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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
ban minden magyarok kincsét ôrzik, amely nem csak a reformáció, de a ma-
gyar nyelv, irodalom és kultúra szempontjából is meghatározó.

A rendezvény hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, ahol igét hirdetett 
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Kovács 
Zsolt Levente vizsolyi református lelkipásztor köszöntôjét követôen a Károlyi 
Gáspár Program örökséggondozásáról beszélt Csomós József, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület püspöke. Elmondta, hogy a program megvalósítá-
sához a kormány kiemelt támogatással járult hozzá.

A három pillérre épülô örökséggondozást megcélzó projekt egyrészt a biblia 
fordítónak állít emléket, valamint felújításra került a település református 
temploma, ezzel egyidejûleg rekonstruálták annak értékes freskóit és megvaló-
sult egy nyomdatörténeti múzeum.

Török Dezsô, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés elnöke, valamint 
Bihi Miklós, a település polgármestere Károlyi Gáspár munkásságát méltatva 
elmondták, a gönci lelkész lefordította és 1590-ben megjelentette az elsô teljes 
magyar nyelvû bibliát. Károlyi Gáspár mindemellett szerkesztette és sajtó alá 
rendezte a Szentírást. Az egyházi versekkel, orgona-és zongorajátékokkal szí-
nesített rendezvényen emlékeztettek arra, hogy a magyarság páratlan szellemi 
örökségét, a Vizsolyi Bibliát idén januárban hungarikummá, a település refor-
mátus templomát pedig kiemelt nemzeti értékké nyilvánították.

A hungarikumok sorába ez év januárjában került a vizsolyi Biblia, amely 
nemcsak a magyar reformáció megerôsödését és a könyvnyomtatás megho-
nosodását, hanem az irodalmi magyar nyelv tökéletesedését is szolgálta, hatása 
a magyar irodalmi nyelv alakulására szinte felmérhetetlen.

A fordítójáról Károlyi-Bibliának is nevezett könyv nyomtatása 1590. július 
20-án fejezôdött be Vizsolyban, Mantskovit Bálint kezei alatt. A Szentírás ma-
gyar nyelvû megjelenését jelentôs adománnyal segítette a település akkori ura, 
késôbbi erdélyi fejedelem, Rákóczi Zsigmond. Ennek kapcsán mondta el 
Török Dezsô, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés úgy szellemi, 
mint tárgyi értékeinek ápolására különös hangsúlyt fektet, így a Rákóczi kul-
tusz gondozására.

A 425 éves jubileumi évfordulóra a Magyar Nemzeti Bank ünnepi érméket 
bocsátott ki. Az ötvenezer, ötezer és kétezer forintos címletû érmék, amiket 
limitált példányban adtak ki, egyik oldalán a vizsolyi református templom lát-
ható, másikon egy V-betûs iniciálé, amely a szentírásban található betûk eredeti 
stílusához igazodik. Az ünnepségen a biblia fordító családjának leszármazottai 
is megjelentek, a Miskolcon élô kilencven éves Dr. Károlyi Lászlóné és 
gyermekei.
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Október 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Helga nevû kedves olvasóinkat.
Helga: Észak germán eredetû. 

Jelentése: egészséges, boldog
Köszönhetjük még: Gertrúd, Teo-

dor, Hubert, Ignác, Jozefa, Teréz 
nevû barátainkat.

Október 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ferenc nevû kedves olvasóinkat.
Ferenc: A latin Franciscus rövidü-

lése. Ez az olasz Francesco név 
egyházi latinosítása.

Köszönthetjük még: Aranka, Aure-
lia, Aurél, Edvin, Edvina nevû 
barátainkat.

Október 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aurél nevû kedves olvasóinkat.
Aurel: A latin Aurelius nemze-

tségnév rövidülése. Jelentése: Ara-
nyos.

Köszönthetjük még Aurélis,, Apol-
lónia, Atilla, Etele nevû barátainkat.

Október 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Brúnó, Renáta nevû kedves olvasó-
inkat.

Brúnó: Aófelnémet Bruno névbôl 
ered. Jelentése: Barna (medve)

Renáta: A latin Renátus férfinév 
nôi párja.

 Köszönthetjük még Barnabás, 
Csaba, Franciska, Mária, Renátó 
nevû barátainkat.

Október 7.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Amália nevû olvasóinkat.
Amália: Az Ammal kezdetû  ger-

mán nôi nevek. fôleg az Amalberga 
önállósult becézô rövidülése.

Köszönthetjük még: Baksa, Ge-
rald, Geraldine, Rodion, Iván nevû 
barátainkat.

Október 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Koppány nevû kedves olvasóinkat.
Koppány: Régi magyar személy-

névbôl.
Köszönthetjük még: Benedikta, 

Demeter, Dömötör, Etelka, Bene-
dek nevû barátainkat.

Október 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dénes nevû kedves olvasóinkat. 
Dénes: A görög Dionosziosz latinos 

formája. Köszönthetjük még: Áb-
rahám, Ábris, Andor, Gusztáv, 
Lénárd nevû barátainkat.

Nem bírja fenntartani székházát 
az MSZP

Tárgyalnak a potenciális vevôkkel, és még ebben az évben értékesítik az 
MSZP Jókai utcai székházát --- mondta a párt igazgatója.

Más ingatlanokat nem akarnak eladni, csupán az fordul elô, hogy adott tele-
pülésen másikra cserélik azokat a helyiségeket, amelyek nem szolgálják 
megfelelôen a politikai munkát - mondta a Népszavának Katona Tamás.

A szocialisták mintegy 150 ingatlannal rendelkeznek az országban, ezek 
között van saját tulajdonú, valamint bérelt. A számot nem akarja csökkenteni a 
párt. Akkor sem, ha anyagi gondokkal küzdenek.

A Jókai utcai székházra, ahová 2009 januárjában, még Gyurcsány Ferenc 
elnöksége idején költözött az MSZP, annak idején devizahitelt vettek fel. 
Katona Tamás szerint átgondolatlan döntést hozott az akkori vezetés, amikor 
eladta a Köztársaság téri székházat. Nagyon sok pénzért alakították át a Jókai 
utcai épületet, amelyben korábban az egyik szakszervezet mûködött. A székház 
üzemeltetése drága.

Tavaly nyár óta tudható, hogy a törlesztôrészletek kigazdálkodása egyre na-
gyobb gondot okoz a szocialistáknak, a választási vereségek után ugyanis meg-
csappant az állami támogatás. A napilap forrásai szerint az OTP vásárolhatja 
meg a székházat, a szerzôdést azonban még nem írták alá, így nem lehet 
tényként kezelni az üzletet.

A bibliafordító Károli Gáspárra 
emlékeztek Vizsolyban

A bibliát magyar nyelve lefordító Károli Gáspárra emlékeztek ünnepi 
istentiszteleten az abaúji Vizsoly református templomában: a református 
bibliatudós 425 évvel ezelôtt fejezte be a szentírás magyar nyelvre fordítását. A 
hungarikumok sorába ez év januárjában került a vizsolyi Biblia.

Balog Zoltán az emberi erôforrások minisztere levélben tolmácsolta a gon-
dolatait az ünneplô közösségnek, úgy fogalmazva, hogy a hernádvölgyi Vizsoly-



Európa legjobbjának választották 
Magyarország imázsfilmjét

Tunézia, Ecuador, Makaó, Palesztina, a Maldív-szigetek és Kolumbia mellett 
Magyarország volt az egyik nyertes az ENSZ Turiszikai Világszervezete 
(UNWTO) elsô videóversenyén. A magyar alkotás az európai imázsfilmek kö-
zött vitte el a pálmát.

A versenyre 51 tagállam küldte el videóját. A régiók versenyében a regionális 
bizottságok elnökei szavaztak, míg a Népek Választása Díjat 22 500 szavazat 
alapján osztották ki, amelyek a világ minden tájáról érkeztek. Utóbbi kategó-
riában Kolumbia nyert 5823 szavazattal.

A gyôztesek listája Európa: Magyarország, (Itt tekinthetô meg: https://
www.youtube.com/watch?v=A3DDTfNaz4I&feature=player_embedded) 
Afrika: Tunézia, Amerika: Ecuador, Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán: Makaó 
(Kína), Közel-Kelet: Palesztina, Dél-Ázsia: Maldív-szigetek, Népek Választása 
Díj: Kolumbia

A 90 másodperces magyar imázsfilmet a Think Hungary --– More than 
expected (Magyarország –-- több mint amit várt) szlogen jegyében a külföldi 
kommunikációra szánták, és 2013 novemberében mutatták be. A videóval az 
volt a Magyar Turizmus Zrt. célja, hogy a valóságnál sokkal szürkébb vagy 
idejétmúlt (csikós-gulyásos-paprikás) prekoncepciókat meghaladva négy 
kiemelt terület –-- Budapest, Balaton, az egészség-, és a konferenciaturizmus - 
mentén adja vissza az ország hangulatát. A Kostil Danila és Kostil Luka ren-
dezte film egyébként tavaly októberben Ezüst Delfin-díjat nyert turizmus 
kategóriában a vállalati filmek díjazására specializálódott Cannes Corporate 
Media & TV Awards díjátadóján Franciaországban.

Félmillió illegális lôfegyver
A megszállott gyûjtôk jellemzôen a világháborús vagy még régebbi idôk, 

esetleg az 1956-os forradalom éles eszközeit halmozzák fel
Optimista becslések szerint két-háromszázezer, a pesszimisták szerint akár 

félmillió darabot meghaladó illegális lôfegyver lehet a magyar lakosság birto-
kában. E fegyverek java a fiókok mélyén, ruhák között, esetleg a szerszámos-
sufniban pihen, s elsütése jó eséllyel nagyobb veszélyt jelentene használójára, 
mint arra, aki elôtte áll. Az emberek mégsem adják le ôket, mert úgy vélik, ak-
kor védtelenek maradnának.

Az illegálisan tartott lôfegyvereket, természetesen nem hivatalosan, négy 
nagy csoportba szoktuk egymás közt sorolni –-- mondta lapunknak az ORFK 
egy, a nevének elhallgatását kérô munkatársa. Forrásunk szerint az osztályozás 
a következôképpen néz ki: orvvadászok, bûnözôk, megszállott gyûjtôk és rette-
gô polgárok. Szavaiból kiderült, a törvény szemszögébôl nézve mindegyik 
„kaszt” tagja egyformán bûncselekményt követ el, ennek ellenére bírósági elbí-
rálásuk mégsem teljesen egyforma. 

A rangsorolás tovább finomítható olyan formán, hogy a bûnözôk általában 
rövid ideig, jellemzôen egy-egy „nagyobb buli” végéig birtokolják a fegyvereket, 
majd gyorsan elpasszolják vagy elsüllyesztik azokat tóba-folyóba, míg a másik 
három csoport hosszú távon ôrzi meg a gyilkos eszközöket.

A rapsic egyértelmûen napi-heti szinten használja a fegyverét, tehát neki 
úgymond „munkaeszköz” a puska, ezzel szemben a magát permanens veszély-
ben érzô emberre nem jellemzô, hogy túl gyakran lövöldözni akar, lévén ô 
rejtegeti a dolgait –-- árnyalta tovább a képet informátorunk. „Egy kezemen 
meg tudom számolni, hogy a saját praxisomban például mennyi olyan gyûjtôvel 
találkoztam, aki valaha lôtt is az illegálisan tartott fegyverével, ellenben tucat-
szám tudok olyan példákat sorolni, amikor csak dísznek, a kollekció gazda-
gítására kellettek az éles fegyverek a lebukott embernek.”Optimista becslések 
szerint két-háromszázezer, a pesszimisták szerint akár félmillió darabot meg-

 2015. október 8.                                          MAGYAR ÉLET                                                           3. oldal  

HÍREK
haladó illegális lôfegyver lehet a magyar lakosság birtokában –-- említett egy 
nem hivatalos adatot a rendôrtiszt. Mint elmondta, az itthon tartott illegális 
fegyverek döntô többsége három nagy forrásból –-- és korszakból –-- származik. 
Az elsô az 1944-45-ben „itt felejtett” darabokat, a második az 1956-os forradalom 
idején széthordott raktárak készletét, a harmadik pedig a délszláv konfliktus 
alatt becsempészett példányokat jelenti. A megszállott gyûjtôk jellemzôen a 
világháborús vagy az az elôtti, esetleg az 1956-os eszközöket halmozzák fel, az 
orvvadászok pedig már modern, a nyolcvanas-kilencvenes években készült, 
jugoszláv vagy szovjet, hangtompítós puskákkal ûzik az erdôlakókat. „A
tapasztalatok azt mutatják, a rettegô embereknél fôként háború elôtti nôi vagy 
1945-ös, 1956-os hadipisztolyok lelhetôk fel, hiszen itt már sokat számít a méret. 
Egy gépkarabély vagy egy Dragunov mesterlövészpuska nem fér be a fehérne-
mûs fiókba vagy az éjjeliasztalka polcára” –-- fogalmazott forrásunk.

Ha az emberölési mutatókat nézzük, akkor harminc-negyven esztendôt visz-
szafelé és összegezve is csak elenyészô számban találunk olyan példákat, ahol a 
gyilkos antik, évtizedek óta rejtegetett fegyvert használt –-- fogalmazott. Alá-
húzta, a bûnözôk eseteit természetesen ki kell emelni a statisztikákból, hiszen 
ôk döntôen modern és automata fegyvereket használnak, amelyektôl a cselek-
mény után rögvest megszabadulnak. Tovább javítja a képet, ha a statisztikát e 
hatalmas, több százezres fegyvertételhez képest szemléljük.

„Egészen biztosan állítható, hogy a legtöbb hatvan–nyolcvan esztendôs pisz-
toly, netán puska elsütése jó eséllyel nagyobb veszélyt jelentene használójára, 
mint arra, aki elôtte áll” –-- húzta alá a szakember. Úgy fogalmazott, az illegá-
lisan, önvédelemre tartott fegyverek tulajdonosainak jelentôs része borítékol-
hatóan nem szakértô, így nincs is tisztában azzal, miként kell célszerûen kar-
bantartani az évtizedek óta féltve dugdosott eszközt. Az, hogy olykor olajjal 
átkenik és rongyban tartják, édeskevés –-- húzta alá.

A csôben rozsdafoltok keletkeznek, a lövedék megszorul, a feltorlódó gázok 
szétvetik a fegyvert, a szétrepülô alkatrészek pedig letépik az ember ujjait, 
kezét –-- vázolt egy könnyen lehetséges forgatókönyvet a szakember. Felhívta a 
figyelmet arra is, a lôszer sem biztos, hogy használható lenne –-- ennyi esztendô 
távlatában ugyanis „bármi történhetett” a hüvelyekben található lôporral vagy 
a csappantyúval. Szintúgy nem elhanyagolható szempont, hogy rengeteg 
lôszerfajtát már évtizedek óta nem gyártanak, így valójában nincs utánpótlás a 
tárakba.A rendôrségre bármikor büntetlenül leadható bármilyen fegyver, 
legfeljebb ha valaki mégis tart valamitôl, azt kell mondania, az utcán vagy egy 
elhagyatott ház padlásán lelte –-- húzta alá a szakember. Ugyanakkor hozzátette, 
bár évrôl évre visznek be fegyvereket, a mennyiség nem számottevô. Az oka 
ennek az, hogy az emberek félnek, s a fiók mélyén lapuló pisztoly megnyugvást 
jelent számukra a mindennapokban –-- annak ellenére is, hogy évtizedek óta 
egyszer sem használták azt.

„A szívem mélyén megértem a gyûjtôket azért, mert nem akarják kiherélni 
a hetven–száz esztendôs fegyvereket, de a törvény elôtt ôk jelenleg mégiscsak 
bûncselekményt követnek el” –-- reflektált forrásunk Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes minapi felvetésére. Mint ismeretes, a politikus azt javasolta, 
hogy antik fegyvereket hatástalanítás nélkül, de fegyvertartási engedély 
birtokában lehessen tartani magánportákon.Informátorunk aláhúzta, a rendôr-
ségen belül sokan és sokszor felvetették már, egy általános amnesztia-rende-
lettel kellene a kérdést rendezni. Nagyvonalakban az ötlet úgy mûködne, hogy 
országos hírverés mellett tudatnák, akinek otthon fegyvere van, az egy adott 
határnapig bevihetné a rendôrségre, ahol regisztrálnák azokat. A lôszert mara-
déktalanul le kellene adni, ám a pisztolyt, puskát egy egyszerûsített tartási 
engedély kiállítása után mindenki hazavihetné büntetlenül. Megkötnék az érté-
kesítést is –-- ami nem az adásvétel tiltását takarja, csak a bejelentési 
kötelezettséget írja elô. A hatóságoknak így lenne egy pontos listájuk arról, 
hogy kinél mi található. Volt olyan parancsnok, aki hajlott rá, de az állampolgárt 
gyermeknek nézô politikusok végül mindig megvétózták a javaslatot –-- árult el 
egy kulisszatitkot a rendôrtiszt.Arra a felvetésre, hogy a kampány nem hozná 
be a „félô kisember” fegyvereit, forrásunk annyit felelt, ha kellô súllyal és 
masszív, riasztó képi világgal tudatják, hogy az avítt lomok használata sokkal 
nagyobb veszélyt jelent az érintettre nézve, mint arra, akit el akar kergetni, 
akkor egészen biztosan változna a kép. Ami ugyanakkor borítékolható, hogy 
seregnyi gyûjtô élete lenne könnyebb.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au

Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Együttmûködés
Az elmúlt hetekben és napokban a 

migránsok kapcsán gyakran hallhat-
tuk a tudósításokban és a kommentá-
rokban az együttmûködés szót.

Az együtt szócikk mellett ez olvasható 
az értelmezô szótárban: „Valakivel,
valamivel együttesen, közösen. 
Együttmûködik.” Egy példamondat is 
áll a sorok között: „Mûködjünk együtt, 
így mindkettônknek jó lesz.”

Pozitív kicsengésû szóba kapaszkod-
hatunk tehát bele, amely elôrevihet. 
Persze csak akkor, ha a két fél akarja 
is. Századunk átka, hogy oly nagy re-
ményeket fûztünk a politikához, és 
egyes mûvelôinél eltûnôben van a 
mértéktartás és az együttmûködés 
erénye. Pedig az együttmûködés re-
mény, egymás iránti gesztus, kitárt 
kar, azonos hullámhossz, erôtartalék, 
erôdemonstráció, közös többszörös, 
összevetés, bátorítás. A szavak azon-
ban önmagukban erôtlenek, és csak 
akkor képesek hatni, ha hús-vér hordo-
zóra találnak.

Maradjunk a politikánál, és fordítsuk 
le a tényeket egyszerû, hétköznapi 
nyelvre: ha van neked egy ezresed, és 
nekem is van egy ezresem, és ezt a két 
ezrest kicseréljük, neked is lesz egy 
ezresed, és nekem is lesz egy ezresem. 
De ha van nekem egy jó gondolatom 
vagy cselekvési tervem, és neked is 
van egy jó gondolatod és cselekvési 
terved, s ezeket megosztjuk egymás-
sal, akkor neked is lesz két gondolatod 
és két cselekvési terved, meg nekem 
is. Egy szellemes író öt szakaszt kü-
lönböztet meg egy közösen eldöntött 
cselekvési terv megvalósításában: 1.
lelkesedés, 2. kiábrándulás, 3. pánik, 4. 
bûnbakok keresése, 5. azok dicsérete, 
akik kimaradtak az egészbôl.
Lyndon B. Johnson, az Egyesült 

Államok harminchatodik elnöke 
mondta: „A helyes dolgot tenni nem 
probléma. Tudni, hogy mi a helyes, ez 
a nehéz.” Az együttmûködés éppen 
abban segíthet, hogy megtaláljuk, mi a 
helyes lépés. Még egyszer: ha akarjuk. 
Ha akarják. A történelmi helyzetek 
(most éppen a tömeges népvándorlás, 
a lerohanás) rávilágítanak sok dologra. 
Többek között arra, hogy ki az együtt-
mûködô és ki nem. Amikor két ember 
találkozik egymással, tulajdonképpen 
hat személyrôl beszélhetünk. Kettôrôl, 
ahogyan látják önmagukat, kettôrôl, 
ahogyan látják egymást, és további 
kettôrôl, amilyenek valójában. A példa 
kivetíthetô a menekültekre és az egyes 
országok államfôire, illetve miniszter-
elnökeire is. A helyzet rávilágít a 
politikusok igazi arcára Magyarhonban 
és külföldön. „Mit árul el az emberbôl 
az arca? –-- teszi fel a kérdést egyik 
írásában Szobotka Tibor, és így felel 
rá: –-- Azt, amit a szavai: hogy más. 
Mindenki mást mutat, mint ami. 
Álmukban árulják el csak az emberek 
néha igazi arcvonásaikat. Talán azért 
alszanak éjjel, amikor sötét van?”

