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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A házelnök rámutatott: országokat és nemzeteket mindig csak a saját 

államuk tudták megvédeni és történelmileg nyertessé tenni. A világra nyitott, 
de önálló, cselekvôképes állam léte vagy nem léte mindig sorsdöntô volt, és lesz 
a magyarok történelmében --- tette hozzá.

2010-ben és 2014-ben a magyar választópolgárok határozottan kimondták, 
nem mondanak le államukról, nemzetükrôl, nem adják föl önazonosságukat, 
szuverenitásukat. Azt üzenték, olyan megújult államot akarnak, mely képes 
erôsíteni a magyar nemzetet és Európát is --- jelentette ki Kövér László.

Mi, mai magyarok nem akarunk lemondani sem magyar, sem európai önazo-
nosságunkról, mert „aki magyarnak gyönge, az európainak is csak hitvány 
lehet” --- mondta a politikus.

A vereckei millenniumi emlékmûvet Bereg vármegye emelte 1896. július 
20-án a honfoglalás tiszteletére. Tervezôje Dvorák Ede, készítôje Balduzzi 
Andrea volt. A Trianoni döntés után Csehszlovákia részévé vált a vidék, a ha-
tárkôrôl leszerelték az emléktáblákat a hatóságok. 1939-ben az anyaországhoz 
való visszatérést követôen részlegesen felújították az emlékmûvet. A második 
világháborút követôen a térséget a Szovjetunióhoz csatolták. Az 1960-as évek-
ben az emlékmûvet elbontották, és a galíciai Tuholka faluba szállították. Felsô 
részét 1975-ben szovjet katonai emlékmûként avatták föl. 2014-ben az emlékkô 
darabjait az ukrán-magyar jószomszédi kapcsolat jegyében a Szkolei járás és 
Tuholka vezetôsége a magyar államnak adományozta. Az emlékmû restaurá-
lását, a hiányzó talpazat és táblák hiteles másolatainak elkészítését Matl Péter 
kárpátaljai szobrászmûvész végezte el.

Már lehet környezetszennyezés 
nélkül vásárolni

Budaörsön megnyílt Magyarország elsô csomagolásmentes üzlete, a Nopack. 
Céljuk a társadalmi érzékenyítés: olyan civil mozgalmak szellemében tevékeny-
kednek, mint a méltányos kereskedelem, a tudatos vásárlás és a hulladékot nem 
is termelô életmód.

Monostori-Kalovits Márk tulajdonos a megnyitón emlékeztetett rá: 
Magyarországon egy ember évente átlagosan 100 kilogramm csomagolóanyagot 
dob a szemétbe, és 200 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel. A Nopack 
csapata ezen szeretne változtatni, és ezért hozták létre a boltot, amely „felelôsen 
és etikusan mûködik, figyelembe veszi a termelôk és a vevôk igényeit és 
lehetôségeit, és odafigyel a társadalom és a környezet értékeire és óvja azt” -– 
fogalmazott.
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Október 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gedeon nevû kedves olvasóinkat.
Gedeon: Héber eredetû. Jelentése 

harcos, vágó, romboló.
Köszönhetjük még: Bendegúz, 

Ferenc, Gerô, Leó, Sámuel, Gida 
nevû barátainkat.

Október 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Brigitta nevû kedves olvasóinkat.
Brigitta: Óír eredetû név, jelentése: 

erôs, erényes.
Köszönthetjük még: Gitta, Szelina, 

Jakab, Lajos, Tódor, nevû baráta-
inkat.

Október 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Miksa nevû kedves olvasóinkat.
Miksa: Mik kezdetû régi magyar 

keresztény  nevek -sa kicsinyítôkép-
zôs magyar, vagy szláv, alakjából. 
Legvalószínûbb, hogy a régi magyar 
Mikhál (ma: Mihály) név származéka.

Köszönthetjük még Maximilián, 
Rezsô, Szerafina, Titusz nevû bará-
tainkat.

Október 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kálmán és Ede nevû kedves olvasó-
inkat.

Kálmán: Régi magyar személy-
névbôl származik. Jelentése: mara-
dék.

Ede: Az Edward német rövidülésé-
bôl származik.

 Köszönthetjük még Edgár, 
Edvárd, Edvarda, Jakab, Jákob, 
Regináld, Teofil nevû barátainkat.

Október 14..
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Helén nevû olvasóinkat.
Helén: A Heléna nôi név angol 

Helen és a francia Hélene formájából 
alakult. Rokon nevek: Elina, Héla, 
Hella, Heléna, Ilka, Ila, Ilona.

Köszönthetjük még: Allán, Beatrix, 
Kocsárd, Domokos, Hella, Huba, 
Ilma, Lívia nevû barátainkat.

Október 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teréz nevû kedves olvasóinkat.
Teréz: Görög eredetû név, eredete 

vitás. A Habsburg-házba a spanyol 
kapcsolatok révén vált népszerûvé.

Köszönthetjük még: Terézia, 
Aranka, Auróra, Rella, Tekla nevû 
barátainkat.

Október 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gál nevû kedves olvasóinkat. 
Gál: Az ismeretlen jelentésû kelta-

ír Gallo nevet a rómaiak Gallus for-
májában vették át a kakas jelentésû 
gallus köz- névhatásra. Ebbôl lett a 
magyar Gálso, majd késôbb rövidülve 
a Gál.

 Köszönthetjük még: Ambrus, 
Baldvin, Gálos, Gellért, Lehel nevû 
barátainkat.

RENDELETMÓDOSÍTÁS
Több ponton módosította Simicskó István honvédelmi miniszter a katonák 

és honvédelmi dolgozók kegyeleti gondoskodásáról szóló miniszteri rendeletet. 
Az új tárcavezetô például különös méltánylást érdemlô esetben lehetôvé tette, 
hogy öngyilkosokat katonai tiszteletadással temessenek el, illetve a hôsi halot-
takra vonatkozóan a honvédségre ruházta az exhumálás anyagi terheinek vise-
lését.

A rendelet a kegyeleti minôsítés szerint --– e tekintetben változatlanul --– 
megkülönbözteti a hôsi halottat, a katonai szolgálat halottját és a Magyar Hon-
védség halottját. A minôsítés feltétele a megfelelô életút, a példamutató szolgá-
lat, esetleg tudományos teljesítmény, valamint a meghatározott rendfokozat 
elérése. Az a honvéd vagy nyugállományú katona, aki „a halálát szándékosan 
maga okozta, vagy a halála önhibájából eredô ittas vagy bódult állapotának 
következménye”, csak különleges esetben nyilvánítható a katonai szolgálat 
halottjává.

Az öngyilkosok és az ittasan, illetve bódító szer hatása alatt elhunyt katonák 
hôsi halottá nyilvánítása fogalmilag kizárt, ezért errôl a jogszabály külön nem is 
rendelkezik. A magyar honvédség halottjává pedig azért nem nyilváníthatók, 
mert ezt a minôsítést alapvetôen csak olyanok nyerhetik el, akik „a szolgálati 
feladat teljesítése közben, vagy szolgálati kötelmekkel összefüggô baleset vagy 
betegség következtében” veszítették életüket.

A Simicskó István által bevezetett újítás elôtt azok, akik önhibájukból, illetve 
önkezüktôl vesztették életüket, katonai tiszteletadással akkor sem voltak elte-
methetôk, ha egyébként teljesítményük alapján a katonai szolgálat halottjává 
nyilvánították ôket. A honvédelmi miniszter azonban lazított ezen a szigorú 
szabályon, s úgy rendelkezett: „különös méltánylást érdemlô esetben, figyelem-
mel az elhunyt pályafutása során kifejtett érdemeire, valamint a haláleset kö-
rülményeire, a Honvéd Vezérkar fônöke engedélyezheti” a katonai szertartást 
–- ez tehát nem automatikusan következik a minôsítésbôl, hanem további mérle-
gelés eredményétôl függô „kiváltság”.

A fentiek hátterében sokan a mentális problémákkal küzdôk negatív diszkri-
minációját látják, míg mások egy évezredes, és amúgy mára erôsen felpuhult 
tradíciót emlegetnek. A kérdéssel nemrégiben az Egyesült Államokban is 
foglalkoztak, ahol komoly vita folyt arról a gyakorlatról, hogy a katonák és vete-
ránok halála esetén az elnök levélben biztosítja együttérzésérôl a hozzátar-
tozókat, az öngyilkosok családja viszont nem kap részvéttáviratot. Ez azért is 
különös, mivel a temetéseket illetôen Amerikában nincs különbségtétel, tehát a 
katonai tiszteletadás a zászlóval, valamint a huszonegy lövéssel a halál körülmé-
nyeitôl függetlenül kijár mindenkinek. Ennek ellenzôi arra hivatkoznak, hogy 
az öngyilkosok elárulják katonai esküjüket, a bódult állapotban halálos balesetet 
szenvedôk pedig az egyenruhájukhoz méltatlanul viselkedtek.

Visszatérve a kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet másik fontos változta-
tására, a jogszabály eddig nem rendelkezett arról, hogy mi történjen abban az 
esetben, ha egy katonai temetôt felszámolnak, vagy a sírhely valamiért méltat-
lanná válik az elhunyt emlékéhez. Simicskó István ezért úgy határozott: ilyen 
esetekben a honvédség költségén gondoskodnak az exhumálásról és az újrate-
metésrôl. A kegyeleti gondoskodás keretében a hadsereg nem csak a költsé-
geket viseli, hanem megszervezi, valamint le is bonyolítja a temetést – ha errôl 
az elhunyt hozzátartozója lemond, akkor is segít a búcsúztatás elôkészítésében. 
A hôsi halottak és a Magyar Honvédség halottjai emlékének megôrzése érde-
kében ezeken túl síremléket is állítanak.

Újraavatták a vereckei 
millenniumi emlékmûvet

Újraavatták a Vereckei-hágóról az 1960-as években eltávolított millenniumi 
emlékmûvet az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Kövér László, az Országgyûlés elnöke ünnepi beszédében kifejtette, a ve-
reckei emlékmûvet eleink határkônek szánták. A 20. század azonban vérrel és 
könnyekkel rajzolta át a határokat. Az emlékmû sorsában mint cseppben a 
tenger tükrözôdik a magyarság 20. századi kiszolgáltatottsága: megcsonkították, 
átalakították, elbontották, a magyar helyett idegen emlékek megjelölésére 
használták --- fogalmazott.

Visszatekintve pontosan látjuk, hogy a magyarság a 20. század elsô évtizede-
iben lezajlott európai dezintegrációnak miként vált vesztesévé. Feladatunk, 
hogy Magyarország a 21. század eleji nagy európai átrendezôdésének ne vesz-
tese, hanem lehetôség szerint nyertese legyen --- hangsúlyozta Kövér László.

Magyarország ma annak az Európai Uniónak a tagja, amely vezetôi napról 
napra arra törekszenek, hogy felszámolják a közösség erôforrásául szolgáló 
nemzeti és kulturális sokszínûséget, és azt az értékbázist, a keresztény hitet, 
amely a sokféleség ellenére lehetôvé tette az önálló identitás kialakítását ---
mondta Kövér László.



A Budaörs fô utcájában megnyílt üzletben többek között zöldségek, gyü-
mölcsök, magvak, aszalványok, fûszerek, fûszernövények, természetes kozme-
tikumok, mézek és házi lekvárok, egészséges tésztafélék, teljes kiôrlésû pékter-
mékek, fair trade kávék és teák, környezetbarát tároló edények kaphatók. 
Monostori-Kalovits Márk a helyi termékek fontosságát hangsúlyozta, hozzáté-
ve, hogy azok mindig megbízható forrásból származnak és kiváló minôségûek. 
Kiemelte azt is, hogy a Nopack nemcsak a helyi gazdaságok mellett elkötelezett, 
hanem a fair trade kereskedelem mellett is, így a kávé és a tea beszerzésekor 
ezt is figyelembe veszik.

A Nopacknál szinte minden csomagolásmentes –-- emelte ki a tulajdonos. A 
vásárló mindig annyit vihet haza, amennyire valóban szüksége van, s ehhez 
magával hozott vagy itt vásárolt tárolóedényeket, különbözô méretû üvegeket, 
kosarakat használhat.  De a bolt közösségi tér is, ahol újrahasznosított és újra-
gondolt bútorok fogadják a betérôt. Mint a tulajdonos hangsúlyozta, ez is fontos 
szempont volt a berendezéskor, s ha mégis szükség volt új darabra, annak 
ellensúlyozására fákat szeretnének ültetni a gyerekekkel közösen a város 
óvodáiban és iskoláiban.

A bolt ötletgazdája szólt arról is, hogy franchise rendszert szeretnének 
létrehozni, eddig 42 érdeklôdô jelentkezett, és megkeresték ôket Ausztriából, 
Romániából és Szlovákiából is.

Magyar kutató is esélyes 
az idei fizikai Nobel-díjra

Krausz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia külsô tagja, a németorszá-
gi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója komoly eséllyel indul az idei 
fizikai Nobel-díjért –-- állítja a Thomson Reuters, amely minden évben megpró-
bálja elôrejelezni a Nobel-díjasokat.

A Thomson Reuters 2015-ös elemzése alapján a fizikában három tudomány-
terület négy kutatója került a rangsor élére. Krausz Ferenc magyar fizikus a 
kanadai Paul B. Corkummal együtt az attoszekundumos fizikával kapcsolat-
ban szerepel a listán.

A Thomson Reuters több mint egy évtizede minden évben kiadja az „idézett-
ségi Nobel-díjasok” listáját. A rangsor összeállításánál a kutatók publikációs 
idézettségi mutatói mellett számításba veszik azt is, hogy az adott évben mely 
tudományterületek állnak a tudományos közösség érdeklôdésének középpont-
jában.

Idén az attoszekundumos, vagyis a másodperc milliárdszor milliárdod része 
alatti történéseket vizsgáló fizika a Thomson Reuters szerint a leginkább 
„Nobel-érett” tudományterületek egyike. Ennek mûvelôje Krausz Ferenc, az 
MTA külsô tagja, a müncheni Ludwig-Maximilians Universität kutatója, a Max 
Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója.

Krausz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia idei közgyûlésének dísze-
lôadásán beszélt arról, hogyan lehet „lefényképezni” a természet leggyorsabb 
mozgásait.

Az attoszekundumos fizikával jól vizsgálható az elektronok viselkedése, így 
hozzásegíthet a molekulák szerkezetváltozásainak értelmezéséhez.

Az itt kapott eredmények révén új orvosi képalkotó eljárások születhetnek, 
és a molekuláris szerkezetváltozások jobb megértése a gyógyszerfejlesztésben 
is jelentôs elôrelépést hozhat. A Thomson Reuters eddigi elôrejelzései megle-
hetôsen pontosak voltak: az utóbbi tizenhárom évben kiosztott 52 tudományos 
Nobel-díjból 21-et eltalált.

Sukoró-ügy: Letöltendô elsô fokon
Négy év letöltendô börtönbüntetésre ítélte Tátrai Miklóst, a Magyar Nem-

zeti Vagyonkezelô (MNV) Zrt. volt vezérigazgatóját a Sukoró-ügyként ismertté 
vált perben szerdán elsô fokon a Szolnoki Törvényszék. Császy Zsolt, az MNV 
volt értékesítési igazgatója halmazati büntetésként 3 év 6 hónap letöltendô 
börtönt kapott. 
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HÍREK
A bíróság az elsô- és a másodrendû vádlottat különösen jelentôs vagyoni 

hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntettének kísérletében mondta ki bûnösnek. 
Császy Zsoltot mint bûnsegédet ítélték el a cselekmény miatt, és magánokirat-
hamisításban is bûnösnek találták. A büntetésbe a fogva tartásban eltöltött idôt 
beszámítják. A szabadságvesztés kiszabása mellett mindkettôjüket négy évre 
eltiltották a közügyek gyakorlásától. Markó Andreát, a Pénzügyminisztérium 
volt szakállamtitkárát és F. Zsolt értékbecslôt felmentették a fenti vád alól. V. 
Bálint ügyvédet kétrendbeli közokirat-hamisítás miatt pénzbüntetésre ítélték, 
amely az összesen 600 ezer forint meg nem fizetése esetén fogházbüntetésre 
változik. Az ítélet nem jogerôs.Sólyomváriné Csendes Mária bíró az ítélet 
indoklásában elmondta: súlyosbító tényezôként vették figyelembe a büntetés 
kiszabásakor az elsôrendû vádlott, Tátrai Miklós esetében, hogy megbízott 
munkájával ellentétben a befektetô érdekét az állami érdekek elé helyezte. Az 
ötödrendû vádlott, V. Bálint ügyvéd esetében pedig azt, hogy szakmai képzett-
ségét bûncselekmény elkövetéséhez használta fel. A másodrendû vádlott, 
Császy Zsolt esetében nem volt súlyosbító tényezô.Enyhítô tényezô volt ugyan-
akkor az elsôrendû és a másodrendû vádlott esetében, hogy a bûncselekmény 
kísérleti szakban maradt és annak elkövetése óta hosszabb idô telt el. Az 
elsôrendû vádlott esetében figyelembe vették, hogy három kiskorú gyermek 
eltartásáról gondoskodik, a másodrendû vádlott esetében pedig a bûnsegédi 
magatartást és a büntetlen elôéletet. Az ötödrendû vádlott vonatkozásában 
enyhítô tényezô volt a bûncselekmény elkövetése óta eltelt hosszú idô és az, 
hogy két kiskorú gyermekrôl gondoskodik. 

Az elsô-, a másod- és az ötödrendû vádlott védôje felmentésért fellebbezett. 
Az ügyész az ítélet ötödrendû vádlottra vonatkozó részét tudomásul vette, a 
többi vádlott esetében súlyosbításért fellebbezett. A per másodfokon folytató-
dik. A vádhatóság képviselôje indítványozta, hogy az elsô- és a másodrendû 
vádlottat a másodfokú tárgyalásig helyezzék elôzetes letartóztatásba, de a 
bíróság ezt rövid szünet után elutasította.A tárgyaláson az elsô-, a másod- és a 
harmadrendû vádlott jelen volt.Az állam képviseletében eljáró MNV 2008. 
július 30-án kötött --- egy tervezett turisztikai beruházáshoz kötôdô --- telekcsere-
szerzôdést egy külföldi befektetôi csoport képviselôjével, Joav Blum izraeli-
magyar üzletemberrel. A Központi Nyomozó Fôügyészség ezzel kapcsolatban 
2009 áprilisában nyomozást indított. A Fôvárosi Ítélôtábla 2011. június 13-án 
jogerôsen semmisnek mondta ki a szerzôdést, azzal, hogy vissza kell állítani az 
eredeti állapotot. A vádirat szerint a beruházással összefüggô telekcsere-
szerzôdés teljesülése esetén 1,294 milliárd forint kár érte volna az államot.Tátrai 
Miklóst és Császy Zsoltot 2010 szeptemberében elôzetes letartóztatásba he-
lyezték, ám a bíróság, a fellebbezéseket elbírálva, három hónappal késôbb 
megszüntette a kényszerintézkedéseket.

Hiánypótló kutatás a vidéki 
kommunista hatalomátvételrôl
Amíg Európa nyugati felében 1945 egy máig tartó békés idôszak kezdetét 

jelentette, addig Közép-Európának újabb diktatúrát hozott, és a kommunisták 
Magyarországon megkezdték Moszkva irányításával a hatalom átvételét --- 
jelentette ki Gulyás Gergely, az Országgyûlés fideszes alelnöke kedden 
Budapesten, a Váltóállítás, Diktatúrák 1945-ben a vidéki Magyarországon címû 
konferencián.

Ugyan Magyarország megszabadult a nyilas rémuralomtól, ám Battonyától 
Nemesmedvesig végigvonult „az állami erôszakkal évtizedekig felszabadítónak 
hazudott” Vörös Hadsereg, majd a kommunista hatalomátvétel a nemzet 
megsemmisítését tûzte ki céljául --- mondta a politikus a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja (MTA BTK) és a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság (NEB) által létrehozott Vidéktörténeti Témacsoport kuta-
tási eredményeit bemutató rendezvényen.Hozzátette: a csoport hiánypótló mó-
don annak feltárására vállalkozott, hogy a kommunista hatalom miként tépte 
szét „Magyarország lelkét”, miként zilálta szét a magyar vidék évszázadok óta 
összetartó közösségeit.Gulyás Gergely hangsúlyozta: a konferencián azt tekin-
tik át, hogy a második világháború után kifosztott és újabb területveszteséget 
elszenvedô Magyarországon hogyan vették át a hatalmat ---- nemcsak nemzeti 
szinten, hanem a falvakban és a kisvárosokban is --- a kommunista rendszer 
Moszkvából vezérelt irányítói. A földek államosítása és a kolhozosítás, a keresz-
tény egyházak szétverése hogyan szüntette meg a parasztság egzisztenciális és 
szellemi függetlenségét. 

A kutatómunka és az ahhoz kapcsolódó konferencia nemcsak közelmúltunk, 
hanem napjaink történéseinek jobb megértését is szolgálja --- vélekedett.

Fodor Pál, az MTA BTK fôigazgatója felidézte, hogy a kutatóközpont és a 
NEB 2014 szeptemberében, vagyis egy évvel ezelôtt állapodott meg a közös 
Vidéktörténeti Témacsoport létrehozásáról. Hiánypótló szándékkal, mert a 
magyar vidék, a paraszti társadalom múlt századi sorsának kutatása, a többi 
között a kollektivizálás, a vidék szovjetizálásának, a vidéki kisemberek és az 
egyházak túlélési stratégiáinak kutatása háttérbe szorult a történettudományb
an.Egyben a témacsoport létrehozása alkalmat adott a vidéki mûhelyek 
bevonására, amelynek nyomán az egész országot lefedô szellemi együttmûködés 
jött létre --- mondta Fodor Pál.

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke úgy fogalmazott, hogy 1945 valódi 
váltóállítást hozott a magyar történelemben; lezárult az „úezer év”, megszûnt a 
magyar állam mûködése, az új állam megszületésénél pedig már Moszkva 
bábáskodott.A konferencia, illetve a kutatómunka a szovjetizálás vidéki folya-
matait vizsgálja, a többi között azt, hogy miként ment végbe a magyar vidéken 
az elitcsere és kik vették át helyben a hatalmat.

Közlése szerint a Vidéktörténeti Témacsoport munkája során elért eredmé-
nyeket nem csupán a tanácskozáson kívánják bemutatni, hanem azok elérhetôek 
a vidéktortenet.hu címû honlapon is, illetve tervezik tanulmánykötet kiadását 
is.

