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fordulniuk. Az iskolákban mûködô pszichológus vagy gyermekvédelmi szakem-
beren kívül a gyermekvédelmi szolgálat és az oktatási jogok biztosa is segítsé-
get tud adni, valamint az Igazságügyi Hivatal munkatársai is elérhetôek egy 
ingyenesen hívható telefonszámon ---- fejtette ki Vízkelety Mariann igazságü-
gyi kapcsolatokért felelôs államtitkár a diákok jogaival kapcsolatos felvetésre.

Arra a kérdésre, hogy milyen intézkedések segítik az oktatási intézményeket 
a mindennapos testnevelés lebonyolítására, Czunyiné Bertalan Judit, az 
Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelôs államtit-
kára elmondta: egy felmérés eredményeképpen költségvetési forrásból eddig 
kétszer kilencmilliárd forintot biztosítottak tornatermek és tanuszodák építésé-
re.

Egy tizenhét éves fiatalember azt szerette volna tudni, hogy mikor lesz a 
közlekedés teljes mértékben akadálymentes Magyarországon, egy diáklány az 
iskolák szelektív hulladékgyûjtésbe való bekapcsolásáról érdeklôdött, de szó 
esett a kettôs állampolgárságról, a fogorvosi vizsgálatokról, és arról is, hogy a 
miniszterelnök miért szereti a focit.

Nem államfôi helyre temetik 
Göncz Árpádot

Göncz Árpád maga kérte, hogy ne a hagyományoknak megfelelôen, a 
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben helyezzék végsô nyugalomra, hanem az Óbudai 
temetôben. Vásárhelyi Mária szerint a temetésen nem lesz állami protokoll.

Bibó István és Litvány György is abban az Óbudai temetôben nyugszik, 
ahol Göncz Árpád sírja is lesz majd. A köztársasági elnök végrendeletében ma-
ga kérte, hogy ide temessék. Ez a tény már önmagáan szakítás a hagyományok-
kal, mert az állami vezetôk végsô nyughelye a Nemzeti Sírkert, ami a Fiumei 
úton van. Itt nyugszik Mádl Ferenc, a Göncz Árpádot követô köztársasági 
elnök is.

A Göncz Árpáddal jó viszonyt ápoló Vásárhelyi Mária a Facebookon azt is 
megírta, hogy a temetésen nem lesz állami protokoll. A szociológus így fogalma-
zott: Nem fognak a sírjánál azok beszélni, akik meggyalázták életmûvét”.

Az Egyenlítô blog arról ír, hogy Áder János, hivatalban lévô köztársasági 
elnök sem mond beszédet a szertartáson. A blog információi szerint nem lesz 
katonai tiszteletadás, díszsortûz sem, a temetést pedig nem közvetíti a közmé-
dia. Politikusok, magasrangú külföldi vendégek pedig magánemberként vesz-
nek majd részt a temetésen --- állítja a blog.

A vs.hu viszont úgy tudja, hogy Göncz Árpád temetését az Országgyûlés 
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Október 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Salamon nevû kedves olvasóinkat.

Salamon: A héber Selomoh névbôl, 

jelentése: békés, szelíd. Egy régi 

magyar nevet, a Solóm (ma: Sólyom) 

nevet is magába olvasztotta.

Köszönhetjük még: Arétász, Gil-
bert, Gilberta, Herald, Herold, 
rafael, Ráhel nevû barátainkat.

Október 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Blanka nevû kedves olvasóinkat.

Blanka: A latinés a spanyol Blanca 

névbôl származik. Az alapszó jelenté-

se:fényes, ragyogó, tiszta.

Köszönthetjük még: Bianka, Boni-
fác, Bóni, Dália, Döme, Krízánta, 
Marcia, nevû barátainkat.

Október 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dömötör nevû kedves olvasóinkat.

Dömötör: A Demeter önálósult, 

magyar alakváltozata.
Köszönthetjük még Döme, Deme, 

Baldvin, Demeter, Albin nevû bará-

tainkat.

Október 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szabina nevû kedves olvasóinkat.

Szabina: A Szabin férfinév nôi 

párja. Jelentése: a szabinok nemzetsé-

gébôl való nô.

 Köszönthetjük még Szabon, 
Antonetta, Ellák, Polikárp, nevû 

barátainkat.

Október 28.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Simon, Szimona nevû olvasó-

inkat.

Simon: A Simeon rövidülésébôl. A 

magyar Simon a latin Simon írásfor-

májának magyaros olvasata.

Szimona: A Simon kicsinyítôképzôs 

nôi párja.

Köszönthetjük még: Szimonetta, 
Netta, Alfréd, Anasztázia, Szilvia 
nevû barátainkat.

Október 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nárcisz nevû kedves olvasóinkat.

Nárcisz: A Nárcissziusz férfinév 

nôi párja.

Köszönthetjük még: narcisszus, 
Melinda,Teofil, Zénó, Zenobia 
nevû barátainkat.

Október 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Alfonz nevû kedves olvasóinkat. 

Alfonz: A germán Alfons névbôl. 

Elemeinek jelentése: nemes, készsé-

ges.

 Köszönthetjük még: Alfonza, 
Alfonzina, Kolos, Stefánia, Odilia 
nevû barátainkat.

Háromszázan voltak 
a gyermekparlament ülésén

Magyarországi településekrôl és a határon túlról összesen háromszáz gyer-
mek vett részt agyermekek világnapja alkalmából rendezett ötödik Gyermek- 
és Ifjúsági Országgyûlésen kedden az Országház felsôházi termében.

A diákok kérdései és javaslatai egyebek mellett az oktatás, a környezetvé-
delem, az iskolai közétkeztetés, a sportolási lehetôségek, a határvédelem és a 
honvédelem témaköreit érintették, valamint felmerültek az Európai Uniót 
érintô és a határon túl élôkkel kapcsolatos kérdések is.

A rendezvényen a gyerekek személyesen tehették fel kérdéseiket az illeté-
kes politikusoknak, államtitkároknak és szakembereknek.

Egy tizenkét éves lány arra volt kíváncsi, hogyan segíti a magyar kormány a 
kárpátaljai magyarokat. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelôs államtitkára kiemelte: a magyar kormány több programcso-
magot is kidolgozott, ilyen többek között a kárpátaljai magyar pedagógusok, a 
mûvészeti és zeneiskolákban tanítók, lelkészek és hittan oktatók bérének kie-
gészítése, valamint a családokat segítô oktatási-nevelési támogatás.

A génmódosított élelmiszerekrôl szóló kérdésre Nagy István Földmûvelés-
ügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt felelte: Magyarországon szigorú 
ellenôrzéseken mennek át az élelmiszerek, így aki tudatosan magyar terméket 
választ, annak asztalára nem kerülhet génmódosított termék.

Simicskó István honvédelmi miniszter a határvédelemrôl szólva egy tizen-
nyolc éves mezôtúri diák kérdésére válaszolva elmondta: jelenleg hatezer tarta-
lékos katona van Magyarországon, s a jövôben a tartalékos-rendszer szélesíté-
sére törekszenek.

A Felsôzsolcáról érkezett diák arról szeretett volna többet megtudni, hogy 
miért nincs több ifjúsági- és gyermekmûsor a közmédiában és miért nem köz-
vetítenek több színházi elôadást. Vass Ágnes, a Médiatanács tagja kifejtette: a 
közmédia csatornáin egyre több érdekes és értékes gyermek- és ifjúsági mûsor 
látható, s példaként említette az M2 csatornát, amely egész nap kisgyerekeknek 
szóló meséket sugároz, valamint a március óta mûködô Petôfi Televíziót, amely 
a tizenhat éven felettieknek kínál zenei és más kulturális mûsorokat.

Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) parlame-
nti államtitkára egy ötödikes fiú droghasználat elkerülésére vonatkozó kérdésé-
re kiemelte: a drogmegelôzési stratégia célja 2020-ra minimum szintre csök-
kenteni a droghasználatot. A dizájner drogokról szólva hozzáfûzte: ezek a 
legveszélyesebbek, mert teljesen bizonytalan összetételûek és hatásúak.

A kormány számos intézményt hozott létre annak érdekében, hogy krízis, 
vagy veszély esetén a gyermekek ne érezzék magukat egyedül és legyen kihez 

Szomorú szívvel tudatom, hogy férjem 

Forgó István 
(1934. december 7. Budapest - 2015. október 9. Melbourne)

hosszú betegség és szenvedés után visszaadta 
nemes lelkét Teremtôjének.

Temetése október 27-én lesz - kedden - de. 11 órakor 
a Szent István templomban.

A szertartás után a temetkezési vállalat keretében hamvasztása.

Gyászolja: felesége Klára , 
leánya Beatrix, unokái Nicholas és Simon

Isten nyugtassa békében!

Gyászjelentés



Hivatala intézi és fizeti.
Göncz Árpád családja arról tájékoztatta az Országgyûlés Hivatalát, hogy a 

volt köztársasági elnököt 2015. november 6-án 15 órakor helyezik végsô nyuga-
lomra az Óbudai temetôben. A gyászszertartáson --- végakaratának megfelelôen 
--- az egykori rabtárs Mécs Imre és Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát 
búcsúztatja a 94. életévében október 6-án elhunyt volt államfôt.

Átadták a szegedi 
határrendészeti oktatóbázist

Hivatalosan is átadták a szegedi határrendészeti oktatóbázist. A Belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára az eseményen azt mondta: a létesítmény 
díszkulcsainak átadása jelképezze azt, hogy minden erôvel megvédik Magyar-
országot, a magyar embereket, a déli határokat.

Kontrát Károly hozzátette: jövô hétfôn 30 részvevôvel meg is kezdôdik a 
képzés az oktatóbázison, ahol a legfrissebb és legkorszerûbb elméleti és gya-
korlati ismereteket sajátíthatják el a határrendészek.Úgy fogalmazott, ezzel is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a magyar emberek biztonságban 
érezhessék magukat.

Kontrát Károly közölte: „történelmi idôket élünk”, a mai napig 380 ezer 
illegális bevándorló érkezett Magyarországra. A magyar emberek a nemzeti 
konzultáció során úgy döntöttek, hogy az országot, a déli határt meg kell védeni, 
ezért szeptemberben az Országgyûlés 13 törvényt módosított ---- tette hozzá.Ki-
fejtette: megteremtették a határvédelem jogi feltételeit, az ideiglenes biztonsá-
gi határzár létrehozásával a fizikai védelem feltételeit, a készenléti rendôrség 
bázisán létrehozták a határrendészeti bevetési osztályokat és a törvénymó-
dosítások nyomán a magyar honvédség is bevethetôvé vált a határok védelmé-
re.Hozzátette, hogy a diplomáciai tevékenység eredményeképp a többi vise-
grádi ország (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) is támogatja a magyar 
határok védelmét.

Az államtitkár közölte, hogy az intézkedések következtében a magyar-szerb 
határon minimálisra csökkent az illegális határátlépôk száma. Míg szeptember 
14-én 9380 illegális migráns érkezett itt Magyarországra, addig egy napja csak 
körülbelül 30. Úgy fogalmazott: látszik, hogy a feladat tartós lesz, nem egy-két 
hétre szól, ezért nem mindegy, hogy milyen eredménnyel látják el a feladatot a 
határrendészek.

A határrendészeti oktatóbázist a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola mel-
lett, uniós és magyar források bevonásával építették fel, a zöldmezôs beruházás 
értéke 300 millió forint --- mondta az államtitkár. Kontrát Károly szólt arról is, 
hogy tapasztalatai szerint a szeptember 15-i események, a jogszabályi változá-
sok óta nagymértékben nôtt a rendészek és a honvédek társadalmi elismertsé-
ge.

Dsupin Ottó, a Rendôrségi Oktatási és Kiképzô Központ vezetôje az MTI-
nek elmondta: a bázis mûködtetését legalább tíz évre tervezik, 3-4 napos 
továbbképzési ciklusokban oktatják majd a határrendészeket egyebek mellett a 
legkorszerûbb okmányvizsgálati eszközök használatára vagy speciális intézke-
déstechnikai ismeretek elsajátítására. 

Végre hungarikum lett a fröccs
Négy magyar termékkel, a debreceni páros kolbásszal, a fröccsel, a bajai 

halászlével és az alföldi kamillavirágzattal bôvült a hungarikumok listája --– 
jelentette be a földmûvelésügyi miniszter Debrecenben.

Ezzel 54-re nôtt a hungarikumok száma –-- tette hozzá Fazekas Sándor a 
Hungarikum Bizottság debreceni ülését követô sajtótájékoztatón a helyi város-
házán.

A tárcavezetô a debreceni páros kolbászt olyan népi eredetû ételnek nevezte, 
amely saját kultúrával rendelkezik, a mangalica tenyésztéstôl a feldolgozáson 
és a kereskedésen át a vendéglátásig.

Fazekas Sándor reményét fejezte ki: ez a döntés is hozzájárul ahhoz, hogy a 
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debreceni régi ízvilágával még jobb, még kedveltebb legyen.

Az pedig, hogy a 200 éves fröccs –-- amelybôl 50-60-féle ismert --– bekerült a 
hungarikumok közé, a szôlôtermesztést és a kulturált borfogyasztást is segítheti 
–-- fûzte hozzá.