Egy zsidó mondás szerint: Ha nem 
tehetjük, amit akarunk, akkor azt kell 
akarnunk, amit tehetünk.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
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Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

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



(Folytatás az 1. oldalról)
Mindez jóindulatúnak tûnik, de egy-

általán nem számol a realitásokkal – 
és éppen ez a baj vele. EgyfelŒl, a két 
vallás egészen más állapotban van; 
Európa jelentŒs mértékben szekulari-
zálódott, a maradék kereszténység 
nem hivalkodó, nem terjeszkedŒ, nem 
viszi az utcára a vallást, míg az arab 
emberek döntŒ részének a mindenna-
pi lét és az iszlám gyakorlása elvá-
laszthatatlan egymástól. Az iszlám 
nem individuális, hanem közösségi 
vallás és életforma egyszerre, 
amelyben lényeges elem az erŒs 
összetartás, a közös szertartások 
megjelenése – a mecseteken túl – a 
közösségi tereken, az utcán. EbbŒl 
fakadóan döntŒ szempont a mennyi-
ség: minél nagyobb számban és minél 
többen jelennek meg az iszlám hívei 
Európa országaiban, annál egyértel-
mûbben megnyilvánul a terjeszkedési 
szándék, a hittérítés, s a nagy számok 
törvénye alapján megjelenik a funda-
mentalizmus is. A két vallás tehát 
egészen más kiindulópontú, s egészen 
más állapotban van. Ha valaki – törté-
netesen „Európa legbefolyásosabb 
asszonya” – azt állítja, hogy járjunk 
többet templomba, s akkor minden 
megoldódik, lényegében aláírja a 
kereszténység halálos ítéletét.

MásfelŒl mi az, hogy „ebben a témá-
ban (a vallások témájában) készek 
vagyunk párbeszédet folytatni”? 

Gondoljuk csak meg: ha mi, euró-
paiak, mondjuk Szíriában vagy Irak-
ban terjesztenénk a keresztény érté-
keket, vajon azt mondanák erre az 
iszlám vezetŒk, hogy akkor most 
errŒl folytassunk párbeszédet? Ugye, 
kissé viccesen hangzik ez? Szögezzük 
le: nekünk, európaiaknak, semmilyen 
okunk sincs arra, hogy egy másik, 
beáramló vallással „párbeszédet” 
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folytassunk, mintha kérdéses lehetne, 
hogy ki van itthon és ki van vendég-
ségben.

Végül így fejezte be a választ 
Merkel:

„ … az európai történelem annyira 
gazdag drámai és hátborzongató üt-
közetekben, hogy nagyon óvatosnak 
kell lennünk akkor, amikor panaszko-
dunk, hogy máshol mennyi rossz 
dolog történik. Ez ellen fel kell lépni, 
és meg kell próbálnunk ezt a készte-
tést legyŒzni magunkban, hiszen sem-
mi okunk nincsen a gŒgre, ezt meg 
kell hogy mondjam. Ezt mint a német 
kancellár mondom önöknek.”

Ah, so – mondhatnánk németesen. 
Szóval csak ne panaszkodjunk any-
nyira, ne ijedezzünk annyira a terro-
rizmustól, volt elég piszkos ügy a mi 
történelmünkben is. És persze ha 
nem is mondjuk ki, mi németek, ugye 
tudjuk: itt van a mi náci múltunk. 
Jobb tehát, ha befogjuk a szánkat, és 
reménykedünk a csodában.

A végére számomra egyetlen kér-
dés maradt: mi történt Merkel kan-
cellár asszonnyal? Néhány hónapja 
még egy televíziós mûsorban azt 
mondta egy palesztin kislánynak, 
hogy tudod, egy dolog a sajnálat, de a 
politika kemény dolog, lehet, hogy 
téged nem tud befogadni Németor-
szág.

Két lehetŒség van. Az egyik, hogy 
Merkel asszonynak ez a valóban 
gigászi kihívás, amit az iszlám invázió 
jelent, túlnŒ a képességein. És akkor 
ez életveszélyes. A másik lehetŒség, 
hogy az USA képében megjelenŒ 
háttérhatalmak irányítják Œt is, és azt 
mondja, amit mondani kell ahhoz, 
hogy a „nagy terv” megvalósuljon. 
Na, ez pedig halálos.

A szerzŒ politológus 
(Magyar IdŒk)

Angela Merkel semmit nem ért

Nyilatkozat
A Magyar–Horvát Baráti Kör elnökségét aggodalommal töltik 

el a menekültügy kapcsán a közelmúltban a magyar–horvát 
viszonylatban történt események és nyilatkozatok. A két nemzet 
közel ezer esztendŒs kapcsolatának túlnyomó részében a legszoro-
sabb együttmködés, testvérinek mondható együttélés volt a meg-
határozó. Az elmúlt 25 évben reneszánszát éli a két nép barátsága. 
816 évig perszonálunióban, jelenleg pedig az Európai Unióban kell 
érvényesítenünk azonos értékrenden alapuló közös érdekeinket. Az 
ilyen szomszédsági kapcsolat példa nélkül áll Európában.

A fentieket figyelembe véve végzetes hibának tartjuk, ha 
aktuálpolitikai kérdések hibás és túldimenzionált kezelése veszé-
lyezteti ezt a kapcsolatot. EbbŒl kiindulva tisztelettel kérjük mind-
két ország kormányát és a közvéleményt befolyásoló médiát, hogy 
az Európai Unió jogszabályainak és szerzŒdéseinek elŒírásait 
betartva cselekedjenek, és egymás iránti tisztelettel, visszafogottan 
nyilatkozzanak a másik fél lépéseinek értékelésekor.

Budapest, 2015. szeptember 21.
                             a Magyar–Horvát Baráti Kör elnöksége

A pénzoligarchák általi bevándorló 
iparág mûködtetésének több szem-
pontja is van:

A cél Európa iszlámosítása, a ke-
reszténység megfojtása, a nemzetál-
lamok megszüntetése, és nem utolsó 
sorban a fehér emberfajta háttérbe 
szorítása, illetve keverése színesekkel 
egy új keverék típus létrehozása ér-
dekében.

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 
fehér ember elleni genocídiumról is 
szó van, hiszen az európai iszlám 
megerŒsödésével – ami jelenleg zajlik 
– az európai értékrend és kultúra 
meg fog semmisülni, ha ez a folyamat 
továbbra is tart.

Az iszlám természetébŒl fakadóan 
létjogosultsága van a más kultúrák 
eltörlésének, a hitetlenek (nyelvükön: 
a kafirok) behódoltatásának, illetve 
megsemmisítésének, továbbá szent 
rabszolgaságba vetésének. Aki áttér 
harmadrendû állampolgárrá válik és 
adót fizet az iszlámhívŒknek. (A Ko-
rán 75%-ban foglalkozik a kafirok 
értéktelenségével és leigázásával, 
illetve meggyilkolására szólít fel.)  

A nŒk megalázottak és teljesen ki-
szolgáltatottak az iszlámban. A veré-
sük rendben van, illetve szexrabszol-
gaságban tartják Œket. Semmiben 
sincs döntési joguk, férjük korlátlan 
hatalommal bir fölöttük.

Mecseteikben az imámok a kafirok 
ellen prédikálnak és meggyilkolá-
sukra szólítanak fel a szent háború 

nevében. Ne legyen kétségünk arról, 
hogy jelenleg Európa tudatos iszlám 
meghódítása zajik! Csak halkan kér-
dem meg, vajon mit prédikál a ma-
gyar iszlám közösség imámja? Talán 
nemzettestvérei ellen uszít Œ is? KŒ-
bányán mecsetet szándékozik építeni 
a kormány, hogy a törökök gázt adja-
nak nekünk. Még milyen követelése-
ket kell majd teljesítenünk cserébe? 
Kell-e ezért tŒlük a gáz? Zsarolással 
kapunk gázt? 

Ezek a bevándorlók természetesnek 
veszik, sŒt a kafir harmadrendûsé-
gébŒl kiindulva el is várják, hogy 
róluk gondoskodjon a hitetlen, mert 
ezt szintén elŒírja a Korán. Humánus 
értékek és hála ezért kizárt. 

Jött a hír például, hogy 1000 fŒs cso-
port „Allah Akbar!“-t kiabálva rátá-
madt a magyar hatóságokra a hatá-
ron.

A magyar állam jelenleg kb. 6 ezer 
hátrahagyott gyerekrŒl gondoskodik. 
(Ha netán kiutasítják a felnŒtteket, a 
gyerekeket nem fogják, ugye? Œk 
kakukkfiókaként itt maradnak....)

Kérdem én, mi fog nálunk történni, 
ŒsztŒl, amikor beáll a hideg idŒjárás, 
hova fogja Œket helyezni az állam, és 
milyen pénzbŒl?

Egyik (katolikus!) egyházi elöljá-
rónk a napokban azt az abszurd ötle-
tet vetette fel, hogy elnéptelenedett 
magyar falvakba telepítsük le Œket!!! 
(Azt gondolom, hogy vagy nem tudja 
ez az egyházi vezetŒ, hogy mit jelent 

az iszlám, illetve elfelejtette a ma-
gyar történelem iszlámmal kapcsola-
tos múltját, amikor a magyar lakos-
ság a mai magyarország keleti felén 
szinte teljesen kipusztult az elhurcolá-
sok, rabszolgaságok és gyilkosságok 
nyomán a 150 év megszállás alatt. A 
magyarság lélekszáma több millióval 
csökkent ez alatt az idŒszak alatt! A 
150 év után külföldi telepesekkel 
kellett feltölteni az elnéptelenedett 
vidékeket! Trianon fájdalmas sebei 
után nem kellene még efféle ötletek-
kel újabb részeket kihasíttatni a nem-
zet testébŒl!) 

A mohácsi vész 500-ik évfordulója 
közeleg; vajon mit hoz a magyarság-
nak? A magyar sereg és a király 
veszte után Buda elfoglalása ugyan-
ilyen sunyin zajlott, látszólag barátsá-
gos ebédre hívták meg Török Bálintot 
a vár kapitányát, miközben elfoglal-
ták Budát.

Európából és Magyarországról a 
történelem szerint, csak komoly harc-
cal és véráldozattal tudták a katolikus 
seregek kiûzni az iszlám híveit. Tehát 
kedvességünk nekik semmit sem ér, 
csak konkrét elhatározással tudja a 
magyar kormány távol tartani, elkül-
deni Œket Magyarországról. MeggyŒ-
zŒdésem, hogy Európa nem oldhatja 
meg az egész Föld lakosságának 
problémáját. Az EU politikusai azon-
ban eladták Európát a jelek szerint, 
mert emberi ésszel fel nem fogható 
törvényhez ragaszkodik a bevándor-
lás kérdésében, ami ellen a lakosság 
mindenütt tiltakozik. Tehát az EU ve-
zetŒi Európa népeinek ellenségeihez 
tartoznak! A Transzatlanti szerzŒ-
désrŒl sem tudunk semmit, holott jú-
lius elején minden tagállam képvise-
lete jóváhagyta, de a média hallgat 
róla! Milyen csontváz fog kiesni a 
szekrénybŒl?

Javaslom, nézzünk utána a Korán 
hittételeinek, hogy tájékozottak le-
gyünk az eseményekkel kapcsola-
tosan, hogy megértsük az iszlamisták 
gondolkodását és reakcióit. Ilyen ér-
telemben az ISIS tevékenysége az 
iszlám által követett fundamentális 
hittételeken alapul, amit a szent köny-
vük, a Korán ír elŒ nekik.

A legfŒbb probléma, hogy a vallás-

gyakorlásuk ürügyén politikai követe-
lésekkel is elŒállnak, mert a szent 
Sarija (=iszlám) jogrendre fognak hi-
vatkozni, ami hitük szerint az egyet-
len isteni törvény, s ennek térhódítá-
sa, amit a fehér kormányok majd 
megengednek, (oktatás, pénzügy, kór-
ház, viselet, stb) maga alá fogja gyûr-
ni a keresztény értékalapú jogrendet! 
Így a Sarija fog uralkodni elŒbb-
utóbb Európában. 

A magyar történelem 500 éves peri-
ódusokban zajlik, s ezeken belül 300 
éves kis periódusok is megfigyelhe-
tŒk: Attillától Szent Istvánig, tŒle 
Mátyásig, illetve Mohácsig (a magyar 
önálló királyság megszûntéig), és 
innentŒl mostanáig, amikor újabb isz-
lám terjeszkedés okoz válságot.

A 300-as periódusok: Attilla-honfog-
lalások több fázisban Árpádig, Szent 
István keresztény állam alapításától 
(1. keresztény királytól) az Árpád(Tu-
rul)-ház kihalásáig, majd a töröktŒl 
napjainkig (XX.sz.).

Az utóbbi években Libanon, Szíria 
is, ahol pedig nagyszámú keresztény-
ség is élt, mára már teljesen moha-
medán lett, de a többi állam is, mint 
az afrikai és az ázsiai államok is 
mohamedánokká váltak. Így 
terjeszkedik az iszlám, kíméletlen 
intoleranciával a más kultúrák felé, 
elpusztítva, megsemmisítve ezeket a 
kultúrákat is. 

A bevándorlás hatásairól

Így pusztultak el a török hódoltság 
ideje alatt a magyar mûemlékek és 
történelmi hitéleti emlékek is (király-
sírok, csontok, szentségek, kódexek, 
épületek, stb.) 

Magyarország tragédiáját az okozta, 
hogy a török hódítást, megelŒzŒen 
senki sem vette komolyan a török 
veszélyt. Ugyanúgy, ahogy ma sem 
gondolunk rá! Ne feledjük, az 500-ik 
évforduló közeleg! A jelen eseménye-
ket nézve, mit fog számunkra hozni 
ez az évforduló? Véleményem szerint 
a mostani helyzetben irgalmasnak 
kell lenni ugyan, de határozottan ki 
kell Œket utasítani, illetve távol tar-
tani. A nemzetközi törvény pedig 
ilyen helyzetre nem érvényes, ebben 
a szükség állapotban, mint a mostani. 
A humanista, megengedŒ cselekedete-
inket a mohamedán bevándorlók 
gyengeségnek tekintik, ezért lenézik 
és megvetik a fehér embert. Hálát 
nem éreznek a gondoskodásért, sŒt 
elvárnak, követelnek! Csak erŒt mu-
tató államhatalom tudja országát 
megvédeni tŒlük.

Hunyadi János és Kapisztrán szent 
János Európára szóló nándorfehérvári 
(mai Belgrád) gyŒzelme a török felett 
70 évre visszavetette az iszlám elŒre-
nyomulását Magyarország felé. 

Ébredjetek!
(Forrás: ismeretlen kortárs szerzŒ.)



Európa sírbatétele
„A tengelyhatalmak leverése után a 

Szovjetunió fogja dominálni Európát, 
tehát még inkább fontos, hogy az 
Egyesült Államok kifejlessze és fenn-
tartsa a Szovjetunióval a lehetô legba-
rátságosabb kapcsolatokat.” [1945]

(F. D. Roosevelt)
Harminc év telt el azóta, hogy cik-

künk e szomorú jelmondata elhang-
zott. Ez a mondat nem csupán a para-
litikus elnök véleménye volt, hanem a 
titkos jaltai megállapodás lényege, 
vagy talán éppen a második világ-
háború titkos politikai célja. Általános 
vélemény szerint most Helsinkiben 
nemzetközi törvénnyé tették mindazt, 
amit a még ma is titokban tartott jal-
tai szerzôdés tartalmazott. Ha ez va-
lóban így igaz, akkor lezárult a kor-
szak, amely még reményt hagyott 
Európa népei számára. Alexander 
Szolzsenyicin  is úgy látja, hogy lezá-
rult egy korszak; végetért a harma-
dik világháború. A Le Monde párizsi 
lap hasábjain így jellemzi a mai hely-
zetet:

„ ... A harmadik világháború már be 
is fejezôdött, megtörtént, éppen az 
idén zárult le – s a szabad világ ment-
hetetlenül elvesztette. A harmadik 
világháború mindjárt a második után 
kezdôdött. Jaltában tört ki, Roosevelt 
és Churchill erôteljes tollvonásaival, 
akik az akkori gyôzelmet számtalan 
engedménnyel kívánták megünnepel-
ni: feláldozták és határtalan erôszak 
alá vetették Észtországot, Lettorszá-
got és Litvániát... majd nemsokára 
kiszolgáltatták Jugoszláviát, Albániát, 
Lengyelországot, Bulgáriát, Románi-
át, Csehszlovákiát, Magyarországot, 
Kelet-Németországot, Moldaviát és 
Mongóliát. A világ nem vette észre, 
hogy a harmadik világháború nem 
úgy zajlott le, mint a megelôzôek, 
nem dörgedelmes hadüzenetekkel, 
nem légitámadásokkal, hanem látha-
tatlanul, lábujjhegyen érkezve fúrta 
be magát a szabad világ elpuhult tes-
tébe, fedônevek alatt, amiket »demok-
ratikus átalakulásnak«, százszázalékos 
népakarat kifejezésnek, hidegháború-
nak, békés együttélésnek, normali-
zálásnak, reálpolitikának, enyhülés-
nek, vagy a támadót erôsítô »kereske-
delemnek« neveztek. Ha az elmúlt 
harminc év történetét megvizsgáljuk, 
egy hosszú, kacskaringós lejtôt lá-
tunk, mely állandóan és kizárólagosan 
lefelé halad a gyöngülés és a hanyat-
lás felé. A hatalmas, erôs nyugati or-
szágok, melyek két nagy háborút 
megnyertek, e harmincéves »békés« 
korszakban, egyre jobban meggyön-
gültek, igazi és lehetséges szövetsé-
geseiket elvesztették, szavahihetôsé-
güket eljátszották és számos földrészt 
és embertömeget szolgáltattak ki ke-
gyetlen ellenségeiknek. Sokkal több 
országot és népet adtak át legyôzô-
jüknek, mint bármi más eddig lezaj-
lott háború, vagy kapituláció az em-
beriség történetében.”

Mindig bosszantott, ha emigrációs 
újságokban arról olvastam, hogy „fel 
kell világosítani a Nyugatot”, mert 
nem ismerik eléggé a bolsevizmust, 
különben nem üzletelnének vele. Még 
bosszantóbb az a zsurnalisztikai 
zsonglôrködés, amivel újságaink poli-
tikai cikkírói mindent megmagya-
ráznak a körülményekkel, vagy naivi-
tással, de azt a tényt, hogy Amerika 
minden diplomáciai tevékenységét és 
minden háborús beavatkozását újabb 
bolsevista térnyerés követ, még csak 
feltételezni sem tudják. Pedig a hi-

degháborús szédítés már rég elmúlt. 
Mert szédítés volt csak, taktikai lé-
pés, idônyerés Európa teljes leigázá-
sára. Amerika kormánya (és vele a 
többi nyugati kormányok) az egész 
hidegháborús idôszakban sohasem tá-
madták a kommunizmust mint ideo-
lógiát, sohasem kifogásolták a rend-
szer embertelenségét, hanem csupán 
a szovjet együttmûködô készségét 
hiányolták. Az soha nem jött szóba, 
hogy a demokratikus és kapitalista 
nyugati államok kormányai az orosz-
országi diktatórikus bolsevizmus he-
lyébe demokratikus és kapitalista 
rendszert igyekeznének elôsegíteni. 
Az egész „antibol-sevizmus” érthetet-
len volt, és inkább csak a szavak 
világában élt, mint a cselekedetekben. 
De ma már a szavak és cselekedetek 
összehasonlításának önállóbb útján 
kívül is, széleskörû irodalom áll az 
emigrációs újságíró rendelkezésére a 
kapitalizmus és a bolsevizmus kap-
csolatait illetôen, amelyekbôl Nyugat 
helyett önmagát világosíthatná fel és 
bevallhatná végre önmagának és ol-
vasóinak, hogy eddigi elképzelései a 
bolsevizmusról hiányosak voltak.

Könyvek és folyóiratok egész sora 
jelenik meg ma már, elsôsorban ép-
pen Amerikában, és ad választ arra a 
kérdésre ami három nemzedéket töl-

tött el aggodalommal: miért támogat-
ják nyugatról a bolsevizmust? 

1932-ben Magyarország kormányzó-
ja Horthy Miklós felhívást intézett 
huszonhárom ország államfôjéhez a 
„Szovjetunió elleni összefogás” címen. 
Többek között így írt a kormányzó:

„Szovjetoroszország fennállása óta, 
nyíltan megsemmisítô harcot folytat 
az egész világ ellen, azzal a jelszóval, 
hogy ki kell irtani a nyugati kapitaliz-
must. És ez a nyugati kapitalizmus, 
ahelyett, hogy összefogna és felvenné 
a harcot, segít ellenségének békés és 
háborús technikájának teljes kiépíté-
sében. Egy állam sem vállalkozik 
semmiféle szembeállásra, az egyik 
azért nem, mert túl sok a kommunista 
saját országában, a másik, mert nem 
kívánja átengedni senki másnak ex-
portlehetôségeit. Olyan kormánnyal, 
amelyik az adott szó szentségét nem-
csak nem ismeri, hanem ki is neveti, 
sem üzleteket, sem szerzôdéseket 
kötni nem lehet... Meg kell indítani 
végre a pokoli hatalomnak a megfoj-
tását a világ gyógyulásának elômoz-
dítása érdekében, mert addig nem 
lesz béke, boldogság és prosperitás a 
földön.”