Reményeik szerint ez utóbbi felsôoktatási tankönyvé válik majd --- mondta 
Földváryné Kiss Réka.
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Kritika
Ezúttal olyan dologról szeretnék írni, 

ami Magyarhonban nem szokás.
Mert lássuk be: dicsérni nem szokás, 

különösen a baloldali média részérôl. 
Ellenben rosszat mondani, becsmé-
relni, kritizálni, fanyalogni –-- szinte 
kötelezô érvényû, jólesô érzés. Hogyan 
kerülhetjük el a kritikát? Úgy, hogy 
nem csinálunk semmit, vagy nem nyit-
juk ki a szánkat; egyszóval nem va-
gyunk senkik. Bírálni minden ostoba 
tud, és közülük sokan meg is teszik. 
Ritkán tapasztaljuk, hogy a tudatlanság 
bárkit is meggátolna abban, hogy bírá-
latra adja a fejét.

A jogos kritika persze fájó. Egyetlen 
példa a 18. századból: Egy komédiaíró 
elolvasá darabját barátja elôtt, kitôl 
arról való ítéletet kívánná. Így felele 
barátja: „Felit húzd ki, s felit égesd el!” 
Igen-igen. A sikeres támadás ára az, 
hogy elô kell állnunk egy javaslattal. 
„Felit húzd ki… ”A jogtalan bírálat 
még fájóbb, különösen akkor, ha 
figyelmen kívül hagyják a tényeket.

A bekk az utolsó pillanatban elnézett 
egy labdát; az ellenfél csatára lecsapott 
rá, elszáguldott és gólt lôtt, ami eldön-
tötte a mérkôzés sorsát. A bekk hétfôn 
a borbélynál járt. A borbély jó ideig 
mogorván hallgatott, utána azonban 
azt mondta: „Vasárnap óta azon töröm 
a fejem, mit rontott el azon a meccsen? 
Ha az ön helyében vagyok, rátapadok 
arra a csatárra. Igen uram, rátapadok!” 
„Hát igen – válaszolta a bekk. – Ha 
nekem is lett volna idôm, hogy egy 
napot gondolkozzam, magam is így 
döntök, és rátapadok arra a fickóra.”

Nyolcvanöt százalékig mindnyájan 
egformák vagyunk, és csak tizenöt 
százalékban különbözünk egymástól. 
A baj azonban az, hogy amikor bírá-
lunk, elfeledkezünk a nyolcvanöt szá-
zalékról, és csak a tizenöt százalékra 
lôjük a nyilunkat. 

De hogy a dologra térjek, amiért eze-
ket a sorokat papírra vetem: dicsérni 
szeretném az M1 televízió két ripor-
terét: Németh Balázst és Meszes 
Boglárkát, akik hetek óta ebben a 
migrációs légkörben is nagyszerûen 
látják el munkájukat. Személyükben 
két szimpatikus, tehetséges mûsorve-
zetôvel találkozhatunk nap nap után. 
És a nézettség erôsödésében ennek a 
két kollégának is szerepe lehet. De 
mögöttük kitûnô az a fiatal gárda is, 
amelynek tagjai a nap egyéb óráiban 
jelennek meg a képernyôn, és mûsor-
vezetôk vagy háttérinterjúkat készí-
tenek. Ezzel csak emlékeztetni szeret-
nék arra, hogy a baloldali médiumok 
milyen leszólással írtak annak idején a 
megújult csatorna hibáiról és bakijai-
ról. De hát a kritika végsô soron ser-
kentô erô, amely élesíti a fegyvereket, 
és ébren tart bennünket.

S ha már a kritika került tollam he-
gyére, végezetül baloldali politikusa-
inknak szánom Churchill egyik mon-
dását, ami így hangzik: „Ha külföldön 
vagyok, sosem bírálom vagy támadom 
országom kormányát. Amikor aztán 
hazajövök, bepótolom a dolgot.” Sapi-
enti sat.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Eközben Silvano Tomasi érsek, a 

Vatikán genfi ENSZ-képviselŒje az 
emberi jogokról tartott ENSZ-tanács-
kozáson arra szólította fel a résztve-
vŒket: – Európa dolgozzon ki megfe-
lelŒ stratégiákat, és nyissa meg kapu-
it a bevándorlók elŒtt, ne hagyja ma-
gát az irracionális populista nyomás-
tól befolyásolni.

A vatikáni ENSZ-megfigyelŒ szerint 
nemcsak folytatni kell a mentési mû-
veleteket, hanem meg kell sokszoroz-
ni az erŒfeszítéseket. Prioritásként 
kell védelmezni mindenkinek az élet-
hez való jogát, egyéni státuszától füg-
getlenül. Ami az Európában és a világ 
többi részén való elhelyezésüket és 
elosztásukat illeti, az egyenlŒség elvé-
nek kell érvényesülnie: természetesen 
figyelemmel kell lenni az adott or-
szág biztonsági és szociális helyzeté-
re, de nem szabad engedni az irracio-
nális populista nyomásnak. Harmad-
szor, az illetékes hatóságoknak meg-
felelŒ jogi utakat kell biztosítaniuk a 
bevándorlás és a konkrét befogadás 
kezelésére, összehangolva a migrán-
sok jogait és a befogadó társadalom 
jogos érdekeit. A szentszéki ENSZ-
megfigyelŒ például egy világosan 
megfogalmazott jogokról és köteles-
ségekrŒl szóló charta összeállítását 
javasolja, amely könnyen érthetŒ 
mindazok számára, akik be akarnak 
illeszkedni az adott országba, és azok 
számára, akik menedékjogot nyújta-
nak a bevándorlóknak. Ezzel párhuza-
mosan a migránsok származási or-
szágaiban méltó és minŒségi munka-
helyeket kell biztosítani; igazságosabb 
és egyenlŒbb pénzügyi és gazdasági 
rendszerrel kell javítani a piachoz, a 
kereskedelemhez való jutást, aminek 
a politikai stabilitás is elŒfeltétele. 
Egyszóval megfelelŒ környezetet kell 
teremteni már otthon, hogy az elván-
dorlás egy döntés következménye, ne 
pedig kényszer legyen. Tomasi érsek 
hozzátette: az egyes országok médiu-
mainak közös nyelvezetet kellene ki-
alakítania, amely jó szándékúan mu-
tatja be a migránsokat, és nem sza-
bad a faj- és idegengyûlöletet táplál-
nia.

Ilyen javaslattal csak a baj, hogy a 
betolakodókat szívesen fogadó orszá-
gok így lassan vagy nem is lassan 
tönkremennek a munkára nem fogha-
tók etetésével és kordában tartásával, 
másrészt – az elvándorlók „származá-
si országaiban méltó és minŒségi 
munkahelyeket kell biztosítani; igaz-
ságosabb és egyenlŒbb pénzügyi és 
gazdasági rendszerrel kell javítani a 
piachoz, a kereskedelemhez való ju-
tást, aminek a politikai stabilitás is 
elŒfeltétele”– szépen megfogalmazott 
beugratás. A profitorientált kapitaliz-
mus  Európa kizsákmányolása mellett 
nem fog a szép fogalmazás szerint 
jóságoskodni. 

Az Egyház féltése
a pápa ellenében
Ahogy Churchill emelt fŒvel fogad-

ta ünnepeltetését a második világhá-
ború után, ahelyett hogy elbújt volna 
szégyenében, megtépve ruháit, ros-
kadt lélekkel, amiért belevitte orszá-
gát egy olyan háborúba, amely ered-
ményezte a Brit Birodalom széthul-
lását, elŒfordulhat ebben az amerikai 
világrengetŒ Œrületben, hogy találnak 
olyan pápát, aki beviszi az egyházat 
olyan ökumenikus misztériumba, 
amibŒl nem az egy igaz vallás emel-
kedik az egekig, sokkal inkább a 
világvallás ígéretébŒl „britanniás 
széthullás” lesz. 
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A jelenlegi pápa ténykedéseit neves 
katolikus teológusok kritizálják, meg-
nevezve Œt hamis prófétasággal is.

Lehet olvasni interneten Dr. Kelly 
Browling katolikus teológus nyílt 
levelét, amit Ferenc pápához címzett 
2014. október 2-i kelettel. Egy kérdés-
sel kezdi a levelet:

„Vajon XVI. Benedek Önre és sere-
gére utalt-e, amikor pontifikátusának 
elején kérte, hogy »Imádkozzatok, 
hogy meg ne futamodjak a farkasok-
tól való félelemben«? Tervezi-e Ön, 
hogy sokakat félrevezet azáltal, hogy 
a családra fókuszál (a házasság jelen-
tésének megváltoztatása, a szexuális 
erkölcs és életvédelmi elvek veszé-
lyeztetése), mivel ez a társadalom és 
az egyház alapja? Miért szorította 
háttérbe a homoszexualitással, együtt-
éléssel, abortusszal és fogamzásgát-
lással kapcsolatos doktrínákat? Miért 
helyez stratégiai alapon olyan egyházi 
vezetŒket kulcspozíciókba, akik a 
doktrinális engedményeket, változta-
tásokat reklámozzák, amelyek már 
most zûrzavart okoznak? Készül-e Ön 
arra, hogy a Katolikus Egyházat né-
hány aggasztó nyilatkozat kiadására 
utasítsa azt illetŒen, hogy miért kelle-
nek a strukturális és hitbeli változá-
sok? Miért tûnik úgy, hogy országa-
inkban a változó törvények a belsŒ 
egyházi reformmal összhangban arra 
uszítanak, hogy újraértelmezzünk és 
elfogadjunk mindenféle bûnt?

Ha Œszentsége akárcsak egyetlen 
hittétellel kapcsolatban is enged-
ményt tesz, döntésének robbanássze-
rû hatása lenne, amely minden Kato-
likus Hittételt törvényen kívül helyez-
ne. Vajon Œszentsége Hitehagyáshoz 
vagy Egyházszakadáshoz akarja ve-
zetni Egyházát? 

Ferenc pápa, dolgozik-e Œszentsége 
egy új evangéliumi mozgalmon, 
amelyet részletekben hoz majd nyil-
vánosságra a fokozatosság elvét kö-
vetve, elkerülvén, hogy túl sok kér-
dés merüljön majd fel, ami azonban 
sokaknak fellélegzést hozhat? 

Próbál-e ön egy hamis ökumenikus 
barátságot létrehozni a megújult Egy-
ház részeként – egy új, minden egy-
házat magába foglaló Világegyház 
részeként –, amely új rituálékhoz és 
más utálatosságokhoz vezet? Az Egy-
házat nem lehet a modern korhoz 
igazítani, tanításait sem lehet úgy 
megváltoztatni, hogy azok más fele-
kezetek, vallások vagy egyéb közössé-
gekhez illeszkedjenek. Ha  hívŒ népét 
a téves irányba vezeti, Œszentsége 
nem más, mint egy hamis pápa. 

Miért támogatja erŒteljesen a más 
véleményen lévŒ bíborosokat, akik 
eretnek engedményeket terveznek 
ezáltal befolyásolva a szent tanítást, 
míg könyörtelenül elmarasztalja, le-
fokozza vagy hatalmuktól megfosztja 
azokat a Püspököket, akik a Tanítás 
iránti hûségükrŒl ismertek? Miért 
szentel Œszentsége különös figyelmet 
azoknak az embereknek, akik még 
csak nem is akarják a Hitet gyakorol-
ni, akik hajlanak annak megtámadásá-
ra, miközben hatalmas ellenállást ge-
nerál azok iránt, akik Œrzik? Miért 
tûnik úgy egyre jobban egyeseknek, 
hogy egy ördögi, szándékosan ködös 
zûrzavar felé halad Egyházunk az Ön 
vezetése alatt?” ...

Túlhajtott ökumenizmus
Ötvenemeletes óriásplakát köszönti 

a pápát New York-ban. Ferenc pápa 
Egyesült Államokbeli látogatásával 

szinte minden médium kiemelten fog-
lalkozott Amerikában. Magyar lapok-
ban vajmi keveset olvashattunk. Az 
amerikai fogadtatást ismertetŒ, ma-
gyarnyelvû internetbeszámolóból 
idézzük az ebben a fejezetben olvas-
hatókat:

„A pápa amerikai útjának egy má-
sik fontos aspektusa az ökumenizmus 
népszerûsítése, ami által sokak sze-
rint a majdani világvallást készíti elŒ. 
Manhattanben mondott beszédében 
köszöntötte más vallások híveit, »elsŒ-
sorban a muzulmánokat, akik az egy 
élŒ és kegyes Istent imádják és hozzá 
imádkoznak«.

A muzulmánok köszöntésével önma-
gában nincs is semmi gond, hiszen 
keresztényként legfŒbb feladatunk 
elérni azokat, akik még nem ismerték 
meg Jézust személyesen. A probléma 
abban áll, hogy a hallottak alapján a 
pápa mintha magát a muzulmán val-
lást ölelné keblére, és a Krisztusban 
való megváltás helyett, ami az egyet-
len út az igazi békéhez, egy emberi 
megoldást próbál kínálni a konflik-
tusra. A konzervatív keresztények 
között sokan már a „Chrislam” (ma-
gyarul talán ’Kereszlám’-nak lehetne 
fordítani) vagyis a kereszténység és 
iszlám szavakból képzett szóval jel-
lemzik a pápa által képviselt vonalat.

Mindezek mellett nem tartozom 
azok közé, akik a pápát a Jelenések 
könyvébŒl ismert Hamis Prófétának 
gondolják. A fent említett beszédben 
is inkább az Ige erejének hiányát lá-
tom, ami nélkül az emberi bölcses-
ségnek hitetŒ beszédét kapjuk a lélek 
és az erŒ megmutatása helyett. Pál 
arra emlékeztet minket, hogy ne 
olyan beszédekkel prédikáljunk, ame-
lyekre „az emberi bölcsesség tanít, 
hanem amelyekre a Szent Lélek tanít, 
lelkiekhez lelkieket szabván”. E nél-
kül, függetlenül attól, hogy milyen 
szerepet tölt majd be a pápa a jövŒ 
eseményeiben, könnyen elŒfordulhat, 
hogy így vagy úgy, de az Antikrisztus 
és kormányának szekerét tolja majd.

Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy Ferenc Pápának a többi vallás 
integrálásával kapcsolatos erŒfeszí-
tései egyre több katolikus hívŒt éb-
resztenek rá arra, hogy valami nincs 
rendben, így Isten ezt is az Œt szere-
tŒk javára fordítja, amin persze nem 
lepŒdünk meg, hiszen ez is ígéreteink 
közé Tartozik.”  – Thea

„Evangelii Gaudium”
Ferenc pápa nem elsŒ ízben tett, 

katolikus szemléletûek számára ne-
hezen elfogadható nyilatkozatot. A 
www.katholisches.info – 2013. novem-
ber 27-i közleményében olvassuk az 
alábbiakat:

„Ferenc pápa Evangelii Gaudium 
kezdetû új apostoli iratának pozitív 
aspektusait és szép megfogalmazásait 
méltatni kell – ezt a feladatot azonban 
a katolikus »normálok« és internetes 
oldalaik már elkezdték mindenfajta 
kritika nélkül. Az egyháztól távol álló 
média (mint például a Spiegel és az 
osztrák tévé) ujjonganak, ahogy szok-
tak. Okuk van rá, ahogy a következŒ 
dolgozat is bizonyítja. Ezért mi még 
inkább feladatunknak tartjuk, hogy 
megvilágosítsuk azt, amit a többiek, 
ki milyen okból, ignorálnak. E célból 
a katolikus Francesco Colafemmina 
olasz kultúra-kritikust szólaltatjuk 
meg, aki nem sajnálta a fáradságot 
végigolvasni a 185 oldalas dokumen-
tumot. Ennek tanulmányozásakor 

Vatikán a liberalizmus hinárjában
azonban semmi ok „gaudium”-ra, azaz 
örömre. Kormányprogramja „forra-
dalom”, ami az Egyház szétzúzását 
célozza meg, mindannak ahogy az 
kétezer évig létezett. Ahogy Kiko 
Argüello [a neo-katekumen út egyik 
megalapítója] nem sokkal Ferenc 
megválasztása után mondta: a pápa 
olyan egyházat szeretne, melyben 
„tohuvabohut” csinálnak, és amiben 
nincs többé centralizált auktoritás, 
amely ezt „megakadályozza”. Azáltal, 
hogy a püspöki konferenciákra ruház-
zák át a hittant érintŒ döntéseket, egy 
olyan pápa mellett, akit az ökumeniz-
mus garanciájának funkciójára redu-
kálnak, egy bölcs aggá, aki tanácsokat 
ad csupán. Talán még mûködŒképes 
is lehet ez a rendszer?

Csakhogy a pápa ezen akciójával 
lerombolja a pápaságot. Az biztos, 
hogy a világ ezt az új, az elŒzŒtŒl tel-
jesen különbözŒ egyházat el fogja 
tudni fogadni, és azt is tudni fogja, 
hogy hogyan közelítsen hozzá. Ezután 
már csak azt kellene megérteni, mi 
marad akkor az elŒzŒ egyházból, a mi 
egyházunkból. A pápa mindent egy 
teljességgel kiszámíthatatlan és szel-
lemileg definiálatlan síkra helyez, 
ahol a struktúráknak nincs többé 
semmilyen jelentŒségük, és a tekin-
télyt minimumra redukálják. Drámai 
módon – vagyis bizonyos teatralitás-
sal – a pápa odáig megy, hogy lemond 
az elŒjogairól. Ez mind nagyon szépen 
és alázatosan hangzik, ha ez az alázat 
abból állna, hogy nem változtat meg 
semmit abból, amit kapott. Nem pe-
dig a pápaság intézményét gyengíteni 
azzal az ürüggyel, hogy ezzel a kor 
állítólagos szükségleteinek kell meg-
felelni. Azt jelenti, hogy ki akarja je-
lenteni, hogy minden, ami eddig volt, 
egyedül a világra és annak szükség-

szerûségére lett kialakítva. És mivel 
a világ változik, a pápaságnak is vál-
toznia kell.”

*
A fegyvertelen gyaloghadosztályok-

kal egész Európára mindinkább kitel-
jesedŒ népvándorlás, annak idŒzített-
ségével és folyamatosan emelkedŒ 
emberáramlatával, precíz szervezett-
séggel egyfajta, újfajta háborús tá-
madás jellegét ölti. ÉrezhetŒen vége 
van annak a békés fejlŒdésnek, ami 
megindult a szovjet összeomlás után 
Európában, aminek megvolt minden 
feltétele. Ezt a harmóniát zavarta 
meg elŒbb az amerikai neoliberális 
gazdasági nyomulás és az elŒidézett 
gazdasági válság, majd az amerikai 
háborúk sora a „terrorizmus ellen” 
ürügyén. 

Közben teljes idŒben folyt az Euró-
pai Unió agresszívan atlantista libe-
rális hatalom alá szorítása. Egyfajta 
ideges sietség mutatkozik az amerikai 
politikai és gazdasági nyomás foko-
zott erejében az Európai Unióval kö-
tendŒ gazdasági szövetség érdekében, 
aminek kevés esélye van békésen lét-
rejönni. A képet árnyalja az amerikai 
fegyveres erŒk növekvŒ jelenléte Eu-
rópában. 

A liberalizmus a vallás ellensége, de 
kvázi vallásként lép fel olyan dogma-
tikai rendszerrel, amivel megszerez-
heti politikai pártjai részére a közvé-
leményt. Két évszázadon át nem tud-
ta kiiktatni a katolikus egyházat a 
társadalom életébŒl. Az egyház 
egyébként szükséges modernizálása 
mentén igyekszik beépíteni a libera-
lizmus elveit a katolikus hierarchia 
szervezetébe. Nagy áttörést jelentett 
a II. Vatikáni zsinat, de a dolgok 
állandóan visszarendezŒdnek pápai 
szinten. Valami oka lehet annak, hogy 
Ferenc pápa rendkívüli fogadtatásban 
részesült New York-ban a liberális 
világrend Rómájában. 

Bevándorlók elhajigált telefonjai ju-
tottak a köztévé birtokába. A készülé-
kek tartalmai árulkodóak: iszlám hó-
dító propaganda, kegyetlenkedések 
és nemi aktusok. Tulajdonosaik való-
színûleg már Németországban van-
nak – derült ki az M1 Híradójának 
riportjából. 

Azért a bevándorlók nem éppen 
fegyvertelenül érkeznek Európába – 
tudhattuk meg az M1 Híradójából.

Húsvágó bárd és kések. Ezeket 
hagyták maguk mögött a migránsok 
Röszkénél egy rendŒri ellenŒrzési 
pont közelében. De maradtak hátra 
mobiltelefonok is. Az egyiken például 
csak pornográf tartalmú fotók van-
nak. A szétdobált dolgok között talál-
tak például hordozható mobiltöltŒt és 
cipŒben hagyott kétszáz eurósokat is.

Egy röszkei férfi civil önkéntesként 
segítette a hatóságok munkáját a ha-
tárnál. TestközelbŒl látta a migránsok 
vonulását, s sokszor beszélgetett is 
velük, így elsŒ kézbŒl vannak infor-
mációi. A Híradónak mindenrŒl nyíl-
tan beszélt. Azt mondta: voltak olyan 
csoportok, akik tudatosan leszakadtak 
társaiktól és egy másik útvonalon 
mentek tovább – GPS koordináták 
alapján kerülték ki a hatóságokat. A 
férfi  azt is megjegyezte, hogy gya-
korlott túrázóként és helyismerettel  
korábban Œ sem ismerte ezeket az 
útvonalakat. Azt is mondta: a beván-

dorlókat a megadott koordinátánál 
embercsempészek várták, már Ma-
gyarországon, az egyik közeli benzin-
kútnál. A röszkei férfi azt állította, a 
migránsok között sok volt az életerŒs, 
fiatal férfi, akik jól láthatóan katonai 
kiképzést is kaphattak.

A férfihoz került, a migránsok által 
eldobált telefonok között van olyan, 
amin dokumentumok és különbözŒ 
radikális tartalmú fotók és videók 
találhatóak: az Iszlám Állam terror-
istáinak bevonulása, megcsonkított 
katonák, lefejezések, a személyes ké-
pek között pedig sok propaganda és 
vallási tartalmú anyag is található a 
telefonokon.

