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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a keleti tagországokra, az NFIU rövi-
debb reakcióidôt tesz lehetôvé egy támadás esetén, azt, hogy nem kell kapkodni 
vagy rögtönözni.

Az egységekben nagyjából negyvenen dolgoznak, ennek felét a fogadó or-
szág adja, parancsnoka viszont jellemzôen külföldi. Amikor fokozódik az akti-
vitás vagy vészhelyzet van, kibôvítik az egység kapacitását, ilyenkor a létszáma 
akár a száz fôt is elérheti.

A Walesben NFIU-t kérô országok köre pontosan lefedte azokat, amelyek az 
ukrajnai válságban keményvonalas oroszellenes álláspontot tettek magukévá, 
történelmileg (Bulgária kivételével) a legjobban fenyegetve érzik magukat, 
illetve földrajzilag valóban ki vannak téve az orosz katonai képességeknek. A 
nyugati országok értelemszerûen nem jöttek szóba, a Moszkvával szemben 
politikai síkon is visszafogottabb álláspontot képviselô, kevésbé veszélyeztetett 
szövetségesek, így Magyarország, Csehország és Szlovákia pedig nem kértek 
ilyen egységet. A nemleges döntésnek akkor az is része volt, hogy egyes véle-
mények szerint az NFIU-k telepítése sérti az 1997-es NATO–orosz alapokmány 
szellemiségét, hiszen az azt írta elô, hogy a felek tartózkodnak jelentôs erôk 
állandó telepítésétôl az új tagországok területére. Bár az egységek nem nagyok, 
de vezetés-irányítási szerepük miatt semmiképpen sem jelentéktelenek, ráadá-
sul permanens szervezetek.

A helyzet a tél végén azonban megváltozott, nagyjából azzal egy idôben, hogy 
a magyar kormány korrigálta az Egyesült Államokkal kapcsolatos korábbi 
politikáját, például katonai kontingens küldését ajánlotta fel Irakba. A februári 
brüsszeli védelmi miniszteri találkozón már Hende Csaba tárcavezetô is 
jelezte, hogy Budapest igényt tart egy „nagyfiúra”, amelyet Székesfehérváron, 
az Összhaderônemi Parancsnokságon helyeznének el. Magyarországgal egy 
idôben (egyes vélemények szerint a regionális politikai játszma részeként) 
Szlovákia is jelezte szándékát egy ilyen egység befogadására. Mivel késôbb 
történt meg a döntés, a szolgálatba állást ekkor 2017-re tették. Azóta felvetôdött, 
hogy felgyorsítják a folyamatot, így már 2016-ra elkészülhetnek.

Úgy tudjuk, hogy Fejér megye székhelyének laktanyáinál jelentôs átalakítá-
sok várhatók. A székesfehérvári NFIU elhelyezése ugyanis jelenleg nem hasz-
nált, elhanyagolt laktanyaépületek felújításával járna, illetve biztonsági meg-
fontolások miatt elképzelhetô, hogy lezárnák a két katonai objektumot jelenleg 
egymástól elválasztó Zámolyi utat.

Az NFIU telepítése csak az egyik jelentôs változás, amelyet a Nyugat és 
Oroszország között kialakuló új hidegháborús viszonyrendszer okoz Magyaror-
szágon. Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok a 
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Szeptember 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél nevû kedves olvasóinkat.
Kornél: A latin cornelius nemzet-

ségnév rövidülése, ez pedig a cornus, 
esetleg cornu (szarv) szó származéka.

Köszönhetjük még: Amádé, Amá-
ta, Ludovika, Lujza, Mór, Móric 
nevû barátainkat.

Szeptember 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szeréna, Roxana nevû kedves olvasó-
inkat.

Szeréna: A Szeréniusz férfinév nôi 
párja.

Roxana: A görög Roxana névbôl, 
ami pedig ismeretlen hangulatú per-
zsa nôi név görögösítése.

Köszönthetjük még: Armida, Ar-
mila, Ciprián, ildikó, Rozanna, 
Szerénke nevû barátainkat.

Szeptember 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Melitta és Enikô nevû kedves olvasó-
inkat.

Melitta: Görög eredetû szó, jelenté-
se: méh, szorgalmas.

Enikô: Vörösmarthy Mihály alkotá-
sa az Eneh mondai nôi névbôl. A mon-
da szerint Eneh Hunor és Magyar 
mondai anyja.

Köszönthetjük még Alpár, Bogáta, 
Borisz, Doloresz, Doldróza, Izolda,  
nevû barátainkat.

Szeptember 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Edit nevû kedves olvasóinkat.
Edit: Germán eredetû. Elemeinek 

jelentése: birtok, örökség, vagyon+ 
harc.

Köszönthetjük még Ciprian, Soma, 
Lucia, Ludmilla, Kornélia, Kornél 
nevû barátainkat.

Szeptember 17.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Zsófia nevû olvasó-inkat.
Zsófia: A görög Sophia név régi 

magyar olvasatából. Jelentése: böl-
csesség.

Köszönthetjük még: Emánuel, Fe-
renc, Ildikó, Lambert, Ludmilla 
nevû barátainkat.

Szeptember 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Diána nevû kedves olvasóinkat.
Diána: A mitológiai Diana, a 

vadászat istennôje nevébôl.
Köszönthetjük még: Dolores, Hel-

la, Herta, Tódor, Zsolt nevû baráta-
inkat.

Szeptember 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilhelmina, Vilma nevû kedves 
olvasóinkat. 

Vilhelmina: A német Wilhelm 
magyarul Vilmos férfinév képzô nôi 
párja.

Vilma: Wilhelmina rövidebb alakja.
Köszönthetjük még: Huba, János, 

Lajos, Szebald, Izolda nevû baráta-
inkat.

A kultúrák köl-
csönösen gazdagít-
ják egymást, mind-
egy mekkora egy 
nép, kultúrája min-
denképpen értékes 
és megôrzendô -– 
hangzott el a tizen-
harmadik alkalom-
mal megrendezett A 
magyar nyelv és a 
magyar könyv ün-
nepének megnyitó-
ján a budai Várban, 
a Szentháromság té-
ren. A péntektôl va-
sárnapig tartóren-
d e z v é n y 
díszvendége ebben 
az évben Csángó-
föld. Az ünnepélyes 
megnyitón fellépett 
a Somos Együttes 
és Petrás Mária is.

Szeptember 2-a 
fontos dátum a bu-
dai Vár történeté-

Petrás Mária is fellépett a 
magyar könyv ünnepén

ben, a 145 éves török uralom után 1686-ban e napon szabadították fel a 
nemzetközi erôk –-- mondta Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere a 
rendezvény ünnepélyes megnyitóján. Ezért is választották ezt a dátumot a 
könyvünnepnek, amely korábban a könyvhéttel párhuzamosan futott.

–-- A rendezvénnyel áttörjük azokat az akadályokat, amelyek a kultúra 
terjesztésének útjába állhatnak, és ennek jegyében újra egyesítjük a Kárpát-
medencében élô magyarságot –-- hangsúlyozta a polgármester. Nagy Gábor 
Tamás kifejtette, idén a legkeletibb népeink csatlakoztak a rendezvényhez, 
hiszen díszvendégként ebben az évben a csángók tisztelték meg jelenlétükkel a 
fesztivált. –-- Erre az ünnepre így jelképesen ôk is a polgártársaink lettek.

A megnyitón beszédet mondott Tytti Isohookana-Asunmaa volt finn 
kulturális és oktatási miniszter, az Európa Tanács kulturális, tudományos és 
oktatási bizottságának egykori tagja, aki az Európa Tanács parlamenti közgyû-
lésének tagjaként jelentést készített a csángó kultúra védelmében, amelyet az 
Európa Tanács kulturális, tudományos és oktatási bizottsága is elfogadott. Ez a 
dokumentum volt az elsô, amely európai fórumon mutatta be a csángó közösség 
valós helyzetét.

Az egykori miniszter emlékeztetett, a körülöttünk zajló népvándorlás meg-
lepte Európát, amelynek alapvetô értéke a sokszínûség, a különféle kultúrák 
tisztelete. Felidézte, hogy a mi népeink is hosszú vándorút után érték el jelenlegi 
hazájukat, köztük a csángók is, akik a legenda szerint úgy döntöttek, hogy nem 
jönnek tovább a Kárpát-medencébe, hanem a világ leggyönyörûbb vidékén 
telepednek le.

Budapestet dicséret illeti egy ilyen fesztivál megszervezéséért, mondta Tytti 
Isohookana-Asunmaa, majd hozzátette, az intolerancia sajnos egyre gyakrabban 
bukkan fel Európában. Pedig minden kultúrát meg kell ôriznünk, nem számít, 
milyen kicsi, hiszen minden kultúra érték, amely gazdagítja a világunkat. A 
másság félelmetes lehet, de megértéssel, elfogadással megismerhetô --– hang-
súlyozta az egykori miniszter.

A csángóknak képviselôkre van szükségük, akik segítenek a világnak megis-
merni a kultúrájukat, olyan emberekre, mint Petrás Mária –-- fogalmazott 
Tytti Isohookana-Asunmaa. És végül: nem veszíthetjük el a szolidaritásunkat, 
hiszen, ha nem lennénk szolidárisak a kis kultúrákkal, ma talán nem is rendez-
hettük volna meg ezt az ünnepet a csángók részvételével –-- zárta beszédét a 
finn diplomata.

Az ünnepélyes megnyitón fellépett a Somos Együttes és Petrás Mária is, 
akinek pénteken kerámiakiállítása nyílt a Magyarság Házában.

Megkezdik a munkát a NATO új 
összekötô egységei

A héten kezdik meg mûködésüket azok az elsôsorban összekötô funkcióval 
bíró NATO-egységek, amelyeket a szövetség az ukrajnai válságra hivatkozva 
telepít keleti tagországaiba. Magyarország némi fáziskéséssel csatlakozott a 
folyamathoz, így csak a második körben, valószínûleg 2017-tôl lát munkához 
Székesfehérváron az úgynevezett „elôretolt vezetésirányítási törzselem”, angol 
rövidítéssel NFIU.

A magyar katonai szakemberek által „nagyfiúnak” becézett egységek létre-
hozásáról még 2014-ben, a walesi NATO-csúcstalálkozón döntöttek. Ekkor ösz-
szesen hat ország, Lengyelország, Románia, Bulgária, valamint a baltiak jelez-
ték, hogy befogadnának ilyeneket.

Az NFIU lényege, hogy a tagországok központi parancsnoksága mellett 
mûködve részt vesz a tervezési folyamatokban, és elôkészíti a szövetség kibôví-
tett reagáló erejének (NRF) magját alkotó, 48 órán belül telepíthetô nagyon 
gyors reagálású harci kötelék (VJTF) helyi gyakorlatait, illetve esetleges éles 
bevetését. Abban a koncepcióban, amely szerint a Krím annexióját követôen 



tatai laktanyában állandó jelleggel négy Abrams harckocsi és nyolc Bradley 
páncélozott szállító harcjármû, összesen ötven különbözô jármû telepítését ter-
vezi. Személyzetük csak a gyakorlatok idejére, váltásokban érkezne hazánkba, 
elsôsorban a tavasztól ôszig terjedô idôszakban.

Jó befektetés a bor
A hazai piacon még újnak számít az alternatív borbefektetési forma, holott 

külföldön rég elterjedt, virágzó ágazat – messze jobb hozamokat produkál, mint 
az arany vagy az egyéb lehetôségek. A magyar piacon a Bordinasztia Sales Kft. 
befektetési programja az elsô, úttörônek tekinthetô ilyen kezdeményezés.

Szakértôk szerint az elmúlt évek egyik legjobb befektetése a bor volt, ponto-
sabban a nagy értékû régi, híres, jó évjáratú borkülönlegességek, de a jó minô-
ségû, neves borok ára is gyorsan emelkedett. A borok befektetési értéke elsô-
sorban abból adódik, hogy kínálatuk limitált, illetve egyre csökken. A tôlünk 
nyugatra már elterjedt befektetési forma ugyanakkor Magyarországon még 
rit-kaságnak számít.

Pedig az elmúlt években a borok vásárlása nagyobb értéknövekedést biz-
tosított, mint a kötvényeké, részvényeké, vagy akár az aranyé –-- mondta a 
Magyarországon úttörô jelleggel borbefektetést kínáló Bordinasztia Sales Kft. 
tulajdonosa. Eteley Gábor emlékeztetett arra, hogy a fôként bordói borokból 
összeállított borindexek az elmúlt 5 évben 20 százalék feletti emelkedést mutat-
tak. A Liv-ex londoni bortôzsdén –-- Európa egyetlen bortôzsdéjén --– a legsi-
keresebb Liv-ex Fine Wine 50 index elmúlt ötéves hozama pedig 27,8 százalék 
volt, ami még az arany 18,8 százalékos éves hozamát is felülmúlta. Jelentôs 
keresetnövelô hatása volt, hogy az európai és észak-amerikai vásárlók mellett 
2008 óta megjelentek az ázsiaiak is. Mára tendenciává vált, hogy a távol-keleti 
régióban is egyre többen választják a befektetési borok piacát.

Eteley Gábor felhívta a figyelmet, hogy az általa vezetett társaság a tokaji 
borokra specializálódott, ez a terület ugyanis a világörökség része, az itteni bor 
pedig igazi hungarikum, külföldön is ismert, elismert márka. Ügyfeleiknek tud-
nak külföldi borbefektetéseket is biztosítani, de igazi csemegéjük a magyar 
partner cégüktôl, a Tokaj-Hegyalján, Rátkán 28 hektáron gazdálkodó Angyal 
Pincészetbôl származó, onnét soha ki nem került, így ott megfelelôen tárolt 32 
trezornyi –-- egy trezorban száz sorszámozott palack van –- tokaji aszú eszencia. 
Ez jelenleg a Magyarországon elérhetô egyik legjobb és legkisebb kockázatú 
befektetés, amivel akár évi 15–25 százalék értéknövekedést is el lehet érni ---
mondta Eteley Gábor. Azért is –-- tette hozzá --–, mert a hegyközség döntése 
nyomán 2014-tôl aszú eszenciát elôállítani tilos, ahogyan nincs „puttonyos” 
megjelölés sem, csak tokaji aszú megnevezés létezik, ötputtonyos minôségben. 
Egy bortrezorjuk 3,5 millió forintba kerül, a visszavásárlásra azonnali tôkega-
ranciát vállalnak, de ha valaki haszonnal akarja eladni a borait, egy ideig várnia 
kell a tôzsdei eladásra.

Ez a befektetési forma nem spekuláción alapszik, és hosszú távra éri meg 
igazán –-- hangsúlyozta Eteley Gábor. Azért a rövidtávú befektetôkre is gon-
doltak, ezért a borbefektetés mellett létrehozták a borbirtokosságot is. Ez az 
Angyal Pincészet termôterületébôl négy hektár speciálisan, terméskorlátozással 
mûvelt földön termett szôlôbôl készülô Top Selection sorozat évi 23 palackjának 
birtoklását jelenti, ami nem kapható kereskedelmi forgalomban. A borbirtoko-
sok –-- akik nem lehetnek százötvennél többen –-- egyszeri díjat, 800 ezer forin-
tot fizetnek, továbbá évente 59 ezer forint mûvelési költséget, ami kiváltható 
munkával is. Velük is húsz évre kötnek szerzôdést, ahogy a borbefektetôkkel. 
Jelenleg 80 szabad borbefektetési helyük és mindössze 8 „szabad” bortrezorjuk 
van.

A borbefektetésekre a londoni bortôzsde mellett számos borbefektetési alap 
is létezik, egy másik befektetési típus a bor határidôs vásárlása. Mindkettô 
kockázatosabb, mint a magyar cégé. Befektetési alapokon keresztül alacso-
nyabb tôkével, drágább elemekbôl álló, jól diverzifikált és szakszerûen kezelt 
portfólióból részesedhet a befektetô, ám a minimum beszállási tôke bár igen 
változó, általában magas összeg, másrészt az alapok befektetési politikájáról és 
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egyéb feltételeikrôl nehéz információhoz jutni. A határidôs vásárlás nem 
ugyanaz, mint a szabályozott piacok határidôs kereskedése, a bor esetében a 
befektetô az adott évjárat milyensége, és egyéb tényezôk alapján állapodik meg 
egy árban és idôpontban, amikor a tranzakciót lebonyolítják. Itt plusz kockázat, 
hogy a nagykereskedô esetleg nem tud szállítani a megadott határidôben.

Jubileumi okleveleket 
adtak át a Színmûvészetin

Jubileumi okleveleket adtak át az ötven, hatvan és hatvanöt éve végzett szín-
mûvészeknek pénteken, a 150. születésnapját ünneplô Színház- és Filmmûvészeti 
Egyetem tanévnyitóján Budapesten.

M. Tóth Géza rektor az ünnepségen elmondta: az intézmény történetének 
150 éve nem a falakról és a berendezésekrôl szól, hanem „arcokról és produk-
ciókról”.

Az elsôévesek köszöntése és fogadalomtétele után átadták az ösztöndíjakat, 
valamint a jubileumi okleveleket, az arany-, a gyémánt- és a vasdiplomákat. 
Díszoklevelet vehetett át mások mellett Békés Itala, Keres Emil, Csomós 
Mari, Balázs Péter és Szilágyi Tibor is.

A rektor kiemelte: a felvehetô létszám arányát tekintve idén is a színmûvésze-
tire akartak a legtöbben bejutni, színmûvész szakra például ötvenháromszoros, 
mozgókép-film- és tévérendezô szakirányra harmincnyolcszoros, vágó szaki-
rányra huszonháromszoros volt a túljelentkezés. Hozzátette, hogy nagy meg-
mérettetésen vannak túl az új növendékek.

Elmondta azt is, hogy idén 430 hallgató tanul az intézményben, ahol továbbra 
is kiscsoportos, gyakorlatorientált tehetséggondozás folyik.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelôs fôpolgármester-
helyettes rámutatott: az elsôévesek elôtt olyan példaképek, életutak, egyéni-
ségek és személyek vannak, akik inspirálhatták a fiatalokat erre a pályára. Mint 
mondta, ezeknek az inspiráló színmûvészeknek a köszöntése a tanévnyitón cso-
dálatos szimbolikája annak a folytonosságnak, amely az egyetemet is naggyá 
tette. „Hiszen amellett, hogy ezeket a kiváló öregdiákokat kinevelte az egyetem, 
fontos, hogy ôk a tudásukat átadhassák, és azáltal a hagyományok folytatód-
janak” --- hangsúlyozta.

A rendezvényen aranydiplomát vehetett át Balázs Péter, Bálint András, 
Drahota Andrea, Ernyey Béla, Fodor Zsóka, Moór Marianna, Csikos 
Sándor, Csomós Mari, Szabó Éva, Szersén Gyula, Szilágyi Tibor, Bôsze 
György, Kertész Péter, Meszléry Judit és Parragi Mária színmûvész.

Gyémántdiplomás lett Schubert Éva és Dariday Róbert színmûvész, 
Horváth Árpád rendezô, Lázár Magda dramaturg, Vagyóczky Tibor 
operatôr, valamint Freimann Leona, Koller Erzsébet, Soós Anna, Torma 
István és Végvári Rezsô táncpedagógus.

Vasdiplomában részesült Békés Itala, Keres Emil és Kéri Edit színmû-
vész, Juhász Mária táncpedagógus és Kovács András dramaturg.

Az ünnepségen Gyulányi Eugénia Éva színmûvész, aki 2012-ben vehetett 
át örökös diplomát, Szabó Magda Csé címû novelláját adta elô.

Megtalálhatták 
Szulejmán türbéjét

Jó esély van rá, hogy I. Szulejmán türbéjének lehetséges helyszínét találták 
meg kutatók Szigetváron a közelmúltban –-- mondta a Pécsi Tudományegyetem 
Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának igazgatója az MTI 
érdeklôdésére pénteken.

Pap Norbert hangsúlyozta: a zsibóti-turbéki szôlôhegyen elvégzett geofizi-
kai vizsgálatok eredményei „rendkívüli derûlátásra adnak okot”. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy bár optimisták a szeptember végén kezdôdô ásatásokkal 
kapcsolatban, jóslásokba nem kíván bocsátkozni arról, megtalálják-e az uralko-
dó síremlékét. Utalt rá, hogy a geofizikai vizsgálatok a két évvel ezelôtt megta-
lált, az írásos emlékekben Turbéknak nevezett, a türbéhez köthetô középkori 
település lehetséges épületeinek, védelmi árkainak azonosítására, pontos he-
lyük meghatározására irányultak.

Közölte, a munka megkezdése elôtt a türbét illetôen 9-10 helyszínben gondol-
kodtak, ez késôbb kettôre, majd egyre szûkült. A szôlôhegynél árokrendszerre, 
derviskolostorhoz hasonló épületre és egy harmadik ingatlanra, feltehetôen 
katonai barakk maradványaira bukkantak. Ma azt feltételezik, a korabeli for-
rások által jelölt s általuk keresett épületcsoportot találták meg.

Szigetváron 2013 ôszén jelentették be, hogy a Pap Norbert vezette, történé-
szekbôl, geográfusokból, mûvészettörténészekbôl és régészekbôl álló kutatócso-
port egy eddig ismeretlen oszmán kori település maradványaira bukkant Szi-
getvár közelében a szultáni türbe utáni kereséskor.

A Szigetvárnál elhunyt szultán síremlékének megtalálására irányuló kuta-
tások támogatásáról és a helyi török kori mûemlékek felújításáról 2012 ôszén 
állapodott meg a város a Török Együttmûködési és Koordinációs Ügynökséggel. 
Törökország a türbe keresését 50 ezer euróval (mintegy 15 millió forinttal), a 
török ház helyreállítását 70 ezer euróval, a Szulejmán szultán dzsámi rekonst-
rukcióját pedig 2 millió euróval segítette.

A csoport az új módszerekkel folytatott kutatás keretében fellelt írásos emlé-
kek, geofizikai mérések, elsô fokon elvégzett régészeti munkák által mutatott 
összkép alapján a türbéhez kapcsolódó komplett várost, Turbékot találta meg. 
Pap Norbert akkor azt mondta: Szulejmán türbéje még nem került elô, de a 
város megtalálásának köszönhetôen közelebb kerültek hozzá. A türbe helyének 
pontos meghatározásához pedig további vizsgálatokra van szükség. Hangsú-
lyozta, hogy az 1570-es években épült és az 1680-as évek végén elpusztult város 
felfedezése azért unikális, mert az oszmánok általában nem hoztak létre telepü-
léseket, hanem a már meglévôkbe költöztek.Turbékhoz ha-sonló várost ez idáig 
senki sem talált a hódoltság kori Magyarország területén, létrejötte egyértel-
mûen Szulejmán szigetvári halálához köthetô, más indok nem képzelhetô el. Ha 
feltárjuk, még ennél is többet fogunk tudni –-- mutatott rá.
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Kápolnarekviem
A „legnagyobb magyarnak” is a cenki 

kastélykápolnában állítottak rögtön-
zött ravatalt.