Az egyedülálló bajai halászlé ezeréves halászati kultúrára támaszkodik, s a 
köré szervezett fesztivál több mint tízezer embert vonz évente –-- ecsetelte a 
földmûvelésügyi miniszter, majd a magyar Alföld legértékesebb gyógynövé-
nyének, a népi gyógyászat legfontosabb felfedezésének nevezve a negyedik új 
hungarikumot, a kamillavirágzatot.

Fazekas Sándor elmondta azt is, hogy a debreceni tanácskozás döntése 
alapján a Magyar Értéktárba került a szerencsi csokoládé, ezzel 127-re nôtt az 
értéktárban lévô termékek száma.

Papp László (Fidesz–KDNP), Debrecen polgármestere örömét fejezte ki, 
hogy a debreceni páros kolbásznak mind a négy változata –-- a csak sertéshúsból, 
a csak marhahúsból, a sertés és marha vegyeshúsból, illetve a kóser bárányhús-
ból készült páros –-- is felkerült a hungarikumok listájára.

A polgármester emlékeztetett rá, hogy a közelmúltban a helyi gasztronómia 
több képviselôjével debreceni páros kolbász kódexet írtak alá a felkutatott, 
eredeti receptúra szerint készülô páros kolbászok kínálatának elterjesztése 
érdekében.

Debrecen az eredeti páros kolbász gyártására „struktúrát akar építeni” a 
tenyésztôkkel, a feldolgozókkal és a vendéglátókkal összefogva, amiben számít 
a Mangalica Szövetség együttmûködésére is –-- mondta Papp László.

A város szeretné elérni, hogy másik nevezetes terméke, a debreceni 
mézeskalács is felkerüljön a hungarikumok listájára –- fûzte hozzá.

Átadták Magyarország 
legnagyobb naperômûvét 

a Mátrában
A Mátra lábánál mintegy 6,5 milliárd forintos ráfordítással megépült 

létesítmény 16 megawattos (MW) teljesítményû. A fejlesztéssel Közép-Európa 
legnagyobb kapcsolt szén- és megújuló-energia erômûve jött létre.

A cég tájékoztatása szerint a Mátrában, az Ôzse-völgyi zagytározó sík felü-
letén 30 hektáron kialakítandó szolármezôn 72 ezer 480, déli irányba tájolt nape-
lemet helyeztek el. Az innen nyert energiát a meglévô távvezeték-hálózatba 
táplálják be, ezzel egy kisebb város, mintegy négyezer háztartást képesek ellát-
ni zöldenergiával.A felerészt az erômû által biztosított forrásból, felerészt pedig 
fejlesztési adókedvezmény igénybevételével megvalósult beruházás mintegy 
24 ezer tonnával csökkenti a magyarországi széndioxid-kibocsájtást. „Maradni
fogunk, és a magyar energiagazdaság minden szereplôjével közösen fogjuk 
alakítani a magyarországi energiagazdálkodás jövôjét” ---- jelentette ki Marie-
Theres Thiell, a részvénytársaság felügyelôbizottságának elnöke, utalva arra, 
hogy az RWE éppen húsz esztendeje van jelen Magyarországon.Hangsúlyozta, 
hogy ma büszkék erre az RWE-csoporton belül is egyedülálló létesítményre, 
bár 2013-ban, a beruházás tervezésekor még komoly „turbulenciák” jellemezték 
a magyar energiagazdaságot, és az erômû fô tulajdonosa, a német RWE-csoport 
még korántsem volt biztos abban, hogy további fejlesztéseket kíván végrehaj-
tani Magyarországon.

Bernhard Lüschper, a zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, hogy egy 
fotovoltaikus erômû megépítése új fajta gondolkodásmódot feltételez. „Gon-
dolatváltás idôszakát éljük, jól látható, hogy van jövôje az ilyen irányú fejlesz-
téseknek” ---- mondta.A Mátrai Erômû Zrt. 74 százalékban a német RWE Power 
AG., illetve az EnBW csoport tulajdonában van, 26 százalékát pedig a Magyar 
Villamos Mûvek Zrt. birtokolja.A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkezô 
erômû Magyarország legnagyobb lignittüzelésû erômûve és az energiaszektor 
második legnagyobb áramtermelô üzeme, amely a teljes magyar éves villamos-
energia-felhasználás 15 százalékát állítja elô. A mintegy 2100 embert alkalmazó 
társaság nettó árbevétele 101,5 milliárd forint, adózott eredménye pedig 8,9 
milliárd forint volt 2014-ben, míg 2013-ban 95,6 milliárd forint nettó árbevételt, 
és 10,5 milliárd forint nyereséget könyveltek el.

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
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Közmondások
Deák Ferenc gyakran mondogatta 

bizalmas körben: „Ha tôlem függne, a 
sajtótörvénynek csak egy paragrafusa 
volna: hazudni nem szabad.”

A tétel kiterjeszthetô lenne azokra a 
politikusokra is, akik nemegyszer vá-
dolják egymást imigyen: „X. Y. hazu-
dik!” Az erôs szó visszacseng a volt 
miniszterelnök évekkel ezelôtti, hírhe-
dett mondatából: „Hazudtunk reggel, 
éjjel, meg este.” Ha a hazug ember 
köznyelvi megítéléséhez közelebb 
akarunk jutni, forduljunk a közmondá-
sokhoz. A témával legtöbbet foglalkozó 
kutató, az amerikai Archer Taylor
írja The Proverb címû könyvében: „A
közmondás eligazít az élet nehézségei 
között, összefoglal egy helyzetet, íté-
letet oszt vagy cselekvési irányt szab 
meg. Vigasztalást nyújt nagy és kis 
bajban, vezérfonalat ad kezünkbe, mi-
dôn választani kell. Az átlagember 
erkölcsiségét fejezi ki.”

Talán a leggyakrabban használatos 
szólásmondások egyike az alábbi: Ha-
marabb utolérik a hazug embert, mint 
a sánta kutyát. A közmondás jelentése 
mindig a helyzet függvénye. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a közmondás 
használója egy különös helyzetet álta-
lános szabály alá rendel. Még kemé-
nyebb ítélet, amikor azt mondjuk: Aki 
hazudik, az lop is. Vagy: Úgy hazudik, 
mintha könyvbôl olvasná. A közmon-
dás szavakba foglalt igazság. Évszá-
zadok hordaléka. Megkövesedett ta-
pasztalat. Fogódzó, lámpás, sarokkô. 
Népi bölcsesség. Ahogy a szóban rej-
lik: köztulajdon. A nyelv él, lüktet, 
fejlôdik, de a közmondásokat nem kell 
megújítani. Megkülönböztetett sajá-
tosságuk, hogy kiszakíthatók a hozzá-
juk tartozó összefüggésrendszerbôl, 
és új helyzetre alkalmazhatók. „Száz
hazugság, száz hazug törvénnyel” –- 
írta Ady. Úgy is felfoghatjuk, mint 
egy történetbôl leszûrôdött tanulságot. 
Hasonló tehát az erkölcsi tanmese sze-
repéhez, amely kiegyenlítést és meg-
nyugvást ad.

A magyar nyelv tobzódik a hazug 
emberek közmondásszerû megvetésé-
ben. A hazugot a föld is, a víz is kiveti. 
Az egypártrendszerben mindig tudtuk, 
kik hazudnak, de a demokráciában ke-
vésbé. A meteorológusokat szerencsés 
embereknek tartják, mert akkor is 
hisznek nekik, ha húszból tizenkilenc 
esetben hazudnak, s csak egyszer 
mondanak igazat, míg egy politikus 
hitelét veszti, ha húsz esetbôl csak 
egyszer is hazudik. Hemingway, aki 
sohasem kedvelte a magas politikát, 
mert úgy gondolta, a történelem elle-
nôrizhetetlen része, nem érzett hozzá 
„szimatot”, így vélekedett: „Egy nagy 
hazugság gyakran kézenfekvôbbnek 
tûnik, mint az igazság.” Nekem az a 
brit képviselô imponál, aki választékos 
ember lévén azt mondta a parlament-
ben: „Úgy látszik, képviselôtársam 
nincs jó viszonyban az igazsággal…”

Kô András
(Magyar Hírlap)



Az Egyesült Államok mindenre kész, 
hogy meggyöngítse Oroszországot, 
még arra is, hogy harcoljon az utolsó 
túlélŒig. Washington szokás szerint 
teljesen figyelmen kívül hagyja saját 
vazallusai érdekeit. Az a tény, hogy 
az oroszellenes szankciók ártanak az 
egyébként is gyengélkedŒ európai 
gazdaságnak, tökéletesen akceptálha-
tó az amerikai stratégák számára. 
Obama líbiai, szíriai és ukrajnai de-
stabilizáló politikáját elsŒsorban Eu-
rópa szenvedi meg, mivel neki kell 
elviselnie a válságrégiókból mene-
külŒk áradatát, márpedig ez a folya-
mat rövid távon aláássa a politikai 
stabilitását, hosszú távon pedig hozzá-
járul a már évtizedek óta zajló lakos-
ságcserés gyarmatosításához.

Miután az amerikai–izraeli érdeke-
kért indtott francia–angol intervenció 
(war by proxy) megdöntötte Kadhafi 
ezredes rezsimjét, Líbia totális anar-
chiába süllyedt, ahol mindenki hábo-
rúja folyik mindenki ellen. Ennek 
következtében az észak-afrikai ország 
egyfajta ugródeszkaként szolgál az 
Európába igyekvŒ afrikai honfoglalók 
tömegei számára. Most Szírián a sor, 
amelyet Washington szerint meg kell 
semmisíteni Oroszország legyŒzésé-
hez. Bassár el-Aszad vezetése alatt az 
ország szekuláris berendezkedésû 
marad, és megŒrzi a vallásszabad-
ságot, az USA viszont egy iszlamista 
rezsimet akar hatalomra juttatni, és 
támogatja a vallási szélsŒségeseket. 
Mára teljesen világossá vált, hogy az 
amerikaiak harca az Iszlám Állam 
ellen csupán megtévesztŒ propagan-
da akció. A nemzetközi közösség 
hiába is akarja legyŒzni az iszlamista 
terrorizmust, ha az amerikai plutok-
rácia képviselŒi nem támogatják ezt 
a törekvésüket. Ez utóbbiak ugyanis 
az amerikai birodalmat akarják nö-
velni, és egyúttal persze a saját üzleti 
birodalmaikat is.

Az Egyesült Államok „azért hozta 
létre ezt a csoportot (IÁ), hogy a Kö-
zel-Keleten legyen egy véget nem érŒ 
háborúja, amely több célt szolgál. 
Nyilvánvalóan szét fogja szakítani az 
országokat és a népeket, hogy gyen-
gítse az Izraellel szembeni ellenálló 
képességüket” – mondja az iráni 
Press TV-nek Steven Kelley egykori 
CIA-alkalmazott, aki szerint így az is 
lehetŒvé válik, hogy „állandó megren-
delésáradatot biztosítson az amerikai 
katonai-ipari komplexum fegyverei 
számára, amely persze sok pénzzel 
tömi azokat a szenátorokat, akik 
ezekre a háborúkra uszítanak”. A 
Pentagon egyik nemrég közzétett 
jelentésébŒl kiderül, hogy az amerikai 
hadügyminisztérium havi 250-400 dol-
láros fizetést ad az úgynevezett mér-
sékelt lázadóknak Szíriában, akiket az 
Iszlám Állam elleni harcra képeztek 
ki. Kelley viszont úgy tudja, hogy „ki-
fogytak a hiteles mérsékelt csopor-
tokból, mert amelyeket felfegyverez-
tek és kiképeztek, most fokozatosan 
és kiképezve átállnak az Iszlám 
Államhoz”. (US „created ISIL for 
sake of Israel”: Ex-CIA contractor, 
presstv.com, 2015. június 23.)

Legutóbb azonban egy ennél sokkal 
súlyosabb csapás is érte az amerikai 
hadügyminisztérium héjáinak és a 
képviselŒház háborús uszítóinak az 
egóját. Miután ugyanis kalkulációkat 
végeztek egy Oroszország elleni 
hipotetikus háború esélyeit illetŒen, a 
Pentagon stratégái arra a számukra 
fölöttébb kellemetlen konklúzióra 
jutottak, hogy az orosz hadsereg le-
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gyŒzéséhez hiányoznak az eszközeik. 
A Nancy Youssef által idézet forrás 
szerint az USA és Oroszország közöt-
ti fegyveres konfliktus Pentagonban 
valószínûsített idŒtartamának alapján 
készült számításokból kiderült, hogy 
az eredmények nem az amerikai 
hadsereg fölényét mutatják. A terro-
rizmus elleni háború 15 éve után 
ugyanis az amerikai szárazföldi erŒk 
egyáltalán nincsenek felkészülve egy 
Oroszország elleni hosszabb háború-
ra, mindenekelŒtt az amerikai csapa-
tok logisztikai támogatásának ala-
csony színvonala, valamint hadra fog-
ható erŒik létszámának elégtelensége 
miatt. Az egyik optimistább hadügyi 
illetékes szerint ugyan az USA le-
gyŒzheti Oroszországot egy háború-
ban, de ehhez be kellene vetnie a tel-
jes haderejét, márpedig „erre nem 
vagyunk készek abban a mértékben, 
ahogyan szeretnénk”, mondta rezig-
náltan. Egy másik Pentagon-alkalma-
zott ugyanakkor nem csinált titkot 
belŒle, hogy az afganisztáni és iraki 
háborúk meggyöngítették az amerikai 
szárazföldi erŒk képességét egy elhú-
zódó hadviselés folytatására. Ugyan-
akkor a cikk által idézett valamennyi 
forrás elismeri, hogy egy Oroszor-
szággal vívott háború esetén az ame-
rikai légierŒnek nem sikerülne kivív-
ni azt a légi fölényt, amely az iraki és 
afganisztáni inváziókat jellemezte. 
(Pentagon Fears It’s Not Ready for 
War With Putin, thedailybeast.com, 
2015. augusztus 14.)