EzekbŒl arra lehet következtetni, 
hogy a készülék tulajdonosa, vagy az 
aki rátöltötte ezeket a tartalmakat, jól 
ismeri a radikális iszlám nézeteket. 
Az Európába érkezŒ migránsok kö-
zött felbecsülni sem lehet, hányan 
lehetnek, akik hasonlóan gondolkod-
nak, és akár készek cselekedni is. 

Bár a hatóságok mindent megtesz-
nek, a migránsok mégis sokszor ki-
játszva az ellenŒrzéseket, regisztráció 
nélkül, szabadon mozognak az euró-
pai úniós országok között. Róluk 
semmilyen adat nincs. Csak Német-
országban 100 ezerre becsülik azok 
számát, akiknek a személyazonossá-
gáról semmit sem lehet tudni.

A migránsok kedvenc videói: 
lefejezés, csonkítás és pornó



A Vatikán keleti politikája
(Rövidített változat.)

Mindszenty József bíboros sorsa 
egy idô óta a Vatikán keleti politiká-
jának függvénye. Ez az ún. keleti 
politika, vagyis az egyre élénkülô 
diplomáciai tevékenység Róma és a 
kelet-európai bolsevista diktatúrák 
vezetôi között, megindulása óta – 
szükségességét és hasznosságát ille-
tôen – vita tárgya. Nekünk, magya-
roknak ezenkívül – éppen a magyar 
hercegprímás személye miatt – még 
fokozottabb jelentôségû.

A magyar prímás bécsi titkársága 
nyilatkozatot tett közzé, amelybôl 
nyilvánvaló, hogy Mindszenty József 
bíboros visszautasította a Szentszék 
azon intézkedését, hogy nyugalomba-
vonulás címén hivatalától, amit nem 
gyakorolhat, névlegesen is megfosz-
sza:

Egyes hírügynökségek VI. Pál pápa 
döntését úgy adták tovább, hogy 
Mindszenty József bíboros nyuga-
lomba vonult. Kiemelték, hogy a dön-
tést megelôzôleg a pápa beható leve-
lezést folytatott a Bécsben tartózkodó 
Mindszenty József bíboros-prímás, 
esztergomi érsekkel. Ebbôl egyesek 
arra következtettek, hogy a pápa és a 
magyar fôpap közt megállapodás jött 
létre a döntést illetôen. 

Az igazság érdekében Mindszenty 
József bíboros nyilatkozott, 1974. feb-
ruár 6-án, hogy nem mondott le sem 
esztergomi érseki székérôl, sem prí-
mási méltóságáról, és hogy a döntés 
kizárólag a Szentszék határozata volt. 

Ilyen körülmények között Mind-
szenty József bíboros nem mondha-
tott le. A Nyilatkozat nem tartalma-
zott semmiféle személyes vonatko-
zású elemet. Nem hivatkozik a pápa 
korábbi ígéreteire, nem szól arról, 
hogy a döntés méltánytalan, nem 
hivatkozik a szenvedésekre, amik ôt 
érték, amikor egyháza érdekeit védte. 
A nyilatkozat öt pontjának mind-
egyike Magyarországról szól, a ma-
gyar egyházért aggódik, és elejétôl 
végig bátorhangú, éles kritikája a 
Vatikán keleti politikájának.

A dialógustól, amit még XXIII. Já-
nos pápa kezdett a kommunistákkal, 
általában azt várják, hogy a magyar 
egyház általa visszanyerje szabad 
mûködését. Sajnos az igazság az, 
hogy immár 11 évi dialogizálása után 
a magyarországi szovjet kormány 
semmit sem engedett, a Vatikán 
viszont már semmit sem követel. A 
magyar egyház orosz módra való 
szovjetizálása (Nikodim)  töretlenül 
halad elôre, aminek megakadályo-
zására a Vatikánban semmit sem 
tesznek. A »békepapi« mozgalom ál-
tal történik a magyar egyház szov-
jetizálása.

Az európai magyar katolikusok lap-
ja, az „Életünk” 1972 márciusi száma 
„Békepapok a püspöki székekben” 
címmel írja az alábbiakat: 

„Budapesten és Rómában egyszerre 
tették közre a megdöbbentô hírt a 
békepapokból választott püspökök 
kinevezésérôl. A kinevezett négy új 
püspök közül ugyanis három élenjáró 
szerepben szolgálta a rendszert a 
papi békemozgalomban. Tudott dolog, 
hogy ennek a hírhedt intézménynek 
kezdettôl fogva azt a szerepet szánta 
a rendszer, hogy belülrôl segítsen az 
egyházi szervezetet és hitéletet meg-
bénítani.

Gyenge erkölcsû és érvényesülési 

vágytól erôsen fûtött emberek társa-
sága van itt együtt, de ez nem aka-
dálya annak, hogy 20 év óta Magyar-
országon belôlük kerüljenek ki a 
püspöki megyék vezetôi s az egyházi 
intézetek igazgatói. Ôk hajtják végre 
a hitélet nagy kárára a buzgó papok 
likvidálását a párttól kapott utasítások 
s a Moszkvában kipróbált módszer 
szerint.

Az 56-os szabadságharc alatt az is 
kiderült, hogy egyház-megyénkint né-
hánynak közülük még ÁVO-s rangja 
és fizetése is van. Érthetô volt, hogy 
a Vatikán, akárhogy erôltette is a 
rendszer, eddig nem nevezett ki 
békepapokat.

Éppen ezért óriási megdöbbenést 
váltott ki mindenfelé a Vatikán meg-
változott magatartása. Egyetlen kifo-
gástalan jelölt ellenében most a Vati-
kán három békepapot tett egyszerre 
püspökké. Mindenesetre mutatja a 3:
1 arány, milyen gyenge pozicióban 
tárgyal a Vatikán külügyminisztere, 
Casaroli érsek a szocialista valóság 
területén, s mennyire kétes értékûek 
diplomáciai eredményei.”

Érthetô ezek után a nyilatkozat ötö-
dik pontja és következtetése a leg-
fôbb egyházi vezetésben megrendült 
bizalomról.

Mindszenty bíboros véleménye ma 
is ugyanaz, mint ami 1948-ban volt, 
amikor „Felhívás a világ püspökeihez” 
címû nyilatkozatában ezeket mondta: 

„Ha Magyarország teljesen elbukik 
a marxizmus áradatában, egész Eu-
rópa számára sírbaszáll a szabadság. 
Aki nem hiszi, jöjjön ide és lásson 
szemeivel.”

A marxizmus mételye azóta aláásta 
a Nyugatot is, és benne a Vatikánt is. 
A marxizmussal való szembenállást 
ma már nem értékelik Rómában. A 
budapesti marxisták nyugodtan en-
gedték ki Mindszenty Józsefet Rómá-
ba, tudták jól, hogy ezt a papot – aki a 
keresztény helytállás és védekezés 
szimbóluma lehetne a világ számára 
– az Örök Városban némaságra fog-
ják ítélni.

Valóban így is lett. Amikor 1971 ok-
tóberében Mindszenty bíborost Ró-
mába vitték, teljes mozgási és felszó-
lalási tilalmat parancsoltak részére.

Mindszenty római tartózkodása 
jellemzi a vatikáni taktikát. VI. Pál 
pápa meghatóan emlékezett meg a 
Szinódus megnyitásán a magyar bí-
boros „szilárd magatartásáról, megin-
gathatatlan hitérôl és bátor küzdel-
mérôl az Isten és az Egyház jogaiért”. 
A pápai trónus mellett ülô vendég a 
leghivatalosabb helyrôl kapott elis-
merést mindazért, amit tett, amit hite 
szerint kötelességének ítélt. De 
ugyanakkor megtiltották neki, hogy 
felszólaljon. Bizonyára féltek attól 
Rómában, a szent városban, hogy ez 
a puritán magyar fôpap a szemükbe 
vágja az igazságot. A vizet prédikáló, 

vörösökkel kvaterkázó vatikáni poli-
tika nem viselhette volna el, ha pél-
dául Mindszenty kijelenti, hogy Casa-
roli érsek televíziós nyilatkozata, 
mely szerint a bíboros saját elhatáro-
zásából hagyta el az országot – nem 
felel meg a valóságnak. Félô volt, 
hogy talán megkérdezi: hogyan 
viszonylik a pápai dicsérô elismerés a 
bolsevista egyházüldözéssel szemben 
kiálló magatartásáért, ahhoz a tevé-
kenységhez, amit a teljes vatikáni 
diplomáciai kar folytat a bolsevista 
diktatúrák irányában?

És amit nem tehetett meg a magyar 
bíboros, megtette helyette bátran 
Lemberg érseke. „Az ukrán nagyér-
sek is megtörte a nyolc éves hallga-
tást” – olvastuk a korabeli sajtójelen-
tésekben. (Az ukrán görögkatolikusok 
fôpapja még 1963 februárban szaba-
dult ki János pápa és Hruscsov ud-
varias dialógusa idején. Hruscsov, 
mint valami finom államfô, ajándékot 
küldött Willebrands-szal Rómába. Az 
ajándék Slypij, Lemberg görögkato-
likus érsek volt. Az érsek eltávolítása 
– békés úton – Moszkva részére 
legalább annyira fontos volt, mint 
Rómának az, hogy eggyel több idôs 
pap legyen a Vatikán falai között, 
akinek a némaságra ítélt római 
számûzetése csak a testi szenvedések 
hiányával volt enyhébb, mint az a 18 
év, amit a szovjet koncentrációs 
táborban töltött.)

Slypij bíboros nyolc évi hallgatás 
után végre elérte azt, hogy a Szinódus 
zárt körében püspöki jogainál fogva 
felszólalhasson. Elmondta, hogy az 
ukrán katolikus egyház püspökeit a 
szovjet kiirtotta, híveinek tízezreit 
lemészárolta. „A halottakból hegyeket 
lehetne összehordani és a patakok 
megtelnének a vértanúk vérével, akik 
életüket adták hitükért és az Apostoli 
Szentszékért, a pápáért.”  Mindez a 
pápa jelenlétében hangzott el, és így 
folytatta: „A Vatikán diplomatái azon-
ban szavukat sem emelik fel az üldö-
zött ukránok védelmében. Úgylátszik 
– mondotta Slypij bíboros – az ukrán 
katolikusok akadályt jelentenek a 
Vatikán keleti diplomáciájának útjá-
ban.”

Csupán a fantáziánkra vagyunk 
utalva, azirányban, hogy vajon mit 
érzett ezekben a napokban Mind-
szenty bíboros, amikor megtagadták 
tôle a felszólalást a Római Szinódu-
son. Az viszont jellemzô a vatikáni 
állapotokra, amit a nyugati lapok 
római munkatársainak jelentésébôl 
tudunk, melyek szerint: „ ... a vatikáni 
államtitkárságon, fôleg Casaroli érsek 
osztályán, nagy megdöbbenést keltett 
Slypij bíboros kemény felszólalása.”   
Érezzük csak át mégegyszer: nem az 
háborította fel ôket, amit az ukrán 
bíboros mondott, hanem az, hogy a 
nyugati világrend bomlasztását pro-
pagáló felszólalások között megem-
lítette Rómában, a Szentatya színe 

elôtt, hogy keresztények milliói szen-
vednek üldözést, – amirôl Rómában 
hallani sem akarnak.

Nem csoda, hogy ilyen körülmények 
között Mindszenty prímás nem óhaj-
tott Rómában maradni, holott a buda-
pesti helytartók az „Állami Egyház-
ügyi Hivatal” vezetôjét, Miklós Imrét 
menesztették Rómába, hogy Mind-
szentyt ne engedjék tovább az Örök 
Városból. Ott – gondolták nyílván 
Budapesten – a Vatikán könnyebben 
ellenôrizheti. Szerencsére Magyaror-
szág prímása mégis elérte azt, hogy 
Bécsben, az esztergomi érsekség tu-
lajdonát képezô Pázmáneumban talál-
hatott otthonra, és alapíthatta meg 
irodáját, ahonnét, mint a magyar 
egyház feje, igyekezett legalább kül-
földön élô magyar katolikusok lelki 
gondozásával törôdni. Ennek a fela-
datnak a támogatásához a külföldön 
élô magyar papok sajnos nem járul-
tak hozzá a kívánt mértékben. Meg 
kellett volna már alakítaniok a terüle-
ten kívüli magyar emigrációs hívek 
püspökségét, és még ha ez nem is 
sikerül, kiépíthettek volna egy pár-
huzamos magyar hierarchiát Bécs 
székhellyel, hogy legalább az emigrá-
ciós hitélet helyes alapokon maradjon 
addig, amíg a kisiklott római ügyke-
zelés visszatér az egyház történelmi 
vágányaira. 

Feltûnô, hogy VI. Pál pápa megbí-
zottai a keleti politikában mind 
igyekeznek túlteljesíteni a „normát”. 
Már Wisinszky lengyel prímás is 
arról panaszkodott ezelôtt hat évvel 
Rómában tett látogatása alkalmával, 
hogy: „König bíboros jobban tenné, 
ha nem avatkozna bele a lengyel 
egyház ügyeibe, mert nem ismervén 
annak helyzetét, tevékenységével árt 
a lengyel egyház érdekeinek.”  Vilá-
gos, hogy e szavak mögött az áll, 
hogy a bécsi kardinális a lengyelor-
szági bolsevistákkal a szükségesnél 
nagyobb mértékben engedékeny volt.

König ennek ellenére élvezte a Vati-
kán bizalmát, és a pápa megbízásából 
gyakori látogatója lett Mindszenty 
bíborosnak budapesti menedékhelyén. 
A gyakori látogatás kevés eredményt 
hozott, mert König igyekezett végre-
hajtani a budapesti követeléseket. A 
Vatikán elmulasztotta követelni az 
alku során az igazságtalan ítélet meg-
semmisítését és a teljes rehabilitációt 
a budapesti rezsimtŒl, vagy ha ezt 
nem érhette el, megtehette volna 
ennek a gyalázatos pörnek a leleple-
zését és egyházi vagy legalább sze-
mélyi üldözéssé nyílvánítását. 

Pedig ezt feltételként szabta Mind-
szenty bíboros 1971 júniusában:  „Az 
egyetlen amim van, becsületem. Bû-
nözôként nem távozok külföldre.”  A 
Vatikán nem volt ilyen kényes hû-
séges fôpapja becsületére; megelége-
dett avval, hogy Moszkva budapesti 
fullajtárjai amnesztiát, bûnbocsánatot 
adtak az ország fôpapjának. 

König bíboros 1963. április 18-án 

járt elôször Budapesten XXIII. János 
pápa követeként. „Est-ne adventus 
tuus pacificus”, azaz békés szándék-
kal jössz-e? –  hangzott Mindszenty 
elsô kérdése. „A pápa azt akarja 
tudni, hogy mi a bíboros szándéka, – 
ezért jöttem.”  Mindszenty válasza 
így hangzott: 

„Hazámban akarok maradni, népem 
között. Nem akarok elmenni innen. A 
kommunizmus keresztre szegezte 
hazámat. Ez a mi földünk Trianon és 
Zsukov ellenére is. Ha távozásomat 
az élôk meg is értenék, de mit 
szólnának a halottak? Ki emelné fel a 
szavát érettük?”

Vajon megértették-e Rómában a 
magyar bíboros szavainak értelmét?  
Azt, hogy az elmúlt két világháború-
ban vagy három millió magyar hôsi 
halottnak mondták a római egyház 
papjai, hogy hitük, egyházuk, család-
juk és országuk védelmében fognak 
meghalni, ha úgy hozza a sors.

Hittanáraink még úgy tanították, 
hogy az emberi élet három alapja az 
Isten, a haza és a család.  Papjainktól 
úgy hallottuk, hogy Hungária az Is-
tenanya országa, és a magyar nép 
állhatatos és áldozatos kereszténysé-
géért az egyház különleges szeretetét 
és megbecsülését élvezi. Mindezt itt 
kint nem tapasztaltuk. És minden 
okunk megvan azt feltételezni, hogy 
Magyarország hercegprímása, aki a 
fent említett emberi élet három 
alapjáért maradék nélkül lelkesedik – 
kiérkezve közénk – Ô is ugyanazt 
tapasztalta amit mi: Róma, az Örök 
Város, új elveket érvényesít, és többé 
nem vigasztalónk, nem zászlóhordo-
zónk, nem irányjelzônk és védôbás-
tyánk ebben a meglódított világban, 
ahol a családot szétzüllesztik, a 
nemzeti érzést üldözik, ahol az Istent 
halottá nyilvánítják.

Mélyen átérezzük, hogy itt sokkal 
többrôl van szó, mint az, hogy visel-
heti-e Mindszenty bíboros az eszter-
gomi érseki címet, vagy nem. Ô a 
fent idézett nyilatkozatban nem is 
említi a pozíció megszüntetését, ha-
nem a Vatikán keleti politikáját. 
Róma meghátrálhat, de Ô tudja, hogy 
a magyar nép az Ô cselekedetein 
vesz példát keresztény helytállásá-
hoz. 

Miként a magyar fôpap részére 
eljött a tanúságtétel ideje, úgy itt az 
ideje annak is, hogy holnap minden 
katolikus pap, és holnapután minden 
hívô a régi mérték és az új mérték 
dilemmája elé áll. És ez dönti majd el 
az egyház sorsát, nem a Vatikán 
jelenleg alkudozó kufárjai.

Ahogy Prohászka szelleme megte-
remtette vallásunk modern magyar-
katolikus irányzatát, mely évtizede-
ken át irányt szabott Magyarországon 
a nagy püspök halála után is, ugyan-
úgy ennek a magyarkatolikus irány-
zatnak megtestesülése az ország leg-
fôbb papi személyében – annak a 
történelmi omlásnak az idején, ami-
tôl Prohászka még csak féltette az 
országot – Mindszenty József szelle-
me, fennmaradt beszédei, írásai, 
naplója egyszer még a keresztény 
megújulás kovásza lesz az ország 
számára. Ennek eljövetele benne van 
az idôben és az események logiká-
jában, mert minél teljesebb lesz a 
diktatúra, annál erôsebb lesz a sza-
badság szellemének feszítô ereje.

Ahogy ország nélkül is magyarok 
maradtunk, hitünk ereje is nélkülöz-
heti Rómát, amíg eljön a virradat.

(Ausztráliai Magyarság,
 1974. január)

Ilyen a világ! (13) 
MAGYAR ÉLET2015. október 15.

Kedves Olvasóim!
 A Vatikán részérŒl mindez nem szimpátia volt a 

szovjet rendszer iránt, hanem az amerikai politika 
vonalára ráállás része, Európa lelki letérdepelte-
tése. Amerikát sem a szocializmus gyŒzelemre 
segítése motiválta, hanem igyekezett létrehozni 
Európa és orosz-Ázsia felett egyetlenegy elvet 
érvényesítŒ nemzetközi felügyeletet. 

Ma már tudjuk, hogy ez volt az amerikai liberalista 
irányzat utosó kísérlete a szocializmussal – kihasz-
nálandó az egypárthatalmi kormányzás elŒnyét a 
sokpárti parlamenti kormányzás ellenében. A mai 
törekvés: a liberalizmus uralkodó politikai krédóvá 
képezése, amivel szemben minden más a demokrácia 
ellenségének minŒsül.                      Csapó Endre
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Újranyitotta a 2009-ben bezárt chi-
cagói magyar konzulátust csütörtökön 
Szijjártó Péter külgazdasági és kü-
lügyminiszter, aki elmondta, hogy a 
fôkonzulátus mind gazdasági, mind 
nemzetpolitikai szempontból kiemel-
kedô jelentôségû, hiszen az amerikai 
Középnyugaton, Chicago környékén 
egy 35-40 ezres magyar közösség él. 
Ráadásul a régióban számos olyan 
vállalat mûködik, amelynek már vagy 
van magyarországi tevékenysége, 
vagy ilyen beruházást tervez.

„Azért volt fontos a fôkonzulátus 
megnyitása, hogy az itteni jelentôs 
magyar közösség kapcsolatát az anya-
országgal gördülékenyebbé és köny-
nyebbé tegyük, valamint hogy egy 
olyan gazdasági jelenlétet tudjunk itt 
felmutatni, amelynek nyomán közvet-
lenül tudunk kapcsolatban lenni az 
itteni nagyon jelentôs vállalatokkal” --- 
mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
amerikai Középnyugat a magyar-ame-
rikai gazdasági kapcsolatok szempont-
jából kiemelkedô szerepet játszik, 
egyebek között abban is, hogy Magyar-
ország tavaly 20 százalékkal tudta 
növelni az Egyesült Államokba irá-
nyuló kivitelét.„Ezzel rekordot döntöt-
tünk és elôször volt magasabb az 
Egyesült Államokba irányuló expor-
tunk, mint az Oroszországba irányuló” 
--- hangsúlyozta. A tárcavezetô rámu-
tatott arra, hogy Magyarország az idei 
elsô fél évben még 3 százalékkal tudta 
növelni amerikai exportját.

„A fôkonzulátustól azt várjuk, hogy a 

gazdasági érdekérvényesítésünk még 
eredményesebb legyen, a helyi jelen-
lét miatt gyorsabban tudunk a befek-
tetôi igényekre reagálni és azokat 
gyorsabban be tudjuk csatornázni” ---
jelentette ki.A miniszter kitért arra, 
hogy Chicagóban Európa vezetô orszá-
gai mellett fôkonzulátussal képvisel-
tetik magukat Magyarország olyan 
regionális vetélytársai is, mint Romá-
nia, Lengyelország, Litvánia, Szerbia 
és Macedónia.„Nem kerülhetünk ver-
senyhátrányba azáltal, hogy lassabban 
tudunk reagálni a felmerülô igények-
re” --- tette hozzá Szijjártó Péter.

A miniszter beszámolt arról is, hogy 
tárgyalt a helyi magyar szervezetek és 
intézmények vezetôivel. Tervei sze-
rint üzletemberekkel és Rahm Ema-
nuel chicagói polgármesterrel talál-
kozik majd.

Kitért arra, hogy az elôzô kormány 
2009-ben zárta be a chicagói fôkonzu-
látust, ami ellen a helyi magyar szer-
vezetek levélben tiltakoztak. Mint 
mondta, a fôkonzulátus újranyitási 
ünnepségén mintegy másfél százan 
vettek részt, döntôen magyarok.