A felhívásnak nem is lett eredmé-
nye. Lezajlott azóta a második világ-
háború 50 millió halottal és a „harma-

dik világháború” Kína és egész sor új 
bolsevista állam alapításával, újabb 
50 vagy több millió halottal. A háború 
istenének bôven áldozott az emberi-
ség. Ez az áldozat anyagiakban olyan 
összegekre rúgott, hogy ma már han-
gosan kérik számon mindenütt nyu-
gaton, ennyi áldozat után, hol van 
minden háborúnak a hangosan hirde-
tett célja: a béke és szabadság?

Ezt a hadianyagmennyiséget csakis 
a nyugati nagytôke állíthatta rendel-
kezésre, és ha mind ennek eredménye 
a bolsevizmus növekedése, akkor va-
lóban jogos a kérdés – amit ma már 
széltében-hosszában feltesznek – va-
jon a bolsevizmus nem csupán csak 
egy része, eszköze egy még hatalma-
sabb összeesküvésnek, amely a vilá-
got egyetlen diktatórikus hatalom alá 
akarja vonni?

A második világháborút a gyôztes 
hatalmak azért hosszabbították meg a 
feltétel nélküli gyôzelemig, hogy a 
béke, a rend, a szabadság – a „gonosz 
erôk” elpusztítása után – akadály nél-
kül kiépülhessen az egész földön. A 
háború után a nyugati közvélemény 
és a politikai köröknek nem bolsevis-
ta-szimpatizáns része egyre nagyobb 
felébredéssel követelte a jaltai szer-
zôdés nyilvánosságra hozatalát, mert 
választ akart kapni: nem csapták-e be 

vezetôi a szovjet európai térnyerése 
kérdésében. A kormányzat számos 
tagját, mint titkos (crypto-) bolsevis-
tát leplezték le Amerikában, és már-
már rendszerváltozásra került a sor, 
amikor a kormányon levôk hirtelen 
felfedezték, hogy az „oroszok becsap-
ták ôket”. És hogy végülis ôk az igazi 
antibolsevisták. Új háború kezdôdött: 
a hidegháború. Kifelé szovjet-ellenes 
szólamok, nagy ígéretek, álcázott dip-
lomácia. A valódi háború az amerikai 
belsô politikai térségben zajlott le, 
amelynek elsô lépcsôjeként félreállí-
tották a bolsevista-ellenes politikuso-
kat avval, hogy a kormányzat hivata-
losan is antibolsevizmust hirdetett, 
második lépcsôjeként bolsevista-elle-
nes háborút indítottak Koreában és 
Vietnamban, de a gyôzelmet megti-
ltották, közben fennakadás nélkül 
segítették Vörös Kínát, Jugoszláviát 
és kerülô úton a Szovjetuniót. Végül – 
amikor a világ érzékelte, hogy a kom-
munizmus ellen még a dzsungelban 
sem lehet sikerrel harcolni, détente 
néven nyíltan meghirdették a szovjet-
tel való barátság politikáját.

Közben – éppen a szerepjátszás ha-
tása alatt – az oroszok kezdték dédel-
getni saját világhódító szándékaikat, 
és igyekeztek független utat járni: a 
nemzetközi bolsevizmustól független 
utat.

Jugoszlávia „elszakadása Moszkvá-
tól” 1948-ban az elsô jelzése ennek az 
önálló orosz útra lépésnek. Jaltában – 
következtetésünk szerint – Oroszor-
szág beleegyezett abba, hogy a gond-
jaira bízott kelet- és közép-európai 
államokból megalakítja a Bolsevista 
Commonwealth-et, amihez hamarosan 
csatlakoztak volna Európa többi álla-
mai. Sztalin azonban úgy gondolta, 
hogy hódításaival elég erôs egyedül 
is a világhódításra; igyekezett függet-
leníteni magát a bolsevizmust pénzelô 
nagytôkésektôl. Ez volt a „sztaliniz-
mus”, és ez volt a hidegháborúnak a 
másik oka.

1956 eseményeinek országos nagy 
dilemmája a magyarországi pártem-
berek dilemmájából fakadt: melyik 
irányzat fog gyôzni: a nemzetközi 
bankár bolsevista,  vagy az orosz 
bolsevista?  Ez vágta két oldalra: elvi 
forradalmár,  vagy hatalom-pártira  a 
magyarországi pártot is, mérhetetlen 
zûrzavart okozva köztük. Ezért tudott 
közéjük vágni és az események felett 
úrrá lenni a magyar szabadságharc, 
ami végülis, közvetve, a népek börtö-
ne felbomlásának rémét felidézve, az 
oroszok meghátrálását és a nyugati 
bolsevizmus helyzeti sikerét eredmé-
nyezte. A nagyfônök azután jelt adott 
balekország legázolására.

Háborút is, forradalmat is, új világ-
rendet is csak az tud csinálni, akinek 
pénze van hozzá. Hogy idáig (Helsin-
ki) eljutottunk, erre a mélypontra, 
hogy minden európai kormány részt-
vesz ebben a bolsevista Magna Char-
tában, úgy lehetett csak, hogy a hata-
lom gyakorlásának minden irányító 
szála a világbolsevizmus megszer-
vezôinek kezében van.

A világesemények mostantól már 
nyíltan is a baloldali vágányon fognak 
futni, amelynek töltésén új helyezke-
dések kapaszkodnak, melyek útjában 
új ellenállások kelnek életre. Felgyor-
sult ütemben haladunk Európa teljes 
konstitucionális leláncolása felé, és 
ha így megy tovább, nem lesznek töb-
bé nemzetek, amelyek útját állhatnák 
a bolsevista világdiktatúrának. 

(Ausztráliai Magyarság,
1975. szeptember)

Ilyen a világ! (12) 
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 Kedves Olvasóim!
Szolzsenyicin jelentôsnek tartja a vi-

lágban szétszórtan élô zsidóság szerepét 
a nemzetközi politikában:

„Zsidónak lenni társadalmi szerep – az 
idegen szerepe, aki nem olyan mint min-
denki más. Csodálatos módon egyesítik 
magukban a törzsi hûséget és az egyete-
mes principiumot.”

Szolzsenyicin fonosnak tartotta meg-
írni országa történetét, mint két együtt 
élô népnek, az orosz és a zsidó népnek 
közös története. Ezeroldalas történetfi-
lozófiai tanulmányt készített a tôle meg-
szokott alapossággal, töménytelen szak-
irodalmi áttekintéssel. 

A tanulmány magyarul is megjelent 
2005-ben, két kötetben. Címe: Együtt I. 
Oroszok és zsidók a cári Oroszországban, 
Együtt II. Oroszok és zsidók a Szovjet-
unióban. A néhánymillió zsidónak meg-
határozó szerepe volt a sokmillió orosz 
és egyéb oroszországi nép történetében, 
de a bolsevista forradalomban és a szov-
jet állam fenntartásában közel egyenlô 
erôvel, folyamatos vetélkedéssel voltak 
együtt, 

A szerzô idéz valakit: „Az orosz szoci-
alizmus az orosz önkényuralom közvet-
len leszármazottja.” A nyugatról érkezett 
liberalizmusba hajló cári Oroszországot  
a nyugatról plántált kommunisták dön-
tötték meg 1917-ben. Ez közös útnak 
bizonyult a két nép számára a cári elnyo-
matás ellenében. Ebbe a létrehozott ha-
talmi képletbe a szervezést, a pénzt és a 
nemzetközi legitimációt a zsidók adták.

Troczky volt a kapitalisták kedvenc 
bolsevistája, de Sztalin a pártdiktatúrában 
valóságos diktátor volt, ravasz és kegyet-
len. Haláláig (1953) sikerrel egyensúlyo-

zott, leszorítva a huszas évek terroristáit 
(internacionalista bolsevistákat), ugyanak-
kor elnyerve a Nyugat politikai, anyagi tá-
mogatását, beleértve a háborúra felfegy-
verkezést, a háborús támogatást, és a há-
ború utáni újjáépítés amerikai finanszíro-
zását.  Elnyerte a tartós megszállást Euró-
pa keleti felére, és a világuralmi politikai 
és katonai partnerséget. Két világhódító 
akarat találkozott , valószínûleg mindket-
tô a másik kiszorítására spekulált.

Sztalin halála után kezdôdhetett el a 
játék a Szovjetunió oroszbirodalmi jelle-
gének átszerelésére a nemzetközi bolse-
vizmusra.  

„Aki a XX. század 50–80-as éveiben 
hallgatta a Szovjetunióba irányuló ame-
rikai rádióadásokat, annak úgy tûnhetett, 
hogy más egyéb fontos kérdés a zsidó-
kérdés mellett országunkban nem is léte-
zett.” 

A hatvanas évektôl a szovjet zsidók 
helyzetének javulása nyomán felfejlôdött 
a barátság Nyugat és a Szovjetunió között. 
A cél: a Szovjetunió javítása, elfogadha-
tóbbá tétele. Enyhült a „kozmopoliták” 
elleni kampány, „a zsidók jelentôsen felja-
vították a »demokratikus mozgalom«, a 
»disszidensek létszámát és ezeknek me-
rész tagjaivá váltak. Így váltak a zsidók 
ismét oroszországi forradalmárokká ... 
úgyhogy bármiféle progresszív haladás a 
zsidók nélkül ismét lehetetlenné vált.”

Írásomban, 1974-ben a nyugati, fôleg 
amerikai szovjetbarát politikában ponto-
san arra mutattam rá, amit Szolzsenyicintôl 
olvashattam bô harminc év múltán.

Csapó Endre

2015. október 8.



Mennyi élelmet kapott Napóleon 
számûzetése idején?

Ötven liter szeszt, 22 kiló marhahúst, 
30 kiló kenyeret kapott naponta Na-
póleon és kísérete a Szent Ilona brit 
szigeten töltött számûzetése idején -– 
derült ki egy Angliában elárverezett 
leltári nyilvántartásból.

„E fantasztikus okmányból részlete-
sen megtudhatjuk, mennyi és milyen 
minôségû bort, égetett szeszt és élel-
met kapott Napóleon a számûzetése 
alatt” –-- közölte a Wolley & Wallis 
árverési ház.

A napi szállítmányban több mint 50 
üveg bor és almabor, sör, pezsgô és 
több más ital volt, továbbá 22 kilo-
gramm marha- vagy borjúhús, 30 kilo-
gramm kenyér, 22 kilogramm bárány- 
és sertéshús, egy sült disznó, 2 pulyka, 
4 kacsa, 9 gyöngytyúk, 12 galamb, 42 
tojás, 15 üveg tej és más dolgok --– a 
Wolley & Wallis szerint.

A leltárt 1820. október 13-án keltezték 
és a Szent Ilona szigetén szolgáló Den-
zil Ibbetson brit katonatiszt látta el 
kézjegyével. Az irat 976 fontért cserélt 
gazdát.

A leltár felsorolja Napóleon reziden-
ciája, Longwood mintegy ötven lakóját 
is, közöttük a császár hívének, Bert-
rand tábornoknak hét családtagját.

A lemondatott császár 1815. október 
15-én 69 napos utazás után érkezett 
Angliából Szent Ilona szigetére, ahol 

52 évesen, 1821. május 5-én hunyt el, 
feltehetôen gyomorrák következté-
ben.

* * *
Összeállítást készített a Bloomberg 

üzleti portál arról, hogy mennyi pénz 
jutna egy adott országban a sze-
génységi küszöb alatt élôknek, ha an-
nak leggazdagabb emberének vagyo-
nát köztük felosztanák. 

Az indexet stílszerûen Robin Hood 
után nevezték el. A szerkesztôk 42 
országot vettek górcsô alá és megnéz-
ték az ország leggazdagabb emberének 
vagyonát. Ezt az összeget elosztották a 
szegények számával és a hányados 
alapján rangsort készítettek.

Az élre nyilvánvalóan az alacsony 
népességû országok kerültek. Ciprus 
leggazdagabb embere a norvég szár-
mazású olaj- és hajómágnás, John 
Fredriksen, aki még szülôhazájában 
lett milliárdos. Amennyiben 15 milli-
árd dollárra becsült vagyonát feloszta-
nák, akkor minden egyes nélkülözô 
ciprusi 46 ezer dollárt kapna. A svéd 
szegények 33 ezer dollárra számíthat-
nának, ha az IKEA alapító Ingvar 
Kamprad 45 milliárd dollárra taksált 
vagyonát szétosztaná.

Az Egyesült Államok a rangsor végén 
van. Bill Gates hiába a világ egyik leg-
gazdagabb embere 85 milliárd dollár-
jával, ezt több tízmillió részre osztva 
viszont alacsony értéket kapunk. Az 

amerikaiak 15 százaléka él szegény-
ségben, ôk fejenként 1,700 dollárhoz 
jutnának, ha Robin Hood módjárá 
elvennék a milliárdos vagyonát és azt 
ôk kapnák meg. A Robin Hood-index 
készítôi elismerik, hogy a lista összeál-
lításában nem vették figyelembe a 
vásárlóerô-paritást és a szegénységi 
küszöb kiszámítása is országonként 
eltérhet.

* * *
Rekordáron, 197 ezer dollárért kelt el 

Charles Darwin brit természettudós 
egy levele a Bonhams aukciósház New 
York-i árverésén.

A szakértôk a levél értékét 95-98 ezer 
dollárra becsülték --- közölte az auk-
ciósház. Darwint (1809-1882) korában 
számtalan szóbeszéd és találgatás 
övezte hite miatt, de magánéletérôl, 
vallási meggyôzôdésérôl keveset 
beszélt a nyilvánosságnak.

Az elárverezett levélben, amelyet 
egy fiatal ügyvédnek, Francis Mc-
Dermottnak 1880-ban írt, Darwin 
bevallotta, hogy nem hisz sem Isten-
ben, sem a Bibliában. 

„Kedves Uram!
Sajnálattal tájékoztatom Önt arról, 

hogy nem hiszek a Bibliában, mint 
isteni kinyilatkoztatásban és ezért 
Jézus Krisztusban sem, mint Isten 
fiában. Tisztelettel Charles Darwin.”

A levelet Darwin válaszként írta 
McDermott azon kérésére, hogy a 
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Izraeli 
és más falak

A magyar „haladó”, „demokrata” bal-
liberális köröktôl nem egyszer hallot-
tuk, hogy a nemrég a magyar-szerb 
határon felépített technikai záró kerí-
tés nem ér sokat, mert úgyis átmennek 
rajta a migránsok és ezért nem egy 
megoldás.

Sajnos ezek az urak és hölgyek vagy 
már elfelejtették, ha egyáltalán valaha 
gondolkoztak azon, hogy milyen siker 
történetnek nevezhetô a berlini fal. Itt 
a siker úgy értendô, hogy milyen haté-
kony volt ez a toronyokkal és határô-
rökkel támogatott fal a nem-engedé-
lyezett határátlépések megállításá-
ban.

A berlini fal felépítése elôtt, (1961 
augusztusában kezdték) 3.5 millió ke-
let német disszidált Nyugat Németor-
szágba Berlinen keresztül. A falat 
1961 és 1989 között mindössze ötezer 
esetben lépték át illegálisan különféle 
módon, és ez kb 200 halálos áldozatot 

is követelt. A 155 kilométer fal ledön-
tése 1989-ben Európa és a világ számá-
ra az európai kommunizmus bukásá-
nak egyik legfontossabb eseménye 
volt.

Akik a Rákosi majd a Kádár vezette 
rendszer idején Sopronban éltek min-
den nap láthatták a dupla, elaknásított, 
a Balti tengertôl az Adriai tengerig 
terjedô Churchill által vasfüggönynek 
keresztelt de nálunk csak „drót”-nak 
nevezett kerítést. Nos ez a „drót” a ber-
lini falhoz hasonlóan is „sikeresnek” 
bizonyult.

Elsô pillanatban még valami viccnek 
is tekinthetô az a fejléc a New York 
Times szeptember 6-i számában Isa-
bel Kershnertôl, hogy „Natanyahu 
visszautasítja azt a kérést, hogy Izrael 
is fogadjon be sziriai menekülteket”. 
Az izraeli kormányfô ezt azzal okolta, 
hogy „Izrael egy nagyon kis ország 
aminek nincs demográf és földrajzi 
mélysége”. Ugyanakkor azt is bejelen-
tete, hogy elkezdik a keleti Izrael-
Jordánia határon a védô kerítés meg-
építését. Amíg Sziria szomszédjai Li-
banon és Jordánia több százezer me-
nekültet befogadnak, az amerikai új-
ság rámutat, hogy a sziriai bevándorlók 
már azért is elkerülik a szomszédos 
Izraelt mert Sziria és Izrael között 
technikailag háborús állapot áll.

A szir menekültek (keveset és átvilá-
gítottakat) befogadását javasló Isaac 
Herzog az ellenzéki Munkás párt ve-
zetôje odavágta a kormánykoaliciónak 
„Ti elfelejtettétek, hogy mit jelent 
zsidónak, menekültnek és üldözöttnek 
lenni!” Erre Ysrael Katz Likud 
miniszter úgy reagált, hogy Herzog 
legalább vendégeljen meg házában 
arab menekülteket.

Az Egyiptom-Izrael határon átszivár-
gó afrikai (szudáni és erietriai) beván-
dorlásának vetett véget egy 5 méter 
magas 250 km hosszú acél határ 
kerítés ami a Gaza övezettôl a déli Eli-
at városig húzódik. Az afrikai mene-
külteket a nemzetközi szabályoknak 

megfelelôen nem küldték vissza szá-
mukra veszélyes országokba, de csak 
nagyon kevesen kaptak hivatalos me-
nekült státuszt és a jövôjük bizony-
talan.

Annak ellenére, hogy Izrael és Jor-
dánia aláírtak egy békeszerzôdést és a 
határnál nyugalom van, Izrael az izra-
eli-jordániai határnál is egy 5 méter 
magas kerítést fog létrehozni, mert 
tart az illegális bevándorlástól és a ter-
roristáktól. Mivel az izreali-lebanoni 
és izraeli-sziriai határon is már helyén 
áll az acél kerítés, amikor a keleti ha-
táron elvégzik a munkát az egész Iz-
rael államot 5 méter magas technikai 
határ zárlat fogja körülvenni. A New 
York Times cikk nagyon röviden meg-
említi, hogy Izrael a megszállt Cissjor-
dániában (West Bank) is felállított 
falakat.

A mi „haladó” balliberális testvéreink 
szerint a szerb-magyar határon fel-
állított kerítéssel Magyarország kiírta 
magát Európából. Nagyon sokan sze-
retnének tudni, hogy hogyan véleked-
nek a mi „haladóink” az Izraeli falakról 
és hogy szerintük honnan írhatta ki 
magát Izrael ezek miatt. Mindenesetre 
nem elfogadható az a válasz, hogy 
„Amit szabad Jupiternek azt nem sza-
bad az ökörnek”. 

A magyar-szerb határon a kerítés és a 
mögötte álló fegyelmezett rendôrség 
és katonaság eddig nagyon sikeres 
volt. De lehetséges, hogy a Görögor-
szágból áramló migránsok nagy töme-
gei elérik ezt a határt és akkor ma még 
beláthatatlan kihívásokkal kell majd 
szembenézni hazánknak.

Reméljük, hogy a fafejû európai ve-
zetôk és brüsszeli bürokraták végre 
hallgatnak Orbán Viktorra és intéz-
kednek. Mindenesetre nagyon örü-
lünk, hogy abból a hat javaslatból amit 
a magyar miniszterelnök nemrég az 
EU kormányfôk gyûlésén benyújtott 
ötöt már el is fogadtak.

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART
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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neves természettudós tisztázza néze-
teit e kérdésben. Darwin A fajok 
eredete címû úttörô munkájáról vált 
világhírûvé, ebben fejtette ki elméletét 
az evolúcióról és a természetes 
kiválasztódásról.

* * *
A klímaváltozásnak a jégsapkák és 

gleccserek olvadása az egyik követ-
kezménye. Ugyan a tengerszint emel-
kedésébôl kiindulva ez elég negatív 
következmény, vannak azért pozitívu-
mai is: a visszahúzódó jégsapkák alól 
hosszú évtizedek óta befagyott hol-
ttestek és tárgyak bukkannak elô.