A baj azonban, mint tudjuk, soha-
sem jár egyedül. Kína ugyanis olyan 
ütemben fejleszti tengeri erŒit, hogy 
az Egyesült Államok fokozatosan el-
veszíti uralkodó helyzetét ezen a te-
rületen is, állapítja meg tanulmányá-
ban Lyle Goldstein, a newporti hadi-
tengerészeti akadémia tanára. Az 
utóbbi 4–5 évben Kína mintegy 20 
darab 056 osztályú rakétavetŒ korvet-
tet épített, miközben az USA sokkal 
lassabban fejleszti a tengeri erŒit. Rá-
adásul a kínai hadihajók jellemzŒiket 
tekintve felülmúlják az ugyanilyen 
osztályú amerikai hadihajókat. Ezen 
túlmenŒen Kína a tengeri légierejét 
is fejleszti, nevezetesen a tengeralatt-
járó elleni helikoptereit, amelyek 
sokáig a kínai haditengerészet gyönge 
pontját képezték. A kínai Z-18F azon-
ban immár képes rivalizálni az ame-
rikai Sikorsky SH-60 Sea Hawkkal, 
sŒt bizonyos tekintetben még felül is 
múlja azt. EbbŒl következŒen az USA 
azt kockáztatja, hogy elveszti a fel-
sŒbbségét, függetlenül attól, hogy 
mennyi tengeralattjárója van, mert 
ezeket semlegesíteni fogja Kína 
egyre növekvŒ tengeralattjáró elleni 
harci kapacitása. Nem számít az ame-
rikai tengeralattjárók lopakodó szint-
je sem, mert ez sem akadályozza meg 
a kínai helikoptereket abban, hogy 
ultramodern hidroakusztikus felsze-
relésükkel felderítsék azokat, zárja 
fejtegetéseit a szakértŒ. (A Frighte-
ning Thought: China Erodes Ameri-
ca’s Submarine Advantage, national 
interest.org, 2015. augusztus 17.) 

Úgy tûnik tehát, hogy az amerikaiak 
a jövŒben egyre gyakrabban lesznek 
kénytelenek szembesülni a sokat akar 
a szarka, de nem bírja a farka népi 
bölcsességgel nemcsak gazdasági, 
politikai, katonai szempontból, hanem 
valószínûleg az élet minden területén. 
Sic transit gloria Americae.

Gazdag István
Dekokrata.hu

Stratégiailag is elszámolta magát az USA

Beszélgettünk Youssef Fakhourival, 
a ProChristie projekt kezdeményezŒ-
jével. Youssef 1987-ben született Ko-
lozsváron. Libanonban nŒtt fel, 2006 
óta Budapesten él. Közgazdász, nem-
zetközi gazdálkodás szakon végzett.

– Kik hozták létre a ProChristie 
projektet?

– Keresztény értelmiségi fiatalok. A 
ProChristie projektben a legtöbben az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség tagjaként veszünk részt. Fontos-
nak tartjuk a keresztény értékeink és 
a keresztény közösségek melletti ki-
állást.

– Mit szeretnének elérni?
– A szolidaritásunk kifejezésével 

tenni szeretnénk az üldözött kereszté-
nyekért: követeljük a vallásszabadsá-
got országaik számára. Célunk, hogy 
tájékoztassuk a magyar közvéleményt 
arról, hogy igenis élnek keresztények 
a Közel-Keleten és sok muszlim több-
ségû országban, akiket sokszor a val-
lásuk miatt üldöznek. 

— Mióta beszélhetünk keresztény-
üldözésrŒl a Közel-Keleten?

– Mindig is létezett. Napjainkban 
1967 az a dátum, amit említeni érde-
mes. Az arab–izraeli háború nyomán 
az arabok súlyos vereséget szenved-
tek egy jóval kisebb létszámú izraeli 
seregtŒl, aminek hatására az arab 
nacionalizmus gondolata gyengülni 
kezdett, helyette a politikai iszlám 
kezdett erŒsödni és ennek az eszmé-
nek a legradikálisabb képviselŒi okoz-
zák a legtöbb gondot a világ legŒsibb 
keresztény közösségeinek.

 – Miért?
– Mert a politikai iszlám a Koránt 

tekinti jogforrásnak. A keresztények 
sokat küzdöttek a modern állambe-
rendezés elŒsegítéséért, ahol minden 
polgár egyenlŒ, vallástól függetlenül.

– MegdöbbentŒ képsorokat mutatott 
be, ostromlott székesegyházról, meg-
gyilkolt katolikus papokról. A keresz-
tények az iszlám célpontjai a Közel-
Keleten?

– Nem az iszlám vallás, hanem a 
politikai iszlám radikális ágának az 
áldozatai.

– Hányan lehetnek önök?
– Arab ajkú keresztények diaszpó-

rákkal együtt mintegy 25–30 millióan 
lehetnek. Legtöbben az egyiptomi ke-
resztények, napjainkban ott a legbru-
tálisabb a keresztényüldözés a radiká-
lis iszlamisták miatt. Irakban és Szí-
riában háború és káosz van és a fegy-
vertelenek (nagyrészt keresztények) 
fizetik a legnagyobb árat.

– Nem nyújt védelmet a Nyugat a 
Közel-Keleten üldöztetést szenvedŒ 
keresztényeknek?

– Már nem. Februárban mutatta be 
az Iszlám Állam azt a hátborzongató 
videót, amelyen 21 keresztény lefeje-
zése volt látható. A profi módon be-
mutatott mészárlásra azt követŒen 
került sor, hogy az áldozatok a gyil-
kosaiktól ultimátumot kaptak: vagy 
áttérnek a muzulmán hitre, vagy ki-
végzik Œket. Vértanúként haltak meg, 
a XXI. században. 

– Ez a videó bejárta a világot. Mi az, 
ami nem jut el az európai közvéle-
ményhez?

– Amikor keresztény katonákat vagy 
üzletembereket ölnek meg, akkor 
nem feltétlenül a kereszténységnek 
üzennek, de amikor keresztény vallási 
vezetŒket gyilkolnak meg, az egyértel-
mû fenyegetés. 2008. március 13-án 
Paulos Faraj Rahho Moszul káld ka-
tolikus érseket végezték ki. A fegyve-

resek felszólították, hogy térjen át az 
iszlámra, de Œ nyilvánvalóan vissza-
utasította, 2013. április 22-én két orto-
dox érseket raboltak el Aleppó kör-
nyékén, Youhanna Ibrahim szír orto-
dox és Paulos Yazigi görög ortodox 
érsekekrŒl azóta nincs hír. Ezek sú-
lyos esetek, mégsem hallani róluk az 
európai nyilvánosságban.

– Tényleg nem. Mióta szaporodtak 
meg ezek az atrocitások?

– A 2003-as iraki invázió óta szapo-
rodtak meg a támadások a fegyverte-
lenek ellen. Szíriában például a ke-
resztények inkább a biztosnak tûnŒ 
diktatúrát választják az iraki tapasz-
talatokból kiindulva, ezért Œk az iszla-
misták állandó célpontjai, az alaviták, 
a drúzok és a kormánypárti szunniták 
mellett. Keresztények lakta városré-
szeket lŒnek Damaszkuszban, templo-
mokat és keresztény iskolákat napon-
ta érnek rakétatalálatok.

– Vajon mibŒl pénzeli magát ez a 
dzsihadista szervezet?

– Emberrablásokból, autók és ingat-
lanok kisajátításából, kábítószer- és 
mûkincs-kereskedelembŒl. Tudni kell, 
hogy a muszlimok többsége elítéli az 
Iszlám Állam módszereit és nem is 
nevezi a terrorszervezetet Iszlám 
Államnak. A szunnita–síita ellentét 
miatt viszont a szunniták közül sokan 
a szerintük kisebbik rosszat választva, 
csatlakoznak az Iszlám Államhoz.

– Beszivároghatnak ezek a terroris-
ták Európába is?

– A nyugat-európai nagyvárosokban 
már ma is sok szimpatizánsuk akad, 
akik elsŒsorban a beilleszkedni képte-
len muzulmánok körébŒl kerülnek ki. 
Azok közül, akik a Közel-Keleten ke-
resztény templomokat robbantanak 
fel, síita mecseteket, illetve szunnita 
mauzóleumokat döntenek romba, 
megjelenhetnek a jelenlegi migráció-
val Európában, ami a feszültséget 
fokozhatja. Az Iszlám Állam idén 
februárban kijelentette, hogy 500 ezer 
muzulmánt küld Európába, és augusz-
tus végéig, szeptember elejéig ez a 
szám állítólag teljesült. Miután nem 
tudni, hogy ki-kicsoda, könnyûszerrel 
megjelenhetnek terroristák is a mig-
ránsok között. .

– Manapság mi a politikai iszlám 
célja?

– LegfŒbb célja az, hogy Allah 
parancsait a Földön a közéletben is 
betöltse.

– Ezt hogy kell érteni?
– Vannak olyan radikálisok, akik „a 

régi szép idŒket” akarják visszahozni, 
amikor a „hitetleneknek” különadót 
kellett fizetniük a muszlim uralko-
dóknak. Az olajmilliárdoknak (más 
néven petrodollároknak) köszönhetŒen 
a radikálisabbak jelentŒs bázisokat 
birtokolnak a nyugat-európai nagyvá-
rosok egyes kerületeiben, és képesek 
a fogadó ország politikáját befolyásol-
ni.

– Nyugtasson meg: ugye nem min-
den muzulmán radikális?

– Szó sincs errŒl. Vannak, akik be-
tartják a vallási elŒírásokat, de nem 
erŒltetik rá másokra, toleránsak a 
más vallásúakkal szemben is. És van-
nak, akik misszióként fogják fel az 
iszlám terjesztését, aminek érdekében 
úgy gondolják, hogy a nem muszlim 
világgal szemben harcolni kell. Ennek 
az irányzatnak a legszélsŒségesebb 
formája az Iszlám Állam.

– Kuwait, Katar, illetve Szaúd-Ará-
bia gazdagsága lehetŒvé tenné a mig-
ránsok befogadását. Mi az oka annak, 

hogy nem fogadnak menekülteket?
– FŒként a helyi mentalitás az oka. 

Munkavállalási engedélyt kapnak, de 
családokat nem fogadnak, nem látják 
el Œket. Egy kuwaiti tisztviselŒ a kö-
zelmúltban meg is szólalt ez ügyben. 
Azt mondta, hogy jobb, ha a menekül-
tek Libanonban, illetve Törökország-
ban maradnak, és a kuwaitiak oda 
küldik nekik a pénzt az ottani ala-
csonyabb árszínvonal miatt.  Köztu-
dott tény ugyanakkor, hogy a gazdag 
arab országok (fŒleg Szaúd-Arábia és 
Katar) pénzelik a kormányellenes 
fegyvereseket Szíriában, és inkább 
nyugat-európai, illetve észak-amerikai 
muszlim közösségekre költenek, raj-
tuk keresztül akarják a lobbierejüket 
növelni.

– Térjünk vissza a migráns áradatra. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a beáram-
ló tömeg rendkívül heterogén össze-
tételû. KikbŒl áll össze ez a tömeg?

– Segítettem tolmácsként a Máltai 
Szeretetszolgálatnak a Keletinél szep-
tember elején, és azt láttam, hogy 
többségben vannak azok, akik a jobb 
élet reményében mennek Nyugatra. 
Családok aránylag kevesebb számban, 
szírek is kisebb számban voltak kö-
zöttük. A többieken inkább azt láttam, 
hogy a jobb élet reményében indultak 
útnak.

– Az a hír is járja, hogy gŒzerŒvel 
mûködik egy útlevél-hamisító szerve-
zet Törökországban. ErrŒl mit lehet 
tudni?

– A hírt elŒször a Frontex jelentette 
be augusztus végén, majd egy holland 
újságíró készíttetett is egy hamis út-
levelet a holland miniszterelnök fény-
képével. Kiderült, hogy 750 euróért 
bárki csináltathat magának szír útle-
velet.

– Ön szerint ennek mi az oka?
– Németország nagyon szekularizált. 

Az arab olajmilliárdosok alaposan be-
vásárolták magukat a német nagy-
vállalatokba és a német bankokba. A 
németeknek szükségük van olcsó mun-
kaerŒre, de mintha nem számolnának 
a következményekkel.

– MibŒl van pénzük a migránsoknak 
útra kelni? Egy ilyen hosszú út nem 
olcsó.

– Valóban nem. Egy riportban mu-
tatták, hogy 2000 euró egy felnŒtt, és 
1000 euró egy gyermek számára az 
ára annak, ha valaki a török partoktól 
Leszbosz szigetéig el akar jutni. Ennyi 
pénzbŒl mehetnének akár repülŒvel 
is, csak ott alaposabban átnézik a 
papírokat. Közben Európa nem vesz 
tudomást a valódi menekültekrŒl, 
akiknek nincs pénzük arra, hogy útra 
keljenek, és a Közel-Keleten marad-
tak és vízumra várnak. De elŒbb-
utóbb Œk is el fognak indulni.