Elismerés a tiszteletbeli fôkonzul-
nak. J. Joe Adorjan, Magyarország 
Missouri állambeli tiszteletbeli fôkon-
zulja, a Magyar-Missouri Oktatási 
Partnerség (HMEP) alapítója vehette 
át idén az Amerikai Magyar Koalíció 
(HAC) díját a szervezet csütörtöki 
washingtoni díszvacsoráján - közölte a 
HAC közleményében.A rendezvényen 
Szemerkényi Réka washingtoni 
magyar nagykövet ismertette a mig-

rációs válság részleteit, amellyel 
Magyarországnak szembe kell néznie, 
rámutatva a krízis globális termé-
szetére és arra, hogy annak kezelé-
séhez szükség van a transzatlanti kap-
csolatok megerôsítésére. Andrea 
Lauer Rice, a koalíció alelnöke átte-
kintette a HAC által mûködtetett ösz-
töndíjas programokat és ismertette az 
úgynevezett Emlékezet Projektet, 
amelynek keretében Réka Pigniczky 
dokumentumfilm-rendezôvel több 
mint három tucatnyi, a második világ-
háború és 1956 után az Egyesült Álla-
mokba érkezett magyarral készítettek 
interjút. A rendezvényen mások mel-
lett felszólalt George H. Walker volt 
budapesti nagykövet, Maximilian 
Teleki, a koalíció elnöke, Susan 
Hutchison, a Republikánus Párt Was-
hington állambeli elnöke és George 
Pataki, az elsô magyar származású 
amerikai elnökjelölt-aspiráns.

* * *
A tudományos világ legrangosabb 

elismerése a Nobel-díj, sokan azonban 
nem fárasztják magukat a tudomány 
nagy rejtélyeinek megoldásával vagy 
irodalmi remekmûvek létrehozásával, 
esetleg a közel-keleti béke megte-
remtésével, ha Nobel-díjra vágynak. 
Egyszerûen licitálnak egyre az árve-
réseken egyre gyakrabban felbukkanó 
érmék közül.

A Nobel-díj elsô kiosztása óta eltelt 
114 éve alatt összesen 889 embert 
jutalmaztak az orvostudományban, a 
fizikában, a kémiában, az irodalomban 
elért eredményeiért, a békéért való 
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Segítenek 
a csehek?

Az elsô jelzés nem nagyon volt biztató 
számunkra, mert az MTI szeptember 
26-i jelentése szerint Martin Strop-
nicky cseh védelmi miniszter úgy 
vélte, hogy a visegrádi csoport (V4) 
közös erôvel egy tábort létesíthetne 
Magyarországon amelyben elôször 
regisztrálnák, majd elosztanák a me-
nedékkérôket. Erre az elsô kicsit gú-
nyos reakció az, hogy jaj de édesek 
ezek a csehek, gondolnak ránk, ôk 
önzetlenül átengedik a magyaroknak 
ennek a migráns tábornak az összes 
gondját baját. Ôk úgy képzelik el, hogy 
minden olyan bevándorlót akit a cseh 
hatóságok a Cseh Köztársaság terüle-
tén elfognak, gyorsan átszállítják Ma-
gyarországra, ebbe a „közös” táborba. 

Ott már a magyaroké a felelôsség a 
rendtartás, az éhségsztrájkok, vereke-
dések, egyéb tiltakozó megmozdu- 
lások, és bûnözés kezelését illetôen. 
Nem kaptunk választ arra, hogy mi 
történik azokkal a bevándorlókkal aki-
ket a hivatalos vizsgálat szerint nem 
menekültnek, hanem gazdasági be-
vándorlónak minôsítenek. Jelenleg 
Németországban sok nyugat-balkáni, 
--- fôleg koszovói és albániai-illegális 
gazdasági bevándorlót tartanak szá-
mon. Ezek nem kapták meg a mene-
kült sztátuszt és ezért a németek visz-
szatoloncolják ôket hazájukba. „Mutti” 
Merkelék ezzel is igyekeznek könnyí-
teni a mostani bevándorlók elhelyezési 
gondjain. A balkáni kiutasítottakat 
fôleg repülôgépekkel viszik haza, ami 
elég költséges. De mit csináljanak a 
magyarok az erietriai, afgán, és pa-
kisztáni gazdasági bevándorlókkal? 
Mi történik, ha az afgán, bangladesi 
stb kormány nem engedi vissza ezeket 
az embereket? Mi lesz, ha azokat a sze-
mélyi igazolványokat kérik Kabulban 
és Karachiban amiket az emigránsok 
már régen útközben eldobtak? Honnan 
jön a pénz a repülô jegyekre, a bizton-
sági személyzetre amit a repülô társa-
ság illetve a pilóták szakszervezetei 
megkövetelnek. Közben jönnek majd 
a tábort megnézni a nyugati liberális 
médiától, az ENSZ-tôl, Brüsszelbôl az 
emberi jogok ôrangyalai. Az EU meg-
tiltja a bevándorlók bezárását, s ha ez 
mégis megtörténne, akkor majd eget 
rázó fasiztázás, barbározás, „jóindula-
tú” kioktatás, leckéztetés és fenyegetés 
lenne Magyarország sorsa.

Amikor nemrég Brüsszelben úgy 
döntöttek, hogy három országban, 
Olaszországban, Görögországban és 
Magyarországban létesítenek gyûjtô 
és elosztó táborokat (hot spots), akkor 
ezt az Orbán kormány azonnal elu-

tasította, már csak azért is mert az 
Európai Unió vezérei nem kérték ki 
Magyarország véleményét, illetve be-
leegyezését.

Nem sok kétség fér ahhoz, hogy a 
cseh védelmi miniszter javaslatát a 
magyar kormány szép csendesen, dip-
lomatikusan megtorpedózta.

Az MTI október 2-án már számunkra 
jobb híreket közölt. Csehország több 
mint száz katonát és rendôrt küldhet 
Magyarországra a schengeni határ vé-
delmére jelentette be Milan Chova-
nec cseh belügyminiszter. 

A négy visegrádi ország belügymi-
niszterei október 8-án találkoznak és 
megvitatják a témát. Lázár János 
miniszt erelmondta, hogy a határren-
dészeti együttmûködés elôkészítése 
zajlik, és Orbán Viktor miniszterelnök 
ezzel kapcsolatban diplomáciai lépé-
seket tesz. A cseh miniszterelnök 
Twitteren megjelent bejegyzése is 
biztató: „kormányunk kész segíteni 
Magyarországnak a schengeni határ 
védelmében. Egy közös V4-es akciót 
javasoltunk.”

Csak remélni lehet, hogy a visegrádi 
négyek szolidarítása egy fontos lépés 
lesz a bevándorló krizis sikeres ke-
zelésében, és az eddig közömbös nagy 
európai országokat is ösztönözni fogja 
arra, hogy komolyan vegyék az or-
szághatárok védelmét.

Orbán Viktor megüzente Bécsnek és 
Berlinnek, hogy Magyarország hajlan-
dó egy korridort fenntartani a magyar-
horvát határ és a magyar-osztrák 
határ között addig ameddig az utóbbi 
határ nyitva áll a migránsok elött akik 
Németország felé tartanak.. Amikor 
ez lezárul, Magyarország lezárja a ma-
gyar-horvát határt.

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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erôfeszítésért, illetve 1969 óta a köz-
gazdasági tevékenységéért, írja a 
Phys.org tudományos portál.

Az évek folyamán a szerencse fordu-
lása vagy az örökség felosztása miatt 
legalább egy tucat Nobel-aranyérem 
és diploma kötött ki az aukciós házak 
árverésén.

Kétségtelenül így lehet a legkevesebb 
erôfeszítéssel Nobel-díjhoz jutni, hi-
szen a vevôknek nem kell teljesíteni 
azokat a követelményeket, amelyeket 
Alfred Nobel 1895-ös végrendeletében, 
azaz nem azért kapják a díjat, mert „a 
legnagyobb szolgálatot tették az embe-
riségnek”.

De minden közvetítô megmondhatja, 
hogy a béke pénzbe került. És meglepô 
módon nem is olyan sokba, mint ahogy 
gondolnánk egy Nobel-békedíjról.

Az aukción valaha értékesített legol-
csóbb Nobel-díjat eredetileg a francia 
Aristide Briand kapta, akit 1926-ban 
díjaztak a háború utáni rövid életû 
francia-német béke megteremtéséért. 
A díj 2008-ban került kalapács alá, és 
mindössze 12 200 euróért kelt el.

Ennél csak kicsit teljesített jobban a 
brit William Randal Cremer 1903-
ban a nemzetközi döntôbíráskodás 
érdekében kifejtett munkájáért kapott 
Nobel-békedíja, amely 17 000 dollárért 
kelt el 1985-ben.

Azóta azonban kilôttek a Nobel-díja-
kért kapható aukciós árak, és ez egyre 
több díjazottat vagy a családjukat 
késztet arra, hogy megváljanak a be-
cses tulajdonuktól.

2014 elejéig legalább nyolc Nobel-
aranyérem került árverésre.

„Felfokozott érdeklôdés nyilvánul 
meg a huszadik századi felfedezések 
és fejlesztések iránt, és a Nobel-díj 
valóban a század legnagyobb ered-
ményeit szimbolizálja, legyen szó tu-
dományról, közgazdaságtanról vagy 
akár békérôl” –-- mondta Francis
Wahlgren, a Christie’s árverési ház 
egyik szakértôje.

„Most a legnagyobb értékû tárgyak 
között kell nyilvántartanunk ezeket, 
amelyekkel foglalkozunk” –-- tette 

hozzá Wahlgren.
Mostanában több fizikai, kémiai és 

közgazdasági Nobel-díjat értékesítet-
tek 300 000 és 400 000 dollár közötti 
áron.

Ennél is nagyobb hasznot hajtott az 
1909-es béke Nobel-díj, amelyet a bel-
ga miniszterelnök, Auguste Beerna-
ert kapott a nemzetközi viták tárgyalá-
sos rendezése, valamint a rabszolgaság 
eltörlése terén szerzett érdemeiért. Ez 
661 000 dollárért kelt el.

Még érdekesebb a története egy má-
sik Nobel-békedíjnak, amely egy dél-
amerikai zálogházból került elô, majd 
évekkel késôbb, 2014-ben bocsátották 
árverésre, ahol 1,16 millió dollárt ad-
tak érte. A díjjal eredetileg Carlos
Saavedra Lamas, argentin politikust 
tüntették ki 1936-ban.

Nobel-díjat kártyán is lehet nyerni --
– legalábbis regényben.

Szinte mindenki ismeri Rejtô Jenô 
Tizennégy karátos autó címû, fergete-
ges humorú könyvét. A szerzô itt meg-
elôlegezi a Nobel-díjak majdani adás-
vételét.
„Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó 

matróza még huszonegy éves sem 
volt, midôn elnyerte a fizikai Nobel-
díjat. Ilyen nagy jelentôségû tudomá-
nyos jutalmat e poétikusan ifjú korban 
megszerezni példátlan nagyszerû tel-
jesítmény, még akkor is, ha egyesek 
elôtt talán szépséghibának tûnik majd, 
hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-
díjat a makao nevû kártyajátékon 
nyerte el, Noah Bertinus professzortól, 
akinek ezt a kitüntetést Stockholmban, 
néhány nappal elôbb, a svéd király 
nyújtotta át, de végre is a kákán cso-
mót keresôk nem számítanak; a lényeg 
a fô: hogy Gorcsev Iván igenis huszon-
egy éves korában elnyerte a Nobel-
díjat.”

De a Nobel-békedíjak ára meg sem 
közelíti az eddigi rekordot, amelyet az 
egyik leghíresebb orvosi Nobel-díjért, 
a DNS szerkezetének felfedezéséért 
adományozott érméért kifizettek.

Kevesen tudják, de a még ma is élô 
amerikai James Watson, aki 1962-

ben kapott megosztott Nobel-díjat a 
DNS kettôs spirál szerkezetének felfe-
dezéséért szintén eladta a díját.

4,76 millió dollárt kapott a 2014 de-
cemberében értékesített éremért.

Ô egyike azon keveseknek, akik még 
életükben maguk értékesítették a dí-
jat. Nem kellett azonban végleg meg-
válnia tôle, ugyanis a díj megvásárlója, 
Aliser Uszmanov orosz milliárdos 
viszszajuttatta neki, ezzel kifejezve a 
korszakalkotó felfedezése iránti tisz-
teletét.

Érdekesség, hogy társa, a brit Francis 
Crick örökösei 20 hónappal korábban 
szintén eladták a fizikus Nobel-díját, 
de ôk csak fele ennyit kaptak érte.

Úgy tûnik, megéri még a díjazott éle-
tében értékesíteni a Nobel-díjat, mert 
magasabb összeget kaphat így a tulaj-
donos.

Kisebbfajta vihart kavart, amikor 
idén májusban a 93 éves amerikai ré-
szecskefizikus, Leon Lederman bo-
csátotta árverésre az 1988-as fizikai 
Nobel-díját, amelyet egy elemi ré-
szecske, a müon-neutrínó felfedezésé-
ért kapott. Az idôs tudós 765 000 dol-
lárt kapott az éremért.

Az amerikai író, William Faulkner
családjának azonban csalódnia kellett. 
Az örökösök 2013-ban bocsátották ár-
verésre Faulkner 1949-ben kapott iro-
dalmi Nobel-díját, de végül visszavon-
ták az aukcióról, mert nem érte el a 
remélt 500 000 dolláros értékesítési 
árat.

A Nobel-békedíjat 150 gramm 18 
karátos aranyból készítik --– 1979-ig 
még 23 karátos aranyból csinálták ---, 
amelynek értéke mai árfolyamon 
nagyjából 5500 dollár (1,5 millió fo-
rint).

Az érem egyik oldalán Alfred Nobel
portréja látható, a másikon meztelen 
férfiak formálnak kört.

Ez olyan érem, amelynek értékét 
nem lehet kifejezni ritkasága miatt”–-- 
mondta Kjell Wessel, a békemedált 
készítô norvég pénzverde vezetôje. 
„Mindig akadnak olyan emberek, akik 
hajlandók fizetni a ritka dolgokért. 
Egyesek Elvis dzsekijét vagy hasonló-
kat, mások Nobel-díjat vesznek óriási 
pénzekért.”

* * *
A brutális oregoni lövöldözést köve-

tôen Barack Obama amerikai elnök 
azt mondta, „az Egyesült Államok be-
lefásult a sok fegyveres mészárlásba”, 
amelyek egyébként gyakorlatilag ru-
tinszerûekké váltak már az országban. 
Hogy ebben mennyire igaza volt, arról 
az a két érdekes statisztika is sokat 
mesélhet, amelyeket a mészárlás kap-
csán hozott le a The Washington Post.

Az egyik egy –-- több tekintélyes 
sajtóorgánum bevonásával készült --– 
kutatási projekt eredményét ismer-
tette, eszerint 2015-ben eddig több tö-
meges áldozatokat szedô lövöldözés 
(mass shooting) történt az Egyesült 
Államokban, mint ahány nap eltelt az 
évbôl az oregoni mészárlásig: 274 nap-
ra 294 ilyen esemény jutott.

A Mass Shooting Tracker (MST) 
nevû projekt definíciója egyébként 
megengedôbb az FBI-énál –-- a Szö-
vetségi Nyomozóiroda csak a tömeg-
gyilkosságokat (mass murder) szám-
lálja, ahol legkevesebb három ember 
meg is halt a golyózáporban --–, ôk 
azokat az eseteket is ide sorolják, ahol 
legkevesebb négy áldozat van, akár 
sebesült, akár halott. A legtöbb inci-
dens június 13-án történt, ekkor 

egyetlen napra hat lövöldözés jutott, öt 
halottal és huszonkét sebesülttel, a leg-
több halálos áldozatot pedig a mostani, 
oregoni lövöldözés követelte.

Az MST táblázata szerint összesen 
375 halottat és 1089 sebesültet ered-
ményeztek az Egyesült Államokban az 
ilyen incidensek.

A lövöldözés így jelenleg az egyik ve-
zetô halálok a 15 és 24 év közötti fia-
talok körében Amerikában. A másik 
statisztika szerint ugyanis csak a jár-
mûbalesetek elôzik meg, amelyekbe 
minden halálos áldozatot beleszámol-
nak a sofôröktôl az elütött gyalogoso-
kig.

Az utolsó, 2013-as adatsor szerint 100 
000 fiatalra

 • 15,35 haláleset jut, amelyet a fent 
említett jármûbaleset kategóriájába 
soroltak,

 • alig kicsit kevesebb, 14,06 ember 
életét oltják ki lôfegyverek,

 • jóval kevesebb, 8,34 halálos áldo-
zatot szedtek a drogok,

 • és 1,3 ember hal fulladásos halált.
Viszont ha a jármûbalesetek kategó-

riáját szétválasztjuk --- például az autó 
utasaként elszenvedett tragédiákat 
emeljük ki, amely 100 000 fiatalonként 
4,29 halálos áldozatot szedett --–, akkor 
elmondhatjuk, hogy amerikai fiatal-
ként valószínûbb, hogy egy lövöldözés-
ben halunk meg, mint hogy autóbaleset 
bármilyen szereplôjeként, drogfüggô-

ként vagy vízbe fúlva.
Ugyanakkor egy másik, elgondolkod-

tató grafikont is közzétettek a lôfegy-
ver miatti elhalálozások kapcsán: 
eszerint minél idôsebb valaki, annál 
valószínûbb, hogy saját maga végez 
magával, és nem valaki más. A trend 
35-36 éves kor körül fordul meg, ek-
kortól kezdve nagyobb az esélye, hogy 
öngyilkos lesz, mint hogy más lövi 
agyon.

*  * *
A marosvásárhelyi bíróság jogerôs 

ítéletben állapította meg, hogy nem 
fenyegetett Valentin Bretfelean helyi 
rendôrparancsnok, amikor tetemes 
bírságot helyezett kilátásba azoknak a 
háztulajdonosoknak, akik nem távo-
lítják el az épületeikrôl az önkéntesek 
által kihelyezett kétnyelvû utcanév-
táblákat.

A múlt pénteken kimondott ítéletrôl 
Kincses Elôd ügyvéd tájékoztatta 
csütörtökön az MTI-t. Amint az 
ügyvéd felidézte, tizenkét büntetéssel 
fenyegetett háztulajdonos nevében 
tett feljelentést az ügyészségen a 
fenyegetô hatóság ellen. A vádhatóság 
azonban az ügyet érdemben ki sem 
vizsgálva arra a következtetésre ju-
tott, hogy nem rendel el nyomozást. 
Ezt az ügyészségi határozatot támad-
ták meg az érintett háztulajdonosok a 
bíróságon, és ebben a perben született 
a panaszosok számára kedvezôtlen 
ítélet.

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
www.ttha.org.au

Elhunyt Göncz Árpád
Életének kilencvennegyedik évében Budapesten elhunyt Göncz Árpád író, 

mûfordító, politikus, 1990 és 2000 között Magyarország államfôje. 
Göncz Árpád 1922. február 10-én született, polgári családban nevelkedett. 
A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1944-ben, ám 

még az évben behívták katonának. Németországba vezényelt egységétôl 
megszökött. Részt vett az 1956-os forradalomban, november 4-én segédkezett a 
Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom által írt memorandumok 
szövegezésében és külföldre juttatásában. A Bibó-per másodrendû vádlottjaként 
1957-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 1963-ban amnesztiával 
szabadult.

Göncz Árpádot huszonöt éve, 1990. augusztus 3-án választotta az Országgyûlés 
köztársasági elnökké. Az elsô szabad választások után az új parlament alakuló 
ülésén házelnök lett, és ô látta el az ideiglenes köztársasági elnöki teendôket is. 
Az MDF és az SZDSZ megegyezése nyomán azonban nem tartottak közvetlen 
elnökválasztást, így került a döntés a Házhoz.



Közel 60 év után, megkíséreljük 
összefoglalni és röviden áttekinteni 
megyénk ’56-os áldozatainak tevé-
kenységét.

Kutatásaim alapján 52 áldozata volt 
az 1956-os forradalomnak Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye területén (a 
továbbiakban: szabolcsi), Jellemzô a 
Kádár-korszak tényszerûségére, hogy 
közülük 19-en nem is szerepelnek az 
ún. „hivatalos névsorban”, pedig az 
áldozatok nevének feltárása: a kegye-
let mécsesei!

Az 52 szabolcsi áldozat közül csupán 
15 halt meg itt a megyében, ezzel 
szemben Budapesten 29, Miskolcon 
pedig 4 személy vesztette életét, 1-1 
áldozat halálának színhelye volt: Mo-
sonmagyaróvár, Debrecen illetve 
Szentgotthárd, s 1 forradalmár  emig-
rációban halt meg.

Mi okozhatta a fôvárosban meghalt 
szabolcsiak ezen meglepôen magas 
számát? Az áttekintésbôl kitûnik, 
hogy nagyon sok budapesti forradal-
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Dr. Fazekas Árpád, ’56-os munkástanácsi elnök: 

Áttekintés a szabolcsi 
áldozatok 1956-os 
tevékenységérôl

– 29 szabolcsi a fôvárosban halt meg –

mi eseménynek szabolcsi résztvevôi 
is voltak!

Így, Nyíregyházán már 1956. okt. 
24-én (szerdán) gyászolt a Tárnok-
család, mert: ezen a napon a fôvá-
rosban, a Magyar Rádió környékén 
Tárnok Ferenc, 23 éves, frissen dip-
lomázott mérnök és öccse, Tárnok 
Tamás, 20 éves, közgazdasági egyete-
mi hallgató lövéssorozatból halálos 
lövést kapott. Sírjuk a myíregyházi 
Északi temetôben van, ahol Rácz Ist-
ván tanár, a Városi Munkástanács 
elnöke mondott búcsúbeszédet.

Ugyancsak 1956. okt. 24-én és szin-

tén itt, a magyar Rádiónál harcko-
csiban halt meg ifj. Rada János, 19 
éves, kisvárdai lakos. Kisvárdán te-
mették el. (Itt, éppen csak utalok 
arra, hogy a forradalmi események 
Nyíregyházán késve, csak 1956. okt. 
26-án, pénteken kezdôdtek a Malinov-
szkij-szobor ledöntésével.)