Valamikor nagy események színhelye 
volt: a könyvtáralapító Széchényi Fe-
renc elsô gyermekét, Franciskát, a 
késôbbi Batthyány Miklósnét, a 
„vad lelket” itt keresztelték. A második 
gyermek, Zsófia, a „barna szépség” itt 
mondott igent Zichy Károly kamara-
elnök fiának, Ferdinándnak, Széc-
henyi István édesanyját ezen a helyen 
ravatalozták fel, és a „legnagyobb 
magyarnak” is a cenki kastélykápol-
nában állítottak rögtönzött ravatalt. A 
rokokó stílust követô berendezést a 
puritán egyszerûség jellemezte. Oldal-
falai sima fehérek voltak, a díszítés 
elmaradt. A mennyezet halványkék, 
csillagokkal. Közepén hat darab ötsze-
mélyes, sötétbarna árnyalatú pad ál-
lott.

A kápolnát azonban hiába keressük. 
A háború megtette a hatását, kifosz-
tották a kastéllyal együtt. A romjai a 
közeli Szent István-templom padlásán 
vannak. Ide indultam baráti jóaka-
rattal, egyedül, lélegzetemet vissza-
fojtva, meredek lépcsôfokokon botor-
kálva, por és pókhálók között, hogy a 
kápolna megmaradt berendezéseit lát-
hassam, amelyek az elmúlás végnap-
jait élik. Megszeppentem az elôttem 
feltáruló múlt relikviáitól. Egyensúlyát 
vesztette a lélek, az erôm elhagyott. A 
szívem gyorsabban vert, görnyedezve 
tapogattam meg a szószék és az oltár 
számûzött darabjait. A fa még ôrzi 
színét, az egyszerû, szép mintákat, 
isten tudja, mióta porosodnak a torony 
alatt, mióta szövi be ôket a pókok 
hadcsapata. Csendben és magányban 
pusztulnak. Hol a pénz, a jó szándék, 
amely képes lenne megváltoztatni a 
sorsukat? A vágy maszkját erôltettem 
magamra. Mondják, az ember sorsa 
vérmérsékletében van; és a nemes 
tárgyaké? A kastélykápolna oltára és 
szószéke még látta Deák Ferencet, 
Eötvös Józsefet, Batthyány Lajost. 
Elôttük imádkozott Klauzál Gábor, 
Károlyi György vagy Albach Sza-
niszló. És a Széchényi család összes 
tagja. Errôl a szószékrôl mondta el 
gondolatait Tolnay Antal cenki plé-
bános. „A hírnév illanó, a népszerûség 
véletlen. A mulandóság az egyetlen 
biztos dolog az életben” –-- írta Mark 
Twain.

Szédelegve botorkáltam le a templom 
meredek falépcsôjén. Legenda, vagy 
tán igaz, hogy az egykori pártfôtitkár, 
Kádár János csak úgy engedélyezte a 
kastély felújítását 1969-ben, ha a ká-
polnát nem állítják helyre… 

De hol van ez már? Valóban elkép-
zelhetetlen a feltámadás? Adósságnak, 
lelkiismereti kérdésnek is felfoghat-
nánk a feltámadást? Egy csendes 
hangnak inkább, amely –-- a „legna-
gyobb magyar” születésnapjához 
közeledve –-- kimondta a kisebbségi 
véleményt.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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18 perc elég volt 1198 ember halálához100 évvel ezelôtt mindössze 18 perc 

alatt merült hullámsírba az RMS Lu-
sitania, az Egyesült Királyság egyik 

leggyorsabb utasszállító gôzöse. A ha-

jót az Ír-tengeren cirkáló egyik német 

tengeralattjáró torpedózta meg, de az 

eltelt száz év ellenére mind a mai na-

pig nem ismert pontosan a tragédia 

háttere. A németek könyörtelenségé-

nek esett-e áldozatul, vagy valójában a 

cinikus brit propaganda véres eszkö-

zévé lett a Lusitania?

Az RMS Lusitania korának legmoder-

nebb, leggyorsabb, fényûzô hajója 

volt, nyomába csupán testvérhajója, a 

Mauretania léphetett. A 41 ezer tonnás 

gôzöst úszó palotának és a megtestesült 

kényelem netovábbjának tartották, az 

amerikai elit különös elôszeretettel 

utazott a fedélzetén.

A Titanic elôdjének számító hajón 

többek között mahagóniborítású, 

üvegtetejû társalgó, zeneszoba, a ver-

sailles-i palotára emlékeztetô lakosztá-

lyok, felvonó és kávéház volt; a többi 

korabeli gôzöshöz képest még a har-

madosztályú kabinok is luxusszámba 

mentek.

A Tengeri Agár volt a leggyorsabb
A Lusitania megépítéséhez 1904-ben 

fogott hozzá a Cunard Line társaság, 

de a megkívánt minôség biztosításához 

szükséges elképesztô összeg nem állt a 

rendelkezésére, így a brit kormányhoz 

fordult segítségért. Az Admiralitás 

örömmel ajánlotta fel támogatását, de 

kötelezte a Cunard Line-t, hogy szük-

ség esetén hadi célokra használhassák 

a luxusgôzöst.

A Lusitania eredeti terveit a brit 

haditengerészet elôírásai szerint mó-

dosították, és a gyorsaság fokozására 

helyezték a hangsúlyt, így a hasonló 

kategóriájú gôzösökhöz képest keske-

nyebbre építették. Ezzel viszont boru-

lékonyabbá vált a kortárs személy-

szállító óceánjárókhoz képest. Innen 

kapta becenevét is: a „Tengeri Agár” a 

hajó karcsúságára utalt. Az Admirali-

tás számára nagyon fontos volt, hogy a 

„segédcirkáló” versenyre kelhessen a 

gyors német óceánjárókkal. A terve-

zés meghozta az eredményét: a Lusita-

nia négy alkalommal nyerte el a leg-

gyorsabb hajónak járó Kék Szalagot.

Rekordidô alatt merülthullámsírba
Az RMS Lusitania 1907. szeptember 

7-én indult elsô útjára Liverpoolból 

New Yorkba, ezt a távot 8 éves szolgá-

lata alatt 202 alkalommal tette meg si-

keresen. 1915. május 1-jén New York-

ból indult utolsónak bizonyult útjára, 

fedélzetén majdnem kétezer utassal 

és a személyzettel.

Hat nappal késôbb, május 7-én Íror-

szág partjai közelében az U-20 német 

tengeralattjáró megtorpedózta, és az 

elsüllyeszthetetlennek hitt gôzös alig 

18 perc alatt merült a hullámsírba.

A találat délután fél kettô körül érte a 

hajót, amikor az utasok éppen az ebéd 

utáni kávéjukra vártak. Szinte azonnal 

pánik tört ki a fedélzeten. Az energia-

ellátás megszûnt, a vízzáró ajtók nem 

mûködtek, az elsô és második kazán-

ház is víz alá került, a rendkívül insta-

bil hajó pedig lassan oldalra és elôre 

dôlt. A 44 mentôcsónakból mindössze 

8-at tudtak leereszteni, az utasok közül 

1198-an életüket vesztették.

A rejtélyes második robbantás
A tragédia körülményei a mai napig 

tisztázatlanok: a 764 túlélô túlnyomó 

része arról számolt be, hogy a Lusitani-

án nem egy, hanem két robbanás is 

volt. A német tengeralattjáró azonban 

csupán egy torpedót lôtt ki, ez a gôzös 

orrát érte. Sokáig úgy gondolták, hogy 

a széntartályok körül szálló szénpor 

gyulladt be, de a rakományjegyzék és 

különbözô merülések során bebizonyo-

sodott, hogy a semleges hajóként köz-

lekedô Lusitania 4 millió Remington 

.303-as töltényt is szállított.

Bár a roncs kutatása szigorú engedé-

lyekhez kötött, a Lusitania tulajdonosi 

jogai felett diszponáló Gregg 

Bemisnek az Odyssey Marine Explo-

ration segítségével sikerült megtalál-

nia a lôszerrakományt a roncs belsejé-

ben. Idôközben a teljes rakomány 

jegyzékbôl is kiderült, hogy a raktér-

ben lôgyapotot és nagy mennyiségû 

töltényt ôriztek, így feltételezhetô, 

hogy ezek és a többi regisztrálatlan, 

robbanékony hadieszköz okozta a má-

sodik, végzetes detonációt.

Az utasokat figyelmeztették a ve-
szélyre

A Lusitania elsüllyedése az elsô világ-

háború egyik legnagyobb tragédiája, 

de az általános vélekedéssel szemben 

az Egyesült Államok nem emiatt üzent 

hadat Németországnak. A németek az 

elsô világháború alatt rákényszerültek 

arra, hogy a tengeren hadifölényben 

lévô angolok szövetségeseit is megtá-

madják, nagyjából 5000 hajót sikerült 

elpusztítaniuk.

A német kormány egyébként a Lusi-

tania végzetes útja elôtt kifejezetten 

figyelmeztette az amerikai utasokat, 

hogy a hajót hadi célpontként kezeli: 

fizetett hirdetéseket adott fel azért, 

hogy minél kevesebb civil szálljon fel 

a gôzösre. Ez azonban vajmi keveset 

számított a gazdag, ám vakmerô uta-

sok számára, az óceánjárót ugyanis, a 

Titanichoz hasonlóan, elpusztíthatat-

lannak hitték.

Churchill csaliként használhatta a 
hajót

A tragédia másnapján a brit újságok-

ban már olyan hírek jelentek meg, 

hogy a német gyerekek tanítási szüne-

tet kaptak, hogy megünnepelhessék a 

Lusitania elsüllyesztését. A brit pro-

paganda vérprofi módon használta ki 

az amerikaiak megrökönyödését, és 

sikeresen a németek ellen fordította 

az Egyesült Államok addig semleges 

közhangulatát.

Számos történész osztja azt az állás-

pontot, hogy Winston Churchill akár 

csaliként is használhatta a hajót, hogy 

az Államokat Németország ellen han-

golja: ezt leginkább a miniszterelnök 

Walter Runcimannek, a brit Keres-

kedelmi Tanács elnökének írt levelé-

bôl lehet sejteni. Ebben ugyanis Chur-

chill, mint az Admiralitás elsô lordja, 

bátorítja a semleges hajók mozgását a 

brit területeken, elsôsorban abból a 

megfontolásból, hogy az USA a néme-

tek ellen forduljon. Bár az elmélet 

azért vitatható, mert a Lusitania hiva-

talosan brit zászló alatt hajózott, mégis 

furcsa, hogy a Királyi Haditengerészet 

nem küldött kísérôhajót a gôzös mellé, 

holott tisztában volt azzal, hogy az út-

vonalon német tengeralattjárók cir-

kálnak.

Fordulópontot hozott a háború-
ban

Bár nem a Lusitania elsüllyesztése 

volt az USA hadba lépésének közvetlen 

oka, a hajó tragédiája az elsô világ-

háborúban sorsdöntô fordulatot ho-

zott. A katasztrófa után ugyanis Né-

metország szüneteltette a korlátlan 

tengeralattjáró-háborút, de az 1917 

elején dekódolt Zimmermann-távirat-

ban ezt a rendelkezését visszavonta. 

Sôt, Mexikótól az iránt érdeklôdött 

diplomáciai csatornákon, hogy haj-

landó volna-e megtámadni az Egyesült 

Államokat. Ekkor, nagyrészt a távirat 

hatására, az USA hadat üzent a köz-

ponti hatalmaknak, és Nagy-Britannia 

mellett belépett abba a háborúba, 

amely négy éve alatt majdnem 20 mil-

lió ember halálát okozta.

Rendkívül nehéz a roncsokhoz 
merülni

Mivel a hajót az ír kormány törté-

nelmi örökségként kezeli, rendkívül 

nehéz megszerezni a roncsmerüléshez 

szükséges engedélyeket. Állítólag az 

Admiralitás már 1917-ben megpró-

bálkozott a mélybe süllyedt hajó vizs-

gálatával, erre azonban semmiféle 

közvetlen bizonyítékunk nincsen. A 

tulajdonos Bemisen kívül több híres 

roncskutató is eljutott a Lusitaniához, 

többek között az egyik elsô merülôként 

számon tartott Jacques Cousteau és 
a Titanicot vizsgáló Robert Ballard 

is.

Mindig hazahoztam a hajót A legsikeresebb magyar óceáni vitorlázó, Fa 
Nándor mikor a Spirit of Hungary nevû hajójával 
befutott a barcelonai kikötôbe, ezzel utolsóként bár, 
de 110 nap alatt teljestette a Barcelona World Race 
földkerülô vitorlásversenyt. Esze ágában sincs 
leállni, azonnal indul vissza a katalán kikötôben 
hagyott hajójáért, amellyel elindul a föld körüli ver-
senyek leghíresebbjén, a következô Vendée Globe-
on.

–-- Nekem az egész sajtótájékoztatóján a legmegle-
pôbb az a nagy üveg nutella volt az asztalon. Mit 
keresett ott?

–--  Ez egy barátom ajándéka, mert jól tudta, hogy 
azt hiányoltam a legjobban a hajón, amikor elfo-
gyott. Érdekes, hogy itthon sosem eszem, de amikor 
csomagoltunk, hanyagul bedobtam egy üveggel a 
hajóba. Az úton pedig megszerettem, olyannyira, 
hogy szabályosan hiányzott, amikor elfogyott. Aztán 
Új-Zélandon is vettem, amikor ki kellett kötnünk, de 
csakhamar az is elfogyott.

–- Miért jó vitorlázni a 21. században?
–-- A vitorlázás az az ôsi közlekedési mód, amelyben 

az ember talán a leginkább kapcsolatban marad a 
természettel. A velünk született mozgásigényünket 
a szárazföldön gyalogolva vagy a vízben úszva elé-
gíthetjük ki a legfelüdítôbb módon. Mivel azonban 
úszva nem tudunk nagy távolságokat megtenni, 
szükségünk volt egy közlekedési eszközre, a hajóra. 
A hajózás egyik legôsibb módja a vitorlázás, ami 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyben primitív is, 
hiszen a jelenkor technikai vívmányainak segítségé-
vel a vitorlás hajók is a legmagasabb szintre fej-
leszthetôk. Maga a fejlesztés legalább olyan izgal-
mas számomra, mint a vitorlázás.

–-- A hajó építése általában a vízre szállással befe-
jezôdik. Mit élvez hónapokon át a nyílt óceánon?

-– Vonz a tenger közege, a benne lakozó energia, az 
emberfelettiség. A tenger olyan képességek meg-

létét követeli meg az embertôl, olyan tettekre kényszeríti, amelyekre semmilyen más körülmény 
nem képes. Noha azt mondtam, hogy mozgásigényünk úszásra sarkall minket, ha belegondolunk, 
szárazföldi lnyek lévén a víz mégiscsak természetellenes közeg számunkra. Olyan, mint az ûr, 
egyszerûen nem erre vagyunk kitalálva. Az ebben a környezetben való helytállás rendkívüli ké-
pességeket feltételez, és fejleszti is azokat. Vonz a szélsôséges igénybevétel, és lvezem, hogy a 
tenger jó irányban változtat meg engem.

–- Miért váltott annak idején a kenuról a vitorlázásra?
–-- Valóban kenusként ismertem meg a vizet. De amikor a Velencei-tavon elkezdtem vitorlázni, 

azonnal megfogott a vízben és a szélben rejlô energia. Lenyûgözött, hogy én uralom a természetbôl 
nyert erôt, suhanok vele a vízen, és oda megyek, ahová csak akarok. Aztán a hajó és az elhiva-
tottságom egyre csak nôtt, végül pedig az óceánon találtam magam. A vitorlázásban megvan az 
emberi természet két végpontja: a természet erôinek megszelídítése és a saját és mások kreativi-
tása alkotta eszköz hatékonysága. Vitorlázni azonban ma sem lehet a természet mély ismerete 
nélkül. Tudni kell, hogy a vízmélység hogyan befolyásolja a hullámok viselkedését, a felhôk alakjá-

ból hogyan lehet következtetni az idôjárásra. A 
kenura visszatérve: a váltás közvetlen oka egé-
szen prózai volt. Akkor már 27 éves voltam, 
napi háromszor edzettem. Túl sok volt a mun-
ka, de eredményességben nem jött vissza a 
befektetett erôfeszítés. Magyarul nem voltam 
elég jó, nem volt meg az a sikerélmény, amely-
re vágytam. Folyton ott toporogtam a váloga-
tottság küszöbén, de csak nem sikerült. Akik 
bekerültek a válogatottba, gyakran világ- és 
olimpiai bajnokok lettek, ehhez nekem egy ki-
csi mindig hiányzott. Ebbe belefáradtam, és 
abbahagytam a kenuzást.

–- A vitorlázás szeretete miatt kezdett hajókat 
építeni?

–-- Nem, pont fordítva. Amikor már nem ke-
nuztam versenyszerûen, maradtam a víz mel-
lett. Agárdon dolgoztam a klubban mint hajó-
építô. Kenu- és kajaklapátokat készítettem, 
hajókat javítottam és építettem. Szinte az egész 
válogatott az én lapátjaimmal evezett, mond-
hatjuk, hogy sikeres lapátkészítô voltam. Azért 
kezdtem vitorlázni, mert szerettem volna, ha a 
munka mellett kapcsolatban maradok a vízzel. 
A kenuzás számomra nem volt alkalmas arra, 
hogy hobbiszerûen ûzzem, nem tudtam ver-
senykenuval kimenni csalinkázni a nádasba. 
Ha az ember betérdel egy kenuba, az elkezdi 
nyomni. Fájt a térdem, fájt a derekam, így a 
kenut nem erôltettem. Beleszerettem viszont a 
finn dingi nevû vitorláshajó-osztályba, élvez-
tem, hogy az ember beül, és csöndben oda su-
han vele, ahová csak a kedve tartja. Aztán fej-
lôdtem, egyre magasabb szintre léptem, válo-
gatott lettem, de az eredeti motivációm az volt. 
A vitorlázással a hajóépítôi érdeklôdésem is 
a vitorlás hajók felé fordult.

(Magyar Nemzet)



Új világrend felé
1956-ban néhány hónapra úgy lát-

szott, megtört a jég.  Azóta rájöttünk, 
hogy a magyar nép csupán egy kelet–
nyugati vita áldozata lett...

Amióta hivatalosan is megszûnt a 
hidegháború, mind a diplomáciai, 
mind a háborús események egyetlen 
cél érdekében látszanak mûködni, 
egy új világrend  alapjait rakják le a 
föld hatalmasai, amelynek az egyén 
csupán látó tanúja lesz, vagy esetleg 
aggódó szemlélôje – feltéve az utóbbi 
esetre azt, hogy fel tudja mérni terve-
zett új sorsának reá váró veszélyeit.

Az új világrend eszmehirdetôi em-   
beries érzelmekre hatnak, az általá-
nos emberi szabadság, az elmaradot-
tak segélyezése, faji– vallási türelem, 
a háború borzalmaitól való végleges 
megszabadulás, a túlnépesedés elleni 
védekezés, energiagazdálkodás és 
még sokszáz olyan kérdés megoldásá-
ra ígérnek orvoslást, amik a mai 
emberiség vállait nyomják.

Valóban sok a probléma, és egy idô 
óta a bajok sûrûbben jelentkeznek, és 
világméretekben. Úgy mondják, kicsi 
lett a világ, és minden helyi eredetû 
jelenség túllép a határokon és érezteti 
hatását az egész gazdasági életre. A 
bajok eredetét általában az önzô álla-
mok politikájának tulajdonítják és a 
nacionalizmus romboló rendje helyé-
be nemzetek feletti, központi irányí-
tást ajánlanak. 

A nemzetközi együttmûködés elsô 
nyilvános világszervezete a Népszö-
vetség volt. Alakulásakor úgy hirdet-
ték, hogy ezt a szervezetet a háború 
borzalmainak elkerülése érdekében 
létesítik. Terveit valójában Amerika 
elsôháborús hadbalépése elôtt készí-
tették el Woodrow Wilson elnök 
idején. A tervek is, az ötlet is egy bi-
zonyos Edward Mandel House  ne-
vû elnöki tanácsadótól származtak. 
Mi magyarok több figyelmet fordít-
hatnánk „Colonel” House személyisé-
gére azért is, mert mélyebbre tekintô 
történészek neki tulajdonítják a tria-
noni békediktátum terveit is. A „Colo-
nel” tiszteletbeli cím, Mandel House 
sohasem volt katona: csodálatos pá-
lyafutását bankházaknál kezdte, és 
Wilson árnyékában ô volt a valóságos 
elnök. Mint Wilson bel- és külpolitiká-
jának irányítója, döntô szerepe volt 
Amerika háborús beavatkozásában. 
„Colonel” House szerepe jelen írá-
sunkban azért fontos, mert ô 
fogalmazta meg a Népszövetség elsô 
tervezetét, amely végsô kifejletében 
egy szocialista világkormány  lett 
volna. A Népszövetség meg is alakult, 
Európa országhatárait is átrendezték 
az eredeti tervek szerint, de érdekes 
módon ezt az amerikai eredetû tervet 
az Egyesült Államok szenátusa nem 
ismerte el, s ennek következtében a 
trianoni békeszerzôdést sem, bár en-
nek nincs jelentŒsége.

A „Colonel” és népes kísérete alapos 
munkát végzett Párizsban, de az ott-
honi politikai helyzet még nem volt 
érett az ô terveikhez. A George 
Washington elnök által alapított ame-
rikai külpolitikai elv nem engedte 
meg, hogy Amerika tengerentúli 
államok belügyeibe állandó jelleggel 
beavatkozzék. A háború még gyôzel-
mes állapotban sem volt népszerû az 
Új Világban. Hazatérvén, a világmeg-
váltó eszmék megszállottai békés tár-
saságot alakítottak Council of Foreign 
Relations  néven, hogy idôk folyamán 
annál nagyobb szerepe legyen Ameri-
ka bel- és külpolitikájára a második 
világháborúban és az utána következô 
idŒszakban. A C.F.R. még ma is 

„magántársaság” – nem több, mint 
1400 taggal, akik a kormány, a szak-
szervezetek, bankok, az üzleti élet és 
tudományos körök befutott emberei, 
neves tagjai, s akik egyaránt részt 
vesznek mindkét párt vezetésében. 
Roosevelt óta minden kormányban fô 
szerepet visznek. Nixon saját szemé-
lyében is C.F.R.-tag és amióta elnök 
lett, minden fontos pozícióba e ma-
gántársaságból választ munkatársat. 
Henry A. Kissinger ugyancsak innét 
került állami alkalmazásba.

Versaillesbôl nemcsak az amerika-
iak kaptak világpolitikai terveket 
munkáló társulatot, hanem az angolok 
is. A Párizsban járt angol küldöttség 
is úgy tért haza, hogy a megkezdett 
munkát, amit az ellenség teljes össze-
omlásáig vitt gyôzelem emelt sikerre, 
otthon tovább folytatja. Szerepében 
éppen olyan sikeres volt, mint ame-
rikai változata – csupán a Népszövet-
ség szûnt meg, ami nem a békét  
építette. Kérlelhetetlenül érlelŒdött a 
második világháború, amelynek mag-
ját Versaillesben vetették el. Annyi 
gyújtóanyagot, mint a két háború 
között, az emberiség még nem hor-
dott egybe. Ennyi gyújtóanyagnak az 
eredménye meg is mutatkozott a 
második világháború kimenetelében.