„Mindig színes, tájba nem illô dolgo-
kat keresek, hegymászócipô-részle-
teket és hátizsákokat gyakran látok is” 
–-- mondta a BBC-nek egy helikopteres 
hegyimentô, Gerold Biner. Hozzátet-
te: „a svájci Matterhorn keleti oldalán 
rengeteg ilyen dolog található. Mindig 
azt mondom, hogy alpinista boltot 
lehetne nyitni az ott lévô cuccokból”.
Ám két éve, amikor egy menedékház 
felújításához szállított építôanyagot, 
Biner különös dologra lett figyelmes a 
hegy északi oldalán húzódó gleccser 
aljában. Mint kiderült, egy emberi 
testre bukkant rá.
Jonathan Conville brit hegymászó 

1979-ben tûnt el a hegyen, majd 2013-
ban ismét elôkerült, de nem ott, ahol 

nyoma veszett. A gleccseren belül 
lecsúszott a jégfolyam aljára, ahol az 
olvadt víz csordogál… Szeptember 
végén szokott a legvékonyabb lenni a 
jégtakaró a hegyen, tavaly az év ezen 
idôszakában egy másik személy újabb 
két holttestre bukkant rá.

Miután a holttesteket DNS-tesztnek 
vetették alá, kiderült, hogy két japán 
hegymászóról –-- Kobajasi Maszaju-
kiról és Oikava Micsióról –-- van szó, 
akik egy 1970-es hóviharban tûntek el, 
azaz kilenc évvel Conville halála elôtt. 
A japánok elôtt nem sokkal egy fran-
ciára, utánuk pedig egy cseh férfira 
leltek a Matterhornon, azaz egyre több 
holttest „szabadul” a jég és a hó fogsá-
gából.

A Berni Egyetem gleccserkutatója, 
Martin Grosjean ezzel kapcsolatban a 
BBC-nek elmondta: a jégfolyamok az 
elmúlt két évtizedben a korábbiaknál 
gyorsabban húzódnak vissza. Hozzá-
tette: még az a jég is olvadásnak indult, 
amely már ezer éve meg sem moccant 
–-- új ágat adva a tudománynak, a 
gleccserrégészetet.

1966-ban zuhant le az Air India járata 
a Mont Blanc-nál, a rakományból egy 
láda belefúródott a Bossons-gleccser 
jegébe. Közel ötven évet kellett várni 
arra, hogy ismét elôkerüljön: 2013-ban 
bukkantak rá a ládára, amelyben száz-

nál is több, különbözô színû és fajtájú 
drágakô lapult. Ezek összértéke több 
mint 77 millió forint lehet, feltehetôen 
az orosz származású brit drágakô-ke-
reskedô Issacharoff családé volt.

A jégbôl ugyanis nemcsak modern 
kori holttestek, hanem ôsemberek is 
elôkerültek már (pl. Ötzi), emellett 
ötezer éves tárgyak és római kori em-
lékek is felbukkantak az olvadás kö-
vetkeztében. Utóbbiakat Grosjean 
külön kiemelte, ugyanis egy-egy római 
kori cipôszegecsen rajta van, hogy 
mikor és hol készült, valamint az is, 
hogy milyen célra: civil vagy katonai 
lábbelihez.

Felmerül a kérdés, hogy nem lenne-e 
érdemes az eltûnt hegymászók kere-
sésére indulni most, amikor van is 
esély arra, hogy megtalálják a teteme-
ket. A BBC újságírója szerint ezúttal 
nem a hegymászók jelentéseire és az 
éles szemû helikopterpilótákra kellene 
hagyatkozni, hanem tüzetesen át kel-
lene vizsgálni az alpesi gleccserek alsó 
régiót az év most következô pár heté-
ben, amikor a leginkább visszahúzódik 
a jég.

A Matterhornon egyébként mindösz-
sze húsz ember tûnt el 1865 óta, ami 
eltörpül a hegy 5-600 halottjához ké-
pest. Ám ha tágítjuk a kört, egyre na-
gyobb az eltûntek száma –-- a svájci 

Valais kantonban például 270 ember 
nem került elô a hegyekbôl, többségé-
ben túrázók, hegymászók és síelôk. 
Hogy miért lenne fontos megtalálni az 
eltûntek holttesteit? A családjaik mi-
att, ugyanis holttest nélkül nincs teme-
tés, a gyász és a tragédia feldolgozása 
is sokkal nehezebb.

Visszatérve a cikkünk elején említett 
brit hegymászó történetére, Conville
testvére, Katrina Taee a BBC-nek 
elmondta: édesanyjuk sosem fogadta 
el, hogy fia elhunyt, mindig visszavár-
ta. Katrina hozzátette: „Egy idô után 
már reménykedtem, hogy sosem kerül 
elô, mert egy hegyen igazán békében 
nyugodhat”. Ám testvére, Melissa 
mindig is meg akarta találni Jonathan 
holttestét, majd miután DNS-tesztre 
utaztak Svájcba, 34 évvel a bátyjuk 
halála után a kezükben tarthatták a 
földi maradványokat.

Egy másik család azonban még min-
dig keresi rokonát: az 1865-ös elsô 
expedíció utolsó eltûnt tagját, Lord
Francis Douglas-t, a Queensberry 
márki fiát. Tagja volt a Matterhornt 
elsôként meghódító csapatnak, ám 
három társával együtt odaveszett a 
hegyen. A mostani márki, Donald
Queensberry dizájner elmondta: min-
dig is hitt abban, hogy megtalálja ük-
ük-nagybátyját. A márki tizenöt éves 
unokája azt tervezi, hogy egy 78 éves 
angol hegymászóval jövôre bejárja a 
hegyet rokona után kutatva.
Bizonytalan jégmozgások
Martin Grosjean gleccserkutató 

azonban figyelmeztet: a gleccserek 
elmúlt 150 évben tapasztalt mozgásai 
miatt kicsi az esély arra, hogy a lordot 
valaha meglelik. Elmondása szerint 
körülbelül 20-50 év kell egy gleccseren 
ahhoz, hogy a benne lévô tetem az al-
ján kössön ki. A fenti példákban 34 és 
44 év telt el az eltûnés és az elôkerülés 
között. Számításai szerint Lord Doug-
las már 1900-ban a gleccser alján le-
hetett, azaz már nincsenek meg a ma-
radványai. Hozzátette: mindig 
történnek meglepetések.

A mozgások nem olyan kiszámítha-
tóak, mint azt Grosjean hiszi, sok eset-
ben évtizedekig meg sem mozdulnak a 
gleccserek, így azt sem lehet megmon-
dani, mikor bukkannak fel az eltûnt 
holttestek –-- ezt már Martin Callanan, 
a Norvég Mûszaki Tudományegyetem 
tudósa mondta a BBC-nek Szerinte 
egyre-másra bukkannak majd fel a 
következô évben a tetemek. Addig 
azonban nem érdemes keresgélni, 
mert újabb emberek tûnhetnek el a 
hegyen.

* * *
Az európai felnôttek egyharmada és 

a serdülôk kétharmada nem mozog 
eleget, illetve folytatni kell a dohány-
zás elleni határozott fellépést –-- áll a 
WHO friss jelentésében.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) stratégiai célja a nem fertôzô 
betegségek miatti korai halálozás 25 
százalékos csökkentése 2025-ig, 
amelyhez hozzájárul a WHO Európai 
Régiója által elfogadott fizikai aktivi-
tási és dohányzásellenes akcióterv is.

A kormányokat és a véleményfor-
málókat akarja bevonni a WHO abba, 
hogy népszerûsítsék a fizikai aktivitás 
növelésére kidolgozott programokat 
és a különbözô országok jó gyakorlatát 
–-- fejezte ki Dr. Joao Breda a WHO 

táplálkozási, fizikai aktivitási és elhí-
zás elleni programmenedzsere a WHO 
Európai Regionális Bizottságának 65. 
ülésén Litvániában, Vilniusban. A 
2015. szeptember 14-17 között, 260 
küldött részvételével megrendezett 
tanácskozáson a WHO Európai Regi-
onális Bizottsága hangsúlyozta, hogy 
milyen fontos a korai életkorban foly-
tatott fizikai aktivitás, amely lehetô-
séget biztosít mindenkinek az egészsé-
ges életkezdésre és a betegségmentes 
idôskorra.

Az egészségügyi célok eléréséhez 
hozzájárulhat a már tíz éve életben 
lévô Dohányzásellenes Keretegyez-
mény, amely a dohányzás járványszerû 
terjedésének megakadályozását tûzte 
ki célul. Annak ellenére, hogy a férfiak 
és a nôk körében a dohányzás nép-
szerûsége 2000 óta csökkenôben van a 
régióban, a nôk dohányzása ez európai 
régióban nagyobb arányú, mint bár-
mely más WHO régióban.
Kristina Mauer-Stender, a WHO 

európai dohányzásellenes program-
menedzsere körvonalazott egy új úti-
tervet, amely erôsíti a Dohányzásel-
lenes Keretegyezmény régiós 
jogrendbe való beillesztését. Az úti-
terv célja a jelenlegi 15 éves vagy 
annál idôsebb személyek körében 
2025-ig a dohányzás legalább 30%-os 
csökkentése. Akkor fogja elérni a ha-
tását a „dohányzás abnormálissá téte-
lét” szolgáló akció, ha része lesz a 
füstmentes törvények alkotása --– kü-
lönösen a gyermekek környezetére 
vonatkozóan –-, a cigarettareklámok, --
-promóciók és szponzorálások átfogó 
betiltása és a társadalmi összefogás 
annak érdekében, hogy a fiatalok ne 
kezdjék el a dohányzást.
Dr. Vera Luiza da Costa e Silva, a 

Dohányzásellenes Keretegyezmény 
titkárságának vezetôje a dohányzás 
visszaszorítása érdekében folytatott 
erôfeszítéseket úgy írta le, mint egy 
„erôs és ártalmas ellenséggel” folyta-
tott harcot, és óva intett az elégedett-
ségtôl és tétlenségtôl: „a vitát meg-
nyerhetjük, de a csatát könnyen 
elveszíthetjük”. A WHO Európai 
Regionális Bizottságának tagjai hang-
súlyozták, hogy fontos a széles körû 
összefogás a dohánytermékeknek egy-
séges csomagolásának bevezetése és a 
dohányipar elleni jogi harc érdekében, 
valamint nemzetközi együttmûködésre 
van szükség a dohánytermékek illegá-
lis kereskedelmének visszaszorításá-
ra.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 
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Az elsô 
fenyegetés

Egyikünk sem tehet arról, hogy az élet 

bármely mozzanatáról mi jut eszébe. 

Arról azonban igen, hogy gondo-lattár-

sítását ráteszi-e a valóság mérlegére, 

mielôtt megosztja a széles nyilvános-

sággal.

Frölich Róbert fôrabbi nyilatkozott a 

New York Timesnak, hogy neki a mene-

külttáborokról Auschwitz jutott eszébe. 

„Szörnyû volt látni a képeket, amikor a 

rendôrség [a cseh rendôrségrôl van szó, 

Frölich nem említette] számokat írt fel 

emberek karjára. Ez Auschwitzra emlé-

keztetett. És aztán embereket feltenni a 

vonatokra fegyveres ôrökkel, hogy tá-

borba vigyék és bezárják ôket? Ezek 

természetesen a holokauszt visszhang-

jai.” De miért természetesen? Nem 

lenne ez a gondolattársítás ilyen magától 

értetôdô, ha a fôrabbi arról az apróságról 

nem felejtkezne el, hogy nem nyilaske-

resztes, turáni arcú, Afrikában, Ázsiá-

ban helikopterekrôl ledobott rendôrök 

hajtották erôszakosan a migránsokat 

Szíriából, Afganisztánból, Eritreából 

megsemmisítési céllal a bicskei me-

nekülttáborba. Nem, ezek az emberek 

jöttek. Özönlöttek. Olyan országokból, 

amelyeknek városait történetesen az az 

Amerika bombázta porig, ahol az egyik 

vezetô lap a New York Times, amelyik-

nek a fôrabbi oly gyermeki bizalommal 

nyilatkozott auschwitzi áthallásairól.

Meglepô, manapság ki mindenkinek 

jut eszébe Magyarországon Auschwitz. 

Csak itt, sehol máshol. A Magyar Iszlám 

Közösség kiadott egy közleményt, ame-

lyet a miniszterelnöknek címeztek. A 

közlemény tónusa kifejezetten fenye-

getô. Nehezményezik, hogy Orbán 
Viktor azt nyilatkozta, „senki ne köve-

telje tôlünk, hogy sok mozlimmal éljünk 

együtt”, de hozzátette, a körúti keba-

bossal senkinek semmi baja.

Jó, ha tudjuk: a magyar állam támo-

gatja az itt élô mozlim közösségeket, az 

elmúlt években jelentôs összeget kap-

tak, többek közt egyházi célú jutta-tás-

ként, köznevelési támogatásként. Ennek 

JOGI KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával 
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének 

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,  
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au , 
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.

fényében különösen visszataszító, hogy 

a Magyar Iszlám Közösség erôsen ra-

dikális hangnemben úgynevezett hara-

mot hirdetett a kormány-pártok ellen. 

Hogy a „haram” vallási tilalom-e, vagy 

annál több is, arra könnyû következ-

tetnünk abból, hogy a 2002-ben Nigériá-

ban alakult Boko Haram (körülbelüli 

jelentése: a nyugatosodás szentségtörés) 

merényletek sorozatát követte el, 

amúgy az al-Kaida pénzelte ôket, és 

tartott nekik kiképzést. Úgyhogy egy 

iszlám közösség részérôl a haram meg-

hirdetésénél kevés barátságtalanabb lé-

pés létezik. De maradjunk még a Ma-

gyar Iszlám Közösség közleményénél, 

mert rendkívül ismerôs a demagógiájuk! 

Mintha hazai nekivadult liberálisainkkal 

karöltve írták volna. „Ha például évek 

múlva még többen leszünk, magyar 

mozlimok, a »felesleget« koncentrációs 

táborba zárja, vagy követi Srebrenica 

példáját, esetleg ki kell ván-dorolnunk –-

- vagy csak még több cipô lesz a Duna-

parton?!”

Nincs is megejtôbb annál, mint ha az 
iszlám közösség a zsidó közösség pa-
neljait használja arra, hogy támadja a 
magyar államot. Vajon miért teszik? 
Egy új zsidó–mozlim barátság szívre-

pesztô körvonalait látjuk kirajzolódni 

(már látom a gázai nagy egymásra 

találást, a falon palesztin és zsidó gyer-

mekrajzok százaival, német híradósok 

könnyfakasztó riportjaival), vagy csak 
szimplán arról van szó, hogy a hazai 
iszlám közösség igen jól értesült arról, 
hogy az ostoba és pipogya Európai Unió 
Amerikával együtt megbélyegzési en-
gedélyt adott ki Magyarországra?

Utoljára 1956 nyarán–ôszén múlhatott 

ilyen gyorsan az idô. Az utolsó utáni 

pillanatban vagyunk, hogy megóvjuk a 

görög–zsidó–keresztény európai hagyo-

mányt. Akik ma csak az orrukig látnak, 

azoknak holnap nem lesz orruk.

Viszont a fôrabbinak nem kell törnie a 

fejét, legközelebb mirôl jusson eszébe 

Auschwitz.

Körmendy Zsuzsanna
(Magyar Nemzet) 

Tudta-e, hogy hogyan történik egy 
ingatlan megvétele?

Ingatlan vásárlása az egyik legfon-
tosabb pénzügyi d ôntés mellyel szem-
besülünk, különösen Sydney-ben, ahol 
az ingatlan árak az eget verik.  Egy 
ajánlatot tenni egy lakás vagy ház 
megvételére és szerzôdést kötni anél-
kül, hogy tisztában lennénk a joga-
inkkal, hosszútávon súlyos következ-
ményekkel járhat mind a pénzügyeink 
tekintetében, mind az életünk minô-
ségére vonatkozóan.

Ebben a cikkben tehát általános in-
formaciót ( s nem jogi tanácsot!) talál-
hat a kedves olvasó a fenti témakörben 
és az elôzô heti ismertetô folytatá-
saként.

A leggyakoribb ingatlanvásárlási 
mód a magán úton való, azaz hírdetés 
alapján történô lakásvásárlás. Ebben 
az esetben az eladó meghírdeti ingat-
lanját egy bizonyos összegért  s ez 
alapján kezd el alkudozni az érdeklô-
dôkkel.

Az ingatlan adás-vételi szerzôdés ak-
kor lép életbe amikor a szerzôdéseket 
kicseréljuk (exchange) amint errôl a 
mûveletrôl már részeletesen beszá-
moltam a múlt héten, most nem térek 
ki rá. Ekkor kell letenni a foglalót is 
ami általában 10% (ebbôl levonásra 
kerül az az összeg melyet arra adtak, 
ha adtak, hogy fenntartsák nekik a 
házat/lakást, tehát ne adják el másnak 
egy bizonyos ideig). Ez, szerencsére 
nem jelenti azt, hogy nem szállhatunk 

ki a szerzôdésbôl.
Itt kerül sorra az ún. „cooling off 

period” amirôl már szintén írtam a 
múlt héten. Ha nem akarunk élni ezzel 
a lehetôséggel, megkérhetjük az ügy-
védünket, hogy írjon egy ennek meg-
felelô dokumentumot amiben kije-
lentjük, hogy elállunk ettôl a jogunktól, 
és így azonnal tovább léphetünk az 
ügylettel.

Aukción is vásárolhatunk ingatlant, 
viszont ügyvéd nélkül elmenni egy 
aukcióra nagy rizikó. Az aukció elôtt 
ugyanis van lehetôség átnézni az adás-
vételi szerzôdést, melyben lehetnek 
számunkra kedvezôtlen feltételek. 
Ezekkel kapcsolatban az ügyvéd 
tárgyalhat az eladó ügyvédjével és 
kérheti a módosításukat. Jogi képvi-
selô nélkül átnézni, megérteni egy 

Van az a 
pénz…

Tudatos és szervezett betelepítésnek 

nevezte Schmidt Mária történész a 

köztelevízió mûsorában azt a történelmi 

katasztrófát, amely napjainkban történik 

Európában és Európával. Természetesen 

igaza van, pontosan fején találta a szöget. 

Ugyanezt a tézist Kopogtatás nélkül cím-

mel szabatos formában és terjedelemben 

ugyancsak ô megírta a Mandiner.hu por-

tálján is. Idézek belôle: „Az Európai Unió 

nem rendelkezik sem védelmi, sem ha-

tárvédelmi képességgel, nincs koordinált 

kül- és biztonságpolitikája, és önjáró bü-

rokráciája üzembiztosan cselekvésképte-

len. Az embercsempészet ezt felismerve 

nôtte ki magát hatalmas és mindennél 

jobban jövedelmezô üzletággá. Afgánok, 

pakisztániak, indiaiak, szírek, koszovóiak, 

eritreaiak, afrikaiak, nyugat-balkániak és 

még ki tudja, kik özönlenek Nyugat-Eu-

rópába. Németországba ebben az évben 

közel egymillióan érkeznek. Ha ezek az 

emberek befogadásra találnak, az felbá-

torítja az újabb hullámokban érkezôket, 

akiknek száma mindaddig nô majd, amíg 

elegendôen lesznek ahhoz, hogy elfoglal-

ják maguknak amit mi, európaiak év-

századok alatt létrehoztunk. A cél világos: 

a demográfiai fölösleg és a sok gyermeket 

vállaló nôk áttelepítésén keresztül hont 

foglalni, elfoglalni a védekezésképtelenné 

vált Nyugatot, ami egykor kifosztotta és 

leigázta ôket (keresztes háborúk, gyarma-

tosítás, demokráciaexport, bombázások 

stb.). Ne legyenek illúzióink: ez a betele-

pítési hullám egy jól megtervezett és 

kivitelezett stratégia része. Életszerûtlen 

ugyanis, hogy munkanélküli fiatalok tö-

megei egyszerre csak útra kelnek, tízezer 

dollárokat (!) fizetve csempészeknek, 

vonatra, hajóra, vezetôkre. (Csak a La 

Manche-csatornán való átkelésért 3-4000 

fontot, míg a magyar határ és Német-

ország közötti útért 4500 eurót kérnek). 

Hogy olyan országokban kezdjenek új 

életet, vagy inkább folytassák az elôzôt, 

amelynek a nevét sem hallották eddig. ... 

Ezek a telepesek a régebben érkezettek-

kel együtt olyan politikai erôt képviselhet-

nek már a közeljövôben is, amely demok-

ilyen szerzôdést nagyon nehéz és ha 
esetleg mi nyerünk az aukción, a ka-
lapács leütése után már nem lesz mó-
dunkban változtatni semmin, ú gy kell 
aláírnunk a szerzôdést ahogy van, a 
kedvezôtlen feltételekkel együtt.