A köztársaság téri Pártház védel-
mében 1956. okt. 30-án már kétszer 
ennyi szabolcsi katona vesztette éle-
tét: Borbély Károly, 26 éves, áv. 
fôhadnagy, Ramazról: Bódi Lajos, 25 
éves, hadnagy, Kisvárdáról: Kovács 
Géza, 30 éves, ôrnagy, Nagyhalászról, 
Péter József, áv. sorkatona, Apagy 
községbôl, Frank Ferenc, 21 éves áv. 
sorkatona, Vencsellô, Orosz József, 21 
éves, áv. sorkatona, Újfehértóról. A 
felkelôk ismételten közölték a védôk-
kel, hogy október 30-án reggelig 
szabadon elvonulhatnak, de ezt a Párt 
megakadályozta. Tény, hogy a Párt-
ház ostroma és elfoglalása a forra-
dalom egyik nagy haditette volt, 
Pongrácz Gergely vezetésével. Ebben 
az „erôdítményben” kb. 120 pártmun-
kás, ávós és katonatiszt tartózkodott. 
Még elôzô este Kádár János is itt ke-
reste fel Mezô Imrét és árulta el a 
forradalmat! A Pártház védôinek a 
vesztesége 43 fô volt, a nehezebb 

helyzetben lévô ostromlóké ennek a 
háromszorosa. Másnap reggel a Párt-
ház udvarán egy virágágyban Pong-
rácz Gergelyék tömegsírt találtak, s 
benne: 15 fiatal forradalmárt, takón 
lôve! A kommunisták tehát nem ôriz-
gették a foglyokat, hanem kivégez-
ték. A Corvin közben harcolt a máté-
szalkai Balázs Ferenc, 24 éves, víz-
vezeték szerelô, akit 1959. ápr. 10-én 
végeztek ki. Ô a Vöröskereszt szállít-
mányait és raktárait biztosította. Sírja 
a 301-es parcellában (Bp.) van. Szobra 
van Mátészalkán (1992, Bíró Lajos 
alkotása).

A Parlamentnél harcolt 1956. okt. 
25-én Matuzsa György, 33 éves, áv. 
fôhadnagy, Vitka községbôl. Tüdôlö-
vésben 2 nap múlva meghalt.

Önkéntes mentô volt a VII. kerület-
ben Fórizs Tibor, 20 éves, másodéves 
közgazdasági egyetemi hallgató, Na-
gyar községbôl (a sírja is itt van). A 
Péterfy Sándor utcai Kórház 384 fôs 
önkéntes mentôszolgálatának a tagja 
volt.

Hovonyecz Gyula, „fiatal ember”, 
segédmunkás holttestét 1965. novem-
ber 2-án szállították haza Kékcse köz-
ségbe. Róla nem tudunk részleteket. 
Hegedûs István (Nyíregyháza, 1924. 
május 2 --- 1965. október 24, Bp.) 
öttusa bajnok és edzôt, október 24-én 
hajnali 4. órakor a margitszigeti 
Sportuszodába indulóban lôtték le az 
ávósok, a VI. ker. Izabella u. 60 sz. 
alatti lakása elôtt. A kerepesi úti te-
metôben nyugszik. Lovas síremlékét 
ellopták! A Testnevelési Egyetemen 
(Bp.) 2003. okt. 22-én mellszobrot és 
ezután a Szófia utcában emléktáblát 
avattak tiszteletére. Nyíregyházi szü-
lôházán: a Rákoczi u.22. szám alatt, 
2011. okt. 23-án emléktáblát kapott.

Bírósági ítélet alapján Budapesten 
végezték ki a következôket: Szabó Ist-
ván, 37 éves, földmûves, Botpalád 
(Fehérgyarmati Járás), 1957. jún. 27-
én, Kiss Sándor, 58 éves, földmûves. 
Tiszadob, 1957-ben, Nagy József, 29 
éves segédmunkás, Kisléta község, 

1958. febr. 28-án, Kiss István, 29 éves, 
nyomdai csiszoló, Panyola községbôl, 
1958. október 16-án, Bódi József, 29 
éves, hivatalsegéd, Kisvárda, 1958. 
dec, 23-án, Babér István, 31 éves, 
MÁV kocsikísérô, Záhony 1959. febr. 
13-án, s végül 1959. dec. 18-án itt 
végezték ki az újból elôvett Komár 
József, 45 éves, kerékgyártó és volt 
csendôrt, pocspetri községbôl, vala-
mint Ignéczi Károly, 56 éves, csen-
dôrt, Kemecse községbôl. A forrada-
lom után 42 évig semmit sem tudunk 
4 szabolcsi katonáról. A rendelômben 
mondta el 1998. július 8-án egy szob-
rászmûvész, hogy budapesti Képzô-
mûvészeti Fôiskolán (Andrássy út 69-
71) a szovjetek reggel 8 fiatalt (4 
fôiskolást és 4 kiskatonát) a pincében 
igazoltattak és tarkón lôtték! A névte-
lenséget kérô szobrászmûvész határo-
zottan állította, hogy a 4 katona sza-
bolcsi volt (további 4 katonát életben 
hagytak). Azóta már 2 szabolcsi kato-
nának az adatait sikerült tisztázni: 
Dancs Miklós, 23 éves, harckocsi ve-
zetô, Nyíregyháza és Gyirán Ferenc, 
22 éves, sorkatona, Biri község 
(Nagykállói Járás). Ôk Mecséri János 
ezredes páncélos alakulataiból (Esz-
tergom tábor Pf 6581) szóródtak szét.

Itt említjük meg, hogy Szendi De-
zsôt, 35 éves, Tiszadob, páncélos alez-
redes (posztumusz: vezérôrnagy), az 
esztergomi 7. Gépesített Hadosztály 
tüzérparancsnokát 1958. nov. 15-én a 
soroksári ellenállás miatt végezték ki, 
s ugyanígy járt Kicska János is, 27 
éves, honvéd fôhadnagy, Jánkmajtis 
(Fehérgyarmati Járás).

Alkalomszerû itt megemlíteni vitéz 
Bocskay T. József, az Igazolt Magyar 
Szabadságharcos Világszövetség elnö-
kének, megboldogult barátomnak 
2010. okt. 6-i értékes közlését, amely 
szerint a Juta-dombi és csepeli har-
cok miatt Kádárék 24 magyar katonát 
felakasztottak!

Az elszenvedett súlyos börtön után 
halt meg Budapesten (1968) Dr. Ab-
rudbányai János, unitárius lelkész, 

Vitéz Mécs János
A VÉRES NAPOK
Nyomorúságban és rettegésben él-

tünk,
Nem birta, megsokalta népünk.
A mi életünk egyre nehezebb és 

rossz lett,
Mert nyakunkon ült a dicsô Szovjet.

Kiknek rémuralmát szenvedtük,
Kegyetlen parancsait megszegtük.
Nem kell nekünk Moszkva hazug 

szava,
Együtt kiáltottuk ruszkik haza!

Takarodjon innen ez a gyalázatos 
népség,

Mert amit tettek, a legaljasabb sze-
métség.

Megbecstelenítettek asszonyokat s 
lányokat,

Ki tudja hány volt az áldozat?
Ez volt a nagy felszabadító hadse-

reg,
Lopott, ölt, pusztított a vörös ször-

nyeteg.

Hazánk fölött a kommunizmus szel-
leme lebegett,

És mindenki az ávótól félt és ret-
tegett.

E borzalmakat szenvedtük és koplal-
tunk,

Jogos követeléseinket pontokba fog-
laltuk.

És kértük a tizenhat pontot,
S Gerônek hordája reánk rontott.

Vadak voltak és kegyetlenek,
Tüzet ontottak reánk a gépfegy-

verek.
Megállás nélkül lôttek,
Diákokat és munkásokat öltek.

Ránk tört a bérgyilkos csôcselék!!
Nem törôdve kit hol talál a lövedék!
Sebez, vagy darabokra tép,
Süvített a golyó és fröccsent a vér 

szerte szét.
Földre hullott sebesültek és halottak,
És menekültek mind, akik életben 

maradtak.

Laktanyákhoz futottunk,
És fegyverhez jutottunk.
Mert szabadságot akarunk,
És az igazságért harcolunk.
Hogy a magyar ne legyen többé 

szolga,
S ledöntve feküdt Sztalin gyalázatos   

szobra!

A nép ütötte verte és darabokra 
zúzta,

Hogy ne legyen többé városunknak 
csúfja.

És mindenfelé hullottak a földre,
Vörös csillagok összetörve.

És az utcákon felvonuló békés tö-
meget,

Megtámadták tankok és lövegek.
Sikolyok és rémületes hangok,
Vigyázz!-mert eltaposnak a tüzet 

okádó tankok!

Por és füst borította a várost,
Géppisztollyal üldözték az ávóst.
Menekült mint veszélyt érzô pat-

kány,
Rémület látszott a szadista arcán.
Pedig ô volt a nagy hôs kinek nem 

volt Istene,
Csak a kegyetlen kínzás volt minde-

ne. 

De most bezzeg rettegett,
Mint nyárfa levél reszketett.
Érezte bûnös voltát,
S el nem kerülhette sorsát.
Pedig szennyes múltját tagadta,
És végzett vele népünk haragja!

Együtt kiáltottuk!

Hogy pusztuljon el minden kéjgyilkos 
ávós, kinek se hite se hazája!

Ne kínozzanak többé senkit sem ha-
lálra!

Ôk voltak a legnagyobb ellenségei a 
népnek,

És jajveszékelve a ruszkitól segít-
séget kértek.

Akik minden kérés nélkül is jöttek,
Mint a tébolyodottak mindent tönkre 

tettek.
Utca sorokat rommá lôttek,
Akit láttak mindenkit megöltek.

Lövésükre lövés volt a válaszunk,
Nyugattól segítséget nem kaptunk.
Csak uszított, és igérgetett, de nem 

adott,
Hazudott!!-és becsapott!!

Maroknyi népünk egyedül maradt,
És a poklok tüze reánk szakadt!!
Mindenki cserben hagyott,
És ezek voltak a véres napok!

Polner Zoltán

1956
Az állatok nem észlelték,
a mûszerek nem jelezték,
az októberi kék egek
ontották a napfényt.
A sarkon egy koldus
kántálva kéregetett:
„Ne féljetek!
Ne féljetek!”

Csakhogy kicsordult a pohár.
Ugyan ki állíthatná meg
a már felbôszült tömeget?!
Alig esteledett:
szóltak a fegyverek.
A koldus harmadnapja már
kántálva kéregetett:
„Ne féljetek!
 Ne féljetek!”

A hercegprímást sietve
hozták vissza Budapestre, 
hogy bölcsességre intsen,
és óvja a lángot,
a régvárt szabadságot!
a koldus csak állt és
kántálva kéregetett:
„Ne féljetek!
Ne féljetek!”

A hangja szárnyalva zengett:
„Láttátok, amit látni kellett,
tettétek, amit tenni kellett,
tudtok mindent, amit érdemes tudni:
Sic transit gloris mundi!”

Mindszenty József születésének 
125. évfordulójára 2017. március. 
29. készülô oratóriumból.
Zeneszerzô: 
Király László Budapest.

Boldizs András
Csak egy napig 
volt velünk a 
szabadság

„Száll a madár ágrul ágra,
Száll az ánek szájrul szájra
Fû kizöldül ó-sírhanton,
Bajnok éled hôsi lanton,”

Egyszer volt, hol nem volt,
Volt egyszer egy kicsiny, kis or-

szág...
A naptárban 1956-ot írták.
Ahogy beköszöntött az ôsz, és
A fák csupasz ujjaikat
A szürke égbe fúrták,
A sok színes levél a ködbe
 kapaszkodva            
Ringott a nedves szélben,
És lehullott, télre megpihenni
A piros magyar vérben.
Nem értettem mi történik,
Mi lehet hirtelen ilyen fontos,
Ha  még az ebéd sem...
Édesanyámmal otthagytunk
Csapot-papot, siettünk a Fô térre.
Ott mindenki sírt és nevetett,
Miért volt ilyen boldog?
Idegen ölelt és csókolt idegent,
A Nagytemplomban
Zúgtak a harangok,
És a virágboltokban a virágokat
Ingyen adták és énekeltek,
Kiáltoztak: itt a Szabadság!
Nem értettem az örömöt,

Álltam csak csodálkozva.
Aztán kisütött a nap is végre,
És ahogy felnéztem hunyorogva,
Életemben elôször én is láttam.
Ha hiszed, ha nem,
Nagyon egyszerû volt a csoda,
A kopott viharkabát,
Nemzetiszín karszalag, fején
Félrecsúszott, olajfoltos svájcisapka,
És ahogy mosolygott,
Összeborzolta hajamat, megsimoga-

tott,
Azt mondta: Szabad vagyok.
Köröttem égig ért a boldogság,
És a Fô téren kézenfogva sétált
Velem a Szabadság!
Hát te is így emlékezz, és 
Szívedben ôrizd tovább e képet,
Mert akkor mi magyarok
Átírtuk a világtörténelmet.
Emlékezz büszkén, gyertyát gyújtva,
Fejed és térdet hajtva,
Bátyádra, Édesapádra, és
A sok pesti srácra, lányra,
Szabadságharcunk gyôztes napjára,
1956. Október harmincadikára!

És, ahogy a madár is száll ágrul ágra,
Hôseink nevét add tovább, szájrul 

szájra,
Mert a fû így marad zöld a sok
kopjás sírhanton,             
És leng értük Magyar Zászló örökre
A Szent Hármashalmon!

Sydney, 2000. április



Kocsord és Mátészalka, valamint Kiss 
Sándor, 38 éves, a Parasztszövetség 
(Bp.) akkori vezetôje, aki ezután 
emigrációban fejezte be életét (1982). 
Ez utóbbi, „bibliás politikus” emlék-
táblát kapott 1991-ben Budapesten (V. 
ker., Báthory utca 24) és szülôváro-
sában, Vásárosnaményban mellszob-
rot állítottak tiszteletére (E. Lakatos 
Aranka alkotása). Meg kell említeni, 
hogy hívei Kocsordon díszes emlék-
táblát állítottak 1992-ben Dr. Abrud-
bányai János tiszteletére is, az unitá-
rius templom asszonytornácán (a 
rabtárs és utód: nyitrai Levente lel-
kész szívességébôl közölhetem).

II. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
áldozatait éppen csak felsoroljuk. 
Nyíregyházán 6 áldozat volt: Gabulya 
Mihály, 42 éves., földmûves, 1956. okt. 
27-én délben a Kossuth téri tüntetés-
kor lôtték le a szovjetek (Balczó And-
rás evangélikus lelkész temette el), 
Csályi Ferenc, 28 éves, fôhadnagy, 
1956. okt. 27-én éjjel a laktanya védel-
mében fejlövést kapott, Kádárék csak 
ôt ismerték el és ápolták emlékét, 
Pintér István, forradalmár, nyá. alez-
redes, elhurcoltként 1956. nov. 8 -- 
dec. 5 között az ungvári börtönben 
volt, majd haza szállították a  nyíregy-
házi börtönbe, súlyos cukorbetegségét 
nem kezelték itt és kómás állapotban 
kb. 1956. dec 15-én kórházba szállítot-
ták, s onnan már nem került vissza a 
börtönbe, Tomasovszki András, 33 
éves, tûzoltó ôrmester, Nyirbogdány, 
ahol egy szovjet katona összeszólalko-
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zás közben 1957. jan. 1-én hasba lôtte, 
meghalt a nyíregyházi kórházban 
1957. jan. 5-én, nem rokona a másik 
hasonló nevû mártírnak, Szilágyi 
László, 34 éves, tervelôadó, a forrada-
lom megyei vezetôje volt  és 1958. 
máj. 6-án a helyi börtönben végezték 
ki, együtt a helyettesével  Tomanov-
szky András, 34 éves, villanyszere-
lôvel, mindkettôjüket jeltelen helyen 
földelték el! Díszsírjukat és mellszob-
rukat (Tóth Sándor, Munkácsy-díjas 
szobrászmûvész alkotása) 1991. márc. 
15-én avatták fel a nyíregyházi Északi 
temetôben. Itt van 1956-os megemlé-
kezéseink és hagyomány ápolásunk 
központi helye.

Záhony laktanyájának 1956. nov. 4-i, 
reggeli ostrománál 5 magyar áldozat 
volt: Porjai Gyula 24 éves, fôhadnagy 
, Steigelmaier Géza, 25 éves, hadnagy, 
Lengyel József 25 éves, szakaszve-
zetô, Kocsány Imre, 23 éves, ôrvezetô, 
a harcosok szószólója és Virág Fe-
renc, 21 éves, honvéd. Az 1990. nov. 4-
én a záhonyi Önálló Légvédelmi Tû-
zérezred egykori laktanyájának a fa-
lán felállított: A honvéd mártírok 
emléktáblája (150x100 cm kôtábla) 
ôrzi emléküket. A szovjet orvtáma-
dásnak volt még: 29 súlllyos sebesült-
je, akiket a kisvárdai Járási Közkór-
házban láttak el és 350 honvédet 
foglyul ejtettek!

Tiszabezdéd kisközségnek (Kisvá-
radi Járás) 2 áldozata is volt: Zsell 
Károly, 73 éves földmûvest 1956. okt 
30-án szovjet jármû gázolta el. Hadi 

felvonulás idején ilyen gázolás nem 
tekinthetô közönséges országúti ba-
lesetnek (a kórházi adatok rendel-
kezésemre bocsátásáért Dr. Mezey 
Károly sebészfôorvosnak, országgyû-
lési képviselônek tartozom köszö-
nettel). Szôgyéni Géza, 23 éves fegy-
veres favágót(?) pedig a mándoki 
erdôben a szovjetek 1957. jan. 3-án 
meglôtték és Zemplénagárdon elvér-
zett. Elôzetesen lelôtte az ôt és három 
társát igazoltató Tóth János rendôr 
ôrmestert (akinek sírja: a nyíregyházi 
Északi temetô XIII. parcella 258.) és 
súlyosan megsebesítette Ráduly Sán-
dor rendôr tizedest. Szôgyéni sírja 
Tiszabezdéden van.

Kisvárda: Sípos Károly civilt 1956. 
okt. 27-én a Pénzügyôrség épülete 
elôtti tüntetéskor szovjet lövés érte.

III. Megyénken kívül: Debrecenben 
1 és Miskolcon 4 áldozatunk volt. 
Solymosi Ferenc, 21 éves, honvéd 
(posztumusz: hadnagy), Debrecenben 
laktanyája  szovjet ostrománál halt 
meg 1956. nov. 4-én. Díszsírhelye: a 
nyíregyházi Északi temetô III. par-
cella 4. sírhelyén van. Apja, a raka-
mazi sváb Schemnitzky Mihályból 
1943-ban (!) névmagyarosítással Soly-
mosi Mihállyá változott, késôbb két-
szeres sztahanovista és 1956-ban for-
radalmár lett (bebörtönözték, meg-
hurcolták).

Miskolci áldozataink: Kanyó Berta-
lan, 54 éves, segédmunkás, lakása: 
Fülpös (Mátészalkai Járás), a forrada-
lomkor az ózdi Lenin Kohászati Mû-

vekben dolgozott és csupán jeles volt 
okt. 29-én az egyik népítéletnél, mégis 
1957. ápr. 27-én Miskolcon kivégezték. 
Eltemetve: 1995-ben (!), Kocsord köz-
ségben. Az Özvegyét 3 hónapra Tö-
kölre internálták, mert férjezett ne-
vét a rendôrségi „felkérésre” sem 
volt hajlandó megváltoztatni! Bartha 
Béla, 30 éves, martinlakatos, Nyírlövô 
(Kisvárdai Járás), részt vett a fegyve-
res harcokban, majd 1956. dec. 10-én 
a tüntetésben, ahol a karhatalmisták 
és a szovjet tankok közösen verték 
szét a tömeget: 5 halott és 14 sebe-
sült!, Antal Gyula, redôr törzsôrmes-
ter, Komlódtótfalu (Csengeri Járás), 
1956. okt. 27-én népítélet áldozata lett, 
Hullár Gábor, 33 éves, alhadnagy, Ti-
szabercel, 1957. febr. 7-én halálra ítél-
ték és ugyanott kivégezték.

Ugyancsak megyénken kívül: Mo-
sonmagyaróváron halt meg Stefkó 
József áv. fôhadnagy, aki a moson-
magyaróvári sortûz után népítélet 
áldozata lett és másnap (1956. okt. 27-
én) a kórházban agyonverték. Jelzem, 
hogy a népítéleteket a forradalom se-
lejtjének, hordalékának tartjuk.

A nyíregyházi Dandos Gyula, 19 
éves diákvezért 1957. febr. 10-én, a 
második határátlépési kísérletnél: le-
lôtték! Emléktáblát kapott 1993. okt. 
22-én a Béla utcai Petôfi Kollégium 
(ma: Luther Kollégium) falán, s poszt-
umusz nemzetôr hadnaggyá léptették 
elô. Ausztrián keresztül szeretett vol-

na eljutni Svájcba, egykori ottani ne-
velôszüleikhez. A Kádár-rendszer 
még halála után is tartott a cigány 
származású gimnazistától. Bizonyítja 
ezt, a nyíregyházi Kossuth Lajos 
Evangélikus Gimnáziumban lévô 
1956/57. évi  Anyakönyv 30. oldalán 
olvasható hamis bejegyzés egy ávós 
tiszttôl (a nevét is tudjuk): „A mai 
napon szülei kívánságára kimaradt. 
Más gimnáziumba felvehetô. Nyi-
regyháza, 1957. júl. 14.” Történt mind-
ez, Dandos Gyula lelövése után 5 hó-
nappal, s arról nem is beszélve, hogy 
nevezett ekkor már teljesen árva és 
állami gondozott volt.

Megemlítjük, hogy Vásárosna-
ményban 1996. máj. 16-án: Dandos 
Gyula Unitárius Cigány Egylet ala-
kult. A csömöri Glória Victis Ala-
pítvány Emlékmûvén még 2008. nov. 
2-én Dandos Gyula tiszteletére emlék-
táblát helyeztek el, Mága Zoltán ado-
mányából. Nyiregyházán az Északi 
temetôben, a cigány emlékmû mellett 
kopjafát kapott a diákvezér. Jómagam 
pedig büszke vagyok a Dandos Gyula 
emlékérem kitüntetésre, amelyet 
2010. jún. 20-án a rendelômbe adott át 
a vásárosnaményi Dandos Gyula Ci-
gány Egylet vezetôsége.

Ezen rövid áttekintés is jól érzé-
kelteti, hogy Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye 1956-ban mennyi ki-
tûnô forradalmárt, mártírt, példa-
képet adott a HAZÁNAK.

Elhangzott napjainkban Budapesten, a Katona József Színházban, az Illaberek 
elôadásán, a hatása ledöbbentette a közönséget. 