Ez a háború is „a békéért harcoló 
hatalmak” teljes gyôzelmével végzô-
dött. Egyetlen olyan ország sem ma-
radt összetöretlen, vagy tartós kato-
nai, vagy politikai megszállás nélkül, 
amely nyílt kihívással „önzô naciona-
lista érdekeket” védett. Beigazolódott, 
hogy a jövô letéteményese a nemzet-
köziség.  Ezért vált általánosan fon-
tossá, hogy további harcok árán min-
denütt, a világ minden országában 
harcoljanak a „béke erôi” a végsô 
csend érdekében. Állami önállóságot 
csak azok az országok kaphatnak, 
amelyek már megalapozták az önzô 
nacionalizmus visszatérése elleni in-
tézményeket. A béke erôi ezután a 
nemzeteken belül  támadják azokat, 
akik a béke gyôzelmének útjában áll-
nak. 

Mozgásban van a világ, minden or-
szágnak megvan a maga problémája. 
Infláció, gazdasági nehézségek, 
sztrájkok, bûnözés, polgárháború ezer 
réme fenyegeti a polgárt, aki végre 
már bármilyen megoldást elfogad, 
csak nyugalmat kapna. Csak a gyanú-
ját kell már eloszlatni, mert a meg-
oldást tálcán kínálják, felülrôl, magas 
kormánypozíciókból.

Manapság semmit sem hallunk ar-
ról az ellentétrôl, ami a kapitalizmus 

és a kommunizmus között volna. El-
múlt, mint a tavaszi nátha. Vagy mint 
a hidegháború. – Sorry, tévedtünk – 
mondja Nixon elnök – a kommunis-
tákkal jó üzletet lehet kötni. Sôt, ara-
nyos partnerek a világbéke új rendjé-
ben. 

Mozgásban van az egész világ és 
most nem hadoszlopokat mozgatnak, 
hanem küldöttségek járnak, konferen-
ciáznak, keletrôl nyugatra, nyugatról 
keletre látogatnak. Ennek a nagy 
szorgalomnak már nem titkosak a 
céljai. Teoretikusok, radikális teoló-
gusok, gazdasági szakírók, kormány 
és ellenzéki politikusok, mindenféle 
újság, könyv és rádió teljes gôzzel 
nyomja a fülünkbe, hogy új világ  van 
készülôben. 

A béke új világa jön, Mandel House 
álma valóra válik: „szocializmus lesz, 
ahogy Marx Károly magálmodta”. 
Még Magyarországon voltam, amikor 
Szakasits Árpád nagy mellénnyel ki-
jelentette: „vagy szocialista lesz a 
világ, vagy belepusztul”. Akkor még 
nevettem rajta és átléptem a világnak 
arra a felére, ahol ilyen zavarosfejû 
megszállottak nem dirigálnak. Akkor 
még nem tudtam, hogy nyugaton 
majd nem orosz géppisztolyok mögül 
hirdetik, hanem katedrákról, szószé-
kekrôl, miniszteri iróasztal mellôl.

Mindenesetre érdekes lesz követni 
az eseményeket, mint ahogy érdeklô-
déssel tapasztaltunk furcsa dolgokat 
akkor, amikor a „szabad nyugatra” 
kerültünk. Akkor még mindenki úgy 
gondolkozott idekint mint mi, akik 
láttuk is amirôl beszéltünk – csupán 
valahogy mégis zárt ajtókat találtunk 
mindenütt, ahol emigrációs szándé-
kainkba illô tevékenységet akartunk 
folytatni. 1956-ban néhány hónapra 
úgy látszott, megtört a jég. Azóta rá-
jöttünk, hogy a magyar nép csupán 
egy kelet–nyugati politikai vita áldo-
zata lett, meg arra is, hogy nem 
kiléptünk abból az országból, amely-
ben szocializmust építenek – amit a 
kutya sem akar – hanem ráültünk 
egy olyan szekérre, mely szép lassan 
visz abba az állapotba, amibe egyszer 
már beledavajoztak minket. Igaz 
ugyan, hogy a nép gondolkodása alig 
változott a vastag propaganda ellené-
re is, de ez az óvatos becsúsztatás oly 
észrevétlen, hogy még a szagát is 
elviseljük. Mert legyünk ôszinték: 
könnyû volt nekünk észrevenni, hogy 
valami turpisság van a szocializmus-
ban, ha azt T34-esekkel, ratákkal, 
akasztófákkal kellett megszerettetni. 
De mit tegyen az ausztrál, ha sztráj-

kokkal rugdosott nyugalmát, infláció-
val meglopott fizetését féltve, elôbb-
utóbb hitelt ad a hirdetéseknek, hogy 
ezen csak egy erôskezû szocialista 
kormány segíthet. Minthogy más 
nem is akar segíteni. 

És ha egyszer a nép kéri, bizonnyal 
meg is kapja!

(Ausztráliai Magyarság,
1974. január.)

Világra kiható változások
„Kedvezô a nemzetközi helyzet”, e 

címmel közli velünk a Budapestrôl 
ingyen küldött bolsi újság Kádár 
március 28-án, Nyíregyházán elmon-
dott beszédét, amelyben azt fejezi ki, 
hogy: 

„A mostani nemzetközi helyzet fô 
jellemzôje, legfontosabb meghatáro-
zó tényezôje az, hogy a szocialista 
világrendszer országai évrôl-évre 
erôsödnek, gyarapítják gazdasági 
erôiket – ugyanakkor a kapitalista 
országok, köztük a legfejlettebb or-
szágok, mély válságban vannak. 
Helyzetüket a rohamosan gyorsuló 
pénzromlás, az infláció jellemzi: a 
kapitalista világ energia- és nyers-
anyag-krízissel küzd, és a vezetô 
kapitalista országokban mélyül a 
politikai és a kormányzati válság.

A nemzetközi helyzetet azonban az 
is jellemzi, hogy miközben a történel-
met formáló erôk és népek számára 
kedvezô irányzatok kibontakozását 
segítik elô, a legszélsôségesebb impe-
rialista és reakciós körök támadást 
szerveztek az enyhülés irányzata, a 
békés egymás mellett élés politikája 
ellen. A békés egymás mellett élés 
politikája harcban valósul meg. A 
nemzetközi enyhülés folyamatában 
lehet átmeneti megtorpanás és visz-
szaesés, a fejlôdés alapvetô irányzata 
azonban megmásíthatatlan.”

Nyugaton is, keleten is ugyanaz a 
hang, ugyanaz az ámítás folyik. A 
média minden szócsöve azt sujkolja, 
hogy a vasfüggöny mögött megbékélt 
az ember a „szocialista” irányzattal, 
emitt pedig egyre jobban a szocializ-
musban látja a nyugati ember a nö-
vekvô bajok orvoslását. Óriási össze-
geket emészt fel a balekfogásnak ez a 
koegzisztenciája, melynek méreteibôl 
arra lehet következtetni, hogy akik 
ennyi pénzt ömlesztenek bele ebbe az 
otromba hamisításba, nem sajnálják 
a milliókat arra sem, hogy elôidézzék 
a változáshoz szükséges bajokat is.

Toynbee, a neves történész sem 
átallja tudományos tekintélyével a 

diktatúrát ajánlani az emberiségnek. 
Az angol „Observer”-ben írt cikkében 
azt írja, hogy az emberiség túlélte 
önmagát, felhasználta természetes 
nyersanyagait, és ennek az önkifosz-
tásnak következményeként koplalni 
fog a föld lakossága. Szerinte: „a saját 
magát kifosztott emberiség – beleért-
ve a gazdag országokat is – eljutott 
odáig, hogy könyörtelen önkényura-
lomnak kell a társadalom fölé kapasz-
kodnia, amely kíméletlen irányítást 
vezet be, s minden még fellelhetô 
nyersanyagot a milligram pontossá-
gával oszt be. Ez pedig a magángazda-
sági rendszer végét jelenti.”

A töméntelen baloldali propaganda-
anyag, a szovjet zsarnokság elleni 
helytállásnak az atomháború rémével 
indokolt elmulasztása és az állítólagos 
gazdasági szükségességbôl elôálló 
koegzisztenciás barátkozás után íme 
itt áll elôttünk a polgári életforma 
kapitulációjának, az emberi szabad-
ságról való végleges lemondásnak, 
jövô nemzedékek elképzelt éhezése 
miatti megirtattatásunknak a köve-
telése is.

Az események logikájából követke-
zik, hogy erôsen közeledünk a fordu-
lóponthoz, amelynél vagy az irányított 
szándékok, vagy a veszélyeztetett 
ember kerül ki gyôztesen. Ez utóbbi 
jelentkezését is be kell vonnunk a 
képbe, különben ez a cikk, bizakodó 
beállítottságunkkal ellentétben, ború-
látásra adna okot.

Az erôszakos bevatkozás mind több 
felületet sért fel, mely egyre jobban 
kiváltja az ellenállást. Hallgassuk 
meg Gábor Áront, miként ír Willy 
Brandt  bukásáról: 

A hamburgi és Rajna-vidéki válasz-
tásokon az a munkásréteg fordult a 
kancellár pártja ellen, amely még 
négy éve komolyan hitt a szociálde-
mokrata és liberális koalícióban. Az a 
munkás réteg szavazott a Keresztény-
szocialista Unióra, amely a munkahe-
lyén látta meg, hogy a szakszervezeti 
és üzemi agitátorok már nem a szo-
ciál-demokráciáért, hanem a kommu-
nizmusért harcolnak. Az is lehet, 
hogy Szolzsenyicin GULAG-ja hatott 
Hansra és Fritzre, amikor szembefor-
dult Willy Brandt keleti szimpátiájá-
val? Könnyen lehetséges. Hans és 
Fritz lelkivilágában a tények és ada-
tok fontosabb szerepet játszanak, 
mint ahogy a világ hiszi. És ez meg-
nyugtató.

Mit jelent a jelzés-szériában Willy 
Brandt távozása? Legfeljebb annyit, 
hogy a német sajtó tökéletesen mellé-
beszél és »mellé irányítja« a közvéle-
ményt.

Emberi gyengeségeket, jelentékte-
len momentumokat állít a középpont-
ba. Eltereli a figyelmet arról, hogy 
nem a nôk szavazatai, hanem az Eu-
rópa-ellenes politika buktatta meg a 
kancellárt. Naivitásból, emberi hiszé-
kenységbôl, vagy még emberibb 
meg-félemlítettségbôl átlépte a ha-
tárt, amely a kormányfôt elválasztja 
az idiótától, vagy a bûnözôtôl. Szüle-
tett idealizmusból, ördögi manipulált-
ságból vagy megzsaroltságból Európa 
legerôsebb országa jövôjét rendelte 
egyéni érdeke alá. Ezért pedig? A 
történelem kemény büntetést szab ki. 
Willy Brandt esetében emberi meg-
bélyegzést és nevetségességet. 

Mindez nem változtat azon, hogy a 
népek és világrendek nem pusztul-
hatnak el emberi tragédiák miatt. 
Még akkor sem, ha a történelmi ku-
darcot emberi részvétünk követi.”

 (Ausztráliai Magyarság,
1974 július)

Ilyen a világ! (9) 
MAGYAR ÉLET2015. szeptember 17. 5. oldal

Kedves Olvasóim!
Az Új világrend, mint a politikai irodalom-

ban jelentkezett terv, bô százéves téma, 
titkos igyekezetként jóval régebbi lehet. 
Idônként meglódul megvalósulni, amihez 
nagy esmény szükséges. Európa két világhá-
ború árán politikai függetlenségét elveszí-
tette, megmegújuló gazdasági ereje még 
ellenáll. A múlt század 70-es éveiben erôs 
politikai irányzat bontakozott ki a nyugati 
(nem szocialista) világban a szocialista gaz-
dálkodás általánossá tételére. (Ezt Ausztrá-
liában is megtapasztaljuk.) A Szovjetunió 
feladata volt felszámolni a sztalinizmust, 
ami akadálya volt a szocializmus által meg-
valósuló, nemzetek feletti internacionaliz-
musnak. Az így konvergált (egységesített) 
Eurázsia és Amerika fölé építkezhetett 

volna az Új világrend a Világkormány alatt.
További idézetekben látni fogjuk, hogy a 

szocialista világpolitikai és gazdasági rend 
járhatatlan út, a Szovjetunióban bukik meg, 
minden keleti és nyugati politikai erôfeszítés 
ellenére. A szovjet állam szerkezetében szta-
lini diktatúra volt, utódai csak epigonok vol-
tak. Gorbacsov alatt elolvadt a kommunista 
állam, tarthatatlan lett a kettôs világhatalom 
és persze Európa megfelezett állapota. 

Az Európai Unió (made is USA) létrehozása 
a következô felvonás, ami erôs amerikai 
részvételt követel, megakadályozandó, 
hogy a saját birodalmi útjára tért Orosz-
ország csatlakozásával létrejöjjön az Eur-
ázsiai gazdasági unió.  

Csapó Endre



A magyar nyelvhasználat korláto-
zását célzó törvénytervezetet terjesz-
tett be hétfôn a bukaresti parla-
mentben Bogdan Diaconu, az 
Egyesült Románia Párt (PRU) alapító-
ja, aki tavaly óta független képviselô.

A törvénytervezet megtiltaná a ro-
mániai közintézményeknek, állami 
hatóságoknak és önkormányzatoknak, 
hogy a román nyelven kívül bármilyen 
más nyelven kommunikáljanak, szó-
ban vagy írásban.

Elôírná, hogy a települési vagy me-
gyei képviselôtestületek üléseit kizá-
rólag románul tartsák, „hivatalos tol-
mácsolást” biztosítva az „idegen 
meghívottaknak és a román állampol-
gársággal nem rendelkezô résztvevôk-
nek”. A PRU törvénykezdeményezésé-
nek elfogadása esetén „közérdekû 
feliratot” csak románul lehetne fel-
tüntetni Romániában.

A tervezet indoklása szerint a magyar 
kisebbség képviselôi „visszaéltek” a 
2001-ben kiadott közigazgatási tör-
vénnyel, „elüldözték” a román nyelvet 
bizonyos közösségekbôl, „mintha egy 
idegen államhoz tartoznának”. A tör-
vény azt célozza, hogy a románok „ne 
érezzék idegeneknek magukat saját 
országukban”, a kisebbségek által la-
kott térségekben ---- írta a kezde-
ményezô.

Romániában múlt héten egy interne-
tes fórumon, majd a médiában is vita 
alakult ki arról, miért olvasható ma-

gyarul is a Helyi Rendôrség felirat a 
székelyudvarhelyi önkormányzathoz 
tartozó rendfenntartók gépkocsiján.

A magyarellenességérôl elhíresült 
képviselô erre reagálva dolgozott ki 
törvénytervezetet --- ahogy ô írta --- a 
magyar feliratok betiltására.Az Ade-
varul címû lap szakértôktôl is magya-
rázatot kért, hogyan ébreszthette fel a 
nacionalista indulatokat a rendôrautón 
szereplô magyar feliratról közölt fotó. 
Vasile Dancu szociológus, a PSD volt 
kisebbségügyi minisztere szerint 
azért tekintették sokan „sértésnek” a 
feliratot (amely egyébként a gépkocsi 
másik három oldalán románul olvasha-
tó), mert úgy vélték, egy „román jelké-
pet” ért támadás, hiszen a rendvédelmi 
szerveket az állam egyik fontos jelké-
pének tartják.

Romániában a 2001-ben elfogadott 
közigazgatási törvény a közintézmé-
nyeket kétnyelvû feliratozásra köte-
lezi azokon a településeken, ahol vala-
mely kisebbség aránya meghaladja a 
húsz százalékot.

* * *
Bukarest tárgyalni akar a Nemzetközi 

Valutaalappal (IMF) egy újabb többol-
dalú nemzetközi hitelmegállapodás 
megkötésérôl –-- közölte Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszter.

A miniszter a Bloombergnek nyilat-
kozva jelentette ki, hogy a kormány 
2016-ban újabb hitelmegállapodást 
köthet az IMF-fel, az Európai Bizott-

sággal és a Világbankkal. Kifejtette, 
hogy Románia meg tud állni a saját 
lábán, nincs szüksége hitelre, de jó len-
ne, ha rendelkezne egy rugalmas hitel-
megállapodással, amely megvédhetné 
a nemzetközi pénzpiacok lehetséges 
ingadozásaitól. „Jelenleg Románia na-
gyon olcsón tudja finanszírozni a pia-
cokról mûködését, de sosem lehet tud-
ni” – fogalmazott a pénzügyminiszter.

Eugen Teodorovici elôtt a fô kor-
mányzó erô, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke, Liviu Dragnea is kije-
lentette, hogy a felhatalmazták a kor-
mányt, tárgyaljon a nemzetközi hitele-
zôkkel egy újabb hitelmegállapodás 
ról.

Romániának ebben a hónapban jár le 
a 2009 óta sorozatban harmadik hitel-
megállapodása. A legutóbbi, 4 milliárd 
euró értékût 2013-ban kötötte meg az 
IMF-fel és az uniós végrehajtó szerv-
vel.

Tavaly június óta az IMF és az Euró-
pai Bizottság nem bocsátott Románia 
rendelkezésére újabb hitelrészleteket, 
mert nézeteltérés támadt a kormány 
és a nemzetközi hitelezôk között, akik 
nem értettek egyet Bukarest adó-
csökkentési és béremelési politikájá-
val, amit a parlament által csütörtökön 
megszavazott adótörvény részben tar-
talmaz. A parlament idôközben átüte-
mezte az adócsökkentési intézkedések 
egy részét, és 2017-re, illetve 2018-ra 
halasztotta ôket.
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Számok és 
bevándorlók

Nehéz ehhez a tárgyhoz hozzányúlni 
a nélkül, hogy ne ismételgessük: van 
hülyeség, van nagy hülyeség és van az 
Európai Unió. Ha az EU vezetô körei 
meg akarják állítani az illegális beván-
dorlást akkor elvárható lenne, hogy 
legalább vizsgálják meg az egyetlen 
sikeres példát: az ausztrál bevándorlási 
politikát. A túlzsúfolt, életveszélyes 
hajók azóta nem jönnek a déli konti-
nensre amióta a kormány leszögezte, 
hogy ha valaki illegálisan, azaz beuta-
zási engedély nélkül hajón érkezik 
Ausztráliába, az sohasem kapja meg a 
letelepedési engedélyt. Erre felfi-
gyeltek már a muzulmán Indonéziában 
menedéket élvezô, de az ausztrál élet-
formára vágyó u.n. menekültek, és 
azok a bûnszervezetek is amik eddig 
ezekért az életveszélyes utakért óriási 
pénzösszegeket zsebeltek be.

Ezzel szemben amit az EU tesz az 

éppen az ellenkezôje. Dobálóznak a 
számokkal. Schulz az európai parla-
ment szoci frakciójának vezetôje sze-
rint az EU-nak 500 000 menekültet kell 
befogadnia. Az ENSZ menekültügyi 
biztosa valamivel szerényebb, ô 200 
000-rel is megelégedne. Eddig még 
nem kaptunk magyarázatot arra, hogy 
ezek a számok honnan jönnek, milyen 
logika, gondolkodásmód eredményezte 
ezeket a kerek számokat. Egy azonban 
biztos. Minden földönfutó, nyomorú-
ságos helyzetben levô, túlzsúfolt kö-
zép-keleti menekült táborban tengôdô 
menekült elött felcsillan a remény 
hogy ô is lehet az 500 000 között. S 
amikor „Mutter” Angela Merkel kan-
cellár kijelenti, hogy Németország 
tárt karokkal várja a sziriai menekül-
teket, ez egy olyan mint a vegyi reak-
cióban a katalizátor. Tizezrek ragadják 
meg a vándorbotot és irány Európa!. 
Az EU fônökök eddig nem hállgatnak 
Orbán Viktorra, aki rámutatott, 
hogy ez csak a kezdet, vagyis a tizez-
rekbôl százezrek, a százezrekbôl mil-
liók, a milliókból tizmilliók lesznek. Ha 
a shengeni határok védelmét a tagálla-
mok nem biztosítják, akkor a helyzet 
tarthatatlanná válik. Elszánt, éhes, ki-
merült emberek sokasága elôször 
csak koldul, utána lop, és ha kell erô-
szakoskodik és rabol is. Azt, hogy a 
magyar miniszterelnök nem csak lég-
bôl kapott információra alapítja jósla-
tát azt legjobban a már 5 éve dúló 
sziriai polgárháború illusztrálja. Ezév 
július 9-én az UNHCR jelentése sze-
rint a Sziriát elhagyott menekültek 
száma elérte a 4 milliót. Ezek fôleg 
Törökországban, Libanonban, Jordá-
niában és iraki Kurdisztánban találtak 
menedéket. Hozzá kell adni több millió 
szirt akik nem hagyták el szülôhazá-
jukat, de kénytelenek voltak otthonuk-
ból elmenekülni. A Libanonba és Jor-
dániába ment „új” szir menekülteket 
biztosan elkeserítheti, hogy ezekben 
az államokban nagyon sok ember él 

olyan menekült táborokban amiknek 
alapító dátuma 1948, azaz az elsô zsidó-
arab háború.

A történethez tartozik az az Amnesty 
jelentés ami rámutat, hogy az olaj 
gazdag arab államok mint Katár, 
Egyesült Arab Emirátus, Szaudi Ará-
bia és Bahrein ahol szakértôk szerint 3 
millió menekültnek tudnának otthont 
adni egyetlen szir menekültet sem haj-
landók befogadni.

De térjünk át a „haladó” liberális ma-
gyar ellenzék állítására, hogy egy or-
szághatár átlépése nem törvény elle-
nes, és akit ebben megakadályoznak 
annak emberi jogait sértik meg. Nos, 
ha fellapozzuk az Emberi Jogok Álta-
lános Nyilatkozatát (Universal Decla-
ration of Human Rights) a 13. cikkely-
ben ezt olvashatjuk:

1. Az államon belül minden személy-
nek joga van mozogni és lakóhelyét 
megváltoztatni.

2. Minden személynek joga van min-
den országot, ideértve saját országát 
elhagyni, valamint saját hazájába visz-
szatérni.

Tehát az emberi jogok közé tartozik 
az, hogy mindenki saját országában 
szabadon mozoghat, illetve joga van 
elhagyni hazáját, elhagyni minden 
más országot, és visszatérni hazájába. 
De nincs az emberi jogok között az, 
hogy szabálytalanul, jogtalanul egy 
más ország területére elvándoroljon 
valaki csakis azért mert ott az életfel-
tételek jobbnak látszanak.

Végül jó lenne, ha az EU fônökök 
megszívlelnék Orbán Viktor intelmeit:
1. A bevándorlás utánpótlása 

kimeríthetetlen
2. Ha mindenkit beengedünk, 

tönkretesszük Európát.
3. A határok megvédése nélkül 

semmilyen európai intézkedésnek 
nincs értelme.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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Bukarestnek most nincs szüksége 
hitelre, hiszen a legutóbbi 4 milliárd 
eurós keretébôl sem használt fel pénzt, 
mint ahogy az azelôtti, szintén elôvi-
gyázatossági típusú megállapodásból 
sem.