Lakásvásárláskor hallhatunk, olvas-
hatunk a ‘strata title’ kifejezésrôl. Ez 
azt jelenti, hogy nem csak ingatlant 
veszünk, hanem azzal járó bizonyos 
jogokat és kötelezettségeket is mint 
tulajdonos.  Tagjává válunk az ún. 
„owners’ corporation” vagy „body cor-
porate” csoportnak, ahol van beleszó-
lásunk az epületet éríntô bizonyos 
ügyekbe és kötelesek vagyunk fizetni 
bizonyos költségek ránk esô hányadát, 
mint például a helyi önkormányzatnak 
fizetendô szemét elszállítási díjat, 
vagy az épületben keletkezô károk 

megjavításának költségeit és hasonló-
kat. Az ingatlanunk használata is kor-
látozva van bizonyos szabályok által, 
ezeket ugy nevezik, hogy „by-laws”, 
például háziállat tartását a „body cor-
porate” megtilthatja és ez nyílván 
vonatkozik a tulajdonosokra és azok 
bérlôire is.

A fent említettek azért fontosak, 
mert befolyásolhatják, és a legtöbb 
esetben befolyásolják is,  a lakás érté-
két és költségvetési szempontból is 
fontos tudni, hogy az „owners’ corpo-
ration” milyen felújításokat tervez a 
jövôben, hiszen nekünk kell majd 
fizetni érte. Az eladó köteles ugyan 
bizonyos papírokat és informaciót 
átadni a vevônek, a teljes képet csak 
az ügyvédünk tudja feltárni elôttünk 
tudván, hogy pontosan mi a fontos, 
honnan és mit kell ill. lehet megkérni, 
beszerezni ahhoz hogy jól informált 
döntést tudjunk hozni mielôtt beleug-
runk a vásárlásba.

Lakást persze már akkor is tudunk 
venni amikor az még meg sem épült, 
el sem készült. Ezt hívják úgy hogy 
„off the plan” vás árlás. Ez jó lehetô-
séget nyújt arra, hogy kedvezô áron 
jussunk lakáshoz, sô t még el is adhat-
juk azt magasabb áron még mielôtt 
véglegesítenénk a szerzôdés nket és 
 így haszonra tehetünk szert. Persze 
mindez kockázattal is jár hiszen 
ugyanígy veszíthetünk is az üzleten, 
hisz az ingatlan árak lefelé is mehetnek 

és mennek is néha nem csak felfelé. 
Mé g az is megtörténhet, és sajnos 
többször meg is történik mint kellene, 
illene, hogy mást kapunk mint amire 
leszerzôdtünk. Ott van peldául egy 
vevô esete, aki úgy vette meg az „off 
the plan” lakást, hogy a tervek szerint 
a kilátás a vízre 180 fokos lesz. Ebbôl 
semmi nem lett, egy fal az egész 
kilátást eltakarta. A vevô követelte a 
már kifizetett elôleg összegét, amit az 
építtetô visszautasított. A bíróságra 
került az eset és a vevô végül is nyert 
de sok idejébe és pénzébe került az 
eset.

Az ingatlan adás-vételi szerzôdés 
feltételei határozzák meg a vevô jogait 
így ezekre különös tekintettel kell len-
nünk. A legtöbb feltétel persze már 
régen bejáratott és elfogadott, ezek 
mindkét fél, tehát a vevô és az eladó 
érdekeit is egyenlô arányban képvi-
selik és é rvényesítik, viszont az eladó 
nem köteles ezeket a feltételeket 
belevenni a szerzôdésbe és inkább a 
saját érdekeinek megfelelô feltétele-
ket ír bele a vevô kontójára. Ezért 
szükséges feltétlenül ügyvéd segítsége 
az ingatlan vásárlásnak is és sok más 
ügylettel kapcsolatban is. 
A következô számban a jogsza-

bályok és rendeletek közötti kü-
lönbségekrôl számolok be.
 Üdvözlettel,

Dr Dancs Beáta
admin@sydneyadvocacy.com.au

ratikus úton foszthat meg bennünket, 

keresztény-zsidó ôshonosokat hazáinktól.” 

A legerôsebb bekezdést másoltam ide 

helykímélés miatt, a cikk további részei 

tovább finomítják a fenti felvetést. 

Elérte a hétmilliárd fôt 2011. október 

végén a Föld lakóinak száma. Megduplá-

zódott az 1960-ban összeírt három és fél 

milliárdos világnépesség, most négy és 

félszer több ember lakja az öreg sárgo-

lyót, mint az elôzô századforduló idején 

(akkor 1,6 milliárd volt). A folyamatos 

népességrobbanás motorja Fekete-Afri-

ka, a közel-keleti arab országok, az indiai 

szubkontinens és még néhány nyugat-

ázsiai ország. Ezeken a területeken min-

denki után átlagban öt vagy több gyermek 

jön világra; az amerikai földrész Egyen-

lítôhöz közeli részein három és öt közötti 

a gyermekáldás. A Föld legnagyobb 

összterületû lakott hányadán két-három 

gyermek születik egy családban, a glóbu-

szon guggoló, törpének látszó Európában 

az átlagos születési szám már jó ideje 

kettô alatt van, ami a demográfiai tudo-

mány nyelvén –0,4 pontos „negatív szapo-

rulat”, magyarul mondva: népfogyatko-

zás.

Európa általános társadalmi jellemzôje 

az elöregedés. További ismérvek: a foly-

tonosan bôvülô választékú és idôtartamú 

edukáció, a hosszú idôre kitolt családa-

lapítás, a túlzott mértékû, pazarló és 

indokolatlan fogyasztás, az élô környezet 

és az energiaforrások évrôl évre növekvô, 

a jövôt kockára tevô felélése. (Bár nem 

ide tartozik, de Észak-Amerikában is 

ugyanez megy, csupán az Egyesült Álla-

mok spanyol ajkú és fekete bôrû lakói 

kompenzálják a fehér népesség fogyat-

kozását). Az Afrikából, Arábiából és Dél-

nyugat-Ázsiából megindult migráció ere-

deti mozgatója a szegénység, a jobb és 

biztonságosabb élet reménye volt.Az eu-

rópai gyarmatosító országokba (és Ame-

rikába) igyekvô külföldiek megtalálták a 

számításukat, a befogadó országok szí-

vesen látták ôket, hadd dolgozzanak csak, 

helyettük. És valóban: egy jó ideig min-

denki jól járt. Csakhogy a hétmilliárdra 

dagadt világnépesség évenként kétszáz-

millióval sokasodik, miközben Európa la-

kossága apad és vénül. Az effajta bio-

lógiai, jóléti, kulturális és ideológiai 

válságállapot –- az ókori történelem óta --

– vákuumként szívja magába az új és 

újabb betelepülôket.

A mostani, eddig példátlan és ijesztô 

mértékû afrikai és közel-keleti kivándor-

lás-betelepülés korábbi oka, elôzménye a 

túlszaporulattal együtt járó munkalehe-

tôségek csökkenése és az ivóvízkészletek 

kimerülése volt. Újabb „mozgósító” erô-

ként az elmúlt két évtizedben kirob-

bantott, kívülrôl manipulált és gerjesztett, 

pénzzel megkent hatalmi és etnikai há-

borúk rúgták farba a menekülni kény-

szerülôket. Ezek legfôbb machinátora és 

haszonélvezôje az Amerikai Egyesült Ál-

lamok (és néhány közel-keleti szövetsé-

gese). A hangos robbanások és ágyúdör-

gés után/helyett most a csendesebb 

módszerû, de talán még alattomosabb 

területfoglalás történik, amelynek eszkö-

ze, muníciója és „zsírzó anyaga” a pénz.

Érdekes, hogy eddig mintha senki sem 
gondolkozott volna el azon, hogy a balkáni 
tranzitútvonalon heteken át vonuló em-
bertömeg mennyi pénzt hord a zsebében. 
Brifkóban, kesben? A legtöbb migráns 
már sok száz vagy ezer kilométert meg-
járt – a drága Törökországon át – a görög 
határig, és onnan tovább Röszkéig, majd 
még ezután is fejenként (!) akár ezer 
euróért vagy dollárért tudtak taxit fo-
gadni a „külsô Bécsi útig”. Majd onnan 
tovább a szivárványos Nyugatig, az óceá-
nig. Vajon honnan, melyik bankból – vagy 
„tökéletes” munkát végzô pénzjegynyom-
dából –--, miféle utazási ügynökök tás-
kájából származnak a százdolláros ban-
kók? És vajon miféle munkát készülnek 
végezni Németországban a magyar pá-
lyaudvarokon, menekültszállásokon és 
videofotókon látható púpos vénasszonyok, 
mûlábbal bicegô, mindkét karjukra cson-
ka férfiak?
Csak nem küldik ôket a hátországból 

valakik Európába, a munkátlanságból, 
a puszta szórakozásból is prímán 
megélô fiatal németek (hollandok, bel-
gák, dánok, svédek, egyebek) országá-
ba új telepesekként? Ráadásul kopog-
tatás nélkül.

Ludwig Emil 
(Magyar Hírlap)
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Felelôtlen és cinikus Amerika, ha 
lázadásra hergel másoknak kiszol-
gáltatott országokat? Erkölcsi kö-
telesség lett volna a németekkel 
szakítani a világháborúban? Ma-
gyar bénázás miatt nem sikerült az 
1944-es kiugrás? Miért felelôsök az 
angolszászok a magyar holokauszt-
ért? Keserûen realista kép Magyar-
ország kiszolgáltatottságáról: 
Nagyhatalmi érdekek hálójában.

Nem csak Magyarország 1944. már-
cius 19-i német megszállásának okait, 
a magyar politika és a külsô erôk 
felelôsségét kell újragondolni, ha iga-
za van egy Amerikában kutató magyar 
történésznek, de a nemzeti szuvereni-
tásunkat is, általában. Ideje elhagyni a 
hintapolitikát, az utolsó csatlóst és a 
hasonló leegyszerûsítô kitételeket, a jó 
és rossz közötti választás helyett idôn-
ként csak rossz, rosszabb és legesleg-
rosszabb lehetôségek vannak. És 
idônként túl sok az ismeretlen ahhoz, 
hogy tudni lehessen, melyik melyik.
Borhi László könyve, a néhány hete 

megjelent Nagyhatalmi érdekek háló-
jában nem akar felmenteni vagy er-
kölcsi ítéletet mondani a korabeli ma-
gyar politikáról, de a szokásos 
köldöknézésbôl kizoomolva tud újat 
mondani Magyarország helyérôl a vi-
lágban. A Bloomingtonban tanító tör-
ténész nagyrészt kinti diplomáciai 
források alapján írta meg Amerika 
1942 és 1990 közötti Magyarország-
politikáját, és nem hagy kétséget afe-
lôl, hogy Magyarország sorsa az ese-
tek többségében jórészt külföldön dôlt 
el. Ebben a történetben egy ekkora 
országnak, mint a miénk, ritkán van 
esélye alapvetôen magának alakítania 
a sorsát. Inkább csak az lehet a kérdés, 
hogy a szûk lehetôségek között sike-
rült-e legalább akkora mozgásteret 
kiharcolni, mint a kelet- és közép-euró-
pai versenytársaknak.

Borhi erre a jellegzetes kisállami 
helyzetre a relatív szuverenitás fogal-
mát használja, de például a második 
világháború alatt nagyon arrafelé 
mentek a dolgok, hogy ennyi se ma-
radjon –-- és Borhi szerint ebben az 
angolszász hatalmaknak is megvan a 
felelôssége. A kérdés nyilvánvalóan 
érzékeny, a nemzeti szuverenitás 
Alaptörvénybe beleírt 1944. március 
19-i elvesztése, a holokausztban ját-
szott magyar állami felelôsségrôl szó-
ló viták miatt elkerülhetetlenül van 
politikai relevanciája is annak, amit 
egy történész ma ezekrôl az évekrôl 
leír.
Régi dunna, kiskatona
Borhi úgy gondolja, hogy a második 

világháborúból való magyar kiugrásra 
nemcsak 1944 októberében, hanem 
igazából soha nem volt valós lehetôség. 
Mint általában, itt is a „nézzetek a tér-
képre” egyszerû, de megkerülhetetlen 
érve mûködött: a Harmadik Birodalom 
közvetlen szomszédságában, straté-
giailag fontos területen, a szövetsége-
sek belsô leosztásában a szovjet szfé-
rába sorolva Magyarország 
egyszerûen nem számíthatott angol-
szász segítségre.
Megúszhattuk volna az oroszokat 

és a nyilasokat?
Elôbbieket semmiképpen, utóbbiakat 

talán. Horthy 70 éve történt kiugrási 
kísérlete azonban a világháború legbé-
nábban megszervezett akciója volt, 
így odalett az esély.
Tovább
Horthy környezete és a magyar po-

litikai elit meghatározó része mégis 
komolyan számolt ezzel az opcióval, a 
tényleges esélyeken túl is. 1942 ôszétôl 

Magyarország folyamatosan kereste 
az utat a szövetségesek felé, és rend-
szeresen jelezte, hogy örömmel látna 
egy angolszász megszállást, melynek 
esetére felajánlották Magyarország 
megadását. Nem voltunk ezzel egye-
dül: az erôviszonyok fokozatos meg-
változásával Németország többi csat-
lósa is igyekezett bebiztosítani magát 
a tengelyhatalmak vereségére: a fin-
nek, románok, bolgárok ugyanígy je-
lezték kiugrási szándékukat.

A gyakran hallott terminus szerint 
„hintapolitikát” folytató magyar külpo-
litika fô dilemmája abban állt, hogy 
egyrészt nem szabad túl sokat késle-
kedni, mert akkor végképp elveszítjük 
az angolszászok szimpátiáját, és a ve-
reség után újra katasztrofális béke 
várna ránk; másrészt meg nem szabad 
elhamarkodni sem a dolgokat, mert ha 
nincs a kiugrás pillanatában angol-
szász bevonulás, akkor jönnek a német 
megszállók. Egy második Trianonnál 
és a németeknél pedig a magyar elit 
csak egy dologtól félt jobban: a szovjet 
megszállástól.

A németektôl való eltávolodás eleve 
nagyon kockázatos politikát jelentett. 
A Bethlen emberének tartott, kife-
jezetten az angol orientációja miatt 
kinevezett Kállayban Berlin a kezde-
tektôl nem bízott, miközben nálunk 
már a németellenes sajtóban is je-
lentek meg utalások a közelgô szem-
befordulásra. A Magyar Nemzet arról 
írt, érdemes feléleszteni az angoltu-
dást, és nagy példányszámban kelt el a 
„Brush up your English” címû köny-
vecske.
Nem hagynák
Hogy az angolszászok jóindulatára 

épülô külpolitika elhibázott volt, nem 
nagyon lehet kérdés: a német megszál-
láshoz, a magyar zsidóság megsem-
misítéséhez, az ország kifosztásához 
és brutális harctérré változtatásához 
vezetett, hogy aztán a szovjet megszál-
lók fél évszázadra rendezkedjenek be 
az újra visszakapott trianoni határok 
között. Egyetlen cél sem teljesült --– 
érthetô hát, hogy a történészek álta-
lában azt firtatták, hol hibázhatott 
ekkorát a magyar politika.

A magyar történetírás többnyire úgy 
tartja számon, hogy a németektôl való 
teljes elszakadás a bizonytalankodás, 
kétszínûség, a kancsal külpolitika mi-
att nem sikerült. Ehhez képest a Borhi 
által vizsgált amerikai és brit doku-
mentumok arról tanúskodnak, hogy a 
béketapogatózások kudarca egyértel-
mûen a szövetségeseken múlott.

Nem az bizonyult végzetesnek, hogy 
túl gyávák voltunk a németektôl való 
eltávolodásban, hanem az ellenkezôje: 
angolszász bátorításra túl messzire 
mentünk el, miközben Kállay kormá-
nya nem vette figyelembe az ország 
reális helyzetét, azt, hogy nem kapha-
tunk külsô segítséget a németekkel 
szemben. Ha a magyar politikusok 
ismerték volna az angolszászok valódi 
szándékait a térségünkkel kapcsola-
tban, Borhi szerint nem ugrottak volna 
fejest egy olyan reménytelen akcióba, 
ami aztán 1944 márciusában a német 
megszálláshoz és a rákövetkezô ka-
tasztrófához vezetett.

Kállay minden jó szándéka ellenére 
sem tudta következetesen végiggon-
dolni Magyarország helyzetét --– írja 
Borhi, de a közepes képességû minisz-
terelnök illúzióiban mások is osztoztak. 

A magyar elit abba a hitbe ringatta 
magát, hogy az angolok úgysem en-
gednék át a Duna-medencét a szovje-
teknek, mert az országnak biztonság-
politikai jelentôsége van. Tévedtek, 
nem volt, és tévedésük végzetesnek 
bizonyult.

Kállayék végig a Churchill által kép-
viselt adriai partraszállásban bíztak. 
Nem tudták, hogy ez csak a balkáni 
partizánok megsegítésére irányult 
volna, arról soha nem volt szó, hogy 
angol katonák érkezzenek a Kárpát-
medencébe. Londonnak, még Wash-
ingtonnál is inkább, egyébként is a 
kelet-európai térség stabilitása volt a 
fontos. Nekik elfogadható volt a hábo-
rú utáni szovjet befolyás is a tér-
ségben: amikor 1944 októberében 
Moszkvában (nem pedig Jaltán, mint 
gyakran hiszik) létrejött a híres száza-
lékos egyezmény Európa felosztásáról, 
Sztálin megkapta Churchilltôl azt, 
amit Hitlertôl 1940-ben még nem: a 
Balkán és Kelet-Közép-Európa feletti 
ellenôrzést.
Nyolc nap alatt átrajzolták a vilá-

got
70 éve kezdôdött a jaltai konferencia, 

ami fél évszázadra meghatározta Ma-
gyarország sorsát is. De miért tar-
tották a britek és az amerikaiak zse-
ninek Sztálint?
Tovább
Magyarországnak az lett a sorsa, 

hogy a szovjet szférába kerüljön. 
Pedig a magyar külügy annyira ret-
tegett a szovjet megszállástól, hogy a 
remélt angolszász megszállásért még 
úgy is megkockáztatták az elkerülni 
akart német megszállást, hogy az ame-
rikaiak gyakorlatilag nem ígértek 
semmit a kiugrásért cserébe. A ma-
gyar külpolitika legalább a trianoninál 
valamivel kedvezôbb békét remélt, de 
erre nem volt valós esély. Területre 
vonatkozó ígéretet hivatalosan soha 
nem kaptunk, és Borhi szerint nem is 
ezen múltak a dolgok. Erdély nem 
azért került a II. világháború után újra 
Romániához, mert a román kiugrás a 
magyarral ellentétben sikerült; Mosz-
kva azért favorizálta ebben a kérdés-
ben a románokat, mert Erdélyt ellen-
szolgáltatásnak szánták Besszarábia 
(nagyjából a mai Moldávia) elvételé-
ért.
Feláldozható testôr
Egy ideig az angolszászok kifeje-

zetten hárították a magyar megkere-
séseket, mert inkább az oroszokkal 
akartak jóban lenni: attól féltek, hogy 
a szovjetek már egy angolszászokkal 
kötött különalku lehetôségének a fel-
vetése miatt is kiléphetnek a háborús 
koalícióból. Igazi tragédia azonban ab-
ból lett, hogy a német csatlósokkal 
szembeni amerikai politika idôvel 
megváltozott, és 1943 végétôl kifeje-
zetten bátorították a Harmadik Biro-
dalommal való szembefordulást, an-
nak ellenére, hogy tudták: ennek 
véghezvitelére nincs esély.

A fordulat azután következett be, 
hogy 1943 késô nyarán döntöttek a 
normandiai partraszállásról. Az addig 
Amerikának csak másodlagos fontos-
ságú kelet-európai kis országok ezzel 
felértékelôdtek, de csak mint beáldoz-
ható bábuk kaptak szerepet. A szövet-
ségesek a német csatlósokkal, így a 
Magyarországgal szembeni politikát a 
háború megnyerésének és az oroszok-
kal való nagykoalíció megôrzésének 

Amerika provokálta ki 
a német megszállást

vetették alá.
Az angolszász stratégia lényege az 

volt, hogy a német csatlós Magyar-
országot és Romániát a lehetô legna-
gyobb ellenállásra buzdítsák, ezzel 
kiprovokálják a német megszállást, és 
így minél több német hadtestet kösse-
nek le, gyengítve a Harmadik Biro-
dalom erôit a tervezett normandiai 
partraszállásnál. Mindez a Bodyguard 
nevû megtévesztô hadmûveletbe il-
leszkedett: ennek az volt a célja, hogy 
a németek olyan területekre telepít-
senek jelentôsebb haderôt, ahol nem 
zavarják a szövetségesek lényegi had-
mûveleteit.

Ennek a hadmûveletnek volt az ered-
ménye az is, hogy a németek még 
akkor sem hitték el a normandiai part-
raszállás valódi helyét, amikor az már 
teljes erôvel zajlott. Szintén ennek az 
összetett megtévesztésnek volt kö-
szönhetô, hogy Hitler délrôl is várt 
egy komoly támadást: az angolszászok 
ugyan már rég elvetették a Szlovénián 
keresztül történô támadást, de Hitler 
még mindig hitt a ljubljanai résen ke-
resztüli offenzívában, és a valójában 
egyáltalán nem is létezô Patton-féle 7. 
amerikai hadsereg trieszti partraszál-
lásában.