– Megállíthatatlannak tûnik ez az 
áradat. Mi vezetett idáig?

Nyugat-Európa évtizedeken át foga-
dott olcsó munkaerŒt a volt gyarma-
tairól, így napjainkra kialakultak 
olyan második, illetve harmadik gene-
rációs tömegek, amelyek párhuzamos 
társadalmakat alkotnak. Európa tar-
talmilag kiürült, és az Európai Unió is 
szívesebben látna fogyasztókat, mint 
polgárokat. Ezt a folyamatot vissza 
kell fordítani.

– Vagyis?
– Európa vissza kell, hogy térjen a 

keresztény gyökereihez és nemet kell 
mondjon az iszlamizációra. Nemet 
kell mondjon a tömeges bevándorlás-
ra még akkor is, ha rövid- és közép-
távú gazdasági érekei ezt kívánják.

Demokrata.hu – Hernádi Zsuzsa

Youssef Fakhouri:   A politikai iszlám veszélyes



1976
Bomlás a baloldalon 
... avagy csak taktika?

Egyre több hír és nyilatkozat jelenik 
miszerint a baloldali pártok és szerve-
zetek ádáz harcba kezdtek egymás 
ellen. Úgy látszik teljesen kifogytak az 
ellenségbôl, mert olyan erôs vádakat 
zúdítanak egymás fejére, ami ezelôtt 
csak „reakciós fasisztáknak” járt ki.

Érdemes kézbevenni a kis baloldali 
lapokat, egyik-másikból teljes ideológi-
ai zûrzavar árad. Tovább követve a 
szálat eljutunk hamarosan annak a 
megállapításához, hogy bizony a fejé-
tôl bûzlik a hal: Moszkva és Peking 
szócsatájának hullámrezgéseit továb-
bítják ezek a lapok a párttagoknak, de 
már a nagy lapokból és a politikai fo-
lyóiratokból is bôven kapunk értesülé-
seket a két vörös birodalom közötti 
ellentétekrôl. Kezdjük elôbb a hírekkel:

Jugoszláviában (a Die Presse, Bécs, 
1976 febr. 2. jelentése szerint)  „dogmati-
kus ideológiai irányzat alapján végre-
hajtott államellenes tevékenység” cí-
men vád alá helyeztek különbözô ju-
goszláviai városokban mûködô ellenzé-
ki csoportokat. Egyik csoport a vád 
szerint közvetlen kapcsolatokat tartott 
fenn Budapesttel, Prágával, Kijevvel és 
Moszkvával. Megtudjuk a jelentésbôl, 
hogy jugoszláv emigráns csoportok 
mûködnek a vasfüggöny mögött.

„Butcher of Vietnam is feted in Pe-
king”, címmel panaszkodik egy ausztrál 
pártújság Nixon pekingi utazásáról:   
„...És Nixon utazása éppen arra az idôre 
esett, amikor a kínai vezetôk közti új 
pozícióharc a nyilvánosság elé került. 
Plakátokon hirdetik, hogy az ideiglenes 
miniszterelnök, Teng Hsiao-ping, Kína 
legnagyobb kapitalista társutasa”.– 

Hiába látogatta meg Ford elnök Teng-
et, poziciójában nem tudta megerôsíte-
ni. Ford látogatása után Tenget levál-
tották, Mao bizalmasa Hua Kuofeng lett 
a premier. Ô hívta meg Nixont, akit Mao 
is fogadott és általában különb fogadta-
tásban részesült, mint Ford. Ja, igazis, 
antikommunista Nixont a nép válasz-
totta elnöknek...

Úgy tûnik, hogy Chou En-lai volt a 
megfelelô személy a Nemzetközi Balol-
dal számára. Mao „kulturális forradal-
ma” idejére esett a vietnami háborús 
felépítés, ami közös orosz–amerikai vál-
lalkozással a modern hadviselés legjobb 
felszerelésével rakta tele Kína déli 
határait, míg északon a mintegy 8000 
km-es szovjet határ, a formózai és dél-
koreai amerikai támaszpontok teljes 
bekerítést jelentettek Kína számára. 
Chou idejére esett a belsô helyzet 
megszilárdulása, a vietnami „háború” 
megszüntetése,  Mao háttérbe húzódása 
és Nixon elnök pekingi látogatása. A 
nyugati sajtó Mao birodalmát minta-
képpé propagandázta, és szerte a vilá-
gon maoista mozgalmak nôttek ki a 
földbôl. Újra elôjöttek a süllyesztôbôl 
azok, akiket Mao hûvösre tett, köztük 
Teng Hsiao-ping, ugyanakkor Mao 
kultúr-revizionistái – mint a „forradalom 
titkos árulói” – kerültek a helyükre. 
Többek között Mao régi bizalmasa Lin 
Piao, akit állítólag menekülés közben 
lelôttek a szovjet határon. Mao szemé-
lye maradt csak érintetlen. A demiur-
gosz, a kínai kommunizmus élô isten-
szobra, jobb ha nem avatkozik a dolgok 
menetébe, ha nem akar összeütközésbe 
kerülni a „történelem áramlatával”.

Egy másik hír: Jelentôs politikai for-
dulat áll elô Ázsiában. Peking és Tokió 
kormányai formálisan kijelentették, 
hogy haladéktalanul hozzálátnak a Kína 
és Japán között 30 év óta esedékes bé-

keszerzôdés megfogalmazásához. A 
szerzôdés közös vezérelve lesz, hogy 
Kína Népköztársasága és a Japán Csá-
szárság kötelezik magukat, hogy együt-
tesen lépjenek fel bármely harmadik 
hatalom egyeduralmi törekvése ellen 
Ázsiában.

Ha ebbôl Peking–Tokió tengely lesz, a 
fogatlan sárkány veszélyes lesz az 
orosz medve számára, bár körülötte is 
csoportosulnak, mint az alábbi hír 
mondja:

– Kilenc ázsiai delegáció vett részt a 
25-ik kommunista párt-kongresszuson. 
Közülük öt nyíltan kiállt a Szovjetunió 
politikája mellett: India, Sri Lanka, 
Mongólia, Indonézia és a Fülöp-szige-
tek. Az indiai pártfôtitkár kijelentette, 
hogy:   „... a béke legnagyobb ellensége 
a kínai maoista vezetôség. A maoizmus 
szégyenteljes kollaboráció a nyugati 
militaristákkal és a détente ellenségei-
vel, Dél-Afrika fajüldözôivel és Chile 
fasisztáival”.

 A legtöbbet emlegetett amerikai 
panasz az oroszokkal szemben az a régi 
Trotsky-hanglemezrôl ismert vád, hogy 
az „egy országra korlátozott szocializ-
mus” elôbb-utóbb öncélú és imperialista 
lesz. A „sztalinista”  jelzô újra divatba 
jött, és a sztalinistákat, mint a baloldali 
pártok szolidaritásának legnagyobb 
ellenségét emlegetik. A baloldali pár-
tok, Nyugat-Európa kormányzó szociál-
demokrata pártjai, szívesen fogadják a 
Fehér Ház-ból jövô utasításokat és dol-
lárokat is. Ismeretes, hogy Portugália 
népfrontos kormányzatának „antisztali-
nista” jellegéért Amerikából sok dollár 
érkezett és gyôzött is a guruló rubel 
ellen. Portugália „nyugati-kommunista 
állam”, és mint ilyen, tagja marad a 
NATO-nak is. Az olaszországi kommu-
nista párt egyik vezetôje, Sergio Segre 
(jobb ha nem látogat el Magyarországra) 
is úgy nyilatkozott (a New Republic 
1975. nov. 1-i számában arra a kérdésre, 
hogy miért nem kifogásolja az olasz 
kommunista párt Olaszország NATO-
tagságát) hogy: „... mi érzékeljük azt, 
hogy Olaszország a nyugati szféra ré-
sze, és nem áll érdekünkben, hogy a ke-
leti szférába utalják. Európában straté-
giai egyensúly van és a détente helyes 
gyakorlata, ha a gentlemen’s agreement 
értelmében nem borítjuk fel az egyen-
súlyt.” 

Az interjút felvevô David Yergin,  a 
Rockefeller Foundation tagja, nagyon 
meg volt elégedve a lakkcipôs-kommu-
nista válasszal. (A Rockefeller Foun-
dation sok milliót költ baloldali politikai 
társulatok pénzelésére.) Washingtonnak 
nem az ellen van kifogása, ha valaki 
kommunista, hanem ha a vasfüggönyön 
innen sztalinista irányzatot ûz. Craig 
R. Whitney  (New York Times 1976. 
febr. 5.) szerint Kenneth Rush  francia-
országi US követ kijelentette, hogy 
Washington nem tûrné sztalinisták 

részvételét a francia kormányban. 
A világ amerikai–orosz kétpólusú fel-

osztása során az oroszok helyzeti elônye 
azonnal szembetûnik. Moszkva „hely-
ben van” Európában, Ázsiában és a 
közel-keleti, észak-afrikai térségben. Ez 
a helyzeti elôny a külön orosz világ is-
meretében veszélyes lehet a Nemzetkö-
zi Baloldal világuralmi törekvéseire. 
Kellett egy harmadik pólus, egy mes-
terséges és távirányított hídfôállás 
Ázsiában, amely az orosz helyzeti 
elônyt visszanyesi. Kína teljesíti a har-
madik pólus feladatát, amelynek kötött 
és kizárólagos szerepe a New York és 
Moszkva közötti, fent említett, geopoli-
tikai diszparitás kiegyensúlyozása. In-
nét származik a sino–szovjet ellentét,  
és Pekingben nem jöhet fel olyan 
irányzat, amely ennek az orosz–kínai 
vetélkedésnek véget vet. A harmadik 
pólus feladata ugyanaz, mint ami Tito 
feladata volt dollárbéren; korlátot szab-
ni az orosz-szektor megállapodásellenes 
terjeszkedésének. 

 A háború utáni gyarmatellenes poli-
tika (amelynek legfôbb végrehajtója 
Amerika volt) egész sor új államot léte-
sített, amelyek felé megindult a tevé-
kenység az érdekkörbe való befogásra. 
Errôl nyilatkozott a közelmúltban Lee 
Kuan Yew,  Singapore miniszterelnöke, 
hogy: „Dél-kelet-Ázsia – hacsak nem 
oldja meg gazdasági problémáit a kapi-
talista szisztéma keretében – természe-
tes törekvéssel fog a kommunizmus 
felé fordulni.” – „Ezt a szándékot óha-
tatlanul fogja kihasználni vagy a kínai, 
vagy az orosz rezsim, attól függôen, 
melyik végzett alaposabb elôkészítést” 
– teszi hozzá a The Listener cikkírója 
Lord Chalfont.

Amióta csak kiléphetett a kínai válto-
zat az ideológiai vadász-területekre, az 
orosszal való vetélkedése mindenütt 
fellelhetô. De érdemes azt is megfi-
gyelni, hogy Amerika (az orosz–ameri-
kai détente és Helsinki ellenére is) 
mindent elkövet, hogy egy-egy ország a 
kínai vonzótérbe kerüljön inkább, mint 
az oroszéba. Pontosan ezt a célt szolgál-
ta Nelson Rockefeller  ausztráliai és 
távol-keleti utazása is, ahol (talán életé-
ben elôször) szovjetellenes kitételeket 
hangoztatott, ugyanakkor ismeretes, 
hogy odaadó rajongója a kínai kommu-
nizmusnak. Arra is mérget vehet bárki, 
hogy Ausztrália külpolitikájában is 
klímaváltozás lesz ilyen irányban. Az 
arab-világ, India és Hanoi orosz érdek-
körbe kerülése fájdalmas kudarc a 
New York–Peking vonal részére, és ta-
lán érdekes lenne ebbôl a szempontból 
letapogatni a jelenlegi indonéziai har-
cok hátterét is, és nem utolsó sorban a 
Szovjetunióval és az arab államokkal 
barátkozó Whitlam-kormány lebukta-
tásának és az ausztrál Labor-párt frak-
ció-harcainak okait is.

(Ausztráliai Magyarság, 1976. április).

Jön a világbéke
Mozgásban van a világpolitika min-

den földrészen. A mozgás mögött az 
amerikai külügyi hivatal kissingerke-
dik, ingerelt állapotban tartva Európát, 
Ázsiát, Dél-Amerikát és Afrikát egy-
aránt. Nem tartozunk azok közé, akik 
ennyi tehetséget tulajdonítanak egyet-
len embernek. A Superhenry  (alias 
Henry Kissinger) elméletet meghagy-
juk a vezetô politikai lapok naiv olva-
sóinak. A külügyi utazó mögött egy po-
litikagyártó, amerikai méretû nagy-
üzem mûködik. Ez a nagyüzem már 
régen nem Amerika igényeinek gyárt, 
hanem egy olyan elgondolás-komplex-
umnak, amelynek az Egyesült Államok 
is csak egy része lesz. Nem Amerika 
vezetôszerepérôl van szó többé, arra 
inkább ma már alkalmatlannak hirde-
tik, hanem világkormányzati tervekrôl, 
amelyek jellemzésére nem felelnek 
már meg olyan jelzôk, mint: nyugat, 
kelet, kapitalista vagy kommunista. Itt 
már nem politikai ideológiák harcolnak 
egymás ellen, itt már minden egy 
irányba van fordítva, és aki a szálak 
zsonglôre látszik lenni, Pekingben is, 
Moszkvában is éppúgy otthon van mint 
Washingtonban, az arabok éppúgy hall-
gatnak rá mint az izraeliek, akinek út-
jait békekötések és háborúk követik, 
ahogy a szükség megkívánja.