Románia 2009 és 2011 között szorult 
segítségre, amikor csaknem 20 mil-
liárd euró értékû készenléti hitelmeg-
állapodást zárt le. A kormány tagjai 
korábban elutasították egy újabb meg-
állapodás megkötésének gondolatát, 
amivel nem értett egyet a nemzeti 
bank kormányzója, aki többször szor-
galmazta újabb egyezség tetô alá ho-
zását.

* * *
Még legalább 1500 évnek kell eltelnie 

ahhoz, hogy Madame Curie jegyzet-
lapjainak sugárzása a felére csökken-
jen. Ugyanez a helyzet a holttestével is 
–-- pontosan ezért borítja a koporsóját 
majdnem három centiméter vastag 
ólomréteg.

Marie Curie és férje, Pierre Curie 
radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
kutatásuk, valamint a polónium és rá-
dium felfedezése kapcsán nyerték el 
hírnevüket, valamint Nobel-díjaikat is 
–- Curie volt a párizsi egyetem elsô nôi 
professzora, és elôször kapott két No-
bel-díjat is a fizika és kémia területein 
végzett munkájáért. 

Halálát a tudományos kutatásaival 
hozták kapcsolatba: a nagy mértékû 
radioaktív sugárzás miatt aplasztikus 
anémiában hunyt el 1934-ben. 

AMindketten a párizsi Panthéonban 
vannak eltemetve –-- Marie az elsô nô, 
aki a saját érdemei miatt került oda. 

Bár a Curie házaspár személyes tár-
gyai, fôként tudományos jegyzetei ha-
talmas jelentôségûek, de ezeket ku-
tatni, sôt, egyáltalán megtekinteni 
igen veszélyes: a párizsi nemzeti 
könyvtár nem tiltja a betekintést, de 
minden érdeklôdônek alá kell írnia, 
hogy tudomásul veszi, hogy az intéz-
mény semmiféle felelôsséget sem 
vállal a látogatás esetleges következ-
ményei miatt. A házaspár jegyzeteinek 
megtekintéséhez védôruházat viselése 
is kötelezô.  

A jegyzetek a rádium 226-os izotóp-
jával fertôzöttek, és még legalább 
1500 évre van szükség ahhoz, hogy a 
sugárzás intenzitása felezôdjön --– az 
izotóp felezôdési ideje ugyanis 1601 
év. 

* * *

Tengerbiológusok és önkéntesek 
mintegy 30 hajón feltérképezik a 
Csendes-óceán Kalifornia és a Hawaii-
szigetek közötti részén hosszan szétte-
rülô, egyre növekvô szeméttakarót, 
hogy pontosan megtervezhessék az 
ember alkotta, fôként mûanyag sze-
mét összegyûjtésének stratégiáját.

Három hajó a térség 80 pontján be-
gyûjtött mintákkal hét végén tért visz-
sza San Franciscóba.  Az Ocen Cleanup 
(Óceán megtisztítása) nevû csoport 
szakemberi annak a reménynek adtak 
hangot, hogy hamarosan kipróbálhat-
ják azt a 3,2 kilométer hosszú gát-
rendszert Japán közelében, amelynek 
segítségével hozzáláthatnak a szemét 
begyûjtéséhez. Végsô céljuk egy 96,5 
kilométeres gátrendszer építése a 
Csendes-óceán közepén. 

Az ázsiai országok és az Egyesült 
Államok által az óceánba bocsátott 
mûanyaghulladékok alkotta szemét-
tenger, amelyet „keleti szemétfoltnak” 
is neveznek, az Egyesült Államok nyu-
gati partjaitól mintegy ötszáz tengeri 
mérföldre, félúton Japán és a nyugati 
part között, nemzetközi vizeken figyel-
hetô meg.

A kutatócsoport már egy hónapja 
dolgozik a térségben és mintegy ezer 
kiló szemétmintát gyûjtött össze, vala-
mint a levegôbôl feltérképezték a sze-
méttengert --- mondta el Julia Reissen 
óceánkutató. „80 helyszínen háromféle 
felmérést végeztünk, és most fejezzük 
be a szeméttenger méretének pontos 
meghatározását, kijelöljük a legfonto-
sabb pontokat. Kutatásaink eredmé-
nyeit 2016 közepén tesszük közzé” --- 
tette hozzá. A térségben százszor több 
mûanyagot találtunk, mint élôlényt --- 
hangsúlyozta a kutató.

A szeméttenger feltérképezése az 
Ocean Cleanup csoport 21 éves alapító-
jának, a holland Boyan Slatnak a kez-
deményezése, akit számos jótékony-
sági szervezet és közösségi 
finanszírozású kezdeményezés támo-
gat. Eddig 2,2 millió dollár gyûlt össze 
a célra.

A csoport azt tervezi, hogy a japán 
tengeri határok közelében, nemzetközi 
vizeken, távol a hajózási útvonalaktól 
2016-ban felhúzzák a 3,2 kilométer 
hosszú gátrendszert.

A lebegô cölöpgátakat az óceán mé-
lyére pányvázzák hasonlóan ahhoz a 
technológiához, amelyet a mélytengeri 

olajfúrótornyok lehorgonyzására 
használnak. A V-alakban összekapcsolt 
rendszerrel még jobban egybeterelik 
és „lefölözik” a mûanyagszemetet. A 
tengeri szemétbegyûjtô rendszer bírá-
lói túlságosan költségesnek találják az 
elképzelést, és kétkednek abban, hogy 
a kidolgozott stratégia mûködôképes 
lesz.

Kalifornia kutatók néhány éve kimu-
tatták, hogy negyven év alatt száz-
szorosára megnôtt az ember alkotta 
kis mûanyag részecskék mennyisége 
a nagy csendes-óceáni szeméttaka-
róban. Egy tavaly közzétett tanulmány 
szerint világ óceánfelületének 88 
százalékán kimutatható a mûanyag-
szemét. A már ismert észak-csendes-
óceáni szeméttengeren kívül további 
hatalmas kiterjedésû mûanyag-felhal-
mozódásokat fedeztek fel a kutatók az 
elmúlt években az Atlanti-óceán északi 
és déli részén, valamint a Csendes-
óceán déli részén, az Indiai-óceánon és 
a Földközi-tengerben is. A tanulmány 
szerint a világ óceánjaiban lévô mûa-
nyag összmennyisége tízezer és negy-
venezer tonna között lehet.

* * *
Hétféle sofôrtípust azonosított egy 

európai kutatás. A London School of 
Economics and Political Science és a 
Goodyear által végzett kutatás fókusz-
csoportokon és sofôrökkel folytatott 
mélyinterjúkon alapul.

Az utakon töltött idô sokak számára 
feszültséggel teli és bosszantó élmény 
lehet, derült ki a London School of 
Economics and Political Science (LSE) 
szociálpszichológusainak kutatásából. 
A jelenleg is zajló kutatás rámutatott, 
hogy többféle módon reagálunk a más 
sofôrökkel való interakciók során, mi-
vel a saját érzelmeit mindenki más-
ként kezeli, és a többi közlekedô maga-
tartásával kapcsolatban is 
bizonytalanok vagyunk.

A fókuszcsoportokban és európai 
jármûvezetôkkel folytatott mélyin-
terjúk során a kutatók hétféle, gyakori 
személyiséggel találkoztak:
A tanár
Muszáj tudatnia a többi jármûveze-

tôvel, hogy hol hibáztak, és ez irányú 
törekvéseiért elismerést vár.
A mindentudó
Úgy véli, hogy körülötte mindenki 

ostoba és inkompetens, és abban leli 
örömét, hogy saját jármûve bizton-

ságából lenézôen kiabál másokkal.
A versenyzô
Mindenkit meg akar elôzni, és idege-

síti, ha ezt valaki akadályozza. Ha vala-
ki megpróbálja leelôzni, elôfordulhat, 
hogy gyorsítással vagy a követési 
távolság csökkentésével próbálja ezt 
megakadályozni.
A büntetô
Meg akarja büntetni a többi jármû-

vezetôt vélelmezett helytelen tettei-
kért. Adott esetben még ki is száll jár-
mûvébôl, hogy másokat fizikailag 
bántalmazzon.
A filozófus
Kész elfogadni mások hibáit, melyek-

re racionális magyarázatot keres. Ve-
zetés során tudja kezelni érzelmeit.
Az óvatos
A vétkes jármûvezetôket személyte-

lenül kezeli, és veszélyként tekint rá-
juk.
Az álmodozó
Zenehallgatással vagy telefonálással 

szigeteli el magát. Az álmodozók adott 
társadalmi kapcsolatokra összponto-
sítva próbálják kerülni az interakciót a 
többi jármûvezetôvel. Ez egyben a 
frusztráltság csírájában elfojtására 
szolgáló stratégia is.

A többiek viselkedése azon is múlik, 
hogy mi miképp cselekszünk

Ezek a jármûvezetôi személyiségek 
az utakon másokkal történô interak-
ciók során különbözô helyzetekben 
törnek a felszínre. „Az idô nagy részé-
ben nyugodtan ülünk jármûvünk 
kényelmes buborékában, ám bármely 
kanyar mögött lehet, hogy másokra 
kell reagálnunk, ami kihívásokkal teli 
és bizonytalan társadalmi környezetté 
teszi az utakat. Miközben mi mások 
vezetési stílusa miatt aggódunk, az ô 
viselkedésük azon is múlik, hogy mi 
miképp cselekszünk - derült ki a 
kutatásból.

„A személyiségeket, melyeket nem 
kedvelünk, mi magunk teremtjük. 
Pszichológiai szempontból nézve ezek 
a személyiségtípusok különbözô tec-
hnikák, melyeket a jármûvezetôk 
frusztrációik és erôs érzelmeik keze-
lésére használnak. Személyiségünk 
soha nem egyszerûen ilyen vagy 
olyan. A helyzettôl függôen legtöbbünk 

esetében több oldalunk is a felszínre 
törhet,” magyarázta Dr. Chris Ten-
nant szociálpszichológus, a kutatási 
projekt vezetôje.

* * *
Muszlim szülôk azt követelték, hogy 

Montreal (Kanada) egyik elôvárosának 
minden iskolai menzájáról tiltsák ki a 
disznóhúst. A polgármester elutasítot-
ta a követelést, a jegyzô pedig levelet 
küldött minden szülônek, amelyben 
megmagyarázta, hogy miért.

„Önöknek, muszlimoknak meg kell 
tanulniuk, hogy Kanada és Quebec 
szokásaihoz, hagyományaihoz és az ot-
tani életformához alkalmazkodjanak, 
mert a bevándorlásukkor ezt válasz-
tották. Meg kell érteniük, hogy integ-
rálódniuk kell, mert önöknek kell az 
életmódjukon változtatni, nem a kana-
daiaknak, akik önöket nagyvonalúan 
befogadták. Meg kell érteniük, hogy a 
kanadaiak sem nem rasszisták, sem 
nem idegengyûlölôk, hogy már eddig 
is sok muszlim bevándorlót fogadtak 
el. A kanadaiak nem hajlandók arra, 
hogy azonosságukat és kultúrájukat 
feladják. És ha Kanada befogadó or-
szág, akkor nem a polgármester az, aki 
a külföldieket befogadta, hanem Ka-
nada-Quebec népe. Végül meg kell ér-
teniük, hogy Kanada a maga zsidó-ke-
resztény gyökereivel, karácsonyfáival, 
templomaival és vallási ünnepeivel a 
vallást a magánélet keretei között tart-
ja. A községnek joga volt arra, hogy 
mindenféle megegyezést az iszlámmal 
és sariával elhárítson. Mindazoknak a 
muszlimoknak, akik ezt a világszem-
léletet nem tudják elfogadni, és nem 
érzik jól magukat Kanadában, azt tud-
juk mondani, hogy a világon 57 csoda-
szép muszlim ország van, a legtöbb-
jükben népességhiány van, és készek 
arra, hogy a szegényeket a sariával 
összhangban szeretettel fogadják. Ha 
önök a hazájukat Kanadával és nem 
valamelyik muszlim országgal cserél-
ték fel, akkor ez azért volt, mert a 
kanadai élet kellemesebb mint bárhol 
másutt.

Tegyék fel egyszer maguknak a kér-
dést: Miért jobb itt, Kanadában mint 
ott, ahonnan jöttek? “

***

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért, 
kérem forduljon 

Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon



INNEN IS ODA FIGYELÜNK
Ebben a pár szóban összesûrítve van 

benne az a szándék, amely szerint a 
nagyvilágban szétszórt magyarság 
igenis a szívén viseli a Kárpáthaza 
nemzettársainknak sorsát. 

A számunkra aprónak látszó ese-
mények, történések hosszú évtizedek 
után indítottak el egy olyan folyamatot, 
amely a nemzeti összetartozást, az 
egymással való törôdést, a mester-
séges határokon átívelô szeretetet 
tükrözi vissza. Legtöbbször egy rádió-
beszélgetés útján szerzünk róluk tudo-
mást a Dunavilág mûsorában, vagy 
talán a Világhálón...

Egy-egy esemény azonban rombolni 
is képes. Mert az összetartozás fogal-
mának két oldala van! Amikor minket 
érnek váratlan ütések. 

Érdemtelenûl. AMIKOR ONNAN 
NEM FIGYELNEK IDE!

A Világháló és az írott média mellett 
jelenleg a Dunaworld Tv 24-órás mû-
sora adhat számunkra képet az otthoni 
helyzetrôl. 

Eredetileg a Duna Televizió 1992. Ka-
rácsonyi beindulásától az Anyaország 
határain kívûl rekedt magyarság szol-
gálatára alakult. A részleteket bárki 
ellenôrizheti a Világhálón. Az elvárá-
soknak megfelelve, egy élô kapcsolatot 
teremtett az öt világrész magyarságá-
val, ha nem is az elsô naptól kezdve. 
Aztán az évek folyamán változott a 
név, (Duna Autonómia, Dunaworld) 
változott az „irányzat”, a célkitûzés. 

Volt olyan vezérigazgató, aki a keres-
kedelmi csatornákhoz hasonlóan a 
„nézettséget” próbálta felerôsíteni. 
Olvasóink közül talán emlékeznek a 
nagy melbournei aláírásgyûjtésre. 
2011-ben a többezer aláírást szemé-
lyesen vittük el Budapestre Répás 
Zsuzsanna államtitkár-helyettes asz-
szonynak a mûsor „megtisztítása” 
végett, ami sokszor a „pornó” jelzô 
határát súrolta. 

Ekkor született meg a Dunaworld. 
A legnagyobb baj számunkra a mûsor 
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Innen is oda figyelünk
összeállításában rejlik. Legtöbb rész a 
Duna csatornától átvett, idôrendben 
áttett, sokszor többszörösen ismételve, 
a fontos eseményeket elhagyva, „ez 
van, ezt kell szeretni” módszerrel.

Ez év elejétôl az M1 hírszolgálati csa-
torna lett, s a Dunaworld újabb mó-
dosításokon esett keresztül. 

Az érthetô nemzetpolitikai szempont-
ból, hogy a Duna csatornán a nemze-
tiségek nyelvén sugároznak hireket. 
De miért és kiknek sugározzák ezt 
úgyszintén a Dunaworld-ön?? Az 
angolnyelvü hírszolgálat részletesebb 
(sajnos sokszor érthetetlen angolság-
gal) mint a magyar.

Szeptember elsejétôl „beütött” az új 
mûsor-összeállítás! 

Hányan vettétek észre kedves olva-
sók? Hányan vettétek észre, hogy a 
hosszú évek óta, a számunkra olyan 
kedves és hagyományos DÉLI 
HARANGSZÓ nem szerepel többé a 
mûsoron?? 

Nincs többé magyar Himnusz sem a 
napi „mûsorzárás” alkalmával. Nincs 
többé. 

Valakik számára ez már nem fontos. 
Kisebb gondjuk is nagyobb annál, 
hogy számunkra mi fontos, és mi nem. 
A nemzeti imánk, a 25 másodperc 
Nándorfehérvár. Ami mindannyiszor 
„hazarepít” minket!

Ezen sorok írója szeptember má-
sodikán az alábbi e-postát küldte a 
Dunaworld televiziónak:

 
Tisztelt Igazgatóság!
Megdöbbenve vettük tudomásul, 

hogy a Dunaworld Tv. mûsorából 
augusztus 31-tôl a DÉLI HARANGSZÓ 
és a mûsort lezáró HIMNUSZ KIMA-
RAD!

Ismételten elfelejtik, hogy ez a csa-
torna az Anyaországon kívüli, tehát 
a tengerentúli magyarság számára is 
KELLENE sugározzon!

Túl az Óperencián
A Duna World ôszi struktúrája

A közmédia világcsatornájának az ôszi mûsorstruktúrában n égy 
fômûsorideje van. Hitvallását továbbra is vallja: a Kárpát-medencében és 
a nagyvilágban élô magyarságot hitelesen tájékoztassa, s anyanyelvén 
gondoskodjon igényes szórakozásáról. 

A Duna World szeptembertôl ú j mûsorstruktúrával jelentkezik. A prog-
ramszerkesztôk ma is követik a 2012-ben indult csatorna ars poeticáját: a Duna 
sikeres tartamainak megosztását a Duna World nézôivel is. A 24 órában látható 
csatorna a világban szétszóródott magyarokban erôsíti a nemzeti hovatartozás 
érzését, s lehetôséget ad arra is, hogy a hazától távol szakadt honfitársaink 
leszármazottjai is megismerkedhessenek ôseik kultúrájával és nyelvével. 
Ennek érdekében a Duna World a nem európai kontinensen élô legnagyobb 
magyar közösségek, az amerikai és az ausztráliai földrész magyarjainak helyi 
idôrendjéhez igazodva sugározza programját. Az új mûsorrács megalkotói 
különösen szem elôtt tartották a helyi fômûsoridôket.

Az ausztráliai nézôket 19.00 órakor angol nyelvû-, 21.00 órakor magyar 
nyelvû híradó tájékoztatja az Anyaországban történtekrôl. Ezt követôen egy 
magyar film, vagy tévéjáték következik.

Amerika keleti partján 19.00 órakor a nézôk a magyar nyelvû híradóba 
kapcsolódhatnak be, ezt követi az angol nyelvû híranyag. Az itthoni hírek után a 
nézôk olyan szórakoztató mûsorokat tekinthetnek meg, mint a Fábry Sándor 
mûsora, vagy a Gasztroangyal.

A nyugati parton 19.00 órakor a már említett szórakoztató mûsorokkal 
kezdôdik az este, majd a magyar és angol nyelvû híradó következik.

Kü lön említést érdemelnek a Magyar Média Mecenatúra dokumentumfilmjei, 
amelyeket két idôsávban, magyar idô szerint reggel fél 8-kor és este fél 6-kor 
tûzünk mûsorra.

Minden nap közkinccsé tesszük a Hogy volt?! címû kulturális mûsort, a 
közmédia népszerû Maradj talpon! címû vetélkedôjét  és a Család-barát közéleti 
magazint Minden bizonnyal a külhoni magyarság körében is nagy érdeklôdésre 
tart számot a Fölszállott a páva újabb sorozata, amelynek fôszereplôi ezúttal a 
gyerekek. A Duna World új mûsorstruktúrája decemberig aktuális, a nézôk a 
pontos mûsorkezdésekrôl a helyi sajtóból, valamint a www.mediaklikk.hu 
honlapon tájékozódhatnak.

A Dunaworld Tv sokunk számára 
egy összekötô kapocs édes Hazánkkal. 
A legszebb, a legbensôségesebb 20 
másodperc nekünk mindig is a déli 
harangszó volt.

Önöknél bizonyára behallatszik 
délben valamelyik templom harangja. 
Nálunk ez nem lehetséges. MIÉRT, 
MIÉRT ÉS MIÉRT kellett elhagyni a 
harangszót? Hát legyünk ennyivel is 
szegényebbek? Radírozzuk ezt is ki 
történelmünkbôl?
SZÉGYENLETES MAGYAR 

MIVOLTUNKRA NÉZVE!
MEGALÁZÓ HUNYADI JÁNOS 

ÉS HÔS SEREGE EMLÉKÉNEK!
A MAGYAR HIMNUSZ NEM-

ZETI IMÁDSÁGUNK!
Tisztelettel kérve a déli harangszó  

és a Himnuszunk visszaállítását a Du-
naword Tv. mûsorába.

Pálos István és Enikô, 
Melbourne

 
A levél másolatát elkûldtem a mel-

bournei Konzulátusra Domaniczky 
Endre úrnak, aki azonnal érintkezésbe 
léphetett a Dunaworld-del. Budapest-
rôl kaptam szeptember 7. keltezéssel:

 
Tisztelt Pálos István!
Megkeresését, amelyben a déli ha-

rangszó és a himnusz elmaradását 
kifogásolja megkaptuk. Nagyon saj-
náljuk, hogy a mûsorváltozás ilyen el-
keseredett levél megszületését ered-
ményezte, reméljük elfogadja a mû-
sorszerkesztôk érveit és magyaráza-
tát.

Ezek alapján tájékoztatom, hogy a 
kérdéses mûsorsávban - amely az 
ausztrál idô szerint fômûsoridôt jelent 
- korábban magazinmûsor vagy archív 
sorozat ment, amely a mûfaj sajá-
tossága miatt megszakítható volt.

A 2015. szeptember 1-jétôl érvényes 
ôszi mûsorrács azonban új, ugyanezen 
mûsorsávban tévéfilmet, vagy játék-
filmet sugároz a DunaWord, amelyet 
nem lenne szerencsés megszakítani.

Ôszintén reméljük, hogy a DunaWord 
új programjában találnak olyan mû-
sort, amelyben örömüket lelik.

 
Üdvözlettel:

dr. Néder Sarolta
fôszerkesztô

NEMZETISÉGI ÉS KÜLHONI 
FÔSZERKESZTÔSÉG

*** 
Nem tudom, hogy a szerkesztôség 

miért tekinti a déli harangszót és a 
Himnuszt mûsorszámnak. Azt sem tu-
dom, hogy a mai számítógépes világ-
ban egy kezdô szerkesztô miért ne 
tudna délben és éjfélkor egy-egy 
mûsort befejezni vagy elkezdeni. A 
fenti érvek nagyon szegényesek és 
mesterségesek. 

Sajnos, nem tudom ôket elfogadni!
Pálos István

Magyar Deli a
Caribbean 

Gardensben
DOYZIES 

DELI
Shop 2
Nyitva:

Szerdán 8.30-tól 3-ig
Pénteken 8.30-tól 2.30-ig
Vasárnap 8.30-tól 4.30-ig

Vége a kettôs beszédnek? 
A kormány buszjáratot biztosít 

az osztrák határhoz 
Rendkívüli ülést tartott az operatív törzs, majd Lázár János, a Miniszter-

elnökséget vezetô miniszter sajtótájékoztatón számolt be a kialakult rendkívüli 
helyzetrôl. A kormány lépéseket tesz a kettôs beszéd felszámolására.

Több mint 100 buszt szervez a kormány ma éjszaka, melyek felveszik és 
egészen az osztrák határig szállítják azt a több ezer illegális bevándorlót, akik 
korábban Budapesten, a Keleti pályaudvaron rekedtek, majd vonatjárat híján 
gyalog indultak el Ausztria irányába.