A színlap szerint az elôadás a mai magyar társadalom egyik fontos jelenségét, 
a kivándorlást mutatja meg. Jól ismert karakterekkel találkozhatunk, olyan 
élethelyzetben levô emberekkel, akiknek problémái különböznek, a választott 
megoldásuk azonban ugyanaz: otthonuk elhagyása, életük újrakezdése egy 
másik országban.

Kiss Judit Ágnes: 

Szó
Hazádból,
hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.
Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.
Ez a föld régóta ugar,
Terméketlen, sivár,
De van még, ki zenét szerez,
És színházat csinál,
Szeret és harcol semmiért,
Mert másként nem tehet.
Hogy itt vagy, erôt ad nekik,
S ôk itt vannak veled.
Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mélyrepül.
Megúszhatják a vétkesek,
S te bûnhôdsz vétlenül.
Míg annyi jóval tele
A másik serpenyô,
Ha baj van, ki ne mentené,
Ami még menthetô?
De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenni fény,

Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.
Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,
Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, meleg, roma,
Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.
Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmezô,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.
Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,
De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.
Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,
Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.
Maradj, tövisnek bôr alatt,
Ha bírod még, magyar,
Légy viszketô seb, mit kéz
Álmában is vakar.
Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.
Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
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A Civil Összefogás plakátkiállításaMagyar kisfiú lett 
a menekültválság 

sztárja
Pillanatok alatt berobbant az internet 

világába az a horgosi kisfiú, akit szer-
biai tudósításunk során ismertünk 
meg a zöldhatárra vezetô sínek men-
tén. Zolika fényképeit már több ezren 
osztották meg a legnagyobb közösségi 
oldalon.

A magyar–szerb határon felépített 
határvédelmi kerítéstôl gyalogoltunk 
vissza Horgos felé a sínek mentén, 
mikor a távolban különös látványra 
lettünk figyelmesek. Egy idôs néni 
nézelôdött a közeli gazban, egy szôke 
kisfiú pedig le-föl szaladgált körülötte. 
Aligha lehetnek migránsok – gondol-
tuk, hiszen távolodnak a kerítéstôl. 
Mikor közelebb értünk, hallottuk, 
magyarul beszélnek.

Beszédbe elegyedtünk velük, amibôl 
megtudtuk: Zolika – mert így hívják a 
kisfiút – nyolcéves, iskola után a nagy-
mamájával szedi össze a migránsok 
által hátrahagyott ruhákat, takarókat, 
szerb dinár érméket. De most csak 
szemetet találtak.

Miközben a migránsokról kérdeztük, 
el-elszaladgál, mikor figyelmes lesz 
valamire a szemétben. Elmondja, 
gyakran talál eldobott dinárt, amit hát-
rahagynak a menekültek. Majd meg-
szólítja a nagyanyja: „szedd fel azt a 
paplant, jó lesz a kicsi alá!” Miután 
Zolika megnézte a rongyot, ellenkezik, 
azt mondja, nagyon piszkos, nem hoz-
za el.

Kérjük ôket, ne turkáljanak a szemét-
ben, az eldobált borotvák veszélyesek 
lehetnek. A kisfiú a 35 fokos hôség 
ellenére is nagyon eleven. Megkérdez-
tük, szomjas-e. Zolika azt mondja: ha 
lenne vize, akkor biztosan szomjas 
lenne – így adtunk neki egy üveg ás-
ványvizet. Közben pedig örömmel 
nyilatkozott nekünk: tûzoltó szeretne 
lenni, esetleg határôr.

Mozgalom Zolikáért
Magyarországra visszatérve fotóri-

porter kollégánk feltette a Facebookra 
a horgosi kisfiú fényképeit. Azóta több 
ezren osztották meg a bejegyzést és 
levelekkel árasztották el kollégánk 
postaládáját: pénzzel szeretnék segí-
teni Zolikát. Elérhetôségét azonban 
nem kértük el, mert magunk sem szá-
mítottunk a rendkívüli érdeklôdésre.

Majláth Ronald
(Magyar Nemzet)

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

A KCSP idei arcai – Edition 2015

KCSP-s?
Kôrösis?

Kôrösi Csomás?
Hogy kik is vagyunk mi?

Miért érkezett 12 fiatal oly távoli országokba, 
mint Ausztrália vagy épp Új-Zéland?

Október 17-én délután 4 órakor 
várunk a wantirnai Magyar Központba 

(760 Boronia Road, Wantirna, VIC, 3152),
hogy bemutassuk, miért is jó, hogy itt vagyunk 

Köztetek!

Találkozzunk ott!
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Magyar-horvát barátságról 
és együttmûködésrôl a 
menekültügy kapcsán

Magyarország és Horvátország kö-
zött csaknem ezeresztendôs a páratlan 
történelmi együttmûködés. 1089-ben 
törvényes utód nélkül halt meg Dmitar 
Zvonimir horvát király. Gazdag, jól 
mûködô országot hagyott hátra, me-
lyet azonban többek között Velence 
terjeszkedése veszélyeztetett. A hor-
vát fôurak egy része ezért bölcsen úgy 
döntött, hogy Zvonimir sógorát, Lász-
lót hívják meg uralkodónak az erôs 
északi szomszédtól, Magyarországról. 
Az ellentábor viszont nemzeti király 
megválasztását tartotta jobbnak, ezért 
Szent Lászlót soha nem koronázták 
meg, noha birtokba vette az ország 
nagy részét, számos területen fejlesz-
téseket hajtott végre, többek között 
megalapította a zágrábi püspökséget. 
Tizenhárom évvel késôbb egységre 
jutott a horvát uralkodó elit, és 1102-
ben Könyves Kálmánt horvát királlyá 
koronázták az Adriai tenger mentén 
fekvô Tengerfehérváron, horvát ne-
vén Biográdon. Ezt követôen 816 esz-
tendeig perszonálunióban élt együtt a 
két nép, a két nemzet. Közösen dolgoz-
tak hazájuk gyarapításán, magas 
szintû kultúrát teremtettek az Északi 
Kárpátoktól az Adriáig, együtt har-
coltak tatár, török és más beto-
lakodókkal szemben. A Zrínyi család, 
a Frangepánok, a Festeticsek, Jurisics 
Miklós és mások fémjelzik köz ös múl-
tunkat. Az európai történelemben pél-
da nélküli, békés és gyümölcsözô 
együttélés volt ez. Valódi perszonál-
unióként mûködött, Horvátország 
tényleges és teljes körû autonómiát 
élvezett a közös királyságon belül. A 
XIX. század közepén keletkezett elô-
ször feszültség a két nemzet között, 
kezdetben még több önállóságot, majd 
teljes függetlenséget követeltek hor-
vát barátaink. A trianoni békediktátum 
után azonban a Szerb-Horvát-Szlovén 
királyságban, majd a késôbbi Jugosz-
láviában, nem azt kapták, amire szá-
mítottak. A XX. század szörnyûségeit, 
köztük a milosevicsi agressziót túlélve, 
végül 1992. januárjában ismerte el a 
világ Horvátország függetlenségét. 
Mindehhez alapvetôen hozzájárult 
Antall József és kormánya. Rendszer-
változtató miniszterelnökünk nem 
csak titkos fegyverszállítással, hanem 
a nyílt és a színfalak mögötti diplo-
máciai erôfeszítéseivel meggyôzte 
nyugati partnereinket Horvátország 
és Szlovénia állami szuverenitásának 
elfogadására. Az elsô Orbán kormány 
kiemelten kezelte a magyar-horvát 
kapcsolatokat, a második Orbán kor-
mány pedig meghatározóan elôsegítet-
te délnyugati szomszédunk európai 
uniós csatlakozását. 

Nagyon találóan jellemezte a két 
szomszédos nép történelmét Miroslav 
Krleza, a világhírû horvát író. Azt 
mondta: horvátok és magyarok között 
a történelem során annyi probléma 
adódott, hogy arról könyveket lehetne 
írni. DE: magyarokat és horvátokat 
oly sok minden köti össze a tör-
ténelemben, hogy arról egy egész 
könyvtárnyi irodalom szól!

Horvátországgal 2013. július elseje 
óta ismét egy unióban élünk, most már 
nem perszonálunióban, hanem az 
Európai Unióban. ’13 nyarán még 
együtt ünnepeltünk felhôtlenül. Ezt 
követô két esztendôben bôvíthettük 

volna a Krleza féle könyvtárnyi iro-
dalmat, de ez nem történt meg. Pedig 
globalizálódó világunkban a nemzeti 
érdekérvényesítés fontos eszköze a 
hasonlóan gondolkodók szoros együtt-
mûködése. A magyar – horvát társa-
dalmi, kulturális, gazdasági és politikai 
kapcsolatokban rendkívül sok tartalék 
rejlik, közel sincs kihasználva minden 
lehetôség. A két ország politikai és 
gazdasági érdekei egybe esnek a kö-
zép-európai térségben, sôt az egész 
kontinensen. A ké t nemzetet összeköti 
a közös történelmi múlton túl az azo-
nos értékrend, a közös vallás és a kul-
turális hasonlóság is.

Mindezt felismerve javasoltam 2013 
nyarán, hogy a Magyar – Lengyel Ba-
rátság Napja példájára, hozzuk létre a 
Magyar – Horvát Barátság Napj t is. A 
Magyar Országgyûlés IPU Magyar – 
Horvát Baráti Tagozatának fideszes 
elnökeként három képviselôtársammal 
(KDNP, MSZP, Jobbik) június 26-án 
benyújtottuk az erre vonatkozó hatá-
rozati javaslatot. Természetesen ezt 
megelôzôen egyeztettem a Szábor 
partner bizottságának elnökével és a 
horvát külügyminiszterrel. A Parla-
ment Külügyi bizottsága egyhangúlag 
támogatta a javaslatot, de a tárgyso-
rozatba vétellel vártunk, amíg a horvát 
parlamentben is benyújtanak hasonló 
javaslatot. Ez a mai napig nem történt 
meg. Miért? Mert a MOL – INA vita 
megmérgezte a levegôt. Most pedig a 
menekültügy mérgezi tovább. Józan 
ésszel nehéz felfogni, hogy vannak fe-
lelôs politikusok, akik nem ismerik fel 
az egymásra utaltságot, a két ország 
közötti együttmûködés szinte korlátlan 
lehetôségeit. Egyes vélemények sze-
rint ennek oka a zágrábi kormány bal-
oldali mivolta. Én nem osztom ezt a 
nézetet. Szerintem egyes személyek 
tájékozatlanságáról, szûklátókörûsé-
gérôl lehet csak szó. Az ezredfordulón 
Horvátországban eltöltött évek alatt 
azt tapasztaltam, hogy délnyugati 
szomszédunknál minden politikai 
irányzat híve a magyar-horvát barát-
ságnak és együttmûködésnek. Ahogy 
Orbán Viktor 1999-ben megfogalmazta, 
a valódi stratégiai partnerségnek. En-
nek igazolásául álljon itt egy villa-
násnyi történet a néhai baloldali mi-
niszterelnökrôl, Ivica Racanról. 2002 
júniusában a Jellasics palotában tar-
tott fogadáson, a Fidesz váratlan vá-
lasztási veresége után, Racan odajött 
hozzám, és azt mondta: „Nagykövet úr, 
bár a testvérpártunk gyôzött Önöknél, 
higgye el, ôszintén mondom, nagyon 
sajnálom, hogy ezek után nem Orbán 
Viktorral kell tárgyalnom országaink 
kapcsolatáról. Nagyon jól megértettük 
egymást.” Ennek a pártpolitikán felül-
emelkedô viszonynak természetesnek 
kellene lennie a magyar-horvát kap-
csolatokban.

Mit veszítünk a kapcsolatok befagyá-
sával? Felsorolni is nehéz lenne. 
Csupán néhány példa a gazdasági 
szektorból. Megvalósíthatnánk uniós 
pénzek felhasználásával a Budapest-
Fiume vasútvonal elsô Orbán kormány 
idején tervezett felújítását. Ezzel pár-
huzamosan részt vállalhatnánk a fiu-
mei kikötô modernizálásában, megva-
lósítandó régi tervünket, miszerint 
Rijeka Közép-Európa elsô számú déli 
tengeri kijárata lenne. Az autópálya 
már végigfut ezen a szakaszon, korsze-

rû vasúttal kiegészülve Budapest 
gyûjtené össze a többi visegrá di or-
szágból, a Baltikumból és Ukrajnából, 
esetleg Fehér-Oroszországból is, a dél 
felé irányuló áruforgalmat. Fiume 
ezzel komoly vetélytársává válna Tri-
esztnek, nem beszélve Koperrôl, visz-
szaszerezné ezáltal régi pozícióját. Ki-
épülne az ugyancsak több mint tíz éve 
tervezett észak-déli gázvezeték, amit 
lengyel barátainkkal kezdtünk el szor-
galmazni 2000-ben. A menekültválság 
lecsengése után (bár a helyzet jelenleg 
katasztrofális, de semmi nem tart 
örökké) közös turisztikai programokat 
lehetne kínálni elsôsorban tengeren 
túli turistáknak. (Ezekbe bevonható 
lenne Prága és Bécs is: a volt Mo-
narchia három kulturális központját 
végigjárva az Adriai tenger partján 
pihenné ki magát az amerikai, japán, 
kínai vagy orosz turista.) 

A két Barátság Napja program rámu-
tathatna arra, hogy Magyarországnak 
két igazi, történelmi múltba gyökerezô 
stratégiai partnere van Közép-Euró-
pában: Lengyelország és Horvátor-
szág. Ahogy a Visegrádi Együttmû-
ködés több mint két évtizede alatt 
Varsó és Budapest volt e közösség mo-
torja, mostantól Varsó, Budapest és 
Zágráb lehetne a Baltikumtól az Adri-
áig terjedô térség együttmûködésének 
hajtóereje. (Csak érdekességként: e 
három ország Európa legrégebbi álla-
mai közé tartozik.) Ebbe az együtt-
mûködésbe beletartozna az Európai 
Unión belül lévô valamennyi volt 
„kommunista” ország. Az észak-déli 
közlekedési folyosók és energiaveze-
tékek történelmileg szükséges megva-
lósításán kívül, együtt léphetnénk fel 
az Európai Unióban közös érdekeink 
képviseletében. Átfogó és jól elôké-
szített programok alapján, összefogva 
sokat tehetnénk a környezetvédelem 
területén, a szervezett bûnözés, va-
lamint az illegális bevándorlás leküz-
désében. Ez az együttmûködés pozití-
van hatna a Balkán Európai Unión 
kívüli országaira és a keleti szomszéd-
ságra egyaránt.

A napokban az alábbi kö zlemény 
látott napvilágot: 

 A Magyar – Horvát Baráti Kör elnöksé-
gét aggodalommal töltik el a menekültügy 
kapcsán a közelmúltban a magyar-horvát 
viszonylatban történt események és nyi-
latkozatok. A két nemzet közel ezer esz-
tendôs kapcsolatának túlnyomó részében 
a legszorosabb együttmûködés, testvé-
rinek mondható együttélés volt a megha-
tározó. Az elmúlt 25 évben reneszánszát 
éli a két nép barátsága. 816 évig perszonál-
unióban, jelenleg pedig az Európai Unió-
ban kell érvényesítenünk azonos értékren-
den alapuló k zös érdekeinket. Az ilyen 
szomszédsági kapcsolat példa nélkül áll 
Európában.

A fentieket figyelembe véve végzetes 
hibának tartjuk, ha aktuálpolitikai kérdé-
sek hibás és túldimenzionált kezelése 
veszélyezteti ezt a kapcsolatot. Ebbôl 
kiindulva tisztelettel k érjük mindkét or-
szág kormányát és a közvéleményt be-
folyásoló médiát, hogy az Európai Unió 
jogszabályainak és szerzôdéseinek elô-
írásait betartva cselekedjenek, és egymás 
iránti tisztelettel, visszafogottan nyilatkoz-
zanak a másik fél lépéseinek értékelése-
kor.”

Csóti György
a Magyar – Horvát Baráti Kör elnöke

Megjelent a Magyar Idôkben 2015. október 2-án

Legalább háromszor elolvastam már 
a horgosi Vranka Zoltán történetét. A 
kisfiúét, akivel kollégáim akkor talál-
koztak a friss szerb határkerítés köze-
lében a röszkei csata utáni napokban, 
amikor az újkori limest hiába ostromló 
migránsáradat inkább egy könnyebb 
úton hömpölygött tovább.
Igazi rászorulók helyett
De az eltérített folyó addigra már le-

rakta hordalékát: a határsértôk útját 
eldobált holmik szegélyezték. Szemét 
éppúgy hevert a határ menti gazban, 
mint érintetlen szendvicsek és egyéb 
földi javak, amelyeket saját jóságuktól 
elhomályosuló tekintettel csomagoltak 
ismeretlen barátaiknak és reménybeli 
új szomszédjaiknak skandináv, oszt-
rák, német és magyar polgárok. Az 
adományok, amelyekre a háború és 
éhezés elôl menekülô migránsok nem 
tartottak igényt, miközben gyerme-
keik és asszonyaik mögé bújva vívták 
médiaharcukat a Nyugat közvélemé-
nyéért, jól jött olyanoknak, akik való-
ban rászorulnak a segítségre.

Zolika a nagymamájával él a határ 
szerb oldalán fekvô faluban, a kis 
család számára pedig a különbséget a 
nyomor és a tényleges éhezés között 
nem más jelentette, mint azok a 
használható holmik, amelyeket a 
nyolcéves kisfiú iskola után guberált a 
migránsok által hátrahagyott, számuk-
ra értéktelen cókmókok közül: taka-
rók, étel vagy éppen szerb pénzér-
mék.
Invázió képekben
Ha egyetlen képen kellene megmu-

tatni a helyzet abszurditását – fôsze-
repben az önmagából kifordult, gyar-
matosítási lelkifurdalásában 
önveszélyessé vált Európával –, akkor 
nem a pályaudvari fotók között kellene 
keresgélnünk, ahol a grandiózus te-
reket szemétlerakónak használó mig-
ránsok élik mindennapjaikat. Nem a 
menekülttáborokban székekkel és 
asztalokkal egymásnak esô hordák 
agresszivitását megörökítô képek kö-
zül kellene válogatnunk, és nem is a 
síró gyerekeiket kamerák elé tuszkoló 
férfiak tekintetét elkapnunk, akiknek 
volt ezer eurójuk Szegedtôl Budapestig 
taxira, de nem volt ötven centjük egy 
üveg ásványvízre.
A másodrendû állampolgár
A migránsok levetett holmijával 

megtömött nejlonzacskóját markolva, 
félmosollyal kamerába nézô Zolika 
szemében – amelyben egyszerre lát-
hatjuk egy gyermek huncutságát és az 
állandó szûkölködés koravénségét – 
nincsen vádaskodás. Se követelôzés. 
Se harag. Nem hibáztat senkit. Fel sem 
fogja még, hogy délvidéki magyarként 
immár nemcsak hazájában, hanem a 

Mentés másként 
kontinensen is másodrendû állampol-
gár lett. Ha kreol bôrû, fekete hajú 
szíriai kissrác lenne, akivel aggályos 
múltú édesapja illegálisan tört át a ha-
táron, talán ô is kézen fogva kísérhetné 
pályára Cristiano Ronaldót hetvenezer 
ember üdvrivalgása közepette. Szôke 
hajú, vajdasági magyar kisfiúként 
azonban senki nem tudja politikai 
mondanivalójához felhasználni, így ô 
sokáig legfeljebb arról álmodhatott, 
hogy Európa új lakói közül talán volt 
olyan, aki éppen egy focilabdát ha-
gyott hátra a határon, így neki lesz 
mivel játszania a hátsó kertben a 
lomizás után.
Talmi csillogás helyett
A horgosi kisfiú fényképe és négy 

sorban elmondott története mindennél 
jobban elénk tárja a felelôtlenség, a 
kettôs mérce és a vak öngyûlölet csap-
dájában vergôdô Európa önpusztítását. 
Ugyanakkor megcsillan egy halvány 
reménysugár is: eddig kétszer annyian 
olvasták a magyar kisfiú történetét, 
mint ahányan a Ronaldót kísérgetô 
Zaid Abdulnak tapsoltak, és számos 
megkeresés, felajánlás érkezett olya-
noktól, akik nem a magamutogató ala-
mizsnaosztást, hanem a valódi segít-
ségnyújtást választották.

Zolika nem dicsôült meg világ-
sztárokkal. Nagymamájából sem csi-
nált senki fociedzôt, de ez egyáltalán 
nem baj. A kisfiú a nemzetközi méretû 
majomszeretet helyett most egy kis 
anyagi segítséggel valódi lehetôséget 
kap a jobb életre.

Elvégre az – állítólag – mindenkinek 
jár.

Veczán Zoltán 
(Magyar Nemzet)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. október 18-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. október 18-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. október 18-án vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

Minden szerda este 6 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2015. október 18-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. minden hónap harmadik vasárnapján október 18-án du. 
2 órakor Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek, közös ebéd
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor 
Bibliaóra

 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,

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). 

2015. október 25-én vasárnap délelôt 11 órától
A North Fitzroyi Magyar Református Templomban 

Reformáció Emlékünnepi 
Istentisztelet,
Úrvacsora Közösség.

12  órától ebéd a templom melletti Bocskai 
Nagyteremben

Ebéd után 1 órától a

Gyülekezet évi Közgyûlése
Ezen alkalomra testvéreinket hívjuk és várjuk.

2015. október 18-án vasárnap 
de. 10 órakor

a Carltoni Temetôben egyházaink kiküldôttei és 

az ott megjelent Egyesületek képviselôi egy rövid 

áhítat után elhelyezik a kegyelet és hála koszorúit

a Magyar Hôsök Emlékmûvénél.

11 órakor Istentisztelet
A North Fitzroyi Magyar Református

Templomban
121 St.Georges Road, Nth.Fitzroy
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SPORT
Újabb rekordkísérletre 

indul a magyar 
óceánátevezô páros

Két magyar fiatal, Kovácsik Leven-
te és Szabó Norbert Ádám október-
ben ismét útra kel, hogy páros kajak-
kal szelje át az Atlanti-óceánt.