Most borul egybe, ami sok emberöltô 
alatt ellentétnek látszott. Nincs ellenvé-
lemény sehol; keleten senki sem mer 
szólni, nyugaton senki sem jut szóhoz, 
aki más véleményen lenne.

 A béke jegyében senkit nem hagynak 
békében. Bûvös jelszavak hangoztatá-
sával lázong az egész világ. A mozgató 
lázat az uralmi rendszer bacilusa okoz-
za. A bacilust viszont egy beteges vágy 
termelte ki, aminek  világuralom a 
valódi neve.”

Széles publicitást kapott a világsaj-
tóban, és érthetô izgalmat váltott ki a 
külföldi magyarság körében az úgyne-
vezett „Sonnenfeldt doctrine”. Helmut 
Sonnenfeldt  Kissinger barátja, ugyan-
csak a hitleri Németország politikai 
menekültje volt, akinek kétségbevont 
megbízhatóságáért Kissinger vállalt 
felelôsséget, és magas külügyi pozíció-
ba emelte. Múlt decemberben moszkvai 
útjukról visszatérôben Londonban ér-
tekezletre hívták össze az Európában 
állomásozó amerikai nagyköveteket, 
akiknek Sonnenfeldt, a State Depart-
ment fô orosz-szakértôje arról beszélt, 
hogy a Szovjetunió Kelet-Európában 
nem teljesen ura a helyzetnek, és hogy 
ebbôl világháború támadhat. Ennek a 
veszélynek az elhárítására ajánlotta, 
hogy organikus uniót hozzanak lét-
re a Szovjetunió és a kelet-európai 

államok között. Sulzberger  a New 
York Times-ban kifejtette, hogy az ame-
rikai kormány nevében beszélô Sonnen-
feldt arra szólította fel Moszkvát, hogy 
a kelet-európai csatlósokat megannyi 
tanácsköztársaságként olvassza be a 
Szovjetunióba.

Amerika külügyminisztere egyébként 
úgy véli, hogy ugyanúgy mint a múltban 
letûnt birodalmak, most Amerika is 
hanyatlásnak indult. Arra a következ-
tetésre jutott, hogy a külpolitikai téren 
lelkileg impotens Egyesült Államok 
számára az a legjobb, ha világpolitikai 
szerepükben megelégszenek a Szovjet-
uniónak való asszisztálással.

Mit jelentsen mindez? Szovjet-Ameri-
ka megnyilatkozott? Az ijesztô ebben 
az, hogy az amerikai nép ezeket olvassa 
és nincs hatással veszélyérzékeire. Eu-
rópából-menekülteknek kell lenni ah-
hoz, hogy ezeknek a külpolitikai böl-
csességeknek a valódi jelentését meg-
értsék. 

A világ elôtt most már nyíltan játszott 
látványos labdajáték rendszerint úgy 
kezdôdik, hogy az oroszok támogatják a 
kiszemelt állam „felszabadítási mozgal-
mát”, amibôl fegyveres polgárháború 
keletkezik. Két táborra szakad az 
ország: marxista radikális (akiktôl a 
többség fél és irtózik, tehát felveszi a 
harcot) és a kommunizmust ellenzô 
„burzsoá – kapitalista – liberális – na-
cionalista – akármicsodás ellenzékre, 
amit természetesen Amerika támogat. 
Mármint a hivatalos Amerika, mert a 
sajtó-Amerika, a kampusz-Amerika, a 
liberális utca-Amerika a „haladás erôi-
vel” szimpatizál, a „reakciós” kor-
mányzattal szemben. Közben az ame-
rikai „dumában” sokat dumálnak, amire 
megy valami segítség, ami mindenkép-
pen kevesebb mint ami veszélyeztetné 
a radikálisok gyôzelmét, aminek lefo-
lyása ma már nem tart oly sokáig 
(Angola) mint Vietnam esetében. A 
gyôzelmet a megtorlás követi, ami 
kegyetlenségben minden európai kép-
zeletet felülmúl, de a sajtó és UNO 
csodálatos mértékig érzéketlen iránta. 
Így készül a nagy nemzeti élményben, 
társadalmi forradalomban „felszaba-
dult” afrikai vagy ázsiai ország valósá-
gos létesítése, melynek vezetôi azonnal 
jogi státust és képviseletet kapnak az 
Egyesült Nemzetek Szövetségében, 
egyenlô szavazatot Amerikával, New 
York-ban, Amerika földjén, amerikai 
polgárok adójából finanszírozva.

Utána jön a konszolidálás, amiben 
résztvenni minden UNO-tagállamnak 
kötelessége. Ausztráliának is, természe-
tesen. A liberálispárti ausztrál kor-
mánynak is. Lapozzuk vissza a Sydney 
Morning Herald ez évi április 1-i szá-
mát. Gesture to Communists cím alatt 
olvassuk, hogy Ausztrália, kormányá-
nak elsô jelentôs jóindulatú gesztusa-
ként 700 000 dollárt adományozott az 
indokínai kommunista államoknak egy 
hydro-electric berendezés létesítésére. 
Vajon olvasták-e Canberrában a The 
Australian április 13-i számát? The 
blood flows in Cambodia  cím alatt köz-
li, hogy a Khmer Rouge  egyéves ural-
ma alatt 500 000 embert gyilkolt le. Úgy 
látszik baj van az érzékszervekkel 
Ausztráliában is. Vagy talán csak a 
mienk ment ki a divatból?

De ki hitte volna, hogy így kell építeni 
a Világbékét?

(Ausztráliai Magyarság, 1976 május).

Ilyen a világ! (15) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal

 Kedves Olvasóim!
Földi világunk hatalmi övezetekbôl áll: 

Európa, Észak-Amerika, Észak-Ázsia, Kína. 
A világuralom kiépítésének feltétele meg-
szerezni a négy övezet irányítását. USA ezt 
igyekezett megvalósítani a XX. század má-
sodik felében. Európa ellenôrzését megosz-
totta a Szovjetunióval. A kissingeri politika 
lényege az volt. hogy megszerezhetô az 
ellenôrzés mind a Szovjetunió, mind az   
ugyancsak USA-támogatással létrejött 

Vörös Kína fölött. A most itt felidézett 
idôszakban USA még küzködik a szovjet 
állam nemzetköziesítésén (sztalintalaní-
tásán), miközben sikeresen irányítja a kí-
nai kommunista államot, amelynek nem-
zetközi elismerése sikeres pályán halad.

Magyarországon sem üldözik már a 
nyugatosokat, vörös szônyeget gurítanak 
Rogers amerikai külügyminiszter lábai 
elé.    Csapó Endre

2015. október 29.

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható at Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net



Csaknem egyhangú szavazással újra-
választották a tanács elnöki tisztségébe 
Tôkés Lászlót az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) szombaton 
tartott kézdivásárhelyi országos kül-
döttgyûlésén. Az elnök nem kapott 
ellenszavazatot a küldöttektôl, két sza-
vazat azonban érvénytelen volt. Az 
EMNT ügyvezetô elnöki tisztségét 
továbbra is Sándor Krisztina látja 
el.

Tôkés László a küldöttgyûlés után az 
MTI-nek elmondta, a tanácskozáson 
számvetés történt az autonómiaharc 
állásáról, és arról, hogy az EMNT 
mely szervezetekre számíthat ebben a 
küzdelemben. A szövetségesek között 
az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), 
a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT), a 
Partiumi Autonómiatanácsot (PAT) és 
a Magyar Ifjúsági Tanácsot (MIT) em-
lítette.

„Sajnálattal állapítottuk meg, hogy 
nemigen számíthatunk a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetségre (RM-
DSZ), mert taktikai kérdésként kezeli 
az autonómiát. A Magyar Polgári Párt-
ra (MPP) pedig azért nem számítha-
tunk, mert teljesen beolvadt az RM-
DSZ-be” --- fogalmazott Tôkés László.

Az EMNT újraválasztott elnöke a 
tanácskozás eredményeként említette, 
hogy sikerült túllépni azokon az ellen-
téteken, amelyek az utóbbi idôben az 
EMNT és az EMNP között alakultak 
ki. Ezek az ellentétek a tanácskozáson 
akkor mutatkoztak meg, amikor egyes 
EMNP-s tisztségviselôket EMNT-s 
tisztségekre is jelöltek.

„Most már helyes szerep- és munka-
megosztással készülhetünk a jövô évi 

választásokra. Az ideális viszony 
olyan, mint a házasságban: két auto-
nóm lény egy egységet alkot” --- ma-
gyarázta Tôkés László. Elmondta, az 
EMNT küldöttgyûlése arról is határo-
zott, hogy a tanács egy reprezentatív 
kárpát-medencei és egy reprezentatív 
nemzetközi konferencia megszerve-
zésével segíti az autonómiaküzdel-
met. A küldöttgyûlés zárónyilatkoza-
tában az EMNT szolidaritását fejezte 
ki a magyar kormánnyal, amely --- 
mint fogalmazott --- „egész Európának 
példát mutat politikai józanságból, 
most, midôn a teljes keresztény euró-
pai kultúrát fenyegeti a migrációnak 
nevezett tervszerû invázió”. Leszögez-
te, hogy az EMNT továbbra is kiemelt 
nemzetstratégiai célnak tekinti a hatá-
rok feletti nemzetegyesítést, és min-
den rendelkezésére álló eszközzel se-
gíti a magyar kormány ez irányú 
törekvéseit.

„A közös magyar jövôt célul kitûzô 
erôk összefogása megkerülhetetlen 
nemzetpolitikai létparancs. Csak így 
remélhetünk élhetô magyar jövôt Eu-
rópában, a Kárpát-medencében és 
Erdélyben” --- olvasható a küldöttgyû-
lés zárónyilatkozatában. A küldöttgyû-
lésen megválasztották az EMNT al-
elnökeit is. A tisztségeket Borbély 
Zsolt Attila és Tiboldi László, vala-
mint a székelyföldi régióért felelôs 
Cseh Gábor, a közép-erdélyi régióért 
felelôs Hupka Félix és a partiumi 
régióért felelôs Kálmán Balázs tölti 
be. A Magyar Ifjúsági Tanácsot (MIT) 
Sorbán Attila Örs, a Partiumi Auto-
nómiatanácsot (PAT) Szilágyi Ferenc 
képviseli az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnökségében.
* * *

Újabb megszorításokat fogadott el a 
görög parlament --- ezúttal nyugdíjat 
is csökkentettek a képviselôk.

Az ország nemzetközi hitelezôi által 
megkövetelt újabb, nyugdíjcsökken-
tést is magában foglaló megszorító 
csomagot fogadott el a görög parla-
ment.

A törvénycsomagot négy héttel a bal-
oldali radikális Sziriza párt választási 
gyôzelme után, és nem sokkal azelôtt 
fogadták el, hogy a hitelezôk --- az Eu-
rópai Központi Bank, az Európai 
Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap 
--- képviselôi október végén Athénba 
érkeznek, hogy felülvizsgálják a Gö-
rögországnak nyújtott harmadik, 86 
milliárd eurós hitelkeretért cserébe 
vállalt takarékossági intézkedések 
végrehajtását.

A most elfogadott lépések között sze-
repel a nyugdíjcsökkentés mellett az, 
hogy a nyugdíjkorhatárt 2022-ig 67 év-
re emelik, szigorítják az adócsalásért 
kiszabható büntetéseket, továbbá libe-
ralizálják az ország energiapiacát.

A jogszabálycsomagot a pénteken 
kezdôdött, de szombaton véget ért par-
lamenti vita végén a Sziriza és koalí-
ciós partnere, a jobboldali populista 
Független Görögök (ANEL) 154 képvi-
selôje támogatta a 300 fôs törvény-
hozásban. Az ANEL egy képviselôje, 
valamint 139 ellenzéki honatya nem-
mel szavazott, hatan nem vettek részt 
a voksoláson.