“Az mégsem lehet, hogy 1200 ember megbénítsa Magyarországot”
Az M1-es autópálya útvonalán becslések szerint 1200-1500 illegális bevándorló 

tart éppen Ausztria felé. Lázár János bejelentése szerint az autópályákon és a 
vonatsínek mentén gyalogló tömegek miatt 24 órán belül megbénulhat Nyugat-
Magyarország közlekedése, emiatt a kormány rendkívüli intézkedések 
meghozatalára kényszerül. 

A miniszter elmondása szerint
Magyarország semmilyen támogatást nem kap az Európai Uniótól, 

Németországtól és Ausztriától a kialakult válsághelyzet kezelésére. 
Se a német, s az osztrák fél nem volt hajlandó tájékoztatást adni arról, befo-

gadják-e az országaikba tartó menekülteket. Ez egy kritikus kérdés abból a 
szempontból, hogy vezetô német politikusok továbbra is nyilatkozatokat 
tesznek, amiben arról biztosítják a nemzetközi sajtót és emberi jogi szer-
vezeteket, hogy toleránsak és befogadj k a menekülteket. Ezzel szemben Ma-
gyarországnak nem voltak hajlandók tájékoztatást adni arról, átengedik-e a 
határon a több ezer menekültet, az együttmûködés tejes hiánya pedig káoszhoz 
vezetett Budapesten, majd egész Nyugat-Magyarország közlekedése tekin-
tetében.

A kommunikáció teljes hiánya miatt a kormány Hegyeshalomra szállítja az 
autópálya vonalán és vasúti síneken gyalogló bevándorlókat. Lázár János 
szerint gyakorlatilag Magyarország minden rendôre szolgálatot teljesít. Ennek 
ellenére a kormány „nem fog erôszakot alkalmazni” annak érdekében, hogy a 
bevándorlók Hegyeshalomra érkezve mégis Magyarországon regisztráljanak, 
mindössze „megkérik ôket, hogy mûködjenek együtt”.

Lázár János a sajtótájékoztatón nem volt hajlandó válaszolni az újságírók arra 
vonatkozó kérdésére, hogy szerinte fennmarad-e a schengeni övezet. Több 
osztrák rádióban azonban közvetlen a sajtótájékoztatót követôen arról szá-
moltak be, hogy Ausztria nagyszámú rendôri erôt összpontosít Hegyeshalom 
környékére – ami arra utal, hogy a toleráns nyilatkozatok ellenére nyugaton 
mégsem fogadják sz vesen a bevándorlókat, ehelyett tömeges áttörési kísérlet 
elhárítására készülnek.

A kormány lépése azonban rákényszeríti az osztrák és német kormányt a 
színvallásra: vége a kettôs beszédnek, Ausztria és Németország egyértelmûen 
állást kell foglaljon annak kapcsán, hogy befogadják-e a Magyarországon 
keresztülhaladó illegális bevándorlók tömegét. Amennyiben bebizonyosodik, 
hogy a Magyarországon gyülekezô tömegek nem nyerjen bebocsátást a nyugati 
országokba, a kormány radikális lépésekkel kell lezárja hazánk déli határait

Kiss-Rigó László: Ez egy invázió, 
veszély fenyegeti Európát

Egyetért Orbán Viktor miniszterelnök politikájával a bevándorlás ügyében 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, legalábbis ezt idézi tôle a 
Washington Post minapi cikke. A migránsok áradatával kapcsolatban a fô-
pásztor a lap szerint úgy fogalmazott, „ezek nem menekültek, ez egy invázió, s 
miközben jönnek, azt kiabálják: Allah Akbar”. 

A kormányzati hozzáállásról azt mondta, az az ország megvédésére hivatott a 
bevándorlók tízmillióival szemben. Szerinte Ferenc pápa, aki korábban arról 
beszélt, minden katolikus plébániának be kellene fogadnia egy-egy mene-
kültcsaládot, nem ismeri a magyarországi viszonyokat, Európát pedig olyanok 
özönlik el, akik magukat menekültnek állítják be, valójában viszont veszélyt 
jelentenek a kontinensre. 

Este a Nol.hu azt írta, a megyés püspök úgy nyilatkozott nekik, hogy a Was-
hington Post eltorzította a szavait. „Maximálisan egyetért azzal a lelki irány-
mutatással, amelyet Ferenc pápa fogalmazott meg felhívásában, a katoli-
kusoknak valóban kötelességük segíteni a menekülteket.”

Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Veres András szombathelyi 
megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hétfôn a 
pápának címzett, nyílt levelet tett közzé, amelyben úgy fogalmaztak: „a me-
nekültek befogadásáról és segítésérôl szóló felhívását készséggel és örömmel 
követjük, szavai nagy erôsítést és bátorítást jelentenek a megkezdett mun-
kában”. 

Erdô Péter pedig a napokban az Indexnek arról beszélt, az egyház nagyon 
sokrétû tevékenységet folytat a menekültek érdekében. Ezek között van az 
élelmiszer-segélyezés, az egészségügyi, sôt a kiskorúaknál a pszichológiai 
segítségnyújtás. „Technikai eszközöket ajánlottunk fel a Karitászon keresztül a 
kiskorúakkal foglalkozó egészségügyi szervezeteknek” – említette a bíboros. 

Erdô Péter arról is beszélt, hogy nem a magamutogatás a Karitász stílusa. 
Ennek szerinte praktikus oka is van: a jelvényében egy kereszt is benne van, és 
voltak olyan élelmiszerosztások, ahol a kereszt miatt elutasították az ado-
mányt.

A témában nemrég Latorcai János, az Országgyûlés fideszes alelnöke 
fogalmazott meg markáns véleményt, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
X. országos kongresszusán, ahol arról beszélt, a jelenlegi migrációs folyamattal 
„megkezdôdött Európa iszlamizációja”.
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Az ész csele
„A világtörténetben az emberek cse-

lekedetei még valami mást eredmé-
nyeznek általában,mint amit céloznak 
és elérnek, mint amit közvetlenül tud-
nak és akarnak. Megvalósítják érdekü-
ket; de ezzel még valami továbbit hoz-
nak létre, ami belsôleg szintén benne 
rejlik, de nem volt tudatukban és szán-
dékukban.”
G W F Hegel: Történetfilozófia.
Kitûnô liberális barátom, valamelyik 

írásomra reagálva, hívott, mennék ki 
az állomásra, hogy saját szememmel 
lássam, mennyire esendôek, szánni 
valóak és –-- ami nagyon fontos --– 
különbözôek a migránsok. Csupa 
egyéniség, eltérô szándék és akarat, 
kedély és viselkedés. Szándéka nyil-
vánvaló: ha meglátom ezt a sokféle-
séget, akkor nem veszem magamnak 
többé a bátorságot, hogy egységként, 
általánosságba beszéljek róluk. Rop-
pant hízelgô és optimista gondolat 
feltételezni valami értelmiségi skrib-
lerrôl, napjainkban, hogy a valóság 
hatására megváltoztatja a véleményét; 
mit ne mondjak: tanul. Ez a honi és 
nemzetközi gyakorlatban teljesen va-
lószínûtlen, úgyhogy ezúton is köszö-
nöm, hogy engem mégis ilyennek vél.

Van azonban egy probléma. Nem kell 
kimennem a pályaudvarra, tudom 
mindezt magamtól is. Egyáltalán nem 
hiszem, hogy a migránsok egyformák 
lennének és hogy éppen ezért tudom, 
hogy szándékaik, képességeik is kü-
lönbözôek. Még azt is elhiszem, hogy 
többségük, személy szerint, nem akar 
rosszat nekünk. Jobban akarnak élni 
és ez érthetô és –-- mint minden ember 
–-- a könnyebb utat szeretnék válasz-
tani.

Az, hogy mi itt, Európában, jobban 
élünk mint ôk nem véletlen ugyanis. 
És nem, nem azért élünk jobban, mert 
bármit is elvettünk, vagy elraboltunk 
tôlük. A nyugat jóléte nem a harmadik 
világ szegénységén alapul. Mi, itt sú-
lyosan megszenvedtünk, mi több meg-
dolgoztunk ezért. Európa véres évszá-
zadokat tud maga mögött. Háborúk, 
járványok, éhínségek, forradalmak 
váltogatták egymást, csak az elmúlt 
század produkált vagy százmillió ha-
lottat. Az ISIS, vagy bármely más el-
mebeteg banda a rózsaszín leányszoba 
álma Európa elmúlt pár százéves tör-
ténetéhez képest. Mikor pedig éppen 
nem dúlt valami, akkor a nagyon nagy 
többség 14-16 órát dolgozott. Nem volt 
az oly régen, mikor tízéves gyerekek 
húzták szánon a szenet a bányákban, 
mert nekik kisebb lyukat kellett fúrni, 
mikor a kölkök a nappal együtt keltek, 
hogy az apjukkal menjenek dolgozni a 

mezôre, végkimerülésig.
A mai jólétünk az ô munkájukon és 

háborús holttesteiken nyugszik, nem a 
gyarmatok „kizsákmányolásán”. A 
gyarmatok nyersanyagai csak azért 
kellettek, hogy piszok-szürke gyárak-
ban, gépies robottal a mérgezô égbolt 
alatt, fegyvereket gyártsunk belôlük, 
amelyekkel egymást irthatjuk. Így lett 
a gyarmatok kincseibôl ideggáz, atom-
bomba, környezetszennyezés és gumi-
kerék a csapatszállítókhoz.

Közbevetôleg jegyezném meg, hogy 
gondolkodott már azon valamelyik üd-
vözült migszolos, hogy ahány beván-
dorló, annyival több autó, légkondi, 
naptej és emisszió? Mert akik jönnek 
azok ezekre vágynak, ez a „jó élet” a 
szemükben. Vagy pár tízmillióval több 
vagy kevesebb nem számít? Az ökoló-
giai lábnyomunk meg akkora lesz 
mint a jetié. Bár ha lerombolják ezt a 
civilizációt, az bizonyára jót tesz majd 
a biodiverzitásnak.

Nekünk, annak idején, nem volt hová 
menni. Akik elmenekültek a tengeren-
túlra, azok ugyanilyen vagy még ín-
szakasztóbb robottal találkoztak. Ott is 
dolgozni kellett. Mi viszont szociális 
ellátást, munkanélküli segélyt és kom-
munikációs tréninget ajánlunk nekik. 
(Utóbbit azért, hogy annyira mégse 
érezzék jól magukat.) Persze hogy jön-
ni akarnak, a készre, ôseink is mentek 
volna, de Atlantisz akkorra már elsüly-
lyedt.

Azért nem kell kimennem megnézni 
ôket, mert tudom, hogy az egyéni cse-
lekedetek és szándékok káosza mögött 
–-- ahogyan a fent idézett Hegel is 
gondolta –-- szabályok húzódnak meg. 
„Megvalósítják érdeküket; de ezzel 
még valami továbbit hoznak létre” és 
ez a további, esetünkben, ennek a civi-
lizációnak a bukását jelenti majd. Haj-
lamosak vagyunk annak, aki rosszat 
tesz/fog tenni nekünk, rosszindulatot 
tulajdonítani. Pedig nem szükséges. 
Ahogyan az egyének viselkedésében 
nem túl sok szabályosságot figyelhe-
tünk meg, úgy, ellenkezôleg minél na-
gyobb a tömeg annál kiszámíthatóbb a 
viselkedése. Bármi is a szándékuk ere-
detileg, mikor idejönnek, majd egy-
más mellé költöznek a nyomornegye-
dekben, mecseteket építenek és 
bevezetik a saríját. Így lesz, mert így 
kell lennie. Ki ne szeretne az övéi 
között a megszokott hitek és szokások 
között élni? Emberi tulajdonság ez, 
nem kell rosszindulatúnak lenni hozzá, 
mi is így tennénk, ha odamennénk hoz-
zájuk.

Itt van például Abdullah, ez a derék, 
komoly, afgán fiatalember, aki 3000 
kilométerrôl érkezett Európa kapujá-
hoz. Szorgalmas férfiú ô, éveken át 

ôrizte a falu összes kecskéjét, estén-
ként meg is itatta ôket –-- sohasem volt 
panasz a munkájára. Mit akar ô? Sem-
mi rosszat. Szép házat szeretne, benne 
négy vidám feleséget, akiknek szeme 
hívogatóan csillog a burkából, és akik 
hazavárják, hogy számos fiúgyerekkel 
ajándékozhassák meg. Szép nagy, csil-
logó mecsetet is szeretne, tüzes szavú 
imámokkal, hogy hirdessék Allah di-
csôségét. Autót is szeretne, olyat, ami-
lyet az amerikai katonák után maradt 
színes újságokban látott. Azt is szeret-
né, hogy nyugodt békés élete legyen, 
rendezett, így azután szeretné, ha 
Allah megbízható törvényei uralkod-
nának körülötte, annak rendje és mód-
ja szerint megköveznék a házasságtö-
rôket, agyonvernék a buzikat –-- normális 
életet szeretne, na. Ki ítélhetné el ez-
ért? Mikor elér az ígéret földjére, 
hamar belátja majd, hogy csak mi, 
európaiak állunk álmai megvalósulá-
sának útjában, bûnös szokásainkkal, 
érthetetlen nyelvünkkel és felfoghatat-
lan gondolkodásunkkal. És --– mivel 
komoly, tevékeny ember --– jól meg-
gyûlik majd a bajunk vele.

Nem megyek hát ki a pályaudvarra 
megnézni ôket és nem csak azért, 
mert úgy gondolom, nem egyénileg 
számítanak, hanem mint tömeg. Azért 
sem megyek, mert még egyenként 
megkedvelném ôket és ezt –-- a fentiek 
miatt, mindannyiunknak –-- el kéne 
kerülni.

 Great Man! 
Please, save the 

Europe!
Elárasztották Orbán Viktor hiva-

talos Facebook oldalát azok a külföld-
rô l írt, a miniszterelnököt biztató hoz-
zászólások Orbán menekültpolitiká-
jával, illetve Brüsszeli nyilatkozatával 
kapcsolatban. Többszáz külföldi hoz-
zászóló írt támogató bejegyzést Orbán 
mai Kossuth rádiós, közösségi oldalán 
megosztott nyilatkozatához is.

Rengeteg hozzászóló állt ki a magyar 
miniszterelnök mellett Németország-
ból, Ausztriából, Lengyelországból, de 
köszönetét fejezte ki a Fidesz elnöké-
nek Facebook oldalán több spanyol, 
szlovák és horvát hozzászóló is.

A kommentel k leginkább hálájukat 
és köszönetüket fejezik ki azért, hogy 
 végre valaki kimondja, amit mi is 
gondolunk” és arra kérik Orbánt, hogy 
 harcoljon Európa iszlamizációja el-
len”. Az egyik német hozzászóló pél-
dául azt írta, hogy  folytassa tovább azt 
a politikát, amivel megment minket, 
németeket is, amihez a mi kancellá-
runk túl hülye”!

Egy hazánkban élô, szintén német 
állampolgár is támogatásáról biztosí-
totta a miniszterelnököt:   Én egy Ma-
gyarországon élô német vagyok és 
teljes egészében az ön politikája mög tt 
állok!” Egy másik, ugyancsak nyugati 
kommentelô által írt bejegyzésben ar-
ra kérték Orbánt, hogy Nagy Ember! 
Kérlek, mentsd meg Európát”! Egy 
bécsi hozzászóló szerint is Orbán „vég-
re hangosan kimondta, amit a legtöb-
ben gondolnak”, Európában pedig 
„Merkell-diktatúra” van. Több német 
kommentelô Orbánnak azzal a kije-
lentésével is egyetértett, hogy „az eu-
rópai határokat meg kell védeni”.

A legtöbb biztatást és gratulációt Or-
bán természetesen a lengyel kommen-
telôk is akik, bocsánatot kértek Tusk 
kétértelmû  nyilatkozata miatt:  Len-
gyelország szégyelli magát és elnézést 
Tusk miatt”!  Orbán Viktor a férfi”! 
Honfitársa szerint  Tusk nem is len-

gyel, hanem Angela testvére”. Szerinte 
 rengeteg lengyel azt szeretné, ha 
országát is olyan ember vezetné”, mint 
Orbán, akit l sok lengyel is azt várja, 
hogy „Orbán úr mentse meg Euró-
pát”.

Forrás: PestiSrácok.hu

Sorra mondják visz-
sza magyarországi 

utazásaikat a 
külföldiek

A Magyar Utazási Irodák Szövet-
ségének tagirodáinál a menekülthely-
zet miatt külföldi csoportok és egyéni 
utasok sorra mondják le magyaror-
szági látogatásaikat. A szervezet attól 
tart, hogy a következô napokban még 
több lemondás érkezhet, ami jelentôs 
bevételkiesést okozhat.

Közölték, hogy a MUISZ az utazási 
irodák nevében ezért Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszterhez 
fordult, hogy a külföldi országokban 
megjelenô hírek mellett tudatosítsák:

Budapest turizmusát nem befolyásol-
ja a menekülthelyzet, és Magyarország 
változatlanul biztonságos úti cél.

Levelükben azt írták, hogy határozott 
és gyors kommunikáció segítségével 
el lehet kerülni az élénkülô beutazó 
turizmus jelentôs visszaesését, ellen-
kezô esetben Magyarország jelentôs 
nemzetgazdasági bevételtôl eshet el.
Erdei Bálint, a MUISZ elnöke el-

mondta: van olyan utazási iroda, ahol a 
jellemzôen napi 50 egyéni foglalás 
helyett az utóbbi két napban csak 4-6 
érkezett, a csoportok pedig a tervezett 
létszámnál kevesebb fôvel érkeznek, 
mivel sokan nem mernek ideutazni. 
Hozzátette, hogy eddig jellemzôen a 
szeptember elején-közepén esedékes 
utakat törölték, de volt már októberi, 
nagy létszámú csoportlemondás is.

Van olyan tagiroda, amely jelezte, 
hogy Hegyeshalomról nem tudnak 
továbbjönni vonattal a Bécsbôl érkezô 
vendégei. Egyelôre csak néhány iroda 
jelezte a problémát, de attól tartanak, 
hogy a következô napokban ennél több 
lemondás érkezhet --- mondta.

A fô probléma az, hogy a külföldi 
sajtóban folyamatosan sokkoló képek 
jelennek meg a magyarországi hely-
zetrôl, és ez már önmagában elriasztja 
a turistákat attól, hogy Magyaror-
szágra jöjjenek, függetlenül attól, 
hogy repülôvel, vonattal, autóval vagy 
hajóval érkeznének --- mondta, hozzá-

téve: további tapasztalat, hogy a Keleti 
pályaudvar környéki szállodákból 
azonnal szeretnének átköltözni a ven-
dégek más hotelekbe.Erdei Bálint 
szerint, mivel az elsô jelzések csütör-
tökön érkeztek, a várható bevételkie-
sés összegét még nagyon nehéz meg-
állapítani. 

A külföldi partnerirodák folyamato-
san érdeklôdnek a hazai utazási iro-
dáknál a magyarországi helyzetrôl, 
akik igyekeznek megnyugtatni ôket 
arról, hogy a turisták nincsenek ve-
szélyben sem Budapesten, sem az or-
szág többi pontján --- mondta.

A baloldali 
kommunikáció 

„elhasalt”
Júniusban még „álproblémának” 

tartotta a bevándorlást az MSZP
„A bevándorlás egy álprobléma, ame-

lyet a Fidesz kreált” –-- ezt mondta 
júniusban az MSZP budapesti elnöke, 
Kunhalmi Ágnes és fôvárosi képvi-
selôje, Horváth Csaba.

A politikusok a Fidesz Lendvai utcai 
székháza elôtt jelképesen lebontották 
a déli határzárat. Az MSZP és a többi 
baloldali párt hónapok óta a Fidesz és 
Orbán Viktor „figyelemelterelésének” 
nevezi az illegális bevándorlók ügyét. 
Szerintük inkább a kivándorlás megál-
lításával, szociális ügyekkel kellene 
foglalkozni.

„Teljes elhasalás, érthetetlen a balol-
dal kommunikációja” --– mondta 
lapunknak Fodor Csaba, a Nézôpont 
Intézet ügyvezetôje. Kifejtette, hóna-
pokkal ezelôtt elôre lehetett látni, hogy 
egyre több illegális határátlépô fog 
érkezni, ezért is elhibázott a baloldal 
stratégiája. Emellett a felmérések sze-
rint még a saját választóik sem érte-
nek egyet velük. „Pártokon átívelô, 
nemzeti ügy lett a bevándorlás keze-
lésébôl, a baloldalt viszont ideológiája 
vezeti. Ez a recept láthatóan Nyugat-
Európában sem mûködik, nálunk sem 
fog. A baloldal ezzel a politikával a 
mostanra meggyengült táborából to-
vábbi szimpatizánsokat veszíthet” --– 
mondta. 

Az elemzô hozzátette, látva a közel-
keleti, szíriai polgárháborús helyzetet, 
a bevándorlók anyaországainak kilá-
tástalan gazdasági körülményeit, a 
probléma nem fog megszûnni, tovább-
ra is nagy számban érkeznek majd 
illegális határátlépôk.
Pindroch Tamás (Magyar Hírlap)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. szeptember 20-án vasárnap de. 11 órakor  

 ISTENTISZTELET, 
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Vasárnapi iskola a megszokott idôben, 9.30-tól 12 óráig. 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

NSW. SYDNEY 

2015. szeptember 20-án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. szeptember 20-án vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

 BRISBANE (QLD) 
2015. szeptember 20-án vasárnap de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 2015. 

2015. szeptember 20-án vasárnap 
du. 2 órakor 

 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) de. 

11.30 órától  Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,
 vallási megkülönböztetés nélkül.

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Szeptember 4-én a North Fitzroy-i templomban vettünk búcsút szeretett gyülekezeti tagunktól Kovács
Piroskától. A kétnyelvû szertartást Dézsi Csaba lelkipásztor végezte.

Piroska az 1956-os magyar forradalom után jött ki Ausztráliába. Megérkezése után a gyülekezetben lelt lelki 

otthont és baráti közösséget. Itt ismerkedett meg férjével, Kovács Gyurkával, akit az idén májusban vesztett el.

A gyülekezetnek mindig hûséges tagjai voltak, még Traralgonból is rendszeresen bejártak a közösségbe, Piroska 

Kovács Piroska
1935. nov. 21. – 2015. aug. 25.

két nappal halála elôtt még úrvacsorát vett Új-kenyér alkalmából.

Traralgonba azért költöztek, hogy együtt lehessenek fiúkkal Róberttel, 

menyükkel Taniaval, és két unokájukkal Alexal és Erikával.

Piroska váratlan halála nagy csapás volt családja számára. A teme-

tésen Róbert beszélt édesanyja életérôl, munkájáról és soha el nem 

fogyó szeretetérôl. 

Róbert a megemlékezô beszédet a Vasárnapi Iskolában tanult dallal 

fejezte be:

Nincs senki olyan jó
Nincs senki olyan szép
Nincs senki olyan mind az én anyám…

Ô tart, ha elesem, ô fogja a kezem
Ô mindenem, hisz ô az én anyám.