A teljes út körülbelül nyolcvan napot 
vesz majd igénybe. Ebbôl várhatóan 
húsz napot ölel fel az elsô (Spanyolor-
szágtól a Kanári-szigetekig), hatvan 
napot pedig a második (Kanári-szige-
tektôl Antiguáig) szakasz, tehát össze-
sen 6500 kilométert tennének meg a 
Farfaraway –-- Túl az Óperencián! 
projekt keretében létrejött expedíció 
során. A sportolók október 11-én indul-
nak el Budapestrôl, a spanyolországi 
Huelvából pedig az idôjárási viszo-
nyokat is figyelembe véve kezdik meg 
útjukat.
„Az, hogy feladjuk, soha nem volt 

opció”
Nem ez lesz a páros elsô rekordkí-

sérlete: 2013. november 24-én is útra 
keltek, hogy teljesítsék ezt a távot, ám 
akkor –-- elsôsorban technikai problé-
mák miatt –-- Portugáliánál kénytele-
nek voltak megszakítani az expedíci-
ót.A projekt Facebook-oldalán akkor 
azt írták: a víztisztító rendszer hibáso-
dott meg elsônek, pontosabban a prob-
léma ott keletkezett, hogy a hajó fene-
kén lévô lyukon keresztül, ahol a 
szerkezet a tengervizet nyeri, a hul-
lámzás és habzás miatt levegô került a 
rendszerbe, amit a gép nem tudott 
átdolgozni a folyamatos „levegôbubo-
rék-utánpótlás” miatt. Mikor ezt ta-

vagyunk, mint két éve” –-- fogalmazott, 
hozzátéve: fizikailag és szellemileg is 
próbáltak fejlôdni, elsôsorban úszás, 
futás és mentális ráhangolódás útján.

„Egy ilyen expedíció során rengeteg 
váratlan, elôre nem látható helyzet 
adódhat. Az adriai tesztutunkon pél-
dául eltört a kormányszerkezet egyik 
fontos eleme, ami abban a pillanatban 
komoly gondot jelentett, de szerencsé-
re végül meg tudtuk szerelni. Ilyenkor 
sokat segít a leleményesség és a tudat, 
hogy valahogy mindent meg lehet ol-
dani” –-- tette hozzá.

Kérdések
Száztizenöt éves lenne Gábor Dénes, 

a holográfia feltaláló-ja.
Vele kapcsolatban egy történet tolul 

elô bennem. Amikor a Nobel-díj átvé-
tele után Budapesten járt, az újságírók 
hada várta a megjelölt idôben. Én vol-
tam a tizenkettedik… A végén rám 
került volna a sor, ô azonban bocsá-
natkérôen azt mondta: nagyon elfá-
radt, ha legközelebb jön, én leszek az 
elsô, akinek interjút ad.

„Nagyon sajnálom professzor úr -– 
jegyeztem meg –-, én csak azt akartam 
megkérdezni, igaz-e az, amit egy ame-
rikai újság írt.” 

„Mit írt az amerikai újság?” -– kér-
dezte. 

„Azt, hogy a teniszlabdának köszönhe-
ti a holográfia feltalálását.” 

„Ez tévedés –-ô válaszolta a Nobel-
díjas tudós –--, tény azonban, hogy ép-
pen teniszeztem, amikor az ötlet 
eszembe jutott… De tudja mit, ebédel-
jünk együtt, szívesen elbeszélgetek 
önnel errôl.” 

Belém karolt, és --– mindenki elképe-
désére –-- vitt az étterembe. Szeren-
csém volt. Olyan kérdést tettem fel 
neki, ami lázba hozta. 

Másik történet: Magyar Imre szép-
író orvosprofesszort kerestem. A 
többszöri telefonálgatás sem vezetett 
eredményre, titkárnôje hanghordozá-
sából arra következtettem, hogy a 
professzor nem szívesen áll kötélnek. 
Egyszer azonban a klinikán Magyar 
Imre vette fel a telefont. Bemutat-
koztam, de ô is hárított, amikor megje-
gyeztem, hogy én a kutyájáról akarom 
kérdezgetni. 

„A kutyám érdekli?” 
„Igen.” 

Tegezésre váltott: „Most jössz?”
A harmadik történet: vizsgázik a ne-

ves futballista labdarúgásból a fôisko-
la sportjáték tanszékén. A vizsgáztató 
ugyancsak ismert szakember. Kérdést 
kérdés követ, de válasz egyikre sem 
érkezik. A helyzet egyre kínosabb, 
már elhangzottak az úgynevezett ad-
ható mentôkérdések is, amikor a vizs-
gáztató végsô kétségbeesésébe azt 
mondja: 

„Mondjon egy választ, s én felteszem 
hozzá a kérdést!” 

Negyedik történet: a neves riporter 
Szász Endre festômûvészt kérdezte. 
Elsô kérdése így hangzott: 

„Igaz, hogy az egyik szeme üvegbôl 
van?”

Kérdések és válaszok. Jó kérdést 
feltenni legalább olyan nehéz, mint 
helyes vagy igaz választ adni. Ugyan-
akkor nem minden kérdés érdemes 
arra, hogy keressük rá a választ. De: 
amíg jó a válasz, kit érdekel, hogy 
helyes-e a kérdés. A filozófusok arra 
figyelmeztetnek bennünket, hogy ne 
féljünk ostoba kérdéseket feltenni, ki-
sebb bajt okoznak, mint az ostoba té-
vedések.

Azon töprengek, milyen kérdést 
tennék fel elsôként X. Y. politikusnak, 
ami lázba hozná? Mit enged meg az 
illem?

Kô András 
(Magyar Hírlap)

Gyôzelemmel ünnepelt 
a Ferencváros

A klub történetének háromezredik 
bajnoki meccsén játszott szombat este 
a Ferencváros.

A Budapest Honvéd elleni NB I.-es 
bajnokin több mint kilencezer nézô 
látta, ahogy a bajnokságot toronymaga-
san vezetô Fradi hazai pályán 2–1-re 
nyer, és ezáltal gyôzelemmel ünnepli a 
jubileumi mérkôzést. Amúgy egy nap 
híján egy évvel ezelôtt, tavaly október 
4-én Diósgyôrben kapott ki legutóbb 
az FTC.

NB I., 11. forduló: 
Békéscsaba–MTK 1–1 (0–0)
Diósgyôr–Haladás 1–1 (1–1),
Videoton–Puskás 3–2 (1–2), 
Vasas–Paks 1–2 (0–2), 
DVSC–Újpest 1–1 (1–1), 
FTC–Honvéd 2–1 (2–1), 

pasztalták, a part felé indultak. Az 
áramlás ugyanakkor azzal fenyegetett, 
hogy elhagyják az utolsó partszakaszt, 
a szembeszél miatt pedig nem közeled-
tek megfelelô ütemben, ezért úgy dön-
töttek, hogy a vontatást választják.

Egy ilyen út során ez abszolút benne 
van a pakliban –-- hangsúlyozta az 
MNO-nak Szabó Norbert Ádám. 
„Gondoljunk csak bele: ha Edison 
nem próbálkozott volna ezerszer a 
villanykörtével, még ma is gyertyával 
világítanánk. Csak az érhet el sikere-
ket, aki nem adja fel a céljait, és ha 
padlóra kerül, talán nehezen, de újra 
talpra áll” –-- mondta a sportoló, 

darab légszekrénye, melyek a kajak 
fenekén helyezkednek el.

Az útra körülbelül 300 kilogrammnyi 
élelmiszert visznek majd magukkal, 
az ivóvizet pedig az óceán vízébôl fog-
ják elôállítani egy speciális vízkészítô 
berendezéssel.

Emellett kiemelt szerepe van a kap-
csolattartásnak is: a kommunikációt 
egy extrém körülményekre tervezett 
mûholdas rádiótelefonnal oldják majd 
meg, valamint egy nyomkövetô rend-
szer nyolcóránként automatikusan 
mûholdas jelet is küld. „Ezáltal egy 
weboldalon keresztül bárki nyomon 
követhet minket, és megnézheti, hogy 

Kenus oceánátkelés 
egyedül

Rakonczay Gábor 2007-ben felesé-
gével, Rakonczay Viktóriával szelte 
át az Atlanti-óceánt kétpárevezôs ha-
jóval, a Tûzhangyával. Ketten több vi-
lágrekordot is megdöntöttek óceánát-
kelésben. Trénerként sikerrel készített 
fel versenyzôket hasonló rekordkí-
sérletre, egyedül azonban nem vágott 
neki a nagy kékségnek, egészen 2011 
decemberéig. A Fa Nándor által 
tervezett, kétszáz kilós Vitézzel 100 
nap alatt kívánta megtenni a Portu-
gáliától Közép-Amerikáig tartó 6400 
kilométeres távot. December 20-án 
startolt el Lagoszból, de február köze-
pén felborult kenujával, tönkrement a 
mûholdas telefonja, és elvesztette a 
kapcsolatot a külvilággal. Mentôakció 
is indult a keresésére, de nem találták 
meg. Végül a tervezettnél jóval koráb-
ban, mindössze hatvannapos evezést 
követôen partot ért Antigua szigetén 
március 26-án, ezzel megdöntötte az 
egyedül végrehajtott kenus óceánátke-
lés világrekordját

hozzátéve: „a visszafordulás után sok 
mindent újra kellett gondolnunk és 
építenünk, de az, hogy feladjuk, soha 
nem volt opció”.
Speciális kajak, korszerû kommu-

nikációs rendszer
A 6,8 m hosszú, 95 cm széles, magyar 

szabadalmi eljárással készült, Kele ne-
vet viselô páros kajak tervezôje Réder 
Ákos, kivitelezôje pedig Juhász 
György. A hajótest végén található 
egy 2,5 m-es kabin: a két sportoló itt 
tud majd pihenni, illetve itt helyezik el 
az összes felszerelésüket is. A hajónak 
kiemelhetô tôkesúlya van, valamint 9 

merre járunk az óceánon” –-- emelte ki 
Szabó Norbert Ádám.
Felkészültség és leleményesség
Az indulást természetesen tesztutak 

is megelôzték: 2014-ben a Budapest–
Bécs–Budapest-útvonalat tették meg 
a Dunán egy túrakajakkal, idén pedig 
az Adrián a szlovéniai Izola és az olasz-
országi Fano közötti távot tejesítették 
oda-vissza azzal a kajakkal, melyet a 
rekordkísérlet során is használni fog-
nak.

„Ezekkel a tapasztalatokkal és a ha-
jón eszközölt fejlesztésekkel úgy érez-
zük, hogy most sokkal felkészültebbek 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A babé, 2. Esterházy Péteré, 
3. Japán fôvárosáé, Tokióé, 4. Absz-
ciszszának, 5. Macintosnak, 6. A 
Borgia családból 7. A Bika csillagképé, 
8. Richard Evelyn Byrd 9. Takács 
volt, 10. Csók Istváné.

E heti kérdéseink:
1. Mi volt a nyelvújítás kori neve a 

mikroszkópnak?
2. Mit jelent a levelek végére írt P.S. 

rövidítés?
3. Melyik magyar nôi név megfele-

lôje a Flóra?
4. Ki írta az Imígyen szóla Zarat-

hustra c. bölcsleti mûvet?
5. Mi a fôvárosa Moldovának?
6. Melyik klasszikus regény hôsei 

Buttler János és Dôry Mária?
7. Melyik évben rendezték meg 

elôször a Cannes-i filmfesztivált?
8. Mi a közismert neve az ülôideg-

zsábának?
9. Melyik afrikai ország partvidékét 

nevezik Borspartnak?
10. Melyik magyar uralkodót 

koronázták háromszor is királlyá?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Búcsúbeszéd a villanyszerelô temeté-

sén:
--- Jó vezetô voltál, mindig nagy volt 

körülötted a feszültség, de most, hogy 
kiverted a biztosítékot, földelünk.

* * *
A szôke nô mondja a barátnôjének:
--- Jaj, olyan boldog vagyok a három 

gyerekemmel.
--- És nem akarsz még egyet? --- 

kérdezi a másik.
Mire a szôke nô:
--- Nem mert azt olvastam, hogy a 

világon minden negyedik gyerek 
kínai.

* * *
Egy férfi elmegy az orvoshoz, mert 

feldagadt a lába. A doktor megvizs-
gálja, majd a kezébe ad egy nagy szem 
tablettát.

--- Várjon egy kicsit, hozok vizet --- 
mondja a doki és kimegy a szobából.

A beteg nagyon türelmetlen, hamar 
megunja a várakozást. Odasántikál az 
ivócsaphoz és gyorsan beveszi a 
tablettát. Ezután visszatér az orvos 
egy vödör vízzel. --- Na, most feloldjuk 
a tablettát, aztán ebben áztassa a lábát 
30 percig ...

* * *
Átmegy a piroson két egyetemista, és 

a rendôr meg akarja büntetni ôket.
--- Na, fiúk, ez most ezer forintba fog 

kerülni!
--- Na de biztos úr, mi szegény egye-

temisták vagyunk, nincs pénzünk.
---Nem érdekel! Ezer forint!
--- Ne büntessen meg, tudja siettünk 

az elôadásra, és azért szaladtunk át a 
piroson.

--- Nem érdekel! Ezer forint!
--- Na de biztos úr! Megérthetne min-

ket. Maga is volt egyszer egyetemis-
ta!

--- Na jó. Menjenek!
* * *

Egy szôke nô vizsgázik kreszbôl. 
Nem tud semmit, ezért úgy dönti el a 
helyes válaszokat, hogy feldob egy 
érmét,és ha fej akkor az „A” válasz a jó 
és ha írás akkor pedig a „B”. Félóra 
múlva végez is. Ô lett kész legelsônek. 
Amikor már mindenki beadta a teszt-
lapot, látják, hogy a szôke nô izgatottan 
dobálja felfelé az érmét. Hát megkér-
dezik tôle, hogy mi a baj?

Szôke:
--- Most ellenôrzöm a válaszokat, de 

nem egyeznek.
  * * *

Az Ön horoszkópja a következô 
napokra:

Rengeteg dicséretet kap munkatár-
saitól, ismerôseitôl, virágözön árasztja 
el. Ezen ne lepôdjön meg, minden 
temetés ilyen.

* * *
Az egérke rohan az erdôben. 

Megállítja a farkas:
--- Hova rohansz ennyire egérke?
--- Jönnek a kommunisták, és megöl-

nek minden lila elefántot!
--- És akkor Te miért menekülsz?
--- Tudod farkas, tévedtek azok már 

sokkal nagyobbat is!
* * *

--- Drágám, fantasztikus, hogy két 
üveg bor, hogy megváltoztat téged.

--- Nem is ittam annyit!
--- De én igen.

  ***
Mi a falusi abortusz?
 --- Lelövik a gólyát.

* * *
 --- Miért nem helyes dolog a házasság 

elôtti szex?
--- Mert könnyen lekésheted miatta 

az esküvôd.
* * *

 --- Mi a legjobb ajándék?
 --- Aorta
  --- Miért?
  --- Mert az szívbôl jön.

* * *
  --- Milyen az orosz visszhang?
  --- Alkohol!!! Hol? Hol? Hol?

* * *
--- Honnan lehet megismerni a 

homokos hóembert?
    --- A fenekében van a répa!

* * *
 --- Mit történik, ha keresztezzük a 

pulit egy zsiráffal?
 --- Szívinfarktust kap a juhász.

* * *
--- Melyik négy szóval lehet egy férfit 

igazán irritálni?
 --- Biztos, hogy benn van..?

* * *
 --- Szeretkeznek-e a halottak?
--- Nem lehet tudni, de hogy szapo-

rodnak az biztos!
* * *

--- Miért adnak a kórházban, estén-
ként forró kakaót és viagrát az idôs 
férfibetegeknek?

--- Mert a kakaótól jobban alszanak, 
és a viagrátol nem gurulnak le az ágy-
ról.

* * *
--- Honnan lehet tudni, hogy szôke nô 

használta a géped?
--- A CD meghajtó tálcáján kávés-

csésze, az egér elôtt sajt, a joystikon 
rúzsnyomok!

* * *
--- Mi a különbség a szoknya és a 

fûnyíró közt?
 --- Nyúlj alá és megtudod!!

* * *
--- Mit mond a pedofil a MÁV 

pénztárnál?
 --- Egy diákot Pestig.

* * *
 --- Miért jobb az Alzheimer kór, mint 

a Parkinzon kór?
--- Inkább elfelejtem, hogy mennyit 

iszom, mint hogy kilöttyintsem a piát!
* * *

 --- Honnan tudni, hogy tüzel a 
kutyánk?

  --- Fogy a szén a pincébôl.
* * *

--- Mit csinálsz, ha már huszadszor 
fagy le a rendszer?

 --- Control Alt cipôtalp...
* * *

 --- Mi a különbség az üzenetrögzítô és 
az intenzív osztály között?

--- Az intenzíven a hosszú sípszó 
ELÖTT kell beszélni....

* * *
--- Hogy kezdôdik minden roma vicc? 

--- Körültekintéssel.
* * *

 --- Mi a közös az utcalányban és a 
világvevô rádióban?

 --- Azt fogsz rajta, amit akarsz.
* * *

    --- Mi a hasonlóság a laposelem és a 
könnyûbúvár között?

 --- Ha a sarkait összekötöd mindkettô 
hamar lemerül.

 * * * 
 --- Milyen a tökéletes nô?
 --- Néma, szôke, nimfomániás és az 

apjának van egy jó kis sörözôje.
* * *

--- Miért jön föl az albán tengera-
lattjáró gyakran a felszínre???

 --- Hogy az evezôsök levegôt vehes-
senek.

--- Hogyan lehet elsüllyeszteni az 
albán hadihajót?

--- Vízre kell bocsátani.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLHol ették az elsô csokoládét?
Mikor a spanyolok Cortez vezetésé-

vel 1520-ban elfoglalták Mexikót, 
megismerkedtek egy itallal, melyet az 
indiánok csokolátlnak neveztek. Her-
nandez, spanyol tudós utánajárván a 
dolgoknak, megtudta, hogy a mexikói-
ak egy Közép-Amerikában és Yuca-
tánban termesztett fának, a kakaó-
fának magvait használják erre a célra, 
s hogy vanília, kukoricaliszt és más 
anyagok hozzáadásával négyféle italt 
tudnak belôle készíteni. Egyikük az a 
bizonyos csokolátl. Eleinte a spanyolok 
nemigen barátkoztak meg a csokoládé-
val, s csak akkor kezdték felkarolni, 
mikor a cukor használata általánosabb 
lett. De ekkor annyira megnyerte a 
spanyolok, s ezek révén a portugálok 
tetszését, hogy nemsokára mindkét 
nép nemzeti italává lett. Amit eddig 
hallottunk, azt a kakaóbabból készítet-
ték.

Az elsô csokoládétablettát állítólag 
egy Carletti nevû utazó készítette Fi-
renzében, az 1606. esztendôben. Bizo-
nyos azonban, hogy az elsô csokolá-
dégyárak a 17. század során nyíltak 
meg Európában, az elsô csokoládébolt 
pedig Londonban 1657-ben.

 
Honnan kapta nevét a mignon 

sütemény?
A mignon francia szó. Jelentése: ki-

csiny, apró. Cukrászati karrierje a 17. 
században kezdôdött. Párizsban dol-
gozott 1665-ben egy jó hírû édes-sütô 
mester, bizonyos Mignot. Addig verte 
a habot, míg beédesedett udvari szál-
lítónak. S aki udvari ember lett, annak 
számítania kellett a csípôs nyelvû ud-
varoncok támadásaival is. Nem kisebb 
ember rontott Mignot-ra, mint maga a 
költô Boileau. Nem tudni, miért, egyik 
gúnyos versében egyenesen méregke-
verônek titulálta a krémek és torták 
gáncstalan lovagját. Mignot sem ma-
radt rest. Ellenverset íratott egy má-
sik poétával, és ki is nyomtatta: cso-
magolópapírnak. Vevôinek ettôl 
kezdve ebbe csomagolták az apró 
süteményeket. Óriási sikert aratott, és 
meggazdagodott ötletébôl. Sôt a 17. 
század végén a csomagolt apró süte-

ményt mignonnak nevezték egész 
Párizsban! Ez az elnevezés aztán más 
országokban is elterjedt.
Goethe regényének, a Wilhelm Meis-

ternek bájos, szomorú sorsú leány-
alakját is Mignonnak, „Picikének” 
nevezik. A francia Thomas operát írt a 
regénybôl Mignon címmel.

 
Honnan származik az indiáner?
Az indiáner idestova száz esztendôs 

múltra tekinthet vissza. Születési 
helye Bécs. Édesapja erdôdi gróf 
Pálffy Ferdinánd császári és királyi 
kamarás, a nagysikerû Theater an der 
Wien látványos színház vezetôje. A 
mûintézet egyre rosszabbul ment, a 
vonzó, szenzációs attrakciók száma 
csökkent. Oka pedig az volt, hogy Pál-
ffy kártyázni kezdett. Itt úszott el a 
pénze. Hogy némileg lendítsen az üzle-
tén, szerzôdtette a kor leghíresebb 
indián származású artistáját, aki 
zsonglôr és mesterlövész volt egy 
személyben. De ez mind kevés volt a 
kibontakozáshoz. Megbízta hát szaká-
csát, hogy eszeljen ki valami süte-
ményt, amely vonatkozásban áll az 
indiánnal, így született az indiáner 
nevû kreáció, melyet Pálffy a föld-
szinti páholyok közönségének ingyen 
osztogatott. A színház föllendült --- 
gyôzött a szakácsmûvészet, a tizedik 
múzsa. Az indiáner ma is kedvelt édes-
ség.

Hol készítettek elôször bort?
A görög monda szerint Kolhiszban 

virult az elsô szôlôtô, s innen terjedt el 
a Földközi-tenger partvidékén. A bibli-
ai elbeszélés szerint pedig Noé készí-
tett elôször bort a vízözön után, amikor 
kiszállt a bárkából. Az ôsi legenda még 
arról is tud, hogy Noé bárkája az 
Ararát hegyén akadt fenn. A mondák 
nem járnak nagyon messze a valóság-
tól. Az ókori Kolhisz a Fekete-tenger 
mellett feküdt, s Arméniával volt hatá-
ros; Örményországban van az Ararát 
hegye is.

Ezt állítja a monda, az igazság az, 
hogy a szôlô egyik ôshazája valóban 
valahol Kis-Ázsiában keresendô, Ör-
ményországban, Azerbajdzsánban, 
Grúziában, Nyugat-Turkesztánban, 
ahol ma is vadon él. Tudományos neve 
Vitis vinifera. A Kaukázus-hegységben 
1700 méter magasságig is elôfordul, és 
15-16 centiméter vastag vesszejével 
még a legmagasabb fák csúcsaira is 
felkapaszkodik. A szôlô egyik ôshazája 
tehát Eurázsia. De a vadszôlô Euró-
pában is honos. Ez az úgynevezett Vi-
tis silvestris. Kaukázusi rokonaitól 
csak a magja különbözik. A harmadik 
szôlôcsoport Amerikában virul.