Borhi az iratok alapján azt állítja, a 
britek és az amerikaiak kifejezetten 
azért gyakoroltak ránk nyomást a 
kiugrás érdekében, hogy a németek 
bevonuljanak. Eleve azzal számoltak, 
hogy a németek meg fognak szállni 
minket, de a megszállás katonai érte-
lemben lesz annyira költséges a Har-
madik Birodalom számára, hogy azzal 
még mindig a szövetségesek járnak 
jól.

Miközben az amerikai külügy azzal 
fenyegetett, hogy a háborús részvé-
telük miatt a háború végén ugyanúgy 
fognak velünk és a többi csatlóssal 
bánni, mint Németországgal, a háttér-
ben az apparátus valójában jól ismerte 
a kényszerhelyzetet, amiben voltunk. 
Alexander Cadoga, a külügyminiszter 
helyettese is képtelenségnek tartotta a 
kiugrás sikeres végrehajtását „míg 
nem tudjuk megvédeni ôket”. Ô a ma-
gyarokról olyan népként beszélt, 
„melynek helyzete nem engedi meg, 
hogy felszólításunknak eleget tegyen”.
Veréb! Elment az eszed? 
Az aggódó hangokkal azonban a 

döntéshozók nem sokat törôdtek. Ami-
kor az egyik magyar diplomata meg-
próbálta elmagyarázni a német meg-
szállás következményeit a 
szövetségesek képviselôinek, a késôbb 
hidegháborús CIA-igazgatóként nagy 
karriert befutó Allen Dulles ezt vá-
laszolta állítólag:

Háború van, a könyökünkig ér a vér, 
néhány százezer élet ide vagy oda már 
nem számít.

A német megszállás közvetlen kiváltó 
oka ma is ismeretlen. Valószínûleg a 
Veréb-misszió volt az utolsó csepp a 
németek poharában. 1944. március 15-
én Duke ezredes vezetésével amerikai 
ejtôernyôsöket dobtak le Magyaror-
szágon. Bár a merész akció miatt Hit-
ler ôrjöngött, a bevetés résztvevôi 
meglepô módon nem kaptak pontos 
tájékoztatást a magyarországi felada-
tukról. Borhi könyvében az a gyanú 
fogalmazódik meg, hogy a küldetésnek 
egyetlen komoly célja volt: a megszál-
lás kiprovokálása.

Az angolszász hatalmak tehát eleve 
kudarcra ítélték a kiugrást, de mégis 
erre buzdították a magyar vezetést --– 
miközben tudták, hogy abból Magyar-
ország részére tragédia következik. 
Ezzel nem szolgálták a halálra szánt 

zsidók túlélését sem, aminek úgy-
ahogy, de garanciája volt addig --– 
minden korlátozás, hátrányos megkü-
lönböztetés, a kamenyec-podolszkiji 
és újvidéki tömeggyilkosságok elle-
nére –-- a magyar állam szuverenitása. 
Pedig ekkor a briteknek éppen elég 
információjuk volt már a holoka-
usztról: a brit kódfejtô szolgálatok már 
1943-ban tudatában voltak, hogy a 
németek szisztematikusan és tömege-
sen mészárolják le a zsidóságot. Erô-
sebben fogalmazva: bár a magyar po-
litika és a magyar állam felelôssége 
ettôl még óriási, a szövetségeseknek is 
van némi közvetett felelôssége a ma-
gyar holokausztban.

A szövetségeseknek hátsó szándékaik 
voltak, és politikájuk ellentétes volt a 
kelet-közép-európai államok alapvetô 
nemzeti érdekeivel –-- hangsúlyozza 
Borhi. Belehajszoltak egy eleve ku-
darcra ítélt politikába, a történész 
szerint ahhoz hasonlóan, ahogy majd 
1956-ban buzdítja a Szabad Európa 
Rádió a magyar forradalmárokat ki-
tartásra, miközben Amerika pontosan 
tudja, hogy nem tud segíteni a szovjet 
tankok ellen. Jelentôs katonai elôny 
ráadásul nem is származott végül 
Magyarország német megszállásából. 
A normandiai partraszállás idején 
mindössze 50 ezer német katona le-
hetett Magyarországon –-- nem ezen 
múlt a háború kimenetele, de ezért 
kockáztatták az angolszászok számta-
lan ember életét Magyarországon.

Borhi László az angolszász dokumen-
tumok alapján az egész magyar kiug-
rási politikát megkérdôjelezi. Szerinte 
felmerülhet, hogy ennél „esetleg cél-
ravezetôbb lett volna a németek gaz-
dasági követeléseit tessék-lássék kie-
légítve megpróbálni kivárni a háború 
végét”. A történész szerint a magyar 
külpolitika a második világháborúban 
nem volt abban a helyzetben, hogy be-
folyásolja az ország sorsát. A magyar 
külpolitika szinte mindegy hogy mit 
lépett, annak kimenetele katasztrofális 
volt, és nem is lehetett más. Magyar-
ország tehetetlen báb volt egy nagy 
stratégiai játszmában --- ahogy egyéb-
ként legalábbis a rendszerváltásig.

Kolozsi Ádám
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. október 11-én 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),

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés
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 11-én 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 11-én 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 11-én 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 du. 2 órakor
 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

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. 
2015. október 11-én 11.30 órától Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink figyelmébe!

A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások rendezése 

végett Istentisztelet után a Bocskai Nagyteremben keressék 

Csutoros István gondnokot (pénztárost). 



  2015. október 8.                                              MAGYAR ÉLET                                                        11. oldal  

KRÓNIKA
Duna-levelezés

Tisztelt Pálos István!
Hivatkozással alábbi levelére tájé-

koztatom, hogy --– mint azt elôzô le-
velemben is megírtam Önnek tájé-
koztatásul –-- a Duna World 
szeptembertôl új mûsorstruktúrával 
jelentkezik.

A programszerkesztôk követték a 
2012-ben indult csatorna ars poeticáját. 
Alapelv, hogy a 24 órában látható Du-
na World a világban szétszóródott ma-
gyarokban erôsítse a nemzeti hova-
tartozás érzését, s lehetôséget adjon 
arra is, hogy a hazától távol szakadt 
honfitársaink leszármazottjai is meg-
ismerkedhessenek ôseik kultúrájával 
és nyelvével. Ennek érdekében a Duna 
World a nem európai kontinensen élô 
legnagyobb magyar közösségek, az 
amerikai és az ausztráliai földrész 
magyarjainak helyi idôrendjéhez iga-
zodva sugározza programját. Az új 
mûsorrács megalkotói különösen 
szem elôtt tartották a helyi fômû-
soridôket. Az ausztráliai nézôket 19.00 
órakor angol nyelvû-, 21.00 órakor 
magyar nyelvû híradó tájékoztatja az 
Anyaországban történtekrôl.

Ugyanakkor a programszerkesztôk 
figyelembe vették az ausztráliai ma-
gyarok azon kérését is, mely szerint 
több filmet, tévéjátékot közvetítsünk. 
Éppen ezért az esti híradót követôen 
egy magyar film, vagy tévéjáték kö-
vetkezik. Itt korábban magazinmûsor 
vagy archív sorozat ment, amely a 
mûfaj sajátossága miatt megszakítható 
volt, azonban az Önök kérésének meg-
felelôen változott.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a 
Médiatörvényben értelmében a him-
nusz is és a déli harangszó is mûsor-
szám. Ott, ahol a mûsorstruktúra ezt 
lehetôvé teszi, a Duna World a him-
nuszt továbbra is sugározza.

A közmédia világcsatornája az ôszi 
mûsorstruktúrában is a régi filozó-
fiáját vallja: a Kárpát-medencében és 
a nagyvilágban élô magyarságot hite-
lesen tájékoztassa, s anyanyelvén gon-
doskodjon igényes szórakozásáról.
Üdvözlettel:

dr. Néder Sarolta
fôszerkesztô

NEMZETISÉGI ÉS KÜLHONI 
FÔSZERKESZTÔSÉG

Kedves Sarolta asszony!
A „hivatalosnak” tûnô válasza után 

igen nagy örömmel vettük, hogy né-
hány nap elteltével ismét a Himnusszal 
zárúl a napi mûsor. Talán egy kicsit 
drámainak hangzott megfogalmazá-
som, de mi „öregek” nem mûsorszám-
nak érezzük a déli harangszót és Nem-
zeti Imánkat. Itt, olyan távol a Hazától, 
( és nem az Óhazától) ez a két röpke 
perc többet jelent, mint a napi 24 óra 
hátra maradt része! Egy lelki kapocs. 
Mert mi, akik hatvan-hatvanöt évvel 
ezelött, mint menekûltek, és nem mint 
kivándorlók érkeztünk ide, a világ má-
sik oldalára, ezt jelenti számunkra.

Idézek a melbournei Magyar Konzu-
látusnak írt levelembôl:

„Talán írhatom úgy, mint a „Duna-
world nézôinek a nevében” fogadja a 
MELBOURNEI MAGYAR KONZU-
LÁTUS hálás köszönetünket a gyors 
és eredményes intézkedésért a napi 
mûsorzáró Himnusz viszaállításáért. 
Miután a mûsorkezdés rendszeres ál-
landó idôbeosztással történik, egy 
másfélperces idôtartamot az üzleti és 
mûsorhírdetésekbôl könnyû volt el-
venni, és a Himnuszt sugározni.

A déli harangszó visszaállítása már 

egy bonyolultabb kérés. Miután egy 
„élô mûsorrésznek” kell tekinteni, (ke-
vés ilyen van a napi mûsorokban) a 
többi mûsorszámot ezek köré kell ter-
mészetesen felépíteni, aminek nem 
volt akadálya ez elmúlt nem tudom, 
hogy hány évben. Szívbôl reméljük, 
hogy a közel jövôben ez is megtörténik 
majd. Jól esett viszont, hogy Néder 
Sarolta asszony fô mûsoridônek ne-
vezte az itteni esti nyolc órát. Ez ter-
mészetesen csak Melbourne-Sydneyre 
vonatkozik.

Évekkel elôtte alakítottunk itt egy 
Duna tv Baráti körét is. Sajnos a sok 
változás miatt az emberek elvesztették 
érdeklôdésüket.”

A XIX. század Angol Birodalma arról 
volt nevezetes, hogy területein soha 
nem megy le a Nap...

Ausztráliában még mûhold cserével 
is számolni kellett.

Mégegyszer köszönettel, és annak 
reményében, hogy a jövô havi összeál-
lításban ismét az esti 8 óra, (októbertôl 
az esti 10 óra) fél perce keretében 
hallhatjuk itt a déli harangszót.

A Dunavilág Rádión Németh Miklós 
Attila gyakran ismerteti a világ kü-
lönbözô városainak idôsávjában a 
nyolcórás mûsorkezdés és ismétlések 
idôeltolódását. Évek óta kérem, hogy a 
nyári és téli egy-egy órás óraátállítást 
figyelembe véve közölje a mûsor-
kezdést, vagy ne közölje tovább. 
Ugyanis a budapesti téli és a Melbo-
urne-Sydney nyári idôvel TIZ ÓRA az 
eltolódás! A mûbolygós atomórák vi-
lágában, amikor többszázévenként le-
hetséges egy másodperc hibával szá-
molni, a kétórás hiba egy kicsit 
durvának hangzik. Nem néztem utána, 
de a dél- és az északamerikai idôk is 
így hibásak lehetnek!
Köszönettel kedves megértéséért,

Pálos István, 
Melbourne.

Ausztráliai Erdélyi 
Szövetség hírei.

Elsôsorban köszönet mindazon ked-
ves honfitársunknak, akik az év fo-
lyamán és a múltban is támogatták 
munkánkat pénz felajánlásokkal, va-
lamint a rendezvényeinken történô 
részvételükkel.

Hasonlóképpen hálás köszönet a ki-
tartó önkéntes munkatársainknak, 
kiknek fáradhatatlan munkája rendez-
vényeink sikerének kulcsa.

Ezen támogatások adnak erôt mun-
kánk folytatásához!

Az Erdélybôl jövô visszajelzések 
erôsítenek bennünket munkánkban és 
abban a hitünkben, hogy van értelme 
lelkesedésünknek és mindannyian 
tudjuk: a szórványban élô társainknak 
nagyon nagy szüksége van ránk!

Szövetségünk mûködésének rövid 
ismertetôje:

Elnökünk 2015. évben is személyesen 
teremtett kapcsolatot erdélyi látogatá-
sakor minden ösztöndíjjal támogatott 
egyetemista diákunkkal, valamint szü-
leikkel.
B. Kálmán több mint 3000 km-t 

utazott be erdélyi útján idôt-energiát 
nem kímélve. Elnökünket meghívta 
Böjte Csaba Ferences testvér, hogy 
vegyen részt a Borszék gyermekotthon 
átadásán és felavatásán. Ezen otthon 
is Ausztráliában élô magyarok áldoza-
tos jóvoltából valósulhatott meg.

Az elnök rendszeresen levelez és kér 
fejleményi, haladási beszámolót, tájé-
koztatást az ösztöndíjjal támogatott 
diákoktól, hogy alapos tájékoztató le-
gyen a szövetség vezetôsége részére.

Az idén egy komoly összeggel sike-
rült hozzájárulnunk elsôkként Auszt-
ráliából a kárpátaljai magyarok meg-
segítésére indított adománygyûjtés-
hez, megható köszönô visszajelzés ér-
kezett a Magyar Karitásztól.

Íme, részlet egy másik köszönô levél-
bôl, idôben tudtunk segíteni a szór-
ványban élô magyar közösség temp-
lombelsô renoválásán.

„Köszönet nyilvántartás Ótelekrôl.
Hálás szívvel mondok köszönetet az 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetsé-
gének azért az anyagi támogatásért, 
amellyel hozzájárultak az óteleki 
templombelsô renoválásához. Romá-
nia délkeleti határ mely élô kis tele-
pülés a Bega folyó bal partján néhány 
kilométere Szerbiától.

Egy kis magyar sziget, 450 Róm. Kat. 
magyar hívôvel mûködô kis szórvány 
település sajnos a közösség is fogyó-
ban van. De igyekeznek mindent meg-
tenni, hogy az Ótelek hagyományait, 
életszínvonalát megtartsa.

Ennek a célnak érdekében fogott ösz-
sze a közösség, hogy a falu templomát 
belsôleg 33 év után felújítsa, melyet 
1990-es földrengés meg az 2005-ös 
árvíz, is megrongált.

Így az idén 130-éves évfordulón mél-
tóan ünnepeljünk.

Imádságos lélekkel köszönjük meg 
támogatóink jóságát és segítségüket. 
Jól esô érzés tudomásul venni, hogy a 
tengeren túli magyarok gondolnak 
ránk, erre a kis szórvány településre 
és támogatnak anyagilag is templo-
munk renoválásában. Isten fizesse 
meg!

Ótelek, 2015, jún. 29. Péter és Pál 
apostolok ünnepén.

Heinrich József Esp. Pléb. 
Aláírással.”

A levél magáért beszél.

Mi, az Erdélyi Szövetség Vezetôsége, 
hálásak vagyunk a magyarság hozzá-
járulásáért, mely nélkül e felkarolt- 
szerény körülmények között élô fiata-
lok tovább tanulása megvalósíthatatlan 
lenne.

Az elmúlt évek során támogattunk a 
szórványban élô társainkat: Böjte Csa-
ba Ferences rendi testvér árvaházait, 
ösztöndíjakat létesítettünk jó tanuló és 
arra rászoruló diákok részére akik 
Bólyai egyetem, Kolozsvári Ref. Kol-
légium, Nagyenyedi egyetem, Maros-
vásárhelyi orvosi egyetem diákjai; 
hasonlóképpen a Nyilas Misi tehet-
ségkutató alapítvány, gyimesfelsôloki 
Szt. Erzsébet gimnázium, három rá-
szoruló és tehetséges diákja részére 
biztosítunk évi ösztöndíjat. 

Köszönô leveleik bizonyítják, hogy 
ezen fiatalok nem tudnának tovább 
tanulni támogatásunk nélkül

Jelenleg két orvosi tanhallgatónk van 
a Marosvásárhelyi orvosi egyetemen.

A Csángó Magyar rádiónak is küld-
tünk adományt rendszeres mûködésé-
hez. Szerkesztôje szerint az Ausztráliai 
Erdélyi Szövetség volt az elsô az 
adakozók között.

Köszönjük a lelkesedést, szolidaritást 
és áldozat-készséget, külön szeretnénk 
megköszönni azoknak is, akik más ál-
lamokból küldenek rendszeresen tá-

mogatást és megtisztelnek bizal-
mukkal.

További adományokat szívesen foga-
dunk különbözô megnevezett célokra, 
kérnénk csekket, vagy „money order”-
t, a COUNCIL OF AUSTRALIAN 
HUNGARIANS FROM TRANSYL-
VANIA névre kitölteni.

Postacímünk;
Ausztráliai Erdélyi Magyar Szö-

vetség
760 Boronia Road. Wantirna VIC. 

3152

Viszontlátásra legközelebbi ren-
dezvényünkön:
2015. október 11-én, az Erdélyi 

Ebé-dünkön.
2016. febr. 28- án Erdélyi Piknik
2016. október 9-én vasárnap Er-

délyi Ebéd
Jelszavunk továbbra is:
Segíts, hogy segíthessünk!

Szedlacsek Zita 
Sajtófelelôs

NE HAGYD ELVESZNI ER-
DÉLYT ISTENÜNK!

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink októberi 
sorrendje

 Október 4-én és 18-án vasárnap d.e. 11 órakor, 
szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödés dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 
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Kedves Olvasóink !

A nyomda oly sokat emlegetett és hibáztatott 
ördöge – pontosabban valakinek, valakiknek 

megbocsáthatatlan figyelmetlensége – alaposan 
„megtréfálta” múltheti lapszámunk elsô oldalát, 

amikor a megtervezett és elkészített Orbán Viktor 
nyilatkozat helyett az egy héttel korábban

közölt Ludányi András cikket ismételte meg.
Az Olvasók szíves elnézését kérve pótlólag 

itt ismertetjük a magyar miniszterelnök, az 
interneten valahol eltévedt beszédét.

(Zárójelben azt is szeretnénk megjegyezni, hogy 
már az is a csodával határos, hogy eleddig nem 
történt hasonló zûrzavar, nem került lapunkba 

esetleg a görög vagy az török újság eltévedt oldala, 
mert  ebben az áldott internetes világban elegendô 

egy billentyû figyelmetlen lenyomása, hogy 
háború törjön ki két ország között, jobb esetben

ne a tervezett cikk kerüljön az elsô oldalra.)

A Szerkesztô
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SPORT
AKI AUSZTRÁLIÁBAN 

IS A MAGYAR 
FUTBALLÉRT 
DOLGOZOTT

(Folytatatás)
A lényeg, hogy több gondolatomat 

illetve elképzelésemet megosztottam 
a vezetôkkel. Például, hogy nem kelle-
ne háromnál több idegen a csapatok-
ban, viszont feltétlenül legyen lega-
lább három 20 évnél fiatalabb magyar 
mindig a pályán. Miért? Akkor volt 47 
szerb az elsô osztályban, akikbôl én 
hetet ismertem, a többiek csak elfog-
lalják a helyét a magyar gyerekeknek. 
Ha gyenge a színvonal, legalább le-
gyen magyar. Megôrjített, hogy elvit-
tek egy meccsre, ahol az MTK játszott 
nem is tudom kivel és 14 idegen volt a 
pályán és még három a kispadon. 
Mondom, mi bajotok van nektek? Ha 
ennyi klub van és mind idegen, akkor 
jobb, ha kevesebb van, mondjuk tizen-
kettô. Mi kell a jó focihoz? Tökéletes 
fizikai állapota legyen a játékosnak, 
tudjon és akarjon is ütközni. A Puskás-
Suzuki kupa döntôjében a Real Madrid 
1-0-ra megverte a Puskás Akadémiát. 
Olyan gólt kaptak, hogy a kapusuk 
kirúgta a labdát középre, már ez nálam 
fôben járó bûnnek számított, mert 
valamelyik szélre kellett volna kirúg-
nia. A kirúgott labda egy reálos játé-
koshoz került, aki egy hazai fiúval a 
nyakán futott 35 métert, majd a spa-

Az élsport és a 
pénzuralmi világrend

 Sorozatos botrányok lengik körül a 
nemzetközi élsportot. Nemrég a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 
keveredett súlyos korrupciós botrány-
ba, azután pedig az atlétákat vádolták 
meg doppinggyanúval, de máig sem 
tisztázott, hogy az állítás, amely sze-
rint korábbi sportolóktól vett vérmin-
tákon kimutatható volt a tiltott szerek 
használata, valós-e. Mindenesetre úgy 
tûnik, az atlétika nemzetközi vezetôi 
átsiklottak e kérdés felett.