Ha másvalaki bánt ô sír és megölel
O Istenem csak ô ne hagyjon el…
Nincs senki olyan szép
Nincs senki olyan jó
Nincs senki olyan mind az én anyám.

Szilveszteri
Bál

a Bocskai
Nagyteremben

2015.
december 31-én.

Bôvebb
felvilágosítás

a késöbbiekben.

A gyászszertartást Dézsi Csaba végezte

A gyászoló család: Robert, felesége Tanya és a gyermekek: Erika és Alex
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A Balaclava-i 
hímzô csoport
Most egy újabb csoportot szeretnék 

itt bemutatni néhány sorban a kedves 
olvasóknak. 

Minden második kedden a Balaclava-
i plébánián találkozik egy kellemes, jó 
hangulatú hímzô csoport. Kora dél-
utántól késô estig együtt vannak a 
közös munkában, beszélgetésben és 
természetesen egy kellemes vacso-
rában amit mindig más készít. 

Együtt vannak a maguk örömére, 
hisz a a jól ismert latin mondás itt is 
igaz: „similis simile gaudet” azaz ha-
sonló hasonlónak örül. Sokféle okunk 
lehet találkozni és ha az okhoz 'pro-
duktum' is társul többszörösen hasz-
nos, hisz az ezeken az alkalmakon ké-
szített munkák kerülnek eladásra a 
húsvéti vásárunk alkalmával. Így 
munkájukkal hozzájárulnak a közös-
ség életben maradáshoz.

Köszönet érte és azért amiért ápolják 
azt a közösségi lelkületet ami nélkül 
nem tudunk itt létezni a diszpórában. 

A Melbournei Regnum Marianum 
Egyházközség melléklete

Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106 
és Varga Emôke

Magyar Nyelvû Szentmisék:
8.30: Wantirna - Szent István templomban

Cim: 760 Boronia Rd. Wantirna VIC 3152
12.00: Balaclava – St. Colman's templomban

Cim: 293 Carlisle St. Balaclava VIC 3183
Az Árpád Otthonban 

minden hónap második szerdáján 11-tôl szentmise
A Geelong-i Szent László központban 

 Geelong / Lovely Banks, 55 Lovely Banks Road VIC 3221
minden hónap harmadik szombatján szentmise. 

A nyári idôszámitasban 16.00-tól a téliben 15.00-tól.
Havonta egyszer diákmise Balaclaván 

Gitárral, dobbal...fiatalos énekekkel
Havonta egyszer ebéd a Balaclava-i plébánián

Érdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106

Erdô Péter megáldotta a 
washingtoni Magyarok 
Nagyasszonya-kápolnát

Megáldotta a Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnát a washingtoni 
Szeplôtelen Fogantatás Nemzeti 
Szentélye Bazilikában Erdô Péter esz-
tergom-budapesti és Donald Wuerl 
washingtoni érsek. 

Kövér László, az Országgyûlés 
elnöke Szent István-zászlót ajándé-
kozott a bazilikának.

A kápolna megáldását megelôzô, 
Wuerl bíborossal együtt bemutatott 
misén Erdô Péter prédikációjában 
kifejezte abbéli reményét, hogy a ká-
polna kapocsként fog szolgálni egy-
részt az amerikai magyar közösségek 
között, másrészt az anyaország és az 
amerikai magyarok között, harmad-
részt Magyarország és az Egyesült 
Államok között.

„Sokféle a nyelvünk, a hagyo-
mányunk”

„Ma Nyugat-Európa és Amerika fon-
tosabb városaiban új típusú magyar 
jelenlét figyelhetô meg. Dolgozni, 
tanulni jönnek nem kevesen. Gyakran 
azzal a szándékkal, hogy néhány év 
múlva hazatérnek Magyarországra. 
És sokszor nagyon vágynak a magyar 
szóra, a magyar közösségre. Ez a 
régen itt élô magyarok számára 
kihívást és felfrissülést jelenthet, az 

újonnan érkezôknek pedig vallá-
sosságuk és közösségi életük meg-
erôsödését” – mondta Magyarország 
prímása.

Erdô Péter felidézte, hogy 2004-ben, 
amikor elôször tett látogatást az 
Egyesült Államok legnagyobb kato-
likus templomában, azt tapasztalta, 
hogy abban számos nemzeti kápolna 
képviseli azokat a népeket és kö-
zösségeket, amelyeknek a hite és 
tanúságtétele hozzájárult az amerikai 
katolicizmus építéséhez, de a ma-
gyarokat nem. A bíboros megköszönte 
Wuerl érseknek és elôdjének, 
Theodore McCarricknek, valamint 
Walter Rossinak, a szentély igazgató-
jának hozzájárulását a kápolna 
kialakításához.

„Egy a hitünk nekünk, katolikusoknak 
az egész világon, de sokféle a nyel-
vünk, a hagyományunk, a közösségi 
életünk. Az egyház mindenkihez úgy 
akar szólni, ahogyan az legközelebb áll 
a szívéhez. Tehát nem csupán arról 
van szó, hogy érti-e az ember a 

szentmise vagy a prédikáció nyelvét, 
hanem arról is, hogy Isten elôtt a 
közösségben megbecsüljük a saját 
értékeinket, hogy megnyíljon a szí-
vünk mások felé is” – mondta.

Az emberi jövô örök zálogai

Kövér László házelnök ünnepi beszé-
dében azt mondta: „Mi – amerikaiak és 
európaiak, egyháziak és világiak, po-
litikusok és választópolgárok – azért 
vagyunk ma együtt, mert hiszünk 
abban, hogy a hit és az erkölcs vál-
tozatlanul az emberi jövô örök zálogai; 
töretlenül hiszünk abban, hogy a hit és 
az erkölcs a 21. században is olyan 
szabadságteremtô és rendteremtô 
erôk, amelyek nélkül az euroatlanti 
civilizációnk nem fenntartható.

Felhívta a figyelmet arra, hogy annak 
a magyar Országgyûlésnek az elnö-
keként köszöntheti az egybegyûlteket, 
amelynek egyik erdélyi történelmi 
elôdje 1568-ban a vallásháborúktól 
sújtott Európában elsôként mondta ki 

a vallásbékét, és hozott törvényt arról, 
hogy a hit Isten ajándéka, amelyet 
mindenki szabadon gyakorolhat.
Az értékek közössége
Az ünnepi szertartáson, amelyen 

mintegy hétszáz egyesült államokbeli, 
illetve kanadai magyar volt jelen, Sze-
merkényi Réka washingtoni nagy-
követ rámutatott, hogy a magyar kor-
mány támogatja a magyar identitás 
megerôsítését. Mint mondta, a 
szentély azt is tükrözi, hogy az ame-
rikai–magyar kapcsolatok az értékek 
közösségén alapulnak.

Az avatás alkalmából gratuláló- és 
köszönôlevelet intézett Szemerkényi 
Rékához John Boehner, az amerikai 
képviselôház elnöke.

„A Magyarországhoz fûzôdô viszo-
nyunk és amerikai magyar állam-
polgáraink megérdemlik ezt a külön-
leges elismerést a magyar kultúra 
megôrzéséért itt, az Egyesült Álla-
mokban” – hangsúlyozta a házelnök.

Reményét fejezte ki, hogy a kápolna 
összehozza az amerikai magyarokat és 
mindenkit szerte a világról, aki rés-
zesedni akar a magyar kultúrából.

2009-ben kezdôdött meg a ká-
polna tervezése

Erdô Péter 2006-ban – az 1956-os for-
radalom 50. évfordulóján, amikor a 

Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia imaévet hirdetett a nemzet 
lelki megújulásáért – fordult McCar-
rick akkori washingtoni érsekhez 
azzal a kéréssel, hogy létesítsenek 
egy, a Magyarok Nagyasszonyának és 
Szent Istvánnak szentelt kápolnát a 
templomban.

A nemzeti szentély igazgató-
tanácsának jóváhagyását követôen, 
2007 júniusában a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia képviselôjéül 
jelölte Kiss G. Barnabás ferences 
szerzetest, hogy koordinálja a magyar 
kápolna projektjét, valamint hogy 
elôteremtse a szükséges anyagiakat.

A kápolna tervezése 2009-ben kez-
dôdött és 2012-ig tartott, berende-
zésének elkészítése 2014-ben kezdô-
dött. A kápolna kialakítása 2015 
áprilisában kezdôdött, és augusztusra 
készült el.

A kápolna központjában az oltár, 
valamint mozaikból kirakva a Ma-
gyarok Nagyasszonya áll, akit Szent 
Imre, Szent Gellért, Szent László, 
Szent Erzsébet, Boldog Gizella és 
Szent Margit vesz körül. A mozaik fe-
lett a következô magyar mondat 
olvasható: 

„Magyarok Nagyasszonya, könyö-
rögj érettünk!”
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KRÓNIKA

Nagyon szeretném köszönetemet 
kifejezni adományozóinknak a 
Szent Ferenc Alapítvány részérére:

Szegi Katalin, Szukics Margit és 
Gyula, Lokner Margit és László, 
Csók Ilona és család, Szabó Rudi, 
Prekop Hanna, Kiss Olga , Dr G. 
Nagy, Galcik Victoria, Hegedûs 
Szilvi, N.N.x2, Hálás köszönettel a 
Szent Ferenc Alapítvány nevében:

Dr Kalotay Eszter…
* * *

Kint jártam Budapesten a déli pálya-
udvaron és rengeteg menekültet és 
köztük sok --- sok gyereket láttam....

A politikusainknak, a katonáknak 
meg kell védeni a lakosságot, nekik ez 
a dolguk, de nekem mind Krisztus 
szeretetének hírnökének az a dolgom, 
hogy az emberekben lévô szeretet 
lángot életbe tartsam!! Testvéreink, 
és ezért mindenkit arra kérek, hogy a 
menekültekkel szemben legyünk em-
berségesek!! A kis Mirjam a mi 
szülôföldünkre virágot rajzolt! Ne-
künk úgy kell viselkednünk, hogy ha 
majd béke lesz az ö szülôföldjén és 
hazatér, otthon is virágot rajzoljon 
gondolatba a Kárpátmedencére!!

Szeretettel, Csaba t.

Célba értek az adományok
Amint azt az Emléktábla Bizottság 

nevében közzé tettem a Magyar Élet 

hetilap hasábjain és a Magyar Köz-
pont Híradójában az adományozók 
névsoráról és a begyûjtött összegrôl, 
úgy most annak célbaérkezésérôl kí-
vánok beszámolni a jószívû adakozók-
nak.

Egy kis emlékeztetô dióhéjban: --- A 
múlt évben november 30-án a Mel-
bourne-i Magyar Központ Emlék-
parkjában a délvidéki ártatlan ma-
gyar áldozatok 70. évfordulója alkal-
mából egy Emléktáblát adtunk át Vic-
toria állam magyar közösségének. Az 
Emléknap három fô mozzanata: Püs-
pöki ökumenikus Istentisztelet, az 
EMLÉKTÁBLA leleplezése és egy 
jótékonycélú piknikes ebéd a Gyön-
gyösbokréta Tánccsoport közremû-
ködésével. Vendégül láttuk a meghí-
vott személyeket és a debreceni TV 
forgató csoportját, akik rögzítették a 
nap eseményeit. Az ebéd tiszta 
bevétele és az adományok 3011 
ausztrál dollárt eredményezett. ---

Az Emléktábla legyártása és helyére 
rögzítése 1875.50 AD. A Deakin 
püspök atya napidíja 200 AD. A 
megmaradt 935.50 AD. igéretünk 
szerint a Délvidéken mûködô „Lur-
kóházak” mûködését szolgáló „PPO-
VERELLO” Alapítvány Eurós folyó-
számlájára utaltam át, ami akkor 
603.43 eurót ért. Ezt hiteles banki 
elismervény bizonyít, valamint tele-
fon és levél váltások sora. Az Ala-
pítvány kurátorának köszönô levelét 
szószerint idézem: „Tisztelt Juhász 
úr! Kissé megkésve tudom csak meg-
köszönni nemes és bôkezû adomá-
nyukat Lurkóházaink gyermekei szá-
mára. 

Minden jótevônknek Isten áldását 
kívánom. Köszönettel és tisztelettel.” 
(aláírás) P. Dr, Harmath Kárroly 
OFM ügyvezetô.

 Szent István  delután a 
Gold Coaston.

2015. augusztus 22-én a Gold Coast-i 

Magyar Egyesület vendége voltam a 

Szent István királyunkra emlékezô dé-

lutánon.

Mondhatom, hogy ennyi sok embert 
rég nem láttam az Egyesület össze-
jövetelén, de úgy látszik fontos volt  
nagyon sok honfitársunknak erre a 
neves ünnepre, megemlékezésre el-
jönni, hogy közösségben ünnepelje  
Szent Istvánt, országalapító királyun-
kat.

Az Egyesület elnöke Kerekes Samu  

köszöntötte, fogadta az egybegyülte-

ket, majd Horváth Gyöngyi az  Egye-

sület programfelelôse és a Gold Coast-

i  Szivárvány Magyar Iskola igazgató-

nôje  a történelmi eseményeket is-

mertette.

komponálta a zenét  hozzá Jurth Attila 
zongoramûvész.

Az ünnepi ebéd nagyon finom disznó-

toros volt, ami a Vezetôség ügyességét 

dicséri, hiszen ôk keszítették el a 

hurkát, kolbászt, sült húst.

A jó  ebédhez a nóta is szólt Hegedûs 
Zoli jóvoltából, és még voltak, akik 

táncra is perdültek.

A kellemesen eltöltôtt délután vége 

felé került sor a tombolahúzásra, ami 

virágkompozíciók árverésével kezdô-

dôtt, ugyanis az össz bevételt a Kár-
pátalja-i magyarok megsegítésére  
ajanlotta fel a Vezetôség. Ezer dollár 
gyûlt össze, amit az Ausztrália Magyar 
Szövetségen keresztûl a Debreceni 
Reformatus Szeretetszolgálatnak fog 
eljuttatni a többi, Ausztráliában eddig 
összegyûjtôtt pénzösszeggel együtt. A 

Református Szeretszolgálat Kárpát-

alján pékséget épített és naponta 300 

kenyeret sütnek és kiosztanak a rászo-

rulóknak. Az un. „Egy euró, egy ke-
nyér“ kezdeményezés ez, ennek a 
tamogatását a Gold Coast-i Magyar 
Egysület is vállalta.

Jól esett látni a sok gyeereket is, az 
iskola tanulóit. 

Hálás köszönet minden nagylelkû 
adakozónak.

Sipos Ilka , 
QMKSZ 

Szívbôl gratulálunk dr. Kalotay 
Eszternek abból az alkalomból, 
hogy beiktatták a „Fellow of the 
International College of Dentists” 
társaságba.
A jótékonyságot is szorgalmazó és 

támogató társaság dr. Kalotay Esz-
ter erdélyi munkálkodását értéklete, 
aki immár nyolcadik  éve ápolja Dé-
ván Böjte Csaba terstvér „gyer-
mekeinek” fogait.

Rövid, de hálával teljesnek értéke-
lem Károly atya visszaigazolását 
adományainkra. Mindannyiunk nevé-
ben kívánok neki és minden mun-
katársának jó egészséget és kitartást 
nemes munkájukhoz.

Ez évben is nyitvatartjuk az ado-
mányozás lehetôségét november 29-
ig, amikorra kitûztük a következô 
(Emléknapot) a Délvidéken leját-
szodott ártatlan áldozatok emlékére, 
mert nem felejthetünk.
Bôvebb tájékoztatást ezzel kap-

csolatban az októberi és novemberi 
számokban adunk, vagy az alábbi 
mobil számon: 0412 335 675.

Honfitársi szeretettel: 
Juhász Géza

Az iskolások nagyon ügyesen össze-

állított programmal kedveskedtek ne-

künk. István a  király rock operából a 

koronázási jelenetet adták elô. Dicsé-

ret mindegyik tanulónak, olyan szé-

pen, mondták el mondokáikat, hogy a 

közönség nagy tapssal meg is jutal-

mazta ôket. A mûsor után még aján-

dékot is kaptak ügyes szereplésükért. 

Köszönjük szépen Ildikónak és 
Gyöngyinek, hogy  betanították ôket .

A mûsorban részt vett még Balázsné 
Kuchar Éva, a mi csalogányunk. Éva 

most is egy új dallal lépett a közönség 

elé. Zongoran  Jurth Attila kísérte. Az 
elôadott dalnak, az az érdekessége, 
hogy kimondottan erre az alkalomra 

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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SPORTUrbán a zselés fejû 
piperkôcöket kéri 
számon Storckon

A korábbi válogatott labdarúgó, Ur-
bán Flórián saját Facebook-oldalán 
keményen nekiesett Bernd Storck szö-
vetségi kapitánynak. Azt írta, kinyílt a 
bicska a zsebében, amikor kihagyta 
Böde Dánielt, és helyette a „zselés fejû 
piperkôcöt erôlteti”, az pedig végképp 
kiverte a biztosítékot nála, hogy a ma-
gyar kapitány a döntetlennel is meg-
elégedne Románia ellen.

„Tisztelt Storck Úr!
Na most már elég! Ezt már nem ha-

gyom szó nélkül! Nem foglalkoztam 
magával, amikor bevonult az orszá-
gunkba, elfoglalta a magyar után-
pótlás-válogatottak irányítását, kirug-
dosta a magyar edzôket (köztük az 
edzôképzés vezetôjét), átvette az U20-
as csapatot, kiment Új-Zélandra, mert 
ott még nem járt, aztán nulla ered-
mény!

Az sem nagyon érdekelt, amikor ki-
neveztette magát szövetségi kapi-
tánynak! Milyen alapon? Az ered-
ményei alapján biztosan nem! Azért, 
mert a Dárdai jó haverja? Akkor én is 
lehettem volna, mert én sem vagyok 
rosszban a Palival! Akkor viszont már 
kezdett kinyílni a bicska a zsebemben, 
amikor kihagyta Bödét a keretbôl!

Az egyetlen csatárunk, aki nem szart 
volna be a román védôktôl, ha nyakon 
rúgják, ráadásul vezeti a góllövôlistát! 
Helyette a két zselés fejû piperkôcöt 
erôlteti (és nem a Nikolicsra gondolok). 

Háború a stadionnál
Bajban lennék, ha fel kellene idéznem 

a pénteki magyar– román labdarúgó-
Eb-selejtezô emlékezetes momen-
tumait, ugyanis Szalai lövésén kívül 
kevés focira hasonlító esemény zajlott 
a gyepen. A jó hír az, hogy telt ház volt 
a Groupama Arénában, és a huszon-
kétezer boldog jegytulajdonos mellett 
még akár ötször ennyien is örömmel 
fizettek volna egy belépôért. Rossz hír 
(de inkább elôre borítékolható le-
számolás az illúzióinkkal), hogy a ro-
mán himnuszt is meggyalázták. Hiába 
volt számtalan, a fair play szellemében 
megfogant felhívás, nálunk is ugyanaz 
történt (fordított elôjellel), mint Bu-
karestben. Budapest nem kompatibilis 
a román, Bukarest pedig a magyar 
Himnusszal. Ez így van egy ideje, és 
várhatóan így is lesz, bármi is legyen a 
véleményünk az európainak cseppet 
sem mondható gesztusról.

Tartok tôle, hogy a pénteken elvesz-
tegetett két pontot még nagyon fogjuk 
sajnálni a végelszámolásnál, de ez 
igazán csak a focirajongóknak fáj. Az 
viszont már egész Budapestnek, ami a 
meccs elôtt, alatt és után történt a 
stadion közelében és a belvárosban.

Nem értem, mi abban a jó (és fôleg 
mitôl hazafias cselekmény), ha tag-
baszakadt emberek a mérkôzés ürü-
gyén végigrandalíroznak a városon. 
Leáll miattuk a forgalom az Üllôi úton, 
az út menti félôsebb boltosok hirtelen 
lehúzzák a redônyt (volt olyan kis 
üzlet, ahova bementek sörért, aztán 
elfelejtettek fizetni), végül kiprovo-
kálnak jó néhány összecsapást a Nép-
liget környékén a rendôrséggel. Nem 
hiszek nekik, amikor azt mondják, 
hogy a rendôrök a hibásak a csete-
patéért. Végignéztem az Üllôin végig-
vonuló „fekete sereget”, akik közül 
sokan sálakkal-maszkokkal takarták 
el az arcukat. Valószínûleg nem az 
autók füstje miatt tettek textíliát az 
orruk elé, hanem a késôbbi rendôrségi 
azonosítást akarták megnehezíteni. 
Minden gesztusukon látszott, hogy 
balhét akarnak, és ez menetrend sze-
rint meg is érkezett: a Police.hu össze-
sítése szerint a rendôrség végül ötven-
egy fôt állított elô, többségében 
garázdaság, rongálás, pirotechnikai 
eszközökkel való visszaélés, valamint 
jogszerû rendôri intézkedéssel szem-
beni engedetlenség miatt.

Nem értem, mire büszke az, aki köz-
lekedési táblákat tép ki, vagy kukákat 
borogat fel és dob a rendôrök felé, 
mert azok nem hagyják ôt kedve 
szerint randalírozni. Mire jó, ha össze-
törnek rendôrautókat? Az ô adójukból 
is fogják kifizetni a javítását. Mitôl 
férfias cselekmény felgyújtani egy 
civil rendszámú autót, nyelni órákon 
át a könnygázt, oda sem figyelve az 
éppen zajló mérkôzésre? A rendbontók 
közül egyébként tizenöt, a rendôrség 
állományából pedig huszonhárom fô 
sérült meg, többüket kórházban ápol-
ják. Az cseppet sem vigasztal, hogy a 
hülyeség nemzetfüggetlen: a román 
drukkerek maguk között, a stadionban 
verekedtek össze, mert a bukaresti 
Steaua és a Dinamo szurkolói még a 
válogatott mérkôzés kedvéért sem 
tudták félretenni az egymás iránti en-
gesztelhetetlen gyûlöletüket (az MTI 
szerint négy román szurkolót emiatt, 
illetve pirotechnikai eszközök becsem-
pészéséért állított elô a magyar 
rendôrség).

Nem tudom, az agresszív cselek-
ményekben pénteken részt vett ultrák 
felfogják-e: akciójuk nyomós érv a 
vénaszkenner mellett. A világ egész-

ségesebb felén – ha nehezen is, úgy-
ahogy, de – túlléptek már a stadio-
nokban és környékükön tapasztalható 
erôszakon: a balhés figurákat kikö-
zösítették-kitiltották, és a mérkôzések 
egyre inkább jó hangulatú családi-
társasági eseményekké válnak. A 
huszonegyedik században a foci már 
nem élet vagy halál kérdése, és nem is 
azért van, hogy a másikat büntetlenül 
gyalázzuk, vagy egy jót verekedjünk.

Aki múlt pénteken bejutott az aré-
nába, tapasztalhatta: ultrák nélkül is 
egészen jó volt a hangulat a lelátón. 
Most már csak az hiányzik, hogy a já-
tékosok is megtanuljanak futballozni.

(Magyar Nemzet)

Átkozott 93. perc, 
északír-magyar 1-1

Belfastban titkon a gyôzelem re-
ményében lépett pályára Eb-selejtezôn 
a magyar labdarúgó-válogatott, és 
majdnem nyert is.