A megszorítások ellen a parlament 
elôtt mintegy háromezren tüntettek 
szakszervezetek felhívására, bár a 
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Hová viszi 
„Mutti” Merkel 

Európát?
(Elsô rész)
Október 17-én szombaton éjfélkor 

Magyarország lezárta a magyar-hor-
vát zöld határt. A horvátok most a be-
vándorlókat a horvát-szlovén határhoz 
küldik, de errôl --- a szlovén külügy-
minisztérium szerint --- nem volt 
egyeztetés a két ország között. A ma-
gyar-horvát határon a határátkelôhe-
lyek --- szigorító ellenôrzés mellett- 
továbbra is nyitva maradnak, s így 
csak a zöldhatár és nem a határ-
forgalom lezárásáról van szó. Mivel 
Németország továbbra is beenged 
minden Ausztriából érkezô bevándor-

lót, valószínû, hogy a fôleg közép-keleti 
migránsok tömeges áramlása folyta-
tódni fog. A Németországba érkezett 
bevándorlók számával fordított arány-
ban mérhetô a német kancellár nép-
szerûsége otthon. Már többen próbál-
tak valami választ adni arra, hogy mi 
volt az, ami a „Mutti”-t ösztönözte arra, 
hogy egy ilyen kockázatos, pártjára és 
saját politikai poziciójára veszélyes 
bevándorlókat buzdító politikát válasz-
szon.
Andrew McCathie publicista Ber-

linbôl jelentve azt állítja, hogy a kor-
látlan bevándorló áradattal Merkel a 
demográfiai gondot igyekszik megol-
dani. Az „ôszülô” német lakosság nem 
képes fenntartani azokat a mai bôkezû 
társadalmi biztosításokat amikhez a 
lakosság már évtizedek óta hozzászo-
kott. A német születési arányszám a 
világ-lista végén található. Már most 
komoly munkaerô problémák vannak. 
A munkaügyi minisztérium augusztusi 
jelentésében 600 ezer betöldendô 
munkahelyrôl tudósított. E mellett a 
német ipar már évek óta panaszkodik, 
hogy nem képes fiatalokat találni a 
betanításos munkahelyekre és tanonc 
képzésre. Jelenleg 123000 ilyen állás 
nincs betöltve. A közép-keleti beván-
dorlás akkor történik amikor dél-eu-
rópai és Európa szegényebb országai 
lassan kilábolnak a gazdasági vál-
ságból és ezért McCathie szerint 
kevesebben mennek Németországba 
dolgozni. Kezdetben a német lakosság 
többsége támogatta Merkel migráns 
politikáját, de amikor ez a népvándor-
lás lassan nem százezres hanem mil-
liós számokban mérhetô, akkor még a 
kancellár saját pártjában is sokan elé-
gedetlenek. Angela Merkel válasza 
mindig ugyan az: mi ezt tudjuk kezelni. 

A Német Iparosok Egylete elnöke 
Ulrich Grillo is kijelentette, hogy „Mi 
képesek vagyunk minden menekült-
nek lehetôséget adni, hogy munkához, 
vagy tanuláshoz hozzájuthassanak.” A 
történelem egyrészt a kancellár asz-
szonyt igazolja. 1945 után a megcsonkí-
tott, lebombázott, a háborúban kime-
rült és a szovjet zónában kifosztott 
Németország tudott befogadni 12 
millió német menekültet. Ezt a nagy 
vándorlást az etnikai tisztogatás két 
világbajnoka Sztálin és Benes agyalta 
ki és hajtotta végre a nyugati szövet-
ségesek beleegyezésével. Ezt követte 
3.5 millió disszidens, akik Keletnémet 
országból Berlinen keresztül menekül-
tek Nyugatnémet országba addig 
ameddig a berlini fal ennek 1961-ben 
véget vetett. Ugyanakkor a volt kom-
munista Keletnémet ország integrálá-
sa sokszáz milliárd euró költsége elle-
nére nem mondható siker történet-
nek.

De horvátokkal kezdtük most fejez-
zük be Zoran Milanovic miniszterel-
nöknek azzal a megfigyelésével, hogy 
Magyarország Európa vakbele. Erre 
megjöttek a korrekt diplomatikus vá-
laszok a hivatalos magyar részrôl. De 
mivel minket nem korlátoznak ilyen 
finomságok, szögezzük le, hogy ami-
kor Milanovic úrról van szó, akkor mi 
nem a vakbélre, nem a vékonybélre, 
nem a vastagbélre, de még nem is a 
végbélre, hanem a végbél végén levô 
nyilásra gondolunk, amit a német 
Arschloch-nak nevez. Már olyasmit is 
hallottunk, hogy Zoran-nak nincsenek 
aranyerei mert ô a tökéletes, perfekt 
Arschloch.

(Folytatjuk)
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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tudósítások megjegyezték, hogy egy-
két éve még tízezreket mozgatott meg 
egy-egy hasonló tiltakozóakció.A vára-
kozások szerint novemberben a görög 
parlament újabb, a mostaninál is sú-
lyosabb megszorításokat fog elfogadni, 
hogy azok fejében a kormány meg-
kezdhesse a tárgyalásokat a hitelezôk-
kel a görög bankok feltôkésítésérôl, 
illetve a görög államadósság átüteme-
zésérôl.

A Sziriza --- a Ciprasz-kormányt ért 
bal- és jobboldali bírálatok ellenére --- 
szeptemberben a voksok 35,5 száza-
lékát megszerezve megnyerte az elôre 
hozott parlamenti választásokat. A 
voksolást azután írták ki, hogy Ciprasz 
augusztusban lemondott, miután a 
pártjának balszárnya fellázadt az 
újabb mentôcsomag feltételei ellen.

* * *

Nagyváradon, egy konferencia kere-
tében mutatta be Puskás Imre, a Mi-
niszterelnökség kulturális örökségvé-
delemért felelôs helyettes államtitkára 
a Rómer Flóris Tervet, amellyel Ma-
gyarország 2016-tól évi 200 millió fo-
rintot fordít a kárpát-medencei, hatá-
ron túli épített kulturális örökség 
megôrzésére.

A nagyváradi római katolikus püs-
pökség által szervezett konferencián 
Rómer Flóris egykori nagyváradi 
kanonok, a magyar régészet „atyjának” 
munkásságát ismertették a terv néva-
dója születésének 200. évfordulója 
alkalmából. A helyettes államtitkár az 
MTI-nek elmondta: a program célja 
megôrizni és megmenteni azokat a 
magyar kultúrához tartozó és az iden-
titás megôrzése szempontjából fontos 
épületeket, szakrális és nem szakrális 
tereket, amelyeket a magyarság létre-
hozott az elmúlt több mint ezer év alatt 
a Kárpát-medencében.

Rámutatott: az összeg csak töredékét 

képes megmenteni a létezô sok érték-
nek, de a komoly tudományos elôké-
szítô munka lehetôvé teszi, hogy az évi 
200 millió forint olyan épületek megó-
vását szolgálja, amelyek leginkább rá-
szorulnak védelemre, és így a magyar-
országi támogatás megfelelôen 
hasznosuljon.

Közölte, hogy a Teleki László Alapí-
tvány lesz a közremûködô szervezet, 
amely segíti a munka szakszerû lebo-
nyolítását. Hangsúlyozta, nemcsak az 
odaítélésnél fontos az alapos elôké-
szítés, hanem a kivitelezésnél is, mert 
az épületek nagy szakértelmet, sok-
szor különleges mesteremberi tudást 
igényelnek, ami folyamatos odafigye-
lést igényel.

Az MTI kérdésére válaszolva el-
mondta: a pénz elosztásáról egyrészt 
pályázatok elbírálása útján döntenek. 
Várhatóan az év elején jelenik meg az 
elsô kiírás. Ugyanakkor a bíráló bizott-
ság egyedi döntéseket is hoz majd --- 
magyarázta a helyettes államtitkár, 
hiszen vannak olyan területek, ame-
lyeken léteznek ugyan emlékeink, de 
nincsenek már olyan magyar közössé-
gek, amelyek képesek elkészíteni egy 
pályázatot. A bizottság figyelmét szak-
értôi testület hívja fel majd ezekre a 
mûemlékekre.Emellett elkülönítenek 
egy úgynevezett vis major keretet is: 
amennyiben egy mûemléket fenyegetô 
természeti katasztrófa történik, a fel-
újítását ebbôl el tudják végezni.

Az elbírálási szempontok között el-
sôdlegesként említette a mûemléki-
mûvészi értéket, például hogy egy 
épület a magyarság történelmében 
milyen szerepet játszott. Kiegyensú-
lyozottságra törekednek Erdély, Kár-
pátalja, Felvidék és Délvidék között, 
emellett arra is odafigyelnek, hogy 
arányosság legyen a különbözô fele-
kezetek között --- tette hozzá.

Azokat az értékeket mentik, azok 

megóvására fordítanak forrásokat, 
amelyek valóban kiemelkedô szerep-
pel rendelkeznek a magyar történelem 
és identitás szempontjából --- mutatott 
rá a legfontosabb szempontra a he-
lyettes államtitkár.Puskás Imre dél-
után részt vett a Bihar megyei Síteren 
a helyi román kori, felújított refor-
mátus templom ünnepélyes átadásán. 
Mint mondta, a jelentôs magyarországi 
hozzájárulással megújult templom jel-
képe lehet a Rómer Flóris Tervnek, 
hiszen a tudományos feldolgozás után 
derült csak ki, hogy valóban román 
kori templomról van szó, ezért a síteri 
terv jól kifejezi, milyen jelentôs érté-
keket lehet megmenteni.Puskás Imre 
hangsúlyozta: Magyarország eddig is 
igyekezett fordítani költségvetési for-
rásokat kárpát-medencei értékmeg-
ôrzô munkálatokra, de a Rómer Flóris 
Tervvel változik az anyagi források 
nagyságrendje és a „koncepcionális 
hozzáállás” is.

* * *

Jogerôs ítéletben marasztalta el Sváj-
cot az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának (EJEB) fellebbviteli fóruma, 
az úgynevezett Nagykamara, amiért 
az alpesi országban pénzbírságra ítél-
tek egy török férfit az 1915-ös örmény 
népirtás tagadása miatt.

A strasbourgi bíróság végleges ítéle-
te szerint a svájci állam megsértette 
Dogu Perincek török politikus szólás-
szabadsághoz való jogát. A törvény-
szék 10:7 arányban fogadta el a hatá-
rozatot, amely szerint a férfi 
kijelentésével nem sértette meg az 
örmény közösség tagjainak méltóságát 
olyan mértékben, hogy az büntetôjogi 
következményeket vonjon maga után.

Dogu Perinceket, egy kis baloldali 
török párt vezetôjét 2007-ben ítélte 
pénzbüntetésre egy svájci bíróság, 
amiért két évvel korábban egy svájci 
konferencián „nemzetközi hazugság-
nak” nevezte az akkori török birodalom 

területén élô örmények ellen 1915-ben 
elkövetett népirtást, és tagadta, hogy a 
több százezer ember életét kioltó mé-
szárlásokkal és kitelepítésekkel Tö-
rökország szándékosan népirtást kö-
vetett el.

A svájci bíróság megítélése szerint 
Perincek kijelentéseinek célja nem az 
volt, hogy történelmi vitát kezdemé-
nyezzen, s pénzbüntetésre ítélte a poli-
tikust az örmény népirtás rasszista 
indítékból elkövetett tagadása címén.

Perincek egy évvel késôbb fellebbe-
zést nyújtott be az EJEB-hez, mond-
ván, hogy az ellene hozott ítélet sérti az 
Emberi Jogok Európai Egyezményébe 
foglalt szabad véleménynyilvánítás 
elvét.

Az Európa Tanács égisze alatt mû-
ködô testület 2013-ban hozta meg el-
sôfokú ítéletét az ügyben, amely ellen 
a svájci hatóságok fellebbeztek.

Svájc hivatalosan elismerte a Török-
ország által máig tagadott népirtás té-
nyét, és törvényt fogadott el az örmény 
genocídium megkérdôjelezésének til-
tásáról.

* * *
Kevesebbet alhattak ôseink, mint mi, 

erre jutott egy kutatás.
Az amerikai tanulmány az elszigetelt 

afrikai és dél-amerikai törzsek alvási 
mintáit vizsgálta. Ezeknek a törzsek-
nek az életstílusa erôteljesen emlé-
keztet az ôsi vadászó-gyûjtögetô élet-
módot folytató társadalmakéhoz, 
olvasható a BBC cikkében. A kutatók 
arra következtetnek, hogy alvási szo-
kásaik megismerésével ôseink szu-
nyókálásáról is pontosabb képet kap-
hatunk.

Összesen 98 embert követtek 1165 
éjszakán keresztül, és azt találták, 
hogy a résztvevôk átlagosan mindösz-
sze 6.5 órát aludtak naponta.

Az is érdekes felfedezésnek bizo-
nyult, hogy a hômérséklet nagyobb 
szerepet játszott az alvási minta meg-
határozásában, mint a fény. A kutatást 

a Current Biology címû szakfolyóirat-
ban közölték.
Jerome Siegel, a Los Angeles-i Ka-

liforniai Egyetem kutatója szerint egy 
dolog egyértelmûvé vált: nem alszanak 
többet, mint mi.

A mesterséges fények és az éjszakai 
tévémûsorok világában egyre nagyobb 
teret kap az a nézet, hogy a modern 
technológia csorbítja alvással töltött 
idônket.

A tanulmányban a bolíviai Tsimane 
(Chimane) törzs, a tanzániai Hadza 
(Hazdabe) törzs és a namíbiai San 
(Saan) törzs önként jelentkezô tagjait 
figyelték meg, akiknek karjára alvást 
követô készüléket rögzítettek.

Mind a három csoport ugyanannyit 
alszik, és ugyanúgy idôzíti az alvást, 
mint mi” –-- mondta Siegel, aki szerint 
az eredmények az ember általános-
ságban vett biológiai mûködését és 
nem egy bizonyos szituációra adott 
válaszát tükrözik. A vizsgálatban (leg-
alábbis az önkénteseknél) azt is kimu-
tatták, hogy a természeti népek vi-
szonylag ritkán sziesztáznak.

A legmeglepôbbnek az számított, 
hogy a fénynek nem volt akkora befo-
lyása az alvásra, mint korábban gon-
dolták. A legtöbb ember átlagosan 3,3 
órával a naplementét követôen aludt 
el. A hômérséklet viszont már jóval 
fontosabbnak bizonyult.