Persze mind a labdarúgás, mind az 
atlétika élvezi a tömegek szeretetét, a 
mérkôzéseket és a versenyeket tíz-
ezrek látogatják és százmilliók, néha 
milliárdok követik a közvetítéseket. 
Természetesen a nagy látogatottság 
együtt jár ezen események kiemelkedô 
reklámértékével, tehát nagy bennük a 
pénz. Egy-egy jó hírû sportoló mezén 
megjelenített cég reklámjáért milliók 
is járhatnak a sportolónak vagy mene-
dzserének. Kiemelkedô sportolók lei-
gazolási ára is döbbenetes mértékeket 
ölthet. Vannak labdarúgók, kosarasok, 
ökölvívók, akiknek a játékjoga nyolc 
számjegyû, és az elsô szám sosem 
egyes, az összeg pedig dollárban vagy 
euróban értendô.

Semmi kétség, az élsport elsôrangú 
üzlet. Az sem közömbös, hogy a rangos 
sporteseményeket hol rendezik, ki 
lesz a házigazdája mondjuk egy világ-
bajnokságnak, esetleg olimpiának 
vagy egyéb világversenyeknek. Nagy 
az ilyen eseményekért a tülekedés és a 
tülekedôk (országok, világvárosok) 
hajlandók a rendezés jogáért hivata-
losan és informálisan is mélyen a zse-
bükbe nyúlni. Ez már régóta így megy 
és ma sincs másképpen. Egy sikeres 
rendezés –-- gondoljunk példaként 
Dél-Koreára és a szöuli olimpiára --– 
megfizethetetlen publicitást hoz a 
rendezô országnak, a befektetett mun-
ka meg a pénz is jócskán megtérülhet. 
Végül a teljes képbôl nem lehet kife-
lejteni, hogy az eseményeken rendre 
elô kell állítani a „nagy durranásokat”, 
azaz szenzációs újabb és újabb rekord-
döntögetéseket, különben a közönség 
(amely ugye fizet) elunja magát és be 
sem kapcsolja a tévéjét.

Az emberi teljesítmények fokozására 
alkalmazott módszerek is régtôl valók. 
A legújabbakat éppen a háborúk szül-
ték. A második világháborúban ro-
hamra küldött szovjet katonák roham-
elszántságát azon túl, hogy elôrerohanva 
valószínûleg az ellenség kevesebb 
kárt tesz bennük, mint visszafordulva 
a „baráti tûz”, a hadvezetés azzal is 
fokozta, hogy roham elôtt kötelezô volt 
egy fél liter vodka behörpölése. A né-
met Wehrmacht is lépést tartott a kor-
ral. Ôk olyan csokoládét csomagoltak 
a harcoló alakulatoknak, amelybe tel-
jesítményfokozó szereket kevertek, 
amelyek akár negyven-ötven órán 
keresztül is teljes koncentráltságban 
és persze csatában tudták tartani a 
katonát. Nincs kétség afelôl, hogy a 
sportvezetôk is mindent megtesznek, 
hogy fokozzák versenyzôik teljesítmé-
nyét, és idônként átlépnek a tilosba is. 
Mások (ôk a politikailag korrektek) 
már azt is ismerik, hogy milyen szerek 
kellenek a tiltott szer kimutathatósá-
gának eltakarásához. Vegyük tehát 
sorba az érdekeltségi láncot, pénz, 
reklámérték (ami szintén pénzt ér), a 
rendezôk érdekeltsége az események 
sikeres lebonyolításában, amibôl a 
hosszú távú pénzérdek ugyancsak 
nem hagyható ki. Ennyi bevezetés 

felettébb szükséges volt ahhoz, hogy 
megértsük a legutóbbi botrányok va-
lós természetét. A labdarúgásnál 
(FIFA) az verte ki a biztosítékot, hogy 
az oroszok is szerepet kaptak vb-ren-
dezôként, és akkor Katarról még nem 
is szóltunk. Emlékezzünk csak, miféle 
lejárató hadjárat elôzte meg a legutób-
bi orosz rendezésû téli olimpiát! (Nem 
lesz elég és jó minôségû szállás, a cse-
csenek majd terrortámadásokat haj-
tanak végre stb. stb. stb.) Végül min-
debbôl nem lett semmi, lett azonban 
helyette óriási elismertség. Blatterrôl 
is legott kiderítették, hogy korrupt, de 
csak azután, hogy az oroszok és a kata-
riak nyertek. (Van ugyanis politikailag 
korrekt és nem korrekt korrupció, de 
beszélni csak az utóbbiról kell.) A bra-
zilok olimpia rendezésével kapcsolat-
ban is megy az ártalmas sustorgás, 
hogy nem fognak elkészülni a létesít-
mények, még a riói öböl is bûzlik stb.

Tudjuk, Brazília sem a pénzuralmi 
világrend kedveltje. A pekingi olimpi-
án is a kelleténél sokkal több figyelmet 
fordítottak a kínai környezeti ártalmak 
elemzésére, bár a végsô siker azért 
mégis magáért beszélt. Kína fôként 
mumusa a pénzhatalmi világrendnek. 
A dél-afrikai labdarúgó-világbajnok-
ságról is kellô számban volt tudósítás 
az elviselhetetlen közbiztonsági állapo-
tokról és a mérkôzéseken fújt népi 
hangszerek kárairól. Bezzeg a hajdani 
atlantai olimpia elég színvonaltalan 
körülményei csak késôbb szivárogtak 
ki.

Alig tekinthetô a sors szeszélyének, 
hogy a pénzuralmi világrend által irá-
nyított világsajtó a BRICS-országok-
ban rendezett sporteseményeket kri-
tizálta éles nyelvezettel. Hiszen ezek 
az országok jelentik a legnagyobb ve-
szélyt (politikailag korrekt nyelven 
kihívást) a pénzuralmi világrend szin-
te monolitikussá vált hatalmára. Ôk 
kerülik a dollárt, ôk kereskednek nem-
zeti valutákban, ôk építenek ki alter-
natív kereskedelmi útvonalakat, ôk 
építettek kis saját valutaalapot és kis 
világbankot, tehát nagyon veszélyesek. 
Le velük! Mindez intô jel nekünk is, 
amivel számolni kell. Ne csodálkoz-
zunk, ha a vizes-vb-s és fôként olimpiai 
törekvéseinket a nemzetközi pénzha-
talmi média nem üdvrivalgással, ha-
nem lesajnálással, rémhírek piacra 
dobásával és legjobb esetben is fanyal-
gással fogadja majd.

Boros Imre
(Magyar Hírlap)

nyol fiú megrúgta a labdát és gól. Ezt 
nálam, ha megcsinálja egy játékos, 
rögtön mehet is a csapatból. Legalább 
hatszor csinálhatott volna taktikai fa-
ultot. És ha kiállítják, hát kiállítják. 
Nekem minden játékosom tudta, hogy 
mikor muszáj sárgát kapni vagy eset-
leg pirosat, de ha fölöslegesen kaptak 
sárgát, azért is keményen elmarasz-
taltam ôket.

–-- Mi volt az ön sikereinek titka?
–-- Szinte mindegyik csapatom, de a 

válogatott is gondban volt, amikor 
odahívtak. Elôször rendet kellett ten-
nem. Több helyütt megcsináltam, 
hogy kirúgtam az együttes legjobban 
fizetett öt-hat játékosát. Úgy gondol-
kodtam, ha egy csapat rosszul szere-
pel, akkor a legjobb illetve a legjobban 
keresô játékosai nem teljesítenek. 
Ezután már lehetett csapatot építeni. 
Megkerestem azt a magot, akik húzó-
emberek lettek, akik mindig többet 
akartak és fanatikusan éhesek voltak a 
sikerre. Ennek nincs receptje, egy 
edzônek meg kell éreznie, ki az a hat-
hét játékos, aki a csapat gerincét fogja 
alkotni. Motiválni kellett a labdarú-
gókat és ebben állítólag én jó voltam. 
Keményen meghajtottam és fanati-
záltam ôket, és ami a legfontosabb hit-

tek bennem, elhitték, hogy erônléttel, 
sok futással sok mindent el lehet érni. 
Ezek a módszerek részletesen le van-
nak írva a rólam megjelent könyvben. 
Ami még nagyon fontos, ezek a lab-
darúgók még most is tisztelnek, cso-
dálattal emlékeznek az együtt töltött 
idôszakunkra. Mindig megkérdezik 
tôlem, hogy miért jobbak a szerb fo-
cisták? Mert ôk úgy játszanak, mintha 
az életük függne a mérkôzéstôl, kemé-
nyen, céltudatosan, és ezt látják gene-
rációkon keresztül. Ott az edzô szava 
szent, nincs pardon, fegyelem van. A 
legutóbbi új-zélandi U20-as vb ma-
gyar-szerb meccse is ezt igazolta.

–-- Mikor tért vissza Újvidékre?
–-- 2003-ban. Sajnos feleségem két 

éve meghalt, nagyon megviselt az el-
vesztése. A Magyar Szóban a Jegy-
zetek a karosszékbôl rovatban jelen-
nek meg írásaim. Szabadon és kriti-
kusan írok mindenrôl, túl vagyok már 
azon a koron, hogy bárkitôl is tartanom 
kellene. A tiszteletdíjamat pedig egy 
alapítványnak ajánlom fel, akik tehet-
séges fiatal labdarúgóknak adnak ösz-
töndíjat.

Gál László
(Magyar Idôk)

NB I, 10. forduló:
A sereghajtótól kapott ki a 

Videoton, a Debrecennek nem 
ment, a Diósgyôr pedig megint a 
végén kapott gólt.
A kilenc forduló után hibátlan 

mérleggel listavezetô Ferencváros 
a Puskás Akadémia vendégeként 
csak döntetlenre végzett a lab-
darúgó OTP Bank Liga szombati, 
10. fordulójában. 
A Thomas Doll vezette zöld-fehér 

csapat mérföldkôhöz érkezett 
felcsúti fellépésén, ám azt elérnie 
nem sikerült: sorozatban 30. 
meccsét már nem tudta meg-
nyerni.

Puskás –FTC 0-0
Békéscsaba–Videoton  2-0 (2-0)
Paks–DVSC 1-1 (1-0)
Honvéd–Diósgyôr 2-1 (1-0)
Haladás–Vasas 1-1 (0-0)
Újpest–MTK 2-2 (1-0)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Kis panda, 2. Kambodzsában, 
3. Endoro, 4. Dreher Antal, 5. A del-
toidot, 6. Liszt Ferenc, 7. A Tejutat, 8. 
I. Sándor orosz cárról, 9. Az F-dúr 
szonátát, 10. 1884. szept. 24-én.

E heti kérdéseink:
1. Melyik fôzeléknövényünk népies 

neve fuszulyka?
2. Melyik kortárs írónk regénye a 

Javított kiadás?
3. Melyik fôváros fôutcája a Ginza?
4. Hogy nevezik a koordinátarend-

szer vízszintes tengelyét?
5.Hogy nevezik --- feltalálója után --- 

a vízhatlan esôkabátot?
6. Melyik híres-hírhedt családból 

származott VI. Sándor pápa?
7. Melyik csillagkép latin neve 

Taurus?
8. Ki jutott el elôször -- 1929-ben --

repülôvel a Déli-sarokra?
9. Mi volt az eredeti foglalkozása, 

szakmája Táncsics Mihálynak?
10.Kinek a festménye a Keresztapa 

reggelije?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
KVITTNESS
Két régi cimbora beszélget. Egyikük 

megkérdezi a másikat:
--- Te, ha én elmennék hozzátok és 

teherbe ejteném a feleséged, miköz-
ben te horgászni vagy, akkor utána 
ellenségek lennénk?

A másik elgondolkozva vakargatja a 
fejét:

--- Hát azt nem tudom, hogy ellen-
ségek lennénk-e, de hogy kvittek igen, 
az biztos ...

* * *
 Egy házaspár az esküvôjük napján 

megegyezik, hogy az ágyuk alatt tar-
tanak egy kis dobozt, amibe a férj tit-
kos dolgait rejtheti. A feleség 40 évig 
hôsiesen meg is állja, s nem néz bele, 
de a 40. házassági évfordulójuk elôtt 
csak belenéz: 3 üres sörösüveget és 
egy rakás pénzt talál benne. 

Az ünnepi vacsorán aztán meg is 
kérdezi a férjét, hogy mit jelent ez? 

A férj egy ideig gondolkodik, majd 
válaszol:

--- Tudod, nem mindig sikerült le-
gyôznöm a kísértést. Valahányszor 
megcsaltalak, egy üres sörösüveget 
tettem a dobozba, hogy emlékeztessen 
a tévedésemre.

A feleség szemét elfutják a könnyek, 
de aztán belegondol: 40 év nagy idô, a 
lángoló szerelem is elmúlt már, a 3 
üveg nem is olyan sok.

--- És az a sok pénz? --- kérdezi 
szipogva.

--- Tudod, valahányszor megtelt a do-
boz, visszavittem az üres üvegeket és 
a pénzt a dobozba tettem ...

* * *
--- Doktor úr, kérem, segítsen! Na-

gyon hullik a hajam! Mit tegyek, hogy 
ne veszítsem el mindet?

--- Tegye egy dobozba ...!
* * *

--- Jaj, doktor úr, azt hiszem, a sok 
kagylótól vagyok rosszul.

--- Friss volt? --- kérdi az orvos, 
miközben a beteg hasát tapintja.

--- Honnan tudnám?
--- Hogy nézett ki, mikor szétnyitot-

ta?
--- Szét kellett volna nyitnom ...?

* * *
A professzor egy röntgenfelvételt 

mutat a medikusoknak:
--- Nézzék uraim! A beteg nagyon 

sántít, mert a bal lába kétszáz milli-
méterrel rövidebb, mint a másik. Nos, 
kolléga --- fordul az egyik hallgatóhoz 
---, ön mit tenne ilyen esetben?

--- Hát, én is sántítanék ...
* * *

--- Jaj, doktor úr, én érzem, mennyire 
árt, de sehogy sem tudok leszokni a 
dohányzásról.

--- Rágógumival próbálkozott már?
--- Igen, de nagyon büdösen ég ...

* * *
Az orvos alaposan megvizsgálja a 

beteget, ellenôrzi a leleteit, de meg 
sem szólal, csak hümmög a papírok 
felett. A beteg türelmetlenül kérdezi:

--- Doktor úr, hát mi bajom van?
--- Azt majd a boncolás mutatja meg 

...
* * *

Csirketenyésztô bemegy a bárba, 
rendel egy pezsgôt és odaül a pulthoz 
egy szintén pezsgôt iszogató nô mellé. 
A nô ránéz, és csodálkozva kérdi:

--- Maga is ünnepel?
--- Igen, ez egy különleges nap nekem. 

--- Micsoda egybeesés! Nekem is 
különleges ez a nap.

--- Ez tényleg nagyszerû. Mit ünne-
pel? --- Régóta szerettünk volna gye-
reket a férjemmel és ma kiderült, 
hogy végre terhes vagyok.

--- Micsoda egybeesés! Én csirke-
tenyésztô vagyok és a tyúkjaim évekig 
meddôk voltak. Mostantól azonban 
termékeny tojásokat tojnak.

--- Ez nagyszerû. És hogyan csinálta?
--- Lecseréltem a kakast.
A nô elmosolyodik:
--- Micsoda egybeesés ...!

* * *
--- Szôke nô hogy csinál lekvárt?
--- ???
--- Kinyomja a buktából ...

* * *
Két szôke beszélget:
--- Ma voltam terhességi teszten.
--- És nehezek voltak a kérdések ...?

* * *
--- Mi van az idegbeteg ló lábán?
--- Pszichopata ...

* * *
--- Miért nehéz a nôknek érzô, törôdô 

és jóképû férfit találniuk?
--- Mert azoknak a férfiaknak már 

van pasijuk ...
* * *

 Az afgán sivatagban egy menekült 
tálib kétségbeesetten próbál vizet ta-
lálni, de sikertelenül. Aztán meglát 
valami mozgó alakot a messzeségben. 
Remélve, hogy ott vizet talál, sietve 
arra veszi az irányt, de csak egy kis 
zsidó embert talál, aki egy csepp pul-
ton nyakkendôket árul.

A tálib megkérdi:
--- Van vized, zsidó?
--- Nincs vizem. Nem akarnál nyak-

kendôt venni? Csak 5 $ darabja.
--- Idióta! Semmi szükségem méreg-

drága nyakkendôre, vízre van szüksé-
gem!

Legszívesebben megölnélek te ba-
rom, de sürgôsen vizet kell találnom!

--- Oké! Nem probléma, hogy nem 
veszel tôlem nyakkendôt, és hogy 
megsértettél. Megmutatom, hogy 
nagylelkûbb vagyok annál, hogy a lel-
kemre vegyem. Figyelj! Ha folytatod 
az utat kelet felé, akkor mintegy két 
mérföld után, azon a dombon túl a 
sivatagban találsz egy gyönyörû, elô-
kelô éttermet. Jéghideg ásványvizük 
van. Shalom.

A tálib szentségelve, de minden ere-
jét összeszedve nekivág az útnak.

Már esteledik, amire félholtan, ván-
szorogva újra megjelenik a kis zsidó 
árusnál.

--- Az rohadt bátyád nem enged be 
nyakkendô nélkül.

* * *
Az orvos fia is orvos akar lenni.
Tanácsot kér az apjától, milyen sza-

kot válasszon.
 --- Menj bôrgyógyásznak!
Elôszöris: a bôrgyógyászt sosem hív-

ják beteghez éjszaka.
Másodszor: bôrbetegségben nem hal 

meg senki.
Harmadszor: ki sem gyógyul belôle!

 * * *
Vadásznak az orvosok a tónál. 

Amikor a vadkacsák felröppennek, a 
belgyógyász felemeli a puskáját, de 
nyomban vissza is ereszti:

  --- Nem biztos, hogy kacsa...
  Tovább várnak, ismét felröppennek 

a vadkacsák. A pszichiáter céloz, de ô 
is leereszti a fegyvert:

  ---- Én tudom, hogy kacsa, de vajon ô 
is tudja-e magáról?...

  Megint csak várnak tovább. Amikor 
felröppennek a vadkacsák, a sebész 
irtózatos tüzelésbe kezd, lelövi az 
összeset. Odaszól a kórboncnoknak:

  --- Menj, és nézd meg, van-e köztük 
kacsa.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLKi sütötte az elsô kiflit?
„A török császárnak igen fájt a foga 

Bécsre, s el is határozta, hogy elfog-
lalja. Hatalmas seregével körülvette a 
várost, s bár nap nap után hevesen 
ostromolta, támadásait a védôk --- 
köztük a céhek hôsiesen harcoló tagjai 
--- mindig visszaverték. A kudarc után 
az ostromlók elvonultak Bécs alól. A 
város falain kívül épült Szt. István-
templom tornyára, ahová a törökök 
kitûzték a félholdat, visszakerült a ke-
reszt. Ekkor, 1529-ben, tehát csaknem 
450 esztendôvel ezelôtt készítette a 
török félhold formájára az elsô kiflit 
egy Wendler nevû bécsi sütômester. 
Ez a kifli hiteles története.”

A kifli osztrák állampolgársága, bécsi 
születése szinte kétségtelen. Ráth-
Végh István is így vélekedik A va-
rázsvesszô címû munkájában. Itt ol-
vassuk, hogy a kifli ötlete az elsô bécsi 
kávéház-tulajdonos, Kolschitzky úr 
agyában született meg. Elhatározta, 
hogy mivel a bécsiek eleget koplaltak 
az ostrom alatt, most meg fogja velük 
etetni a félholdat. Megbízott egy pé-
ket, süssön a kávé mellé félhold alakú 
süteményeket, s ezzel megszületett a 
kifli, melynek a francia neve, a crois-
sant félholdat is jelent. Bécsi nevét 
onnan kapta, hogy a félhold az István-
templom tornyán jelent meg, s az 
orom németül úgy hangzik: Gipfel!

 
Mióta esznek perecet az emberek?
A régi népek halottkultuszához hoz-

zátartozott, hogy az elhaltak sírjába 
drágaságokat, eledeleket, használati 
tárgyakat raktak, hadd legyenek min-
dennel ellátva a másvilágon. Késôbb 
ráeszméltek, hogy kár a drága és hasz-
nos dolgokat a sírba eltemetni, meg-
teszi az utánzatuk is. Felesleges egész 
ökröket, egész házi állatokat feláldozni, 
amikor kôbôl faragott vagy tésztából 
gyúrt hasonmásaik is kellô tanúságot 
tesznek a családtagok kegyeletérôl... 
Sôt, Egyiptomban a halottnak nemrit-
kán be kellett érnie a sírkamrára fes-
tett felirattal is: „Ezer kenyér, ezer 
boroskancsó, ezer ökör, ezer ruha a 
halottnak!”