Az elsô játékrészt harciasan és 
tempósan kezdte a magyar válogatott 
Belfastban az északírek elleni Eb-
selejtezôn, azonban jobbára a mi tér-
felünkön zajlott a három sárga lapot 
hozó játék. Guzmics Richárd és Kyle 
Lafferty párviadalát viszont egyér-
telmûen a magyar hátvéd nyerte. Elöl 
Németh Krisztián révén volt két 
helyzetecskénk, hátul a szokásos 
masszívságot hozza a Storck-le-
génység. Egy kényszerû csere ezen a 
találkozón is volt már: ahogy Juhász 
Rolandot Guzmicsnak kellett váltania 
a játékrész derekán, most Elek Ákos 
nem bírta tovább 23 percnél, a helyére 
a Fradi ifistája, Nagy Ádám került. 
Kalmár Zsolttal együtt alig több 
évesek Király Gábornál... Dzsudzsák 
Balázs és Gera Zoltán teljesen észre-
vétlenül játszott, igaz, csapatkapi-
tányunk jobbszélsôt, szervezônk pedig 
szûrôt kellett, hogy alakítson. Ha már 
szóba került Kalmár Zsolt, tragikusan 
haszontalanul játszott az elsô 45 perc-
ben, elbújt, labdát vesztett és fet-
rengett.

A második játékrész elsô perceiben 
továbbra is a hazaiak diktálták a tem-
pót, de Storck szerkezeti változta-
tásokat eszközölt, Kalmár Zsolt kiment 
a balszélre, Németh Krisztián bejött 
Szalai mögé, és egyre-másra jöttek a 
magyar helyzetecskék. Kalmár Zsolt 
révén aztán veszélyes kapura lövésig 
is eljutottunk, mígnem Dzsudzsák 
Balázs jutott szabadrúgáshoz a haj-
rában. A keményen meglôtt labdát az 
északír hálóôr kiejtette, a közelben 
ólálkodó Guzmics pedig köszönte 
szépen, megszerezte a vezetést a ma-
gyar válogatottnak. 

Az utolsó percekre viszont, bár em-
berelônybe kerültünk Baird jogos ki-
állítása után, nagy volt a hazai nyomás, 
ami a 93. percben góllá érett: egy 
szögletrúgás után lecsorgó labdát 
takarásból lôttek kapura a hazaiak, de 
ekkor még Király nagy bravúrral 
hárított, de róla a gólvadász Lafferty 
elé került a labda, aki 3 méterrôl nem 
hibázott. 

A helyzet a következô: mindhárom 
csoportmenô 1-1 pontot szerzett, míg 
Finnország egy kicsit ránk zárkózott, 2 
pont a hátrányuk, de nehezebb a sor-
solása nálunk. Októberben fogadjuk 
Feröert, aztán pár nappal késôbb 
Görögországba megyünk, 4-6 pont a 
két mérkôzésen akár még elég lehet a 
legjobb csoportharmadik helyhez is. A 
másodikkal most talán már nem 
számolhatunk.

De még ez is legyen a maga baja!
Na, de az már kiverte a biztosítékot, 

amikor azt olvasom, hogy aláírná a 
döntetlent?! Tudja maga, hogy melyik 
ország szövetségi kapitánya? Tudja 
maga, hogy ez a mérkôzés mit jelent a 
magyar szurkolóknak és a nemzetnek? 
Ha tudná, nem mondana ilyet, még ha 
a lelke mélyén ezt is gondolja! Én 
nagyon sok sikert kívánok önnek a ma 
esti mérkôzéshez, hogy nyerjen a 
csapat úgy, ahogy azt maga elgondolta, 
és szerezzen örömet a magyar em-
bereknek!

De ha az ön mentalitásával nem si-
kerül nyerni, akkor a Keletibôl induló 
vagonok egyikében szorítson magának 
helyet, és térjen haza...” – olvasható a 
korábbi 40-szeres válogatott Urbán 
Flórián Facebook-oldalán.

Magyarország - Románia 
0:0

Kiegyenlített játékot, igazságos 
eredményt hozott az év mérkôzése

A magyar labdarúgó-válogatott a 
Groupama Arenában 22 ezer nézô 
elôtt gólnélküli döntetlent játszott Ro-
mánia ellen az Európa-bajnoki selej-
tezôsorozat pénteki játéknapján, így 
továbbra is ôrzi harmadi helyét a 
csoportban. Bernd Storck együttese 
végig fegyelmezetten játszott, de nem 
tudta feltörni a románok védelmét.

Telt ház, 22 ezer szurkoló elôtt kez-
dôdött az év mérkôzése, a 25-ik Ma-
gyarország-Románia. Utoljára 1981-
ben gyôzött a magyar válogatott a 
szomszédok ellen és a közönség most 
is erre számít. Az eddig 24 mérkôzés 
magyar fölényt hozott, 11 gyôzelemmel 
és hét döntetlennel.

A magyar válogatott a következô 
összeállításban lépett pályára:

Király – Fiola, Juhász, Kádár, Le-
andro – Stieber Z., Tôzsér, Elek Á., 
Dzsudzsák – Szalai Á., Nikolics . 

A románok kezdôcsapata:
Tatarusanu – Papp, Chiriches, Gri-

gore, Rat – Prepelita, Hoban – Popa, 
Sanmartean, Torje – Keserü

Az elsô negyedóra kiegyenlített küz-
delmet hozott, nagyobb helyzet nélkül. 
A második percben szabadrúgást 
végezhettek el a vendégek, Keserü 34 
méterrôl, nem sokkal fölé lôtt. 
Dzsudzsák az ötödik percben ballal a 
rövid felsô sarok mellé tekert. Az elsô 
komoly helyzet a vendégeké volt, a 21 
percben Keserü 17-méteres lövését a 
96-ik válogatottságát ünneplô Király-
nak kellett védeni. A 25-ik percben 
cserére kényszerült a válogatott, 
Juhász sérülése kiújult, helyére Guz-
mics lépett. A félidô második fele ma-
gyar mezôfölényt hozott. A 31-ik perc-
ben szép támadás futott a bal szélen. 
Leandró jól ugratta ki Nikolicsot, aki 
ballal nehéz szögbôl lôtt mellé. Az elsô 
félidô legszebb pillanatára és leg-
nagyobb helyzetére a 36-ig percig 
kellett várni. Szalai gyönyörûen moz-
dulattal, félfordulattal 28 méterrel 
lôtt, de bombáját Tatarusanu bravúr-
ral hárította. Az elsô félidô gól nélkül 
ért végett, a labdabirtoklás viszont a 
románok fölényét mutatta 60-40 
százalékban.  

A második játékrészben, ahogy azt a 
Dárdai erában is megszokhattuk, har-
cosabban kezdte a játékot a válogatott. 
Az 50-ik percben Guzmics akár gólt is 
fejelhetett volna, az ötösrôl, igaz vé-
dôkkel a hátán mellé fejelte Dzsudzsák 
beadását. A magyar védô pár perccel 
késôbb majdnem végzetes hibát vé-
tett. Király és Guzmics egymásra 
várt, miközben Torja a tizenhatosnál 
ólálkodott és kis híján megszerezte a 
labdát, de a Haladás hálóôre kiöklözte 
a labdát. A 70-ik percben kecsegtetô 
pozícióból, 17 méterrôl lôhettek sza-
badrúgást a vendégek, de Keserü 17-
rôl ballal a jobb felsô fölé lôtt.

A Kansasban bomba formában játszó 
Németh Krisztián váltotta a mérkô-
zésen végig aktív és sokat futó Ni-
kolicsot, de nem tudott érdemben a 
játékhoz hozzátenni, mint ahogy a 88-
ik percben beálló Pirskin sem.

A magyar válogatott 34 év után sem 
tudott gyôzni Románia ellen, de a 
döntetlen értékes eredmény, mivel 
pontszám egyenlôség esetén a magyar 
csapat az idegenbeli 1-1-el kedvezôbb 
helyzetbe kerül. A csoportban Észak-
Írország átvette a vezetést, miután a 
Feröer-szigeteken a vendéglátókat 3-
1-re verték. 
Rekordot döntött a magyar fut-

ballválogatott
Sorozatban ötödik tétmérkôzésén 

nem kapott gólt a magyar labdarúgó-
válogatott.

Ilyen széria még sohasem volt a 
nemzeti csapat történetében, írta a 
Nemzeti Sport.

A pénteki találkozó elôtt Finnországot 
1-0-ra legyôzte a magyar együttes, 
Görögországgal 0-0-ra végzett, 2014-
ben pedig a Finnország és Feröer-
szigetek elleni 1-0 során ôrizte meg 
kapuját a góltól.

Eddig kétszer fordult elô, hogy a 
válogatott négy egymást követô tét-
meccsen nem kapott gólt: 2008-09-ben 
(Albánia 2-0, Málta 1-0, Albánia 1-0, 
Málta 3-0), valamint 1971-ben (Bul-
gária 2-0, Franciaország 2-0, Norvégia 
4-0, Málta 2-0).

A csoport másik két mérkôzésén:
Feröer–É.-Írország 1–3 (1–1)

Görögország–Finnország 0–1 (0–0)

Ki állítja meg a 
Ferencvárost?

Európában ugyan már az alsóházban 
elbukott az egyik legnagyobb, több 
milliárd forintos költségvetésbôl mû-
ködô magyar klub, ám úgy tûnik, ide-
haza nincs ellenfele a Ferencváros-
nak.

A legutóbbi kupagyôztes magabizto-
san, továbbra is százszázalékosan ve-
zeti az NB I. mezônyét. A hét végi, 7. 
fordulóban a Paksot gyûrte le különö-
sebb megerôltetés nélkül két góllal az 
Üllôi úton. Az ôsz nagy kérdése: ki 
állítja meg idehaza az FTC-t?

Sokkal izgalmasabban alakult a 
DVTK–Újpest. Diósgyôrben a rendes 
játékidô leteltekor még a vendégek 
vezettek 1–0-ra Balogh Balázs büntetô-
bôl szerezett góljával, ám a hatperces 
hosszabbításban a hazaiak megfordí-
tották a mérkôzést. Elôbb Bognár Ist-
ván lôtt szép szabadrúgásgólt, majd az 
ô szögletébôl Tamás Márk fejelt az 
elalvó Balajcza Szabolcs kapujába. 
Örömmámorban úszott Miskolc, és 
nem alaptalanul. Néhány hete hasonló 
forgatókönyv zajlott le a DVTK sta-
dionjában, csak akkor éppen fordítva 
zajlottak az események: a hazai veze-
tés után a Videoton nyert a hosszab-
bításban 2–1-re.

Az év egyik nagy meglepetését a Ha-
ladás okozza hétrôl hétre. A legutóbb 
csaknem kiesôként végzô szombat-
helyiek az új bajnokságban rendesen 
belelendültek, és egy ideje már a má-
sodik helyen tanyáznak. Mészöly Géza 
csapata most Békéscsabán gyôzött 1–
0-ra.

NB I., 7. forduló: 
Vasas–MTK 0–1 (0–0),
Békéscsaba–Haladás 0–1 (0–1), 
Honvéd–Puskás 0–0, 
Diósgyôr–Újpest 2–1 (0–1), 
FTC–Paks 2–0 (2–0), 

Kettôs vereséggel 
búcsúzott a Videoton

A Videoton 1-0-ra kikapott a Lech 
Poznantól a labdarúgó Európa Liga 
selejtezôjének negyedik fordulójában, 
a párharc csütörtöki, hazai visszavá-
góján, így kettôs vereséggel búcsúzott 
a sorozattól.

Eredmény, Európa Liga-selejtezô, 4. 
forduló, visszavágó:
Videoton  - Lech Poznan  0-1 (0-0) 
Sóstói Stadion, 2819 nézô
gól: Kedziora (57.)
Továbbjutott: a Lech Poznan, kettôs 

gyôzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
Az elsô félidôben a Videoton bir-

tokolta többet a labdát, de a vendégek 
16-osának elôterébe érve hiányzott az 
ötletesség a játékából. A lengyel 
együttes - amelyben kezdôként ott volt 
a magyar válogatott Kádár Tamás - 
visszafogottan, takarékon futballozott.

A fordulást követôen nem változott a 
játék képe, de egy nagy védelmi hiba 
után hátrányba került a magyar baj-
nok, a párharc pedig ezzel végér-
vényesen eldôlt. A folytatásban egyik 
csapat sem szakadt meg, így az 
eredmény már nem változott.

A székesfehérvári volt az utolsó állva 
maradt magyar csapat a nemzetközi 
porondon. 



   14. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                         2015. szeptember 17. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Dr. Mezô Ferenc 1928 Amsz-
terdam, irodalom epika, 2. Kóros evé-
si kényszerben, 3. A sivatagi rókát, 4. 
Az óriáspandát, 5. Az Eurázsiai-hegy-
ségrendszeré, 6. Claude Debussy.  7. 
Dusanbe, 8. Több mint 1 kilom., 1066 
méter, 9. Robin Cook, 10. Dirham.

E heti kérdéseink:

1. Melyik városunkban látogatható a  

Déry Múzeum?

2. Melyik olasz filmsztár fotóalbuma 

Az én Itáliám?

3. Melyik növényt nevezik Gergely-

napi virágnak is?

4. Földünk hány százalékát borítják 

az óceánok ?

5. Ki festette Az evezôsök reggelije c. 

képet?

6. Mi a fôvárosa az USA Alaszka 

államának?

7. Melyik osztrák tartomány székhe-

lye Salzburg?

8. Hol tartották az országgyûlést 

1707 nyarán?

9. Mit nevezünk választóvíznek?

10. Mi a pénzneme Máltának?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Nem lesz vékony ez a fal? --- kérdezik 

a kômûvest.
--- Nem, erre még tapéta is jön!

* * *
Télen, hidegben megkérdezi a fiú a 

lányt:
--- Megnézhetlek meztelenül?
--- Jó, de nem fogsz fázni?

*  * *
--- Én vagyok az elsô férfi, akivel 

lefeküdtél?
--- Hát, ezen még nem gondolkoztam, 

de most, hogy mondod... tényleg, isme-
rôsnek tûnsz...

* * *
Bíró a vádlotthoz:
--- Kéri a következô kérdést, vagy 

megáll három évnél?
* * *

Az útépítésen a fônök odamegy a 
munkásokhoz:

--- Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
---- Sebaj, majd egymásra támasz-

kodunk.
* * *

Bemegy a kocsmába egy 16 éves fiú, 
és így szól a pincérnônek:

--- Kérek egy korsó sört!
A pincérnô --- látva a fiú korát --- 

megkérdezi:
--- Bajba akarsz keverni?
--- Talán majd késôbb, elôbb egy sört 

kérek.
* * *

Ketten vadásznak az erdôben, az 
egyik hirtelen összeesik. Szemei 
üvegesek, nem lélegzik. A másik fickó 
elôkapja a mobiltelefonját és tárcsázza 
mentôket, és rémülten segítséget kér.

--- A barátom összeesett és meghalt 
vadászat közben!

--- Csillapodjon le, kérem. Elôször is 
bizonyosodjunk meg róla, hogy a ba-
rátja tényleg meghalt...

A telefonban csönd, majd az operátor 
egy puskalövést hall. Azután újra a 
vadász van a vonalban:

--- Eddig rendben, és most?
* * *

--- Szexuális téren egyre összehan-
goltabb vagyok a feleségemmel.

--- Valóban?
--- Igen. Tegnap például mindkettônk-

nek fájt a feje
* * *

.--- Szia anyu. Megyek diszkóba!!
--- Diszkóba?! 13 évesen a diszkózáson 

jár az eszed, és megfeledkezel anyád 
26. születésnapjáról???

* * *
--- Apu, hogy mondják angolul a 

pápát?
--- Goodbye

* * *
--- Az esküvô elôtt azt mondtad, hogy 

én vagyok az istennôd --- mondja a 
feleség a férjének.

--- Úgy is volt, de azóta ateista let-
tem.

* * *
Férj a feleségéhez:
--- A tengerre emlékeztetsz...
--- Miért, romantikus vagyok, vad és 

izgalmas?
--- Nem, beteg leszek tôled.

* * *
Egy fiatal vállalkozó fényûzô irodát 

bérel, berendezi luxusbútorokkal, és 
beül a hatalmas íróasztal mögé. Egy-
szer belép az irodába egy férfi tás-
kával a kezében. A vállalkozó hirtelen 
felkapja a telefont és hangosan be-
szélni kezd. Repkednek a számok, a 
milliárdok, majd kisvártatva leteszi a 
kagylót és a férfihez fordul:

--- Miben segíthetek? --- kérdi.
Mire a másik:
--- Jöttem bekötni a telefont.

* * *

Egy házaspár elmegy egy csodakút-
hoz. Elôször az asszony hajol be a kút-
ba, és elsuttogja a kívánságát. Aztán a 
férj következik, de túlmélyen behajol 
és beleesik a kútba. Mire az asszony 
felkiált:

--- Nahát, ez mûködik!
* * *

Ezzel a gáztûzhellyel jó vásárt csi-
náltam! Három hete gyújtottam meg a 
lángot, és még most is ég!

* * *
Haldoklik az öreg Kohn. Mondja a 

feleségének:
--- Asszony, ha meghalok, minden va-

gyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után áll a 

sírnál Kohnné és a barátnôje. Azt 
mondja a barátnô:

--- Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy 
minden vagyonát eladtad, vettél egy 
nagy gyémántot, és betetted abba a kis 
dobozba az urad mellé!?

--- Ó, barátném, én mindig engedel-
meskedtem az uramnak. Eladtam 
minden vagyonát, betettem a szám-
lára, írtam neki egy csekket, ha bevált-
ja, beváltja, ha nem, nem.

* * *
 --- Mi a különbség a nôi mell és a 

villanyvasút között?
 --- Semmi, mert mindegyik gye-

rekeknek készült és a férfiak játsza-
nak vele.

* * *
 --- Mi a különbség a bengáli tigris és 

az anyós közt?
 --- A bengáli tigris szelídíthetô, az 

anyós....
* * *

A Dolgozók esti iskolájában: 
--- Van házid?
--- Van, tölthetek? 

 * * *
Két titkárnô beszélget:
--- Milyen jól öltözik az új fônök.
--- És milyen gyorsan.

* * *
Az új titkárnôjelöltet nézi meg az 

igazgató.
--- Egy utolsó teszt: kérem, vetkôzzék 

le? --- De miért?
--- Hogy lássam, vészhelyzetben 

mennyi idô alatt tud felöltözni!
* * *

Fiatal titkárnô jelentkezik az igazga-
tónál. Az igazgató ránéz, benyúl a 
fiókjába, és elôvesz egy bikinit, majd 
odanyújtja a lánynak:

--- Elôször ezt töltse ki, aztán majd 
meglátjuk.

* * *
A fônöknek új titkárnôje van. Otthon 

megkérdezi a felesége:
--- Mondd szívem, hogy vagy vele 

megelégedve?
--- Képzeld, ma egy fehér blúz és egy 

zöld szoknya volt rajta, mert tudja, 
hogy a Fradinak drukkolok. Apróság, 
de jólesett.

Másnap ismét véleményt kér a fele-
ség az új titkárnôrôl.

--- Ma is fantasztikus volt. Zöld - fehér 
pöttyös melltartó és zöld-fehér csíkos 
bugyi volt rajta, a popója akár két kis 
focilabda. Tudja, hogy a Fradi a csapa-
tom, apróság, de jólesett.

Harmadnap megy haza a férj a mun-
kából és látja, hogy a felesége vörös 
parókában, szépen kifestve jön le az 
emeletrôl. 

--- Hát veled meg mitörtént ? --- 
kérdezi a férj megdöbbenve.

Képzeld, fölmentem a szomszédhoz, 
neki 2 centivel nagyobb van mint 
neked, apróság, de jólesett!

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLMiért pirul meg a sült krumpli és a 
fôtt nem?

A krumplisütéshez sokkal nagyobb 
meleg kell, mint a fôzéshez. A nagy 
melegtôl sütés közben a krumpliban 
levô keményítô egy része átalakul 
dextrinné. Enyvhez hasonlatos anyag 
ez, mely összeragasztja a keményítô-
szemeket, és aztán barnáspiros réteget 
alkot a sült krumpli felületén. Hasonló 
folyamat zajlik le a kenyérsütésnél is. 
A lisztben is van keményítô. Ezért 
amikor a kenyér a kemencében sül, 
természetesen azon is képzôdik dex-
trin-réteg.

 
Hol és ki gyártott elôször szalá-

mit?
A szalámi alaptörténetét és nevét a 

kékegû Itália adta az emberiségnek.
Magyarországon csak a szabadság-

harc után honosodott meg, Piazzoni és 
Faddini pesti gesztenyesütôk jóvol-
tából. A két hozzánk szakadt maro-
niárus rájött arra, hogy a téli hízó-
dömping olcsó nyersanyagából drága 
szalámit gyárthat a magyaroknak, így 
kezdôdött... S hamarosan megjött az 
erôsítés: Piazzoni unokaöccse, az ifjú 
Dozzi. Majd jöttek a Medumok, Del 
Medicók...

És egy új fejezet kezdôdött a magyar 
húsipar történetében. Az olasz szalá-
mimesterek féltékenyen ôrizték gyár-
tási titkukat. A feldolgozómûhelyek 
mellett külön, zárt szobában rendez-
kedtek be. Az elkészített hús csatornán 
jutott hozzájuk. Zárt ajtók mögött, a 
hajdani olasz alkimisták titokzatossá-
gával, hozzákeverték a szükséges kel-
lékeket, fûszereket, s egy második 
csatornán át küldték vissza a mûhely-
nek. A szalámigyártás azonban min-
den titkolódzás ellenére sem maradt 
olasz belügy. Jött a Pick-szalámi Sze-
geden, az 1870-es években, és hama-
rosan megszületett a Herz-szalámi is.

 
Mióta fogyasztunk tojást?
Az ételek közt kevés olyan nagy sze-

repet játszó táplálék van, mint a tojás. 
A finn népi eposz, a Kalevala a világot 
költi ki belôle, a görög Püthagorasz ta-
nítványai bölcseleti rendszerükbe 

építették. A rómaiak ebéd kezdetén 
tojást, a végén almát ettek.

Innen ered a szólás: „ab ovo usque ad 
mala” (a tojástól az almáig), azaz kez-
dettôl végig.

A babonás varázsmûveletekben is 
nagy jelentôsége volt a tojásnak. Néró 
császár felesége megkérdezett egy 
jósnôt, egy szibillát, hogy vajon fiú- 
vagy leánygyermeke születik-e. Az 
oraculum, a jóslat így hangzott:

„Tégy kebledbe egy friss tojást, s 
ôrizd addig ott, míg kikel. Ha kakas 
búvik ki belôle, akkor adj hálát az is-
tennek, mert fiad születik!”

A császárné követte a szibilla taná-
csát, a jóslat véletlenül beütött. Fia 
lett, kinek a Tiberius nevet adták. Erre 
aztán Róma minden hölgye követte a 
példát, s Plinius mosolyogva jegyzi fel, 
hogy kíváncsiságból valamennyien to-
jásokat keltettek ki.