Siegelék megfigyelése szerint a hô-
mérséklet csökkenése során történt az 
elalvás, amikor azonban a leghidegebb 
lett, akkor az emberek felébredtek.

Annyi biztos, hogy a tanulmányozott 
természeti népek a Nemzeti Alvás 
Társaság által ajánlott 7-9 óránál ke-
vesebbet alszanak, a kutatók szerint 
mégsem panaszkodnak fáradtságra.

Az álmatlanság ugyancsak szokatla-
nul ritkának számított náluk --– olyan-
nyira, hogy a három törzs közül ket-
tônek nem is volt szava rá.

„Akikért nem szólt a harang” 
1944 – 1945

EMLÉKNAP
A délvidéki ártatlan 

magyar áldozatokért.
A Magyar Központban

760 Boronia Road Wantirna

2015. november 29-én
8.30 órakor adventi szentmise,

utána az Emlékparkban a mûsor keretén 
belül, imát mond Laczkó Mihály plébános úr.

A mûsort gyûjtéssel fejezzük be, 
a délvidéki „Lurkóházak” javára.

Kérjük honfitársaink hozzájárulását!
Bôvebb információért hívja:

Juhász Gézát 0412 335 675 számon

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

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

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293



Különös történet, különös ember! 
Juan Moriczról fogok ma mesélni, 
azaz Móricz Opsics Jánosról, aki a 
Körmönd melletti Horvátnadalján 
született 1923-ban. Fiatalkoráról 
nem sokat tudunk, ami most szá-
munkra nem is fontos, mert bennün-
ket inkább azok az évek érdekelnek, 
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Dr. Hangay György:

Üzenet az ûrbôl - magyar 
ôslakók Dél-Amerikában?

melyeket Dél-Amerikában élt meg. 
A háború után nemsokkal ugyanis 
kivándorolt Argentínába. Kalandos 
életutat választott, vagy talán csak a 
véletlen hozta úgy, mert aranybá-
nyászattal, új lelôhelyek felkutatásá-
val és a bányászati engedélyek ke-
reskedésével foglalkozott. Munkája 
során nagyon sok helyre eljutott, jó-
néhány indián törzzsel került isme-
rettségbe és számos törzsi nyelvet is 
tanulmányozott. Dél-Amerika törté-
nelme nagyon érdekelte és kétség-
telen, hogy nagy könyvmoly lehetett, 
mert állítólag könyvtára több tízezer 
kötetre duzzadt az évek során. De 
most jön a meglepô fordulat és bár-
milyen furcsának is tûnik ez nekünk, 
a sok néprajzi tanulmány és a ren-

geteg összeolvasott könyv végül is 
megerôsítette benne a hitet, hogy 
Dél-Amerika igazi ôslakói, kik nem-
sokkal az Özönvíz után hallattak 
magukról elôször, mi mások voltak 
mint –-- s most kapaszkodjunk meg! 
–-- magyarok! A különbözô indián 
nyelvekben Móricz ugyanis magyar 
szavakat –-- vagy legalábbis azok 
módosult változatait vélte felismerni. 
De ennél még messzebre is ment, 
mert azt állította, hogy egyszer va-
lami Isten-háta mögötti ôserdei ta-
nyán egy olyan délceg indiánnal is 
találkozott, aki magyarul szólt hozzá 
és amikor bemutatta törzsének többi 
tagját, azok is ízes magyarsággal kö-
szöntötték, s természetesen minde-
gyiknek tôzsgyökeres magyar neve 
is volt.
Volt mindennek valami reális alap-

ja is, vagy talán csak egy honvágytól 
szenvedô honfitársunk álmodta eze-
ket?
Nehéz erre a kérdésre határozott 

választ adni, hiszen Móricz állításai-
nak ellenkezôjét sem lenne könnyû 
bebizonyítani. Mondjuk csak azt, 
hogy az általánosan elfogadott nép-
rajzi és történelemkutatások szerint, 
tökéletesen hihetetlen az egész. Ami 
viszont ugyancsak figyelemre méltó, 
hogy nem csak a helyi, hanem a vi-
lágsajtó is szárnyaira kapta a hírt, 

szenzációként kezelte és valóságos 
kultuszt csinált belôle. De ez még 
csak a kezdete volt Móricz elképesztô 
karrierjének.

Lehetett ezt még fokozni?
De még mennyire! Szerencsés 

hazánkfia nem csak magyarokra 
bukkant, hanem az ûrbôl jött láto-
gatók emlékeire is. 1964-ben egy 
óriási barlangrendszert fedezett fel 
Ecuadorban, melynek többszáz mér-
földes –-- késôbb aztán szerinte már 
többezer mérföldesre növekedett --– 
alagútjaiban egy fémtáblákból álló 
óriási könyvtárat talált, melyet egy 
titokzatos kultúra --- minden bizony-
nyal földönkívüli --- hagyott itt. De 
voltak ott egyéb kincsek is, szobrok, 
ékszerek és díszpéldányul egy tetô-
töl talpig bearanyozott hatalmas em-
beri csontváz. A felfedezés hirét 
meglehetôsen szkeptikusan fogadta 
a nagyvilág, de honfitársunk nem 
adta fel: 1969-ben hivatalos tulaj-
donjogi követelést jegyeztetett be, 
majd expedíciót kezdett szervezni a 
kincsek tudományos feltárása céljá-
ból. Ekkor már kezdtek felfigyelni 
rá és hamarosan Móricz neve megint 
csak közismerté vált. Egy kis gond 
azért volt, tudni illik Móricz senkinek 
sem akarta elárulni hogy tulajdon-
képpen hol is van a kincs? A huza-
vona évekig folyt –-- hogy meg-
mondja, ne mondja és végül már 
olyan sok vállalkozó szellemû, leendô 
kincsvadászt bolondított meg, hogy 
az expedíció 1976-ban –-- igaz, hogy 
csodák csodájára –-- mégiscsak lét-
rejött. Jellemzô a helyzetre, hogy az 

angol és az ecuadori hadsereg részt-
vételével szervezôdött a kutató csa-
pat. Már csak egy márkás nevû pat-
rónus kellett. Elôször Prince Char-
lesra gondoltak, de aztán Neil Arm-
stongra esett a választás. Ô elsô volt 
a Holdon, legyen hát most is az elsô 
aki belelapozgat az ûrlakók könyve-
ibe! Mondanom sem kell, hogy a vé-
gén semmit sem találtak. Móriczot 
ez egyáltalán nem zavarta, mert 
csak annyit mondott –-- majd hülye 
leszek megmondani, hogy hol keres-
sék. Meglehetôsen furcsa hozzáállás 
volt ez egy expedíció értelmi szerzô-
jétôl. Móricz 1991-ben az ecuadori 
Guayaquilben elhunyt –-- s ha a titok 
egyáltalán létezett, akkor azt magá-
val vitte a sírba.
A kincskeresôk továbbra is hisznek 

a fantasztikus földalatti-földöntúlról 
származó könyvtárban és a többi 
kincsben. A Dél-amerikai magyar 
ôsök története már megfakult egy 
kicsit és ebben már kevesebben 
hisznek. Mi pedig most megint csak 
a hallgatóra bízzuk, hogy a kincske-
resô és ôskutató Móricz Opsics János 
állításait elhiszi, vagy nem hiszi.

Mai történetünknek ugyancsak különös címet adtunk - de ez 
mégsem jelzi eléggé a mégkülönösebb mondanivalónkat. Mert 
egy igzán rendhagyó dolgról lesz szó most, mondhatni párját 
ritkító témát választottunk.

A Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában felavatták Dojcsák Sándor em-
lék-tábláját. A 2007-ben elhunyt egykori kispesti artista harmincmillió forintot 
hagyott a kerületi egészségügy támogatására.

„Az elmúlt években nem volt példa ilyen felajánlásra” –-- fogalmazott a pol-
gármester a 2007-ben, 94 éves korában, Ausztráliában elhunyt Dojcsák Sándor 
emléktáblájának avatóján a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában. Gajda 
Péter külön megköszönte Chwala Tibornak, az egykori kispesti artistamûvész 
barátjának és a Chwala-családnak, hogy Dojcsák Sándor hagyatékából – aho-
gyan a két barát megegyezett –-- 30 millió forintot adományoztak a kerületi 
egészségügy fejlesztésére. A polgármester elmondta, a felajánlás már az el-
múlt években is segítette a Kispesti Egészségügyi Intézetet, most az összegbôl 
egy a teljes emberi test csontsûrûségét mérô készüléket (denzitométert) szerez 
be az önkormányzat.

Dojcsák Sándor és Chwala Tibor barátsága 1942-ben kezdôdött, akkor kötött 
ismeretséget a két család Kispesten. Ebben az idôben Dojcsák Sándor húgával, 
Rozáliával –-- aki késôbb tragikus körülmények között életét vesztette –-- artis-
taként dolgozott a fôvárosban. Állandó fellépôi voltak többek között az Ope-
rettszínháznak és a Kamara Varietének, de szerepeltek 1945-ben a második 
világháború utáni elsô kispesti elôadóesten is az akkori Royal (a késôbbi 
Hunyadi) moziban. 1947-ben azonban az ismert artisták hivatalos engedéllyel 
külföldre utaztak, elôször Olaszországba vitt az útjuk, majd Észak-Afrikában, 
Egyiptomban léptek fel. Végül Dojcsák Sándor feleségével, Maryvel az 
ausztráliai Sydneyben telepedett le. A hatalmas távolság ellenére azonban a 
barátság és a kapcsolat megmaradt a Dojcsák- és a Chwala-család között. Az 
évtizedek alatt jöttek-mentek a levelek, a barátok folyamatosan tájékoztatták 
egymást életük alakulásáról. Dojcsák Sándor 2007 novemberében, 94 éves 
korában hunyt el. Vagyonát – mivel rokona nem volt –-- régi barátjára, Chwala 
Tiborra és családjára hagyta, kérve, hogy a fenti összeggel támogassák a ke-
rületet.

(Az emléktáblára Kovács Hédi, az Aztán lehet Sydney szer-
zôje figyelt fel s küldte be szerkesztôségünknek.)

Emléktáblát kapott az 
artistamûvész

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
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Panek Sándor (Kisalföld)

Rákosi a lufi madzagján
Márffy János hatévesen ágyúcsôbe 

nézett, amíg otthon a házkutatás tar-
tott. 20 évig a legkeresettebb rajzoló-
illusztrátorok egyike volt Londonban, 
ahová 1976-ban emigrált. Könyvben 
és újságokban tízmilliók látták rajzait, 
a Ballantine’s whisky címkéjén és az 
After Eight csoki dobozán még töb-
ben. 

A Mórahalmon kirúgott kirakatrende-
zô hogyan kezdte Londonban?

Feleségemmel magyar neveket ke-
restünk a telefonkönyvben, hátha va-
laki segít munkához jutni. A harmin-
cadik próbálkozásnál egy grafikushoz 
irányítottak, s rövidesen munkába is 
álltam rajzolóként. Közben a Saint 
Martins mûvészeti fôiskola kurzusára 
jártam. London az angol nyelvû könyv-
kiadás fôvárosa; felfigyeltek a munká-
imra.

Úgy rajzol, mintha fotózna
A brit könyvszakma egyik legelis-

mertebb rajzolója lett, és nem tartja 
magát alkotómûvésznek?

Ez már a legelején eldôlt. Londonban, 
ha az ember egyszer rajzolt egy szép 
atlaszt, az a sors várt rá, hogy egész 
életében atlaszokat fog festeni. Alko-
tásból nem éltünk volna meg. Így vi-
szont az atlasz után jármûvek, repülôk, 
csillagászati és ismeretterjesztô il-
lusztrációk következtek. Sok fotorea-
lisztikus rajzra kaptam megrendelést: 
részletes, perspektivikusan tökéletes 
ábrázolást vártak tôlem, de az ember-
ábrázolás legtöbbször más rajzolók 
feladata volt. Egy hadihajó rajza miatt 
akár elutaztam Southamptonbe, a ha-
dikikötôbe. Az elsô nagy munkám Da-
vid Harding Fegyverek címû encik-
lopédiájának illusztrálása volt a 
Diagram Group számára. David Ne-
pálban szolgált 18 éven át katonatiszt-
ként a gurkák között és mindent tudott 
a fegyverekrôl. Mire a könyv elké-
szült, életre szóló barátságot kötöttünk, 
és feleségével, a könyv szerkesztôjével 
családtagnak fogadtak. A könyvet pe-
dig máig használják a világban.

Melyik rajzát látta a legtöbb ember?
A nagy kiadók, a Dorling Kindersley 

vagy a Reader’s Digest könyveibe 
rajzolt képek biztosan sok emberhez 
eljutottak, hiszen ezek a könyvek az 
egész világon megjelentek. Például 
Bruce Fogle kanadai állatorvos macs-
kákról vagy kutyákról szóló könyvét 
magyarul is kiadták. Sokan nézhették 
még a BBC Learning is fun, gyerme-
keknek szóló ismeretterjesztô maga-
zinjában megjelent képeimet. Nem is 
beszélve arról, hogy a British Airways 
járatain legalább 20 évig az általam 
festett atlasz mutatta a társaság repü-
lési útvonalait. Persze, nem feltétlenül 
ezek a kedvenc illusztrációim. Sôt, az a 
könyv sajnos meg sem jelent, amiben 
kedvencem, a kenyai maszáj törzsrôl 
szóló képsorozat készült. A kiállításon 
láthatók ezek a rajzok.