Ezen az alapon a régészek azt mond-
ják, hogy a mai perec voltaképpen 
nem egyéb, mint egy aranyékszernek 

tésztából gyúrt utánzata. Az összefüg-
gést jól szemlélteti az illetô ékszer 
magyar neve is: karperec. Valóban, a 
régi sírokban talált pereceknek nem 
lehetett más értelmük, mint hogy ve-
lük helyettesítették az arany karkötôt. 
Emellett bizonyítana a karkötô kö-
zépkori latin neve is, a bracea. Ebbôl 
származott volna a perec német neve, 
a Erezel.

 
Ki találta fel a majonézt?
Louis Francois Armand Duplessis 

Richelieu hercege 1756-ban Menorca 
szigeténél fényes tengeri diadalt ara-
tott, s utána nyomban elfoglalta Ma-
hon várát. A fényes gyôzelem emlé-
kére kardját Pompadour márkinô 
„Mahon” --- szalaggal díszítette. A gyô-
zelmet ünneplô lakomán a halhoz tálalt 
olajos mártást pedig „mahonnaise”-
nek keresztelték. Idô múltán a mártás-
tól megolajosodott a neve is. Így vált a 
mahonnasie a simábban csúszó majon-
ézzé és kedvelt csemegévé.

 
Hogyan készül a méz?
A mézet sokan szeretik, de ugyan ki 

tudja azt, hogyan lesz a méz? A méhek 
készítik el, vagy az általuk összehordott 
virágnedvekbôl természetes vegyi 
folyamatként alakul ki?

Linné, a nagy svéd természettudós, a 
háziméhet mézcsinálónak, „Apis melli-
fera”-nak nevezte igen találóan. A mé-
hek ugyanis a mézet nem gyûjtik, ha-
nem az összegyûjtött nyersanyagból 
állítják elô. Ez a nyersanyag a közis-
mert nektár. A virágok nektárját álta-
lában a három hetesnél idôsebb méhek 
gyûjtik. Ez igen nagy munka, hiszen 

egy kg akácmézhez 50 ezer, egy kg 
baltacimmézhez kb. egymillió méh ra-
kománya szükséges! A méh repülése-
kor 14 km-s sebességgel fél testsúlynyi 
rakományt cipel. Azt jelenti ez, mintha 
egy 70 kg-os felnôtt 35 kg teherrel szá-
guldana naponta 20-30 km-t.

A nektár felvételekor a méh a szájába 
torkolló mirigyváladékkal azt kissé 
hígítja. A kasban aztán vagy maguk 
öntik a sejtekbe a nektárt, vagy otthon 
ülô méheknek adják át. Ezt követi a 
vegyi átalakítás és a sûrítés. A vegyi 
átalakítás során a mirigyváladék hatá-
sára a nektárban levô nádcukor egy 
része szôlôcukorrá és gyümölcscukor-
rá alakul át. A nektárt elpárologtatással 
sûrítik. Ezért a méhek a nektárt nyitott 
szájukba veszik, és gyorsan mozgatják, 
azután lenyelik, majd újra szájukba 
nyomják. A kb. 10 percig tartó mozga-
táskor a csepp a levegôvel érintkezve 
veszít víztartalmából, s részben újabb 
mirigyváladékkal is keveredik. A nek-
tárt a sejtek belsejében is szétkenik, 
így a nagy felületrôl a víz is könnyeb-
ben elpárolog. A kaptárban levô párát 
a szárnymozgatásukkal keltett légá-
ramlattal távolítják el. (50 kg-os méz-
gyarapodáskor kb. másfél hektoliter 
víz távozik!) Egy részük a lépeken, 
más részük a kijárat körül gyors ütem-
ben annyira mozgatja a levegôt, hogy 
a kijárathoz tett égô gyufaszál lángja -
-- a légáramlatnak megfelelôen --- 
egyik oldalon befelé, a másikon kifelé 
hajlik. Ha a méz kellôen besûrûsödött, 
a mézzel telt sejteket a munkások vi-
aszlappal befödik. A méhkas élete te-
hát tulajdonképpen egy vegyi gyáré-
hoz hasonlít.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
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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



00:55 Himnusz   '
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Hogy volt?!   Fülöp 
Zsigmondra emlékezünk 
02:15 Édes a bosszú 
(1937)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Vaszary János. 
Szereplők: Erdélyi Mici 
(Evelyne), Komár Júlia 
(Márta), Páger Antal (Wal-
ter Ákos), Ráday Imre (Pé-
ter), Rátkai Márton (Her-
mann), Ladomerszky Mar-
git (Hermann felesége), 
Sennyey Vera (Eliz), Bili-
csi Tivadar (Peregi)
03:30 Slágertévé  
04:35 Minden tudás    
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/41.: 1956: a 
forradalom
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az én történetem 14/ 
11. A lóhoz fegyelem kell - 
Fülöp Sándor fogathajtó 
világbajnok, Hetényegyhá-
za Magyar sorozat  
08:10 Roma Magazin   
08:40 Domovina  Szlovák 
nyelvű  magazin
09:05 Orosz nyelvű híradó   
09:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A Gál 
Sándor - család 
09:50 Világ    
10:10 Kárpát expressz   
10:35 Magyarország törté-
nete 46/31.: Kiegyezés és 
fellendülés 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:20 Csontváry - Jelené-
sek egy festő életéből Ma-
gyar tévéjáték  Rendezte: 
Várkonyi Gábor. Szerep-
lők: Őze Lajos (Csontvá-
ry), Sztankay István (Pólya 
Tibor), Inke László (Lech-
ner Ödön), Benkő Gyula 
(Szinyei Merse Pál), Gre-
guss Zoltán (Ernst Lajos), 
Bilicsi Tivadar (Fényes 
adolf), Tyll Attila (Rippl-
Rónai József), Zenthe Fe-
renc (Magyar-Mannhei-
mer), S. Tóth József (Fe-
renczy Károly), Konrád 
Antal (Basch Andor), So-
mogyvári Rudolf (Nemes 
Marcell), Gálvölgyi János 
(Lázár Béla), Juhász Jácint 
(Szász Zoltán), Madaras 
József (Népbiztos-helyet-
tes), Horesnyi László (or-
vos), Vörös Eszter (ápoló-
nő), Kalocsay Miklós, Ma-
kay Sándor, Pap Vera 
(kisasszony), 
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Kincsünk a ló   
15:35 Metodista 
istentisztelet   
16:35 Öt kontinens    
17:00 kult.hu    
17:30 Fél lélegzet Magyar 
dokumentumfilm  
18:30 Hazajáró Háromszé-
ki havasok - Határkerülés a 
kézdiszéki Szentföldön 
19:00 Hogy volt?!    
20:00 Budavári Palotakon-
cert 2/1.:  
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    
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01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:10 Csontváry - Jelené-
sek egy festő életéből 
(1975)  Magyar tévéjáték  
03:35 Itthon vagy!   
04:00 Budavári Palotakon-
cert (2015)  2/1.: 
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
05:20 Magyarország törté-
nete 46/42.: 1956: a sza-
badságharc 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem  
14/12.: Számomra öröm a 
munka - Tóth Tamás állat-
orvos, Fadd. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:10 Srpski ekran Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
08:40 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Bukovi-
nától Londonig. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
09:50 4kerék    
10:10 Minden tudás  
10:35 Magyarország törté-
nete 46/32.: A századfordu-
ló "boldog békeévei" 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Jegor Bulicsov és a 
többiek (1980)  Makszim 
Gorkij azonos című szín-
művéből készült tévéjáték 
Rendezte: Havas Péter. 
Szereplők: Kállai Ferenc 
(Jegor Bulicsov), Temessy 
Hédi (Kszenyija, a felesé-
ge), Bánfalvy Ágnes (Var-
vara, Bulicsov és Kszenyi-
ja lánya), Szirtes Ági (Alek-
szandra, Bulicsov törvényte-
len lánya), Berek Kati (Male-
nyija apátnő, Kszenyija nő-
vére), Újréti László (Zvon-
cov, Varvara férje), Kovács 
Titusz (Tyatyin, Zvoncov 
unokaöccse), Bencze Ferenc 
(Mokej Baskin)
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló 
15:40 Református magazin   
16:05 Református ifjúsági 
műsor  
16:15 Baptista ifjúsági 
műsor  
16:25 Ortodox ifjúsági 
műsor   
16:35 Útravaló   
16:50 Térkép  
17:20 Az Isten embere - 
Mindszenty bíboros Észak- 
Amerikában 3/1.-2 Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:20 Szeretettel Holly-
woodból.  Návai Anikó 
újságíró több mint 20 éve 
él a film fővárosában, Los 
Angelesben. 
18:45 Hazajáró pillanatok  
Hargita - A székelyek szent 
hegye 
19:00 Hogy volt?!   
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó    
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Szabadság tér ́ 89    
02:05 Kispolgárok (1985)  
Magyar tévéjáték  Ren-
dezte: Havas Péter
03:30 Itthon vagy!  
03:50 POÉN PÉNTEK - 
Szálka, avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán! 
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/44.: A "létező szo-
cializmus" csődje 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az én történetem  
14/14.:  A várépítő - Teszári 
Károly erdész, természet-
védő, várépítő, Diósjenő 
Magyar dokumentumfilm-
08:10 Rondó    
08:40 Kvartett. A Visegrádi 
Négyek országainak közös 
magazinműsorában len-
gyel, cseh, szlovák és ma-
gyar tájakra látogatunk, 
hogy feltérképezzük a ha-
sonlóságokat és az eltéré-
seket, s így a térségben élő 
embereket közelebb hoz-
zuk egymáshoz.
09:05 Orosz nyelvű híradó   
09:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Árpád-
házi szentek - Somogyi 
Győző festményei . A sal-
földi Somogyi Győző ezen 
a helyen kezdte el az Ár-
pád-házi uralkodók szenté 
vagy boldoggá avatott kép-
viselőinek életét megfeste-
ni - ábrázolni, a 2000. év és 
a magyar államalakulat 
megteremtésének 1000 
éves apropoján
09:50 Tessék!    
10:15 Élő egyház    
10:35 Magyarország törté-
nete 46/34.: A háború vége 
és a forradalmak 2009
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Rágalom iskolája 
Rendezte: Lojko Lakatos 
József. Szereplők: Kolti 
Helga, Bács Ferenc, Béres 
Ilona, Fésűs Tamás, Gáti 
Oszkár, Harsányi Gábor, 
Hernádi Judit, Kaszás Gé-
za, Kaszás Imre, Kerekes 
József, Kézdy György, Ko-
rompai Vali, Kovács Ti-
tusz, Körmendi János, Me-
gyer András, Paudits Béla, 
Szabó Sándor
12:40 Magyar elsők Az 
első magyar tűzoltóság 
13:00 HÍRADÓ    
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló 
15:40 A sokszínű vallás   
 15:55 Biblia és irodalom  
16:10 Így szól az Úr
16:15 Engedjétek hozzám   
16:25 Hazajáró  
16:55 Magyar Krónika   
17:25 Cinema Inferno 
18:25 Hazajáró Radnai-
havasok - A kárpáti várfal 
keleti őrbástyája 
19:00 Hogy volt?!   
20:00 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Életművész 24/7.: 
Pindroch Csaba. 
02:15 Rágalom iskolája 
(1992)   
03:40 Itthon vagy!  Pannon-
halma és Bábolna 2015
04:00 Szenes Iván írta  
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Magyarország törté-
nete 46/45.: A harmadik 
Magyar Köztársaság 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Gionfalva - Szentta-
mási portré. Gion Nándor 
portréja, illetve kalandozás 
mágikus realista regényei-
nek nyomában a vajdasági 
helyszíneken.
08:10 P ámende   
08:40 Milánói képeslapok. 
A Como-i tó mellett talál-
ható hegyvidéki városká-
ban, Brunateban élő ha-
gyomány magyar szárma-
zásúnak tudja a VIII. szá-
zadban élt, hányatott sorsú 
királynét, Vilmát, akit a he-
lyiek mind a mai napig cso-
datévő szentként tisztelnek.
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr.Fritz 
Jenő és Petres Éva 
09:50 Profit7  
10:10 Iskolapad   
10:35 Magyarország törté-
nete  Konszolidáció és 
Trianon
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Amerikai cigaretta 
(1977)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Dömölky János. 
Szereplők: Tordy Géza (E- 
bes László), Gobbi Hilda 
(Öregasszony), Makláry 
Zoltán (A kollega), Lukács 
Sándor (Zoltánfi), Moór 
Marianna (feleség), Őze 
Lajos, Papp Zoltán, Ando-
rai Péter, Dégi István, Mik-
lósy György, Nagy István, 
Szakácsi Sándor, Szomba-
thy Gyula, Fehér Tibor, 
Győri Ilona, György Ist-
ván, Kádár Flóra, Lóránd 
Hanna, Rajhona Ádám, 
Sörös Sándor, Szabó Tün-
de, Szekeres Ilona, Törös 
Judit. Egy író nem tudja fel-
dolgozni sikerét, elismertsé-
gét, díjait ezért megmerítke-
zik a külvárosi nyomorban. 
Találkozik egy furcsa, ked-
ves utcaseprő párral, akikkel 
közösen tölti önkéntes szám-
űzetésének idejét.
12:25 Itthon vagy!   
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló  
15:40 Katolikus Krónika  
16:05 Isten kezében   
16:35 Aranymetszés   
17:30 MMA portré  A Ma-
gyar Művészeti Akadémia 
portrésorozata
18:30 Hazajáró Szabadkai- 
Homokhát 
19:00 Hogy volt?!    
20:00 Banán, pumpa, kur-
bli -  A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora 5/3.: Ön-
gyilkosjelölt és a többiek 
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó    
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Fábry   
02:35 Amerikai cigaretta 
(1977)  Magyar játékfilm  
03:45 Itthon vagy!   
Székesfehérvár 
04:05 POÉN PÉNTEK - 
Banán, pumpa, kurbli -  A 
L árt pour ĺ art társulat új 
műsora 
5/3.: Öngyilkosjelölt és a 
többiek
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/46.: Társadalmi 
viták, vitázó társadalom 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:35 A DAL slágerei - 
válogatás   
07:00 Muzsikál a mozi Az 
első magyar hangosfilm
07:50  Stressz kétszer - 
Oktatófilm a munkahelyi 
stresszről   
08:20 Kosár   
08:45 Unió28   
09:10 Itthon vagy!   
09:30 Szerelmes földrajz 
10:00 Erdélyi történetek  
10:30 Öt kontinens   
 11:05 ANGOL NYEL-
VŰ HÍREK     
11:15 Nászút féláron 
(1936)  Magyar filmvígjáték  
Rendezte: Székely István. 
Szereplők: Ágay Irén (Ko-
vács Kató), Jávor Pál (Ke-
rekes Pál, gépészmérnök), 
Kabos Gyula (Pernauer La-
jos), Erdélyi Mici (Lujza), 
Dénes György (ifj. Majer)
12:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Blaha Luj-
za Magyar ismeretterjesztő  
13:00 HÍRADÓ     
13:15 DUNASZÍNHÁZ 
Az úrhatnám polgár (1981)  
Rendezte: Iván Pál. Szerep-
lők: Agárdy Gábor (táncta-
nár), Benedek Miklós (filo-
zófiatanár), Bodnár Erika 
(Doriméne), Császár Ange-
la (énekesnő), Dörner 
György (Cleonte), Felföldi 
László (II. lakáj), Gelley 
Kornél (zenetanár), Helyey 
László (Dorante gróf), Kál-
lai Ferenc (Jourdain), Már-
ton András (Civielle), Mát-
hé Erzsi (Jourdainné), Mol-
nár Piroska (Nicole), Nagy 
Mariann (Táncosnő), Pathó 
István (szabómester), Szacs-
vay László (I. Lakáj), Szirtes 
Ági (Lucille), Vajda László 
(vívómester), Versényi Lász-
ló (szabósegéd) Moliere víg-
játéka görbe tükröt állít korá-
nak feltörekvő polgárai, és az 
akkori főurak szokásai elé. 
15:25 Hogy volt?!  Fülöp 
Zsigmondra emlékezünk 
16:20 Novum Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
16:50 Újkígyós - 200 éve 
Békés megye szívében 
Magyar ismeretterjesztő 
film  
17:45 Levelek Rákosihoz  
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Szabadság tér ́ 89    
19:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
20:00 Mindenből egy van   
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Fábry   
22:50 Legenda - válogatás 
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Gasztroangyal 
02:15 Mi lesz veled Esz-
terke? (1968) Magyar 
filmvígjáték  Rendezte: 
Bán Róbert. Szereplők: 
Halász Judit (Eszterke), 
Tahi Tóth László (Zoltán, 
Eszterke férje), Moór Ma-
rianna (Alízka), Márkus 
László (Neszveda Béla), 
Kállai Ferenc (Bolla igaz-
gató), Tomanek Nándor 
(Kertai Artúr), Harsányi 
Gábor (Dénes), Békés Rita 
(Miszlayné), Garas Dezső 
(Felkai Ferenc), Némethy 
Ferenc (Löffler) Eszterke 
egy pletykaéhes kisváros-
ban él, és a városka lakói 
rajta köszörülik a nyelvü-
ket. Eszterkét ugyanis lát-
ványosan csalja férje, Zol-
tán. Zoltán szeretője, Alíz-
ka egy nap megunja ké-
nyelmetlen helyzetét és a 
sufnit, ahol addig lakott, és 
hivatlanul beköltözik Zol-
tán és Eszter közös lakásá-
ba. Szegény Eszterkét a 
környék minden valamire-
való férfija ostromolja, de a 
fiatalasszony inkább Alíz-
ka példájáz követi...
03:40 Fölszállott a páva   
Hetedik területi válogató-
film - Erdély 2015
04:35 Virágzó Magyaror-
szág Tiszaújváros. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Pannon expressz  
Szeged 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval  
07:40 Újkígyós - 200 éve 
Békés megye szívében  
08:30 Minden tudás   
08:55 Rúzs és selyem  
09:20 Kárpát expressz  
09:40Noé barátai - Min-
den, ami állat   
10:30 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Fölszállott a páva 
Hetedik területi válogató-
film - Erdély 2015
12:10 Magyar elsők Az 
első magyar rendőrnők
12:30 Összhang   
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Nagyok - portréso-
rozat  
13:45 Szabadság tér ́ 89   
14:30 Életművész 24/7.: 
Pindroch Csaba
15:25 Önök kérték  
16:20 A sárvári ménesgaz-
da .Magyar dokumentum-
film  
17:10 "Kinyújtózott a vén 
mihaszna…" - Minden 
idők legnagyobb dunai ár-
vízének krónikája. Magyar 
dokumentumfilm   
18:25 Szerelmes földrajz  
18:55 Gasztroangyal  
19:55 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show  12/4.  Az 
áramszünet 
22:00 On The Spot: 9 hó-
nap alatt a Föld körül 12/3
22:55 kult.hu  
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Önök kérték   
02:15 Jegor Bulicsov és a 
többiek (1980)  Magyar 
tévéjáték  
03:45 Itthon vagy!  Sopron 
04:05 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei  
05:00 Híradó    
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/43.: A kádári kon-
szolidáció 2009
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem 
14/13.: A szép juh gyö-
nyörködtet - Sebők Mihály 
juhász, Törtel. Magyar 
dokumentumfilm
08:10 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű  magazin
08:40 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
09:05 Orosz nyelvű híradó   
09:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  Panzió 
a zöld strandon - magyar 
család Cattaróban. A Cat-
taró-i. helyi turizmus meg-
lendítéséhez igen gyakran 
egy magyar nevet; úgy 
mint: Magyar Adorján-t 
emlegetik, aki a közelgő 
Millenniumi ünnepségek 
előtt elsőként építtetett 
szállodát a festői tájba.
09:50 Magyar gazda   
10:10 Kék bolygó 
10:35 Magyarország törté-
nete 46/33.: Az első 
világháború 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Kispolgárok (1985)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Havas Péter, Szereplők: 
Kovács János (Besszeme-
nov), Szemes Mari (Akuli-
na Ivanovna), Koncz Gá-
bor (Tyetyerov), Oszter 
Sándor (Pjotr), Hegedűs 
D. Géza (Nyíl), Csonka 
Ibolya (Polja), Kútvölgyi 
Erzsébet (Tatjána), Moór 
Marianna (Jelena), Sáfár 
Anikó (Cvejtajevna), No-
vák István (Percsihin),Győ-
ri Ilona (Sztyepanyida), 
Salinger Gábor (Siskin) 
Gorkij  1901-ben írta első 
drámáját a Kispolgárokat, 
amely azóta Európa összes 
színpadát bejárta.
13:00 HÍRADÓ    
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló 
15:40 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
16:05 Új nemzedék   
16:35 Rejtélyes XX. század 
17:05 Nagyok - portrésorozat   
17:35  Az Isten embere - 
Mindszenty bíboros Észak-
Amerikában 3/3.: Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:05 Magyar elsők: Az 
első magyar autóverseny 
18:30 Hazajáró  Keleti-
Beszkidek - Verecke híres 
útján 
19:00 Hogy volt?!  
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Győrfi Pál 
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)

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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)