Még egy érdekes adat arról, hogy a 
tojás vitézségi érdemül is szolgált. 
Egy régi német krónikában ez olvas-
ható:

„Midôn Seyfried Schweppermann 
nürnbergi patrícius a frank segédcsa-
patok élén Mühldorf mellett, 1322. 
szeptember 28-án megverte az oszt-
rákokat, Bajor Lajos császár a neve-
zett nap estéjén lakomát rendezett, 
melyen Schweppermannt és seregét 
fôtt tojásokkal vendégelte meg. Min-
den vitéznek adassék egy tojás --- így 
kiáltott fel a császár ---, a derék 
Schweppermannak pedig kettô!”

A tojás azóta is rangos helyet foglal el 
táplálkozásunkban.

 
Honnan ered a joghurt?
A szó tôrök eredetû. A joghurt törökül 

aludttejet jelent, csakhogy nem közön-
séges aludttejet, amelynek megalva-
dását magának a tejnek a baktériumai 
(a tejsavbacilusok) okozzák. A török-
tatár népek a tejet különbözô erjesz-
tôgombák segítségével alvasztják 
meg. Az így készült aludttejek egyike 
--- a kefir és a kumisz társa --- az az ital, 
amelyet a Balkán török hódoltságának 
idején a bolgárok és a románok is nép-
táplálékká fogadtak, s amely ma a tö-
rök szót bolgár joghurt alakjában vi-
lágszerte ismertté teszi.

A joghurt szó az orosz bakterioló-
gusnak, Mecsnyikovnak köszönheti 
világjáró pályafutását. Mecsnyikov 
ugyanis az öregedés lehetô kitolására 
és az élet meghosszabbítására vonat-
kozó elmélkedései közben 1900 körül 
arról értesült, hogy Bulgária egyes 
falvaiban nagy számban vannak száz-
évesnél idôsebb emberek, akik majd-
nem kizárólag a joghurt aludttejébôl 
élnek. Mecsnyikov nagy tudományos 
és gazdasági mozgalmat indított ennek 
az italnak a megismertetésére és 
elterjesztésére. A mozgalom nyelv-
történeti eredménnyel járt. A joghurt 
szó minden európai nyelv szókincsébe 
bejutott. Az emberi szervezetre gya-
korolt hatása tudományosan nem bi-
zonyított --- bár kétségtelenül egész-
séges ital.

ÔSMAGYAR HELYSÉGNEVEK 
AUSZTRÁLIÁBAN

(Folytatás)
Ma már állítja az orvostudomány, hogy a balkezesség nem a gyermekkorban 

felvett rossz szokás, hanem genetikai jelenség, Itt hát sokan élhettek balkezesek, 
a szónak nem a tréfás értelmében. Felfigyelhetünk egy régi, logikus nyelvtani 
szabályra is, ami mára már kiveszett nyelvünkbôl. Közrejátszik ugyanis, hogy 
mi nem egypár lábról és egypár kézrôl beszélünk, mint más nyelvek. A ma-
gyarban a kéz fogalma két kezet jelent, aki egykézzel rendelkezik, az félkezû. 
Ezért is természetes, hogy a jobbkéz említésénél kettôzzük a B betût, s a régi 
nyelvben így volt ez a balnál is. Egyenesen:

B A L L   A R A T. A búzamezôk azonban itt még nem érnek véget. A következô 
városka ARARAT. igen, arra is arattak! Kikopott R és A-betûjével: ARARAT -- 
A R R A   A R A T .

Kutatásom utolsó állomása Ausztrália államainak a fôvárosaira terjed ki. 
Kezdjük talán a központi ( Australian Capital Territory) fôvárossal: CANBER-
RA. (ejtsd Kanberra) Földrészünk egyik leghidegebb városa, téli hajnalonként 
mínusz 3 - 4 fokkal, jéggé fagyott harmattal az utakon. A környezô vidék nagy-
szerû vadászterület volt, fôleg magas vaddisznó állománnyal. CANBERRA- 
KAN B E R E K.

SYDNEY, Új-Dél-Wales fôvárosa. ( Kissé magyaros kiejtése: Szidni.) Mindig 
is a versengés, néha a rosszindulatig fajúlva, irígykedésekkel fûszerezve a jel-
lemzô a két fôváros létezésére. Az egyik európaiasabb, a másik kultúráltabb. 
Amott színesebb az élet a párodzó kagylókkal, emitt nem sok mutogatni való 
van. (Szemérmesebbek a városatyák.) Létezik egy olyan térkép is, amely Vik-
tória államot Új-Dél -Wales külsô övezetének ábrázolja! (Lásd román határ a 
Tiszánál.) Csoda-e, ha innen azt a várost csak állandóan S Z Í D N I lehet? (Meg-
jegyzés: Magyarországi mûsorokban is elôfordul néha egy kis keveredés. Mel-
bournei felvételeknél felvillan egy-egy kép a nagy öböl-hídról, operaházról, stb.)

MELBOURNE. (Kiejtése: Melbörn)  A regôs-cserkészeknél sokat foglalkoz-
tunk népi mesterségekkel, az egyszerû paraszti viseletek (ruhadarabok) 
fejlôdésével. A pásztorok legegyszerûbb téli felsôruhája két birkabundából 
készûlt. Az egyiket elôl, (mellbôr) a másikat hátul viselve, (hátibôr) a két vállon 
összeerôsitve, a derékban átkötve hordták. Itt a mi városunk az elsô bôr, a M EL 
L- B Ô R szabásáról?, himzésérôl? lett híres. Kész, ennyi az egész.

Queensland fôvárosa BRISBANE, magyarosan kiejtve Brizbán.  Magyarázata 
( a „magyaráz” szó milyen szép, találó kifejezés!) nagyon egyszerû. Ez az északi 
tartomány bánságként mûködött. Bánjáról, Ábrisról, (a bibliai Ábel név ma is 
használt magyar formája)  kapta a fôváros a nevét:   Á B R I S B Á N.

Dél-Ausztrália fôvárosa ADELAIDE, magyarosan kiejtve Edelejd. De marad-
junk csak az írásos formánál. Nem ismerem más országok városneveinek törté-
netét, de azt nem lehet kétségbe vonni, hogy a Kárpáthazában számtalan város-
név kötôdik a hetivásárok napjához, vagy, hogy azon a településen vásárokat is 
tartottak. Az is elôfordul, hogy a régi magyar nyelvben egy szóôsszetétel 
alkotja a helységnevet, utalva az ott történendô eseményre. 

(Folytatjuk)



01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Hogy volt?!     
 02:15 Dunaparti randevú 
(1936)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Székely Ist-
ván. Szereplők: Perczel Zita 
(Tamássy Erzsi), Ráday Im-
re (Bodó István, író), Csor-
tos Gyula (Tamássy Sán-
dor), Kabos Gyula (Szalai, 
ügynök), Berky Lili (Erzsi 
nagynénje) Erzsike Bodó 
István írót szereti, de apja 
nem egyezik bele a házas-
ságba, mert üzletember fér-
jet szán a lányának. A papa 
végül azt ígéri a kitartó ud-
varlónak, hogy hozzáadja a 
lányát, ha az író új könyvé-
nek sikere lesz - közben a 
háttérben azon mesterkedik, 
hogy minden példány a rak-
tárban maradjon. Erre Bodó 
is cselhez folyamodik: hirde-
tést tesz közzé „Földbirtokos 
a Dunaparti randevú hősnő-
jéhez hasonló nőt keres” szö-
veggel. Hirtelen hatalmas ér-
deklődés támad a regény iránt.
03:20 Mesélő cégtáblák : 
A Párizsi Nagy Áruház 
03:40 Minden tudás    
04:05 Slágertévé   
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:15 Magyarország törté-
nete 46/21.: A Rákóczi-
szabadságharc kitörése 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Az utolsó remény 
9/6.: Mélység és magas-
ság. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
08:10 Roma Magazin    
08:40 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A Hille-
brand család. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
09:40 Világ 
10:00 Kárpát expressz  
10:25 Magyarország törté-
nete 46/16.: A középkor 
vége 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Mint oldott kéve 
(1977)  8/1.: Ausztria-
Magyarország 1838-1847. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:25 Itthon vagy!  
Nyugat-Balaton 
12:45 A lomha jószág 
Magyar ismeretterjesztő  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Három jármód 10/1 
Portugál 
dokumentumfilm-sorozat  
15:40  Evangélikus 
riportok  
16:10 Evangélikus 
magazin 
16:35 Öt kontinens   
17:05 kult.hu   
17:35 Jó boroknak szép ha- 
zája Erdély 
18:35 Hazajáró 
19:05 Hogy volt?! Udva-
ros Dorottya felvételeiből 
20:05 Budavári Palotakon-
cert 2. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  - Női 
talkshow      
23:20 Család-barát      
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01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
01:20 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
02:10 Mint oldott kéve 
(1977) 8/1.: Ausztria-Ma-
gyarország 1838-1847 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2003)  Tes-
sedik Sámuel. Magyar 
ismeretterjesztő  
03:45 Itthon vagy!   Nyu-
gat-Balaton 
04:05 Budavári Palotakon-
cert 2. (2013) 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/22.: Ónodtól a 
nagymajtényi síkig 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az utolsó remény 
(2013)  9/7: Kossuth tisz-
telete. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. 1850-re 
Kossuth Lajos lett a legis-
mertebb és legkedveltebb 
politikus, olyannyira, hogy 
a megye vezetői tiszteletük 
jeléül Iowa megyét róla ne-
vezték el. Egyes települése-
ken gyűjtéseket szerveztek 
a kormányzó ügyéért, a 
magyar szabadságharc 
újrakezdése számára. 
2000-ben szobrot állítottak 
Kossuth emlékére.
08:10 Srpski ekran .Szerb 
magazin
08:40 Unser Bildschirm  
Német  magazin
09:05 Magyarország 2000 
- Családi krónikák. Egy 
csikszeredai Bukarestben
 - Demeter Attila útjai 
09:40 4kerék  
10:05 Minden tudás    
10:30 Magyarország törté-
nete (2009)  46/17.: Az 
ország három részre 
szakadása 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
11:15 Mint oldott kéve 
(1977) 8/2.: Magyarország 
1848-1849 Mednyánszky 
Cézárt parancsmegtagadá-
sért letartóztatják az oszt-
rákok. Szökése után Gör-
gey tábori lelkésze menti 
meg. 
12:20 Itthon vagy! 
12:40 Magyar Elsők : Az 
első magyar szemétszállító 
kocsi 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Három jármód 10/2.
Portugál dokumentum-
film-sorozat  
15:45 Útmutató     
16:15 Önkéntesek 
16:40 Útravaló  
17:05 Térkép   
17:35 Szerelmes földrajz 
Vigh Andrea
18:05 "Szabálytalanul sza-
bályost játszani" - Magyar 
jazzdobosok. 
19:05 Hogy volt?! Bitskey 
Tibor felvételeiből 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  - Női 
talkshow    
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
01:20 Szabadság tér ́ 89  
02:05 Mint oldott kéve 
(1977)  8/3.: III. rész 
Magyarország 1849. 
03:05 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Diószegi 
Sámuel  
03:45 Itthon vagy!   Tihany 
04:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Wolf Kati 
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/24.: Reform és 
abszolutizmus 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az utolsó remény 
9/9.: Kossuth-emlékek. 
Magyar ismeretterjesztő 
Maine államban, Bangor-
ban hatalmas lelkesedéssel 
figyelték Kossuth Lajos 
tevékenységeit, ezért tisz-
teletük kifejezéseként utcát 
neveztek el róla. Thomas-
tonban, az Egyesült Államok 
egyik legrégebbi településén 
szintén utcát neveztek el a 
magyar kormányzóról. 
08:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák: Észak - 
Erdélytől Dél - Afrikáig .A 
film bemutatja a történelmi 
Kiss család történetét, 
amelyben a század magyar 
történelme tükröződik.
08:45 Slovenski utrinki   
Szlovén nyelvű magazin
09:10 Alpok-Duna-Adria  
09:40 Magyarország törté-
nete 46/19.: Romlás és 
kiútkeresés 
10:10 Tessék!   
10:30 Élő egyház   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Mint oldott kéve 
(1977)  8/4.: Magyaror-
szág-Bécs-Colmar-Párizs 
1849-1851 Magyar 
tévéfilm sorozat. 
12:15 Itthon vagy!  
Hortobágy 
12:40 Magyar elsők Az 
első magyar villamosjárat 
Magyar ismeretterjesztő  
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár    
15:05 Három jármód 10/4.
Portugál  sorozat  
15:35 Isten kezében   "A 
Jóisten teremtett, én meg 
alkotok." 
16:05 Engedjétek hozzám  
16:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Tisza István 
16:35 Hazajáró  Medvesvidék 
17:05 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora      
17:35 Van berekfa, nincsen 
rét.Régi hagyományok - új 
gazdák Göcsejben Magyar 
dokumentumfilm  
18:35 Hazajáró Számvetés 
III. "Erdők, hegyek, tanok 
és emberek" 
19:10 Hogy volt?! Mikó 
István felvételeiből 
20:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  - Női 
talkshow   
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
01:20 Életművész 24/4.: 
Nagy Ervin 4. Kerékpáro-
zás. 
02:10 Mint oldott kéve 
(1977)  8/4.: IV. rész Ma-
gyarország-Bécs-Colmar-
Párizs 1849-1851. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:10 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Bolyai Já-
nos Magyar ismeretterjesztő  
03:45 Itthon vagy!   
Hortobágy 
04:10 Szenes Iván írta 
(2014) Slágerműsor  
05:00 Híradó  
05:10  ANGOL NYEL-
VŰ HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete (2009)  46/25.: 
Széchényi és Széchenyi 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Világítótornyok - 
Balogh László, a kinetikus 
fényfestő. Balogh László 
kinetikus fényfestő (1930-
2002) pályája a 60-as évek 
elején indult Egerben. Az 
1967-es és 1970-es párizsi, 
valamint az 1973-as velen-
cei tanulmányútjai során 
megismerve a kinetikus mű-
vészet reprezentánsait, első-
sorban a Párizsban alkotó, 
magyar származású Nicolas 
Schaffer munkásságát, 
elkötelezett híve és úttörője 
lett a hazai kinetikának..
08:10 Életkerék     
08:40 Mesélő cégtáblák 
(1996)  A Rigi vasút 
09:00 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Szerda-
helyi Andor és tanítványai 
09:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Aba Sá-
muel  (1041-1044) 
09:50 Profit7   
10:10 Iskolapad 
10:35 Magyarország törté-
nete (2009)  46/20.: A tö-
rök kor vége 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Mint oldott kéve 
(8/5.: V. rész Párizs - Lon-
don 1851-1853 1977. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:15 Itthon vagy!  Szent-
endre és a Szentendrei 
sziget 
12:40 Magyar elsők Az el-
ső magyar állandó bábszín-
ház.   
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Három jármód 10/5.
Portugál dokumentum-
film-sorozat  
15:45 Katolikus Krónika       
16:15 Isten kezében       
16:40 Aranymetszés   
17:40 Kényszerű sorsfor-
dulók (2015)  9/7.: Bárdos 
Pál író (79 éves) Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:35 Kényszerű sorsfor-
dulók 9/8.: Fenákel Judit 
író (79 éves) Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
19:30 Hazajáró Erdővidék 
2. - Miklósvárszék 
20:00 A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora 4/4.: 
Julius Ceasar és a többiek 
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  - Női 
talkshow     
23:20 Család-barát       

01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
02:15 Mint oldott kéve 
(1977)  8/5.: Párizs - Lon-
don 1851-1853 Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:10 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2003)  Pol-
lack Mihály 
03:40 Itthon vagy!  Szent-
endre és a Szentendrei 
sziget 
04:05 A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora 4/4.: 
Julius Ceasar és a többiek 
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK      
05:20 Magyarország törté-
nete  46/26.: A nemzet 
ébredésétől a forradalomig
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
06:40 A DAL slágerei - 
válogatás  
07:05 Muzsikál a mozi 
(1984)  Jávor Pál 
07:40 Elfeledve - Freskók 
Gömörből (2003)  2/2. 
08:25 Kosár    
08:45 Unió28   
09:10 Itthon vagy!  
09:30 Szerelmes földrajz  
"Életünk a bor" Heimann 
Zoltán borász, Szekszárd 
10:05 Mesélő cégtáblák A 
Thonet 
10:30 Öt kontinens   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Méltóságos kisasz-
szony (1936)  Magyar 
romantikus film  Rendezte: 
Balogh Béla. Szereplők: 
Csortos Gyula (Monori 
Horváth Zoltán), Básti 
Lajos (Monori Gábor), 
Berky Lili (Monoriné), 
Mály Gerő (Bartos Dénes 
nagyvállalkozó), Báthory 
Giza , Szeleczky Zita , 
Dévényi György, Vízváry 
Mariska, Vértess Lajos, 
Uray Tivadar, Báthory 
Orsolya, Bilicsi Tivadar, 
Mihályfi Béla, Simor Erzsi 
, Vizvári Piroska 
12:30 Virágzó Magyaror-
szág Sümeg 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 DUNASZÍNHÁZA 
bugyogó (1994) Rendezte: 
Márton István. Mi történik, 
ha egy feddhetetlen hivatal-
nok felesége az egész város 
szeme láttára elveszti a bu-
gyogóját! Felesleges mérle-
gelni az emiatt megbillenő 
családi béke esélyeit! Szerep-
lők: Gáspár Sándor, Tóth 
Ildikó, Kerekes Éva, Rátóti 
Zoltán, László Zsolt
15:45 Magyar Elsők Az 
első magyar kőszínház
16:00 Hogy volt?! Pálos 
Zsuzsát köszöntjük .
17:00 Novum   
17:25 Vértanúságra ítélve 
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Szabadság tér ́ 89       
19:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
19:55 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán 
22:25 Legenda - válogatás  
22:55 Család-barát

00:30 Mesélő cégtáblák 
(1997)  Tátra híres szállo-
dái Régi útikönyvet lapoz-
gatunk, amely végigkalau-
zol minket a XIX.század 
végén kiépült tátrai üdü-
lőhelyeken. A film valójá-
ban képes baedekker, ame-
lynek lapjain télen és nyá-
ron forgatott mai felvéte-
lek, egykori üdvözlőlapok 
és fekete-fehér archív film-
részletek váltják egymást.  
Segítségükkel teszünk u- 
tazást a múltba, amikor 
Ótátrafüred, Tátralomnic, a 
Csorba-tó és a többi festői 
helység szállodái, szanató-
riumai, üdülői kiépültek, és 
elindult a tátrai villamos. A 
műsor szokás szerint 
felvillantja a vidék későbbi 
sorsának állomásait is 
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Gasztroangyal  
02:15 ZSURZS ÉVA 90 
Othello Gyulaházán 
Magyar tévéfilm  
03:50 Fölszállott a páva    
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/27.: Forradalom és 
honvédelem 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval 
07:40 Andalúzián át... 
(2012)  4/2.Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
08:05 Ahonnan elindul-
tam… (2012)  Kulcsár 
Ferenc portré. Kulcsár 
Ferenc a felvidéki magyar 
irodalom egyik legismer-
tebb képviselője idehaza és 
Magyarországon egyaránt. 
08:40 Minden tudás  
09:05 Rúzs és selyem   
09:25 ÜRES - Kárpát 
expressz  
09:55 Noé barátai - Min-
den, ami állat   
10:25 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Fölszállott a páva   
12:15 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje, 2010)   
12:45 Nótacsokor (2004)  
Hugyár Enikő, Gőg Zol-
tán, Puka Károly és 
zenekara 
13:00 HÍRADÓ
13:15 A Nagyok - portréso-
rozat  
13:45 Szabadság tér ́ 89       
14:30 Életművés Nagy 
Ervin 4. kerékpározás 
15:15 Önök kérték   
16:10 Hagyaték Akik 
kerékre ültették a világot 
AZ AUTÓZÁS MA-
GYAR ÚTTÖRŐI 
16:40 Katonatörténet 
Magyar dokumentumfilm  
17:40 Magyarok a CERN-
ben  
18:35 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:05 Gasztroangyal  
20:05 Évszakok Balázs 
Fecóval 
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show 12/1. 
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ   
22:55 kult.hu     
23:25 Család-barát     

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Önök kérték  
02:15 Mint oldott kéve 
(1977)  8/2.: II. rész Ma-
gyarország 1848-1849 
03:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok.  Markusov-
szky Lajos. Magyar 
ismeretterjesztő  
03:45 Itthon vagy!  
Velencei-tó 
04:00 Van képünk hozzá – 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/23.: Vitam et 
sanguinem 
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Az utolsó remény 
(2013)  9/8.: Kossuth 
emlékének őrzői. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
08:10 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvű  magazin
08:40 Ecranul Nostru   Ro-
mán  nemzetiségi magazin
09:05 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A Boross 
- család Nagybajomban.   
09:45 Magyar gazda   
10:10 Kék bolygó   
10:35 Magyarország tör-
ténete  46/18.: Élet a török 
félhold árnyékában 
11:05ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15  Mint oldott kéve 
(1977) 8/3.: Magyarország 
1849 Magyar tévéfilmso-
rozat. Mednyánszky Cézár 
sebesülten fekszik egy is-
potályban. Görgey Buda 
ostromára készül. Mednyán-
szky Lászlót hadbíróság elé 
állítják és kivégzik. Buda be-
vétele után fényes bált ren-
deznek. Az egyházi körök 
nem nézik jó szemmel a 
Cézár tevékenységét.
12:20 Itthon vagy!  Tihany 
12:35 Magyar elsők: Az 
első magyar mentőszolgálat 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Három jármód 10/3.
Portugál  sorozat  
15:40  Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
16:05 Új nemzedék 
16:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
17:00 A Nagyok – portré-
sorozat.   A magyar kultúra 
és sport legendás nagyjai-
val Ugron Zsolna író be-
szélget. Titkokról, életről, 
sikerekről, kudarcokról. 
Arról, hogy hogyan lehet 
és miért érdemes. Ezúttal 
Hager Ritta textilművész-
szel.
17:30 Lyme - Egy régmúlt 
kór hajnalán Magyar 
ismeretterjesztő film  
18:30 Hazajáró Erdővidék 
I.- Fehér karácsony Bar-
dócszéken 
19:00 Hogy volt?! Szilágyi 
Tibor felvételeiből 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Wolf Kati 
21:00 HÍRADÓ
21:30  Maradj talpon
22:25 Ridikül  - Női 
talkshow   
23:20 Család-barát  

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek 

vagy idôs/beteg gondozását vállalom. 

Megbizható magyar (angolul is 

beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972 

(délutáni órákban várom hívását).

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

GOLD COASTON ÉLÔ házaspár 

szeretne leköltözni Mebourben és 

keres olyan személyt aki tud segíteni, 

aki eligazgatna minket, hogy hová-

hogyan lehet lakást bérelni, dolgozni, 

esetleg egy idôs házaspárt ellátnánk 

ottlakhatásért. Egy nagyobb családnál 

gyerekekre vigyázni. 

Telefon: 0402 565-553

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

FÛNYÍRÁST, kertészkedést, ház-

körüli munkát vállal minden nap 

handyman $25 órabérért. Hívja bátran 

Zolit a 0404-859-974 számon(Sydney).

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