A szôlô ôshazáját tehát pontosan 
meghatározni nem tudjuk. Egy azon-
ban bizonyos, hogy a szôlôtermesztés 
és a borkészítés valahol Európa és 
Ázsia határán kezdôdött.

Hogy ki és mikor készítette az elsô 
bort, nem tudjuk. Ezt ugyanis nem 
lehet megállapítani. Valószínûleg nem 
egy helyütt jöttek rá a borkészítés le-
hetôségére. Tény az, hogy 4200 esz-
tendôvel ezelôtt már boroztak az 
emberek. Hammurabi babilóniai ki-
rály egy kôbe vésett rendelete fenn-
maradt, eszerint a kereskedôknek 
szigorúan megtiltja, hogy a bort a ki-
szabott árnál drágábban mérjék, és 
részeg embereket kiszolgáljanak. E 
rendelkezés megszegôit halállal bün-
tették. Tudjuk, hogy az antik görögök 
megsózták a boraikat. A borba néha 
kôsót tettek, vagy tengervizet töltöttek 

mellé. Esetleg ánizzsal, korianderrel, 
köménnyel vagy rózsalevelekkel fû-
szerezték.

Hazánkban valószínûleg a rómaiak 
telepítették az elsô tôkét a Dunántúlon. 
Késôbb azonban császári rendeletek 
kivágásra ítélték az itáliai bornak kon-
kurenciát csináló pannóniai szôlôtô-
kéket. Csak Probus császár engedé-
lyezte újra a szôlômûvelést 
Pannóniában.

Azóta megszakítatlan folyamat ha-
zánk területén a szôlômûvelés. A ma-
gyar szôlô és a magyar bor világszerte 
híres. Mathiász János kecskeméti 
szôlész nevét sokan ismerik. Ô egy-
maga körülbelül 180 új szôlôfajtát 
állított elô, köztük a Szôlôskertek ki-
rálynôjét. Annál kevésbé ismert vi-
szont Prelysz Mór kiváló magyar 
borkémikus, aki 1861-ben, Pasteurt is 
megelôzve felfedezte a hôvel való csí-
rátlanítást, a pasztôrözés elvét. Rájött 
ugyanis arra, hogy a tokaji borok utó-
erjedése megakadályozható, ha lég-
mentes térben 70-80 °-ra felhevítjük.

 
Miért szürkebarát a szürkebarát?
Valaki úgy jellemezte ezt a kitûnô 

zamatú badacsonyi borfajtát, hogy a 
tûz és a méz keveréke. Különös neve 
valószínûleg nem régi, bár maga a 
„szürke barát” fogalma népünk köré-
ben már a 14. század óta ismeretes. 
Cseri barátoknak vagy szürke barátok-
nak a ferences szerzetesrendnek azt a 
szigorúbb irányú ágát nevezték, amely 
1368 után szüremkedett Boszniából 
Magyarországra. A szürke barát ne-
vüket a Temes megyei, ma már nem 
létezô Cseri nevû helységtôl, vagy 
szürke ruhájukról kapták. Elsô zárdáik 
egyike is Cseriben volt.

Miért éppen ettôl a szigorú szerzettôl 
kapta nevét a badacsonyi szürkeba-
rát?

A régi szerzetesrendek tudvalevôen 
valamikor a betegápolásnak is egy-
egy középpontját, alkották, a mai kór-
házakat helyettesítették. Gyógyító 
eljárásaikban jelentôs szerepe volt a 
különbözô gyógyfüvekkel ízesített bo-
roknak, gyümölcsszeszeknek is. Ezért 
vált szokásossá a bor- és szeszesital-
kereskedelemben régi szerzetesren-
dekrôl nevezni el egy-egy jellemzô za-
matú, aromájú italt. Ennek a szokásnak 
emlékeként kerül ünnepi asztalainkra 
az a kitûnô badacsonyi borfajta, 
amelynek címkéjén a szürkebarát el-
nevezés olvasható.
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01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Hogy volt?! Osztály-
találkozó - 1970 
02:15A varieté csillagai 
(1938)  Magyar bűnügyi 
film  Rendezte: Baky Jó-
zsef. Szereplők: Bordy Bel-
la (Silvia Castellani), Jávor 
Pál (Jack Carey), Páger An-
tal (Keats), Simor Erzsi (Ali-
ce), Szeleczky Zita (Gloria), 
Lázár Mária (Ruby)
03:35 Minden tudás    
04:05 Slágertévé. Szerep-
lők: Harangozó Teri, Hau-
mann Péter, Hegyi Barba-
ra, Hofi Géza, Ihos József, 
Kaszás Attila, Kovács Ka-
ti, Mihályi Győző, Tallós 
Rita, Ullmann Mónika, 
Verebély Iván, Voith Ági
05:00 Híradó    
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Pannon expressz 
Esztergom, Párkány 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 A sárvári ménesgaz-
da. A dokumentumfilm 
egyedülálló tanúságtétele 
egy drámai kornak.  A XX. 
század egyik fehér foltját 
szeretné megvilágítani: mi-
ként nyújtott Magyaror-
szág menedéket a bajor 
királyi családnak a fasiz-
mussal szemben és ez által 
miként gazdagította a kö-
zel ezer éves bajor-magyar 
történelmi kapcsolatokat
08:35 Roma Magazin  '
09:05 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Család és otthon    
10:00 Kárpát expressz    
10:25 Magyarország törté-
nete A Horthy-korszak 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Ingyenélők (1979)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Hajdufy Miklós. Sze-
replők: Szemes Mari (Ka-
milla), Darvas Iván (Ben-
cze), Czeglédy Sándor 
(Mosolygó), Peremartoni 
Krisztina (Irén), Hegedűs 
D. Géza (Darvas), Bencze 
Ferenc (Timót), Hámori 
Ildikó (Elza), Sárosi Gábor 
(Bankó), Schütz Ila (Tuli-
pánné), Gyenge Árpád 
(Tulipán), Rátonyi Róbert 
(Klimóczi), Hacser Józsa 
(Mákonyné)
12:35 Itthon vagy!  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Kincsünk a ló 12/11. 
15:35 Az utódok remény-
sége  
16:00 Isten kezében  
16:30 Öt kontinens  
17:00 kult.hu  
17:30 A szovjet levelező-
pajtás (Magyar dokumen-
tumfilm  
18:30 Hazajáró Fogarasi 
Havasok 2. - Téli túra a 
Moldovánra 
19:05 Hogy volt?!  Dunai 
Tamás felvételeiből 
20:00 Budavári Palotakon-
cert (2015)  2. rész
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    
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00:50 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
01:20 Szenes Iván írta 
02:10 Ingyenélők (1979)  
Magyar tévéjáték  
03:25 Itthon vagy!  
03:50 Budavári Palotakon-
cert 2. rész A kétrészes, lát-
ványos program felvonult-
atja Kálmán Imre főművé-
nek legsikeresebb dalait
04:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Mária 
Terézia 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK .
05:20 Pannon expressz 
Gödöllő. Magyar ismeret-
terjesztő  
05:50 Kívánságkosár    
07:40 A szovjet levelező-
pajtás. 1980 januárjában 7. 
osztályos voltam, amikor 
kaptam egy szovjet levele-
zőpajtást. Az orosztanár-
nőnk kiosztott mindenki-
nek egy cirill betűs boríté-
kot azzal, hogy mostantól 
ő lesz a levelezőpajtásod. 
Három évig leveleztünk 
egymással, most elhatároz-
tam, hogy megkeresem, és 
filmet készítek arról, hogy 
kinek milyen gyerekkora 
volt a szocializmusban.
08:35 Srpski ekran Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó  
09:40 4kerék   
10:05 Életkor   
10:30 Magyarország törté-
nete:  Magyarország a má-
sodik világháborúban 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍRE
11:15 A képzelt beteg 
(1971)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Egri István. Sze-
replők: Bessenyei Ferenc 
(Argan), Ruttkai Éva (Toi-
nette, Argan szolgálója), 
Bitskey Tibor (Béralde, 
Argan öccse), Csákányi 
László (Kólikációs dok-
tor), Detre Annamária 
(Angelika, Argan leánya), 
Gyenge Árpád (Szippancs, 
Argan gyógyszerésze), 
Horkai János (Csavaró, 
közjegyző), Máthé Erzsi 
(Béline, Argan második fe-
lesége), Rátonyi Róbert 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Kincsünk a ló 12/12. 
15:35 Evangélikus 
magazin  
16:00 Önkéntesek 
16:30 Térkép  
17:00 Szerelmes földrajz. 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
17:30 Scampolo. Magyar 
dokumentumfilm  
18:35 Hazajáró Muravidék 
2. - Őrségtől Hetésig 
19:05 Hogy volt?! Gáti 
Oszkár felvételeiből 
20:05 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát  

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szabadság tér ́ 89   
02:00 A béke hetedik napja 
(1983)  Magyar tévéfilm  
03:05 Itthon vagy!  Eger 
03:25 Mesélő cégtáblák 
Divatcégek Pest-Budán 
04:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Király L. Norbert 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Szabadka 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Királyvadászat -Egy 
politikus útja 
08:40 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű magazin
09:05 Alpok-Duna-Adria  
09:35 Orosz nyelvű híradó  
09:45 Tessék!   
10:05 Élő egyház   
 10:35 Magyarország törté-
nete Magyarország "szov-
jetizálása" 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Francia tanya (1973)  
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Radó Gyula. Szereplők: 
Kiss István (Swetz József), 
Drahota Andrea (Amélie), 
Makay Margit (Mme Ber-
tin), Dávid Kiss Ferenc, 
Inke László, Molnár Tibor, 
Nagy István, Képessy Jó-
zsef. Swetz József a hadi-
fogságban egy francia ta-
nyára kerül munkára. Ma-
dame Bertin, aki a fiát 
vesztette el a háborúban, 
nagy szeretetben él együtt 
menyével Amélie-vel, és 
kisunokájával. A dolgos és 
csöndes magyar fiú hamar 
elnyeri mindkét asszony 
szeretetét és megbecsülé-
sét. Az öreg hölgy már a 
halálra készül ezért örökbe 
akarja fogadni a fiatal ma-
gyar férfit. Ám Swetz Jó-
zsefet valahol Magyaror-
szágon egy másik idős asz-
szony szintén hazavárja....
Szakonyi Károly művéből 
készült tévéfilm.
12:15 Itthon vagy!  Kőszeg 
12:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Tildy Zoltán 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:05 KOGART kiállítá-
sok 2006-2011 5/2.: Ha-
raszty István 
15:35 Útmutató  
16:00 Engedjétek hozzám  
16:10 Így szól az Úr!  
16:20 A sokszínű vallás A 
Golgota Teológiai Főiskola 
missziója 
16:35 Zegzugos történetek 
Zebegény - Szőnyi István 
utca 
17:05 Magyar Krónika  
17:35 A vers ereje - Kádár 
félelme  
18:35 Hazajáró Belényesi-
medence 
19:05 Hogy volt?!Udvaros 
Dorottya felvételeiből 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Életművész Pind-
roch Csabával a világ vége 
szélén 2013
02:15 Francia tanya (1973) 
Magyar tévéfilm  
03:15 Itthon vagy!   Kőszeg 
03:40 Mesélő cégtáblák A 
Fortuna fogadó 
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Nagymaros, Visegrád 
05:50   Kívánságkosár  
07:40 A vers ereje - Kádár 
félelme 
08:40 Életkerék   
09:05 Milánói képeslapok 
Branda Castiglione 
09:35 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Profit7    
10:05 Iskolapad    
10:30 Magyarország törté-
nete A Rákosi-rendszer 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Mindszenty 
József 
11:35 Szökés a nagy árvíz 
idején - Film Gérecz Attila 
emlékére Magyar kisjáték-
film  
12:05 Aranymetszés    
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Vérrel és kötéllel 
Magyar dokumentumfilm  
15:05 KOGART kiállítá-
sok 2006-20115/3. 
Gulácsy Lajos 
15:30 Katolikus Krónika   
16:00 Isten kezében   
16:35 MMA - portré 
sorozat  HIT ÉS JÁTÉK -  
Dévényi Sándor portréja 
17:30 Hazajáró Dél-Hargi-
ta - Zarándoktúra Alcsíkba 
18:05 Dózsa 1514 Magyar 
animációs film  
18:20 Hogy volt? Mészá-
ros Ágira emlékezünk 
19:20 A nagyrozsdási eset 
(1957)  Magyar filmszatíra 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Szabadság tér 56 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Bereményi Géza
23:05 A mérkőzés (1981)  
Rendezte: Kósa Ferenc. 
Szereplők: Szilágyi Tibor 
(Rigó Dezső), Kozák And-
rás (Balla Bálint), Alicja Ja-
chiewicz (Balla felesége), 
Koncz Gábor (Dongó), 
Bessenyei Ferenc (Kurucz 
elvtárs), Harsányi Gábor, 
Mikó István. 1956 nyara. 
A vidéki kisvárosban a 
megyei főkapitány pesti 
továbbképzése idején Rigó  
Dezső a teljhatalmú főnök, 
aki a focicsapat NB II-ben 
maradása érdekében min-
denre kész. Egy mérkőzés 
után dühében agyonveri a 
bírót. Balla, a politikai okok 
miatt börtönjárt újságíró meg-
írja az igazságot, s bár a cikk 
nem jelenik meg, Rigó elvi-
teti Ballát. Elhallgattatná 
Dongót is, aki tanúja volt a 
gyilkosságnak. Végül az 
ügybe két ember belehal, 
Balla elmebetegnek  nyilvá-
níttatik, Ballánét és a fiát ki-
rakják a lakásukból. A vissza-
térő rendőrfőkapitány rendet 
akar csinálni. 

00:55 Himnusz  
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szabadság tér 56 
(1997)  Magyar tévéfilm. 
Rendezte: Bereményi 
Géza
02:55 Magyarország törté-
nete 1956: a forradalom 
03:25 "A remény hullám-
hosszán..." - a Magyar Rá-
dió ostroma 1956 
04:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Mindszenty 
József 
04:35 Itthon vagy! 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Pannon expressz 
Zombor 
05:50 Csináljuk a fesz-
tivált! - Válogatás  
06:35 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből - Filmslá-
gerek a 40-es évekből 
07:20 MMA - portré 
sorozat   
08:15 Kosár   
08:40 Unió28    
09:00 Orosz nyelvű híradó  
09:05 Itthon vagy!    
09:00 Szerelmes földrajz 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
10:00 Építészet XXI.   
10:30 Öt kontinens  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Áll a bál (1939)  Ma-
gyar film  Rendezte: Bán-
ky Viktor. Szereplők: Csor-
tos Gyula (Tassy herceg), 
Ladomerszky Margit (Luj-
za hercegné), Szeleczky 
Zita (Erzsébet, a leánya), 
Toronyi Imre (Balogh, jó-
szágigazgató), Pataky Jenő 
(András, a fia), Bilicsi Tiva-
dar (Selmeczi Sebestyén), 
Gobbi Hilda (Caroline bá-
rónő), Simor Erzsi (Viera 
Gorbuskin)(fekete-fehér)
Erzsébet hercegnő és Ba-
logh András, a rangon aluli 
fiatalember szerelmét a fő-
herceg nagyapa meg akar-
ja hiúsítani. Erzsébetet 
Svájcba, Balogh Andrást 
Varsóba küldi követségi 
titkárnak. A hercegnő azon-
ban elindul a férfi után…
13:00 HÍRADÓ  
13:15 DUNASZÍNHÁZ 
Vízkereszt, vagy amit akar-
tok (1986)  Rendezte: Szir-
tes Tamás. Szereplők: Der-
zsényi Péter, Almási Éva 
(Olívia grófnő), Baráth At-
tila, Both András (Valenti-
no), Dezsényi Péter, Epres 
Attila, Fillár István (Pap), 
Gyabronka József (Bolond), 
Haumann Péter (Malvolio), 
Huszti Péter (Nemes Büf-
fögh Tóbiás), Juhász Jácint 
(Antonio), Karczag Ferenc 
(Kapitány), Laklóth
15:55 Hogy volt?! Osztály-
találkozó - 1970 
16:50 Novum  
17:20 Pannónia Anno 2/1.:   
18:20 Szabadság tér ́ 89   
19:05 Csináljuk a fesztivált! 
19:55 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a torkán  
22:25 Legenda - válogatás 
12/11-12.
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Gasztroangyal 
02:15 Csárdáskirálynő 
(1971) Magyar operettfilm  
Rendezte: Szinetár Miklós. 
Szereplők: René Kollo (Ed-
vin), Anna Moffo (Szilvia), 
Karl Schönböck (A herceg), 
Psota Irén (Marie Louise/
Pitykés Cecilia), Latinovits 
Zoltán (Miska főpincér), 
Mensáros László (Feri bá-
csi), Huszti Péter 
ÓRAÁTÁLLÍTÁS
02:55 Fölszállott a páva  
Nyolcadik területi váloga-
tófilm - Budapest II.
03:50 Mesélő cégtáblák 
(1996) A fiumei kikötő
04:20 Mesterek A kalapos 
Magyar dokumentumfilm  
04:35 Itthon vagy!  
05:00 HÍRADÓ 
 05:10 ANGOL NYEL-
VŰ HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Lenti Magyar ismeretterjesztő 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval  
07:40 Pannónia Anno 2/1. 
r08:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Árpád 
08:50 Minden tudás   
09:15 Rúzs és selyem  
09:35 Orosz nyelvű híradó  
09:40 Kárpát expressz  
10:05 Noé barátai - Min-
den, ami állat  
10:35 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Fölszállott a páva  
Nyolcadik területi válo-
gatófilm - Budapest II. 
12:10 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje)   
12:40  Csendül a nóta 
Takács Béla, Máté Ottília, 
Oláh Kálmán és zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok - portrésorozat  
13:45 Szabadság tér ́ 89  
14:35 Életművész Pind-
roch Csabával a világ vége 
szélén 
15:30 Önök kérték 
16:25 Pannónia Anno 2/2. 
17:15 Hazajáró  
17:50 Hit, hagyomány, 
háború (2015)  
18:30 Szeretettel Holly-
woodból   Návai Anikó 
újságíró több mint 20 éve 
él a film fővárosában, Los 
Angelesben. Kéthetente 
jelentkező riportmagazin-
jából kiderül, hogyan él és 
működik a valódi Holly-
wood, mi minden rejlik a 
csillogó felszín alatt. A mű-
sor rendszeres vendégei 
lesznek a mozi legnagyobb 
világsztárjai, megismer-
kedhetünk a stúdiók, a díj-
kiosztók kulisszatitkaival, 
kint élő és dolgozó tehet-
séges magyarokkal és a 
filmkészítés régi és mai 
mestereivel.
19:00 Gasztroangyal 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show  Kampány
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ 
22:55 kult.hu  
23:25 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Önök kérték   
02:15 A képzelt beteg 
(1971) Magyar tévéjáték  
03:40 Itthon vagy!  
Miskolc 
04:05 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Herend, Bakony lejtőin 
Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Scampolo Magyar 
dokumentumfilm. Komár 
László és Fargó "Judy" ve-
zetésével 1962-ben alakult 
a Scampolo együttes. A 
Földgép Vállalat KISZ ze-
nekaraként sokáig bizton-
ságban érezhették magu-
kat, de egy idő után a leg-
lendületesebb magyar beat 
zenekar így sem maradha-
tott együtt. A csapatot szét-
szedték. Judyt bevonultat-
ták katonának. Később hi-
ába szerveződött újra a ze-
nekar, az első nagy sikere-
ket már nem tudták elérni…
08:45 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:15 Ecranul Nostru  Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:40 Orosz nyelvű híradó   
09:50 Magyar gazda    
10:10 Kék bolygó    
10:35 Magyarország törté-
nete Megszállás, felszaba-
dulás, megszállás... 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 A béke hetedik napja 
(1983) Magyar tévéfilm. 
Rendezte: Havas Péter. Sze-
replők: Olvasztó Imre (And-
rás), Szemes Mari (András 
édesanyja), Pálos Zsuzsa, 
Bencze Ferenc, Jordán Ta-
más, Balogh József, Besse-
nyei Emma, Bősze György, 
Egri Márta, Fonyó István, 
Földessy Margit, Geréb 
Attila, Gyalog Ödön, Győri 
Ilona, Horesnyi László, Ká-
dár Flóra, Kepes Borbála
12:20 Itthon vagy!  Eger 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 KOGART 
kiállítások 2006-2011 5/1.: 
Jelet hagyni - 75 éve szüle-
tett Kondor Béla. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:40 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
16:00 Új nemzedék   
16:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
17:00  Nagyok -portrésorozat   
17:30 Királyvadászat - Egy 
politikus  -dokumentumfilm  
18:25 Hazajáró Kőszegi-
hegység - Kéktúra a "Pan-
non Alpokban" 
19:00 Hogy volt?! Helyey 
Lászlóra emlékezünk 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Király L. Norbert 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
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.

KISEGÍTÔT keresek részmun-
kaidôbe heti 2-5 napra lapra szerelt 
bútorok, BBQ-k, trampolinok stb. ösz-
szeszerelésére. Azok jelentkezését vá-
rom akik hajlandóak önallóan is dol-
gozni, saját autóval, alapszintû angol 
nyelvtudással rendelkeznek. Jó kere-
seti lehetôség. Érdeklôdni: 0422 243-
498 telefonszámon. (Melbourne)

19 ÉVES magyar fiatalember, aki 8 
hónapja tartózkodik Adelaideben, biz-
tosított jövôvel Ausztráliában,  hozzá-
illô hölgy ismeretségét keresi házas-
ság céljából. Rendezett anyagiakkal,  
lakással, munkahellyel rendelkezem, 
beszélek angolul, magyarul  és hor-
vátul. Kalandorok kérem kíméljenek! 
Emailen vagy telefonon várom 
jelentkezésüket: 

feherhunok50@yahoo.com.au
Tel. 0423 536 064.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

FÛNYÍRÁST, kertészkedést, ház-

körüli munkát vállal minden nap 

handyman $25 órabérért. Hívja bátran 

Zolit a 0404-859-974 számon(Sydney).

Keresse fel modernizált,
de még mindig a hagyományos 
hentesárúk óriási választékát 

felvonultató üzletünket,

nem fog csalódni! 
Delicatessenünk hazai konzerv 

választéka:
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