Vagy mégsem a könyveket, hanem 
egy whiskysüveg címkéjét látták leg-
többen? Hogyan választotta ki az Ön 
munkáját a Ballantine’s?

Akkoriban a szabásmintától a hajá-
poló szerekig több száz reklám grafi-
káját rendelték meg; ezek közül csak 
egyik volt a Ballantine’s whisky cím-

kéje. Ügynökségen keresztül nyertem 
el a munkát. Valójában a könyveket és 
gyerekeknek rajzolt képeket jobban 
szeretem ennél.

A whisky azért volt érdekes, mert két 
hét tanulmányútra mehettem Skóciá-
ba. A hagyomány kötelezett, elvégre 
1827 óta készítenek Ballantine’s whis-
kyt, így meglátogattam a skót múze-
umokat. A címkéimmel azután 20 évig 
volt forgalomban a Ballantine’s, amíg 
5-6 évvel ezelôtt újra nem rajzoltatták. 
Idônként felfrissítik a márkát, és újra 
kell rajzolni a címkét. Így járt az After 
Eight csokoládé dobozára rajzolt órám 
is, ami annak idején még egy szép, 
kézzel rajzolt kandallóóra volt. Amit 
most látni a dobozokon az már egy 
leegyszerûsített változat.
Beethoven 3 másodperc alatt
Szokta úgy érezni, hogy a valódi 

világban túl nagy vizuális zaj van?
Igen. Van, akinek ez nem tûnik fel, de 

engem felkavar és felháborít. Szerin-
tem a vizuális és a hangzó világra 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak. 
Annyi különbséggel, hogy a hangok 
világában egy dimenzióval több van: a 
zenehallgatáshoz idô is kell. Egy Beet-
hoven szimfóniát nem lehet három 
másodperc alatt meghallgatni, azt ki 
kell várni. A képre viszont lehet csak 
rápillantani és elfordulni. Talán ezért 
nem figyelnek arra, hogy mennyire 
fontosak a szabályai. Talán, csak ak-
kor lenne szabad rajzolni, amikor ze-
nét hallgatunk!

De milyen zenét? Beethoven korában 
kocsizörgés és patacsattogás hallat-
szott az utcán, míg ma...

Éppen ez az! A falra rajzolt grafittik 
pontosan annak a zajnak a rokonai, 

amit ma az utcán hallani.
Nem látott még érdekes grafittit?
A grafitti vandalizmus. Ezért szá-

momra nincs grafikai vonása. A gye-
rek rajza spontán és lenyûgözô, a gra-
fitti azonban hiába spontán, ha 
erôszakos piszkítás. Ennek is volt va-
lamikor értelme, a színes bôrû gettók-
ban a tiltakozást fejezte ki. De mi 
dolga a grafittinek Szegeden?

Az utcán, weboldalakon, mobilokon 
tele vagyunk egyszerûsített képi je-
lekkel. Ezek elôl illusztrátorként me-
nekül vagy beépíti ôket a munkákba?

Én inkább menekülök elôlük. Ennek 
köze van a digitális világhoz, amirôl 
még rosszabb véleményem van, mint 
a grafittirôl. De lehet, hogy nem tu-
dom kizárni ôket. Ritkán elemeztem a 
rajzaim. Olyan ez, mint amikor az em-
ber szerelmes: mire megtudja, miért, 
talán már el is múlt.
London, 2000 kilométer
Milyen képeket tenne egy 20. századi 

történelemkönyvbe, ha kedve szerint 
illusztrálhatná?

Karikatúrákat, valószínûleg. A gyere-
keknek talán praktikusabb is így tör-
ténelmet magyarázni. De a rajzolónak 
kevés a mozgástere, ha pedig becsem-
pész valamit, a szerkesztôk résen van-
nak. Ez itt, például, a moszkvai Vörös 
téri katonai felvonulás képe a Mozaik 
történelemkönyvébôl. Eredetileg a Le-
nin mauzóleum talapzatára egy jókora 
Buddhát rajzoltam. Persze, hogy kitö-
rölték. Mégis, ha rajtam múlt volna, 
ott egy Buddha ül a képen. Sztálin pes-
ti szobrának talapzatán pedig egy 
whiskysüveg állhatott volna. A kora-
beli Felszabadulás téri útjelzôn meg az 
a felirat: „London 2000 km”. Mit tehet 

az ember: kínjában nevet. Valójában 
azonban szó sincs bohóckodásról. Csak 
éppen, nem tudtam másképp elviselni 
a témát, amirôl gyerekkoromból fájó 
emlékeket ôrzök. De azután, a buddhás 
Vörös tér rajzolása közben, talán egy 
kicsit meg is bocsátottam az ötvenes 
évekért.

Ha Rákosi-arcképet rendelnének egy 
könyvbe?

Azt soha nem rajzolnám le! Hacsak 
karikatúrának nem. Van is egy Rákosi-
karikatúrám: háttal ül a lovon és irányt 
mutat. A pesti felvonulási képnek volt 
olyan vázlata, amelyen Rákosi Mátyást 
vörös lufiként viszik. Többet nem 
akartam róla mondani. Én emlékszem, 
amikor 1956 után házkutatás volt 
nálunk. A katonák bedugták a fejüket 
a kályhacsôbe is. Mi pedig kinéztünk 
az ablakon és az utcáról a tank csöve 
meredt az ablakra. Mi meg egy másik 
fekete lyukba néztünk. Ilyenek a gye-
rekkori emlékeim. Nem mertünk vil-
lanyt gyújtani. Emlékszem a sírásra, 
az asztalcsapkodásra, arra, hogy min-
denki bujkált, nem volt mit ennünk. A 
félelemre ---- a szüleim félelmére 
emlékszem!
Bill Gates jön egy sörrel
1984-ben a Commodore 64 asztali 

számítógép népszerûsítô könyvét il-
lusztrálta. Rajzolás közben nem érez-
te, hogy jön a digitális világ?

Amikor az elsô számítógépek meg-
jelentek a kirakatban, az emberek 
álltak a vitrin elôtt, és nem tudták, mi 
az. Megfizethetetlen is volt, fura is 
volt és nem is hitték sokan, hogy ebbôl 
lesz valami. Láttam a kollégákat hasz-
nálni, sok baj volt vele, elment a ked-
vem tôle. A mai napig nem tetszik a 
számítógépes rajz, mert természetel-
lenes --- és illata sincs. De egy alka-
lommal Bill Gates-szel beszélgettem 
társaságban, és ô valóban a digitális 
világra készült.

Bill Gates-szel? Hogyan jut a Micro-
soft-vezér közelébe a könyvillusztrátor, 
aki nem rajzol számítógéppel?

1978-ban történt, egy londoni pubban 
baráti körben ebédeltünk. Ô nem sok-
kal korábban alapította a Microsoftot, 
amirôl még hírbôl sem hallott senki. 
Egy volt a többiek közül. Annyira nem 
volt vagyonos ember, hogy a sörét is 
mi fizettük ki. A társaságban ott volt a 
Dorling Kindersley könyvkiadó egyik 
alapítója, Peter Kindersley is. Bill 
Gates-szel beszélgetés közben azt ter-
vezgették, hogy egyszer megszûnik a 
könyvkiadás, és mindent csak digitá-
lisan fognak kiadni. Mi jót mulattunk 
róla, de ôk komolyan vették. Valamit 
tudott, amit más nem. A csoda vigye 
el, még igaza lesz a végén!

Márffy János Szegeden született 1950-ben. Szülei nem voltak hajlandók 
behódolni a rendszernek, ezért a képzômûvészeti fôiskolán a felvételiig sem 
jutott, visszautasították. A szegedi múzeum alkalmazottja lett, de nem jutott 
elôre. Végül Mórahalomra került kirakatrendezônek, ahol egy hiányzó balta-
nyél miatt kirúgták. Itt megelégelte. Huszonhat évesen, 1976-ban feleségével 
Nagy-Britanniába disszidált. Londonban 25 év alatt több mint 1000 albumot 
illusztrált, legalább 200 brit, amerikai, kanadai és ausztrál könyvkiadónak, 
köztük a képes albumok legnagyobbjainak, a Dorling Kindersley-nek, a Mac-
millan-nek. A BBC gyermek ismeretterjesztô magazinja, a Daily Telegraph és 
még több lap közölte rendszeresen illusztrációit. Ezernyi márka címkéje, rek-
lámja ôrzi keze nyomát, köztük az After Eight csokoládé vagy a Ballantine’s 
skót whisky, amelynek üvege 20 évig hordozta az általa rajzolt címkét. A 
szegedi Mozaik Kiadó számára 8 történelemkönyvet illusztrált. 

Márffy János grafikus-illusztrátor. Fotó: Schmidt Andrea

Budapesti felvonulás az 1950-es évek elején. Márffy János 
illusztrációja a Mozaik Kiadó történelem tankönyvében.

Maszáj lány ékszerekkel. 
Márffy János sorozatából.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. november 1-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),

1órától Presbiteri gyûlés 
a szokásos helyen

Vasárnapi iskola 9.30 kezdettel a 
Bocskai Nagyteremben

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 

SPRINGVALE (VIC) 
2015. november 1-én vasárnap du. 3 órakor

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
NSW. SYDNEY

2015. november 1-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 kicsinyeiket. 

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

2015. november 1-én vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 
2015. november 1-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. 

(Minden hónap elsô vasárnapján) 2015. nov. 1-én 
du. 2 órakor Bibliaóra

2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek, közös ebéd

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 
de. 11.30 órától Istentisztelet és Magyar Nyelvû játszócsoport 

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

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). 

Október 18-án vasárnap délelôtt a Carlton-i Temetô Magyar Hôsök Emlékmûvénél, 
Egyházunk Gyülekezetének kiküldöttei egy rövid áhítat keretében elhelyezték a kegyelet 
virágait  és a hála koszorúját az 56-os Forradalom Hôsök és Mártírok megemlékezésére.

Balról: Sági Imre, Kádár Gyula, Fekete Loránt, Nt. Dézsi Csaba, Buzy István, 
Csutoros István és Hatalek István



Ötvenkilenc éve, november 4-én 
„Mennydörgés” jelszóval megindult a 
„Forgószél” hadmûvelet, és több mint 
százezer szovjet katona tankokkal, ön-
járó lövegekkel, repülôegységek kísé-
retével lerohanta Magyarországot. A 
több hetes hôsies fegyveres ellenállás 
után a világ legnagyobb szárazföldi 
hadserege vérbe fojtotta az 1956-os 
magyar forradalmat és szabadsághar-
cot. Akkor is belsô árulások és külföldi 
katonai segítség kellett ahhoz, hogy 
hazánk ne úgy élhessen, ahogyan a 
döntô többség akarta: szabadságban, 
függetlenségben, polgári demokráciá-
ban.

Mi folyik ma? A forradalmat leverôk 
szellemi utódai, a megtorlás végrehaj-
tóinak, haszonélvezôinek késôi örökö-
sei ma ugyanúgy élére állnak min-
dennek, ami Magyarországnak árthat, 
mert az árulás egy tôrôl fakad. A ha-
talom megszerzése minden áron --– 
csalással, hazugsággal, hamisítással, 
erôszakkal –--, akár a haza, a szülôföld 
kárára. Tudjuk, hogy a történelem 
mindent megold, és egyszer talán egy-
szer tisztábban látunk. De bármilyen 
következtetéseket is von le az utókor 
1956 kapcsán, nem szabad, hogy az 
egyéni és a politikai felelôsség elsik-
kadjon.

Valljuk be, maszatolás, felmentés, 
rehabilitálás folyik a rendszerváltás 
óta olyan emberek esetében is, akik 
valójában gyilkosok voltak, a forrada-
lom vérbe fojtói, a várva várt szabad-
ság elárulói. Fel kell tennünk a kér-
dést: ki, kik felelnek azért, hogy 
Magyarországot 1956. november 4-én 
a szovjet hadsereg megszállta, s pu-
fajkába bújt ávéhásokkal együtt válo-
gatás nélkül gyilkolták le a védtelen, 
szabadságukért küzdô magyarokat a 
fôvárosban és vidéken egyaránt. Ki és 
kik felelnek azért, hogy behívták az 
oroszokat, akik másodszor is rommá 
lôtték Budapestet? Kit terhel a fele-
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Vérbe fojtás
lôsség azért, hogy a kiszolgáltatták 
hazánkat a Szovjetuniónak? Kinek a 
lelkén szárad, hogy a törvényes ma-
gyar kormány több tagját szovjet köz-
remûködéssel elrabolták, számûzetés-
be hajszolták? Kinek, kiknek állt 
érdekében, ki mondta ki a végsô szót, 
hogy Nagy Imre miniszterelnököt és 
kormányának több tagját, bizalmasait 
kivégezzék, és sokukat börtönre, el-
hallgatásra ítéljék? Kik voltak ôk? 
Nevezzük nevén a bûnösöket ötven-
hét év után.

Két éve az ATV-ben egy Kádárról 
szóló dokumentumfilmet vetítettek, 
érdekes módon annak a napnak az 
évfordulóján, amikor Kádár János el-
tûnt –-- elmenekült? –-- Nagy Imre 
kormányából, és szovjet elvtársakkal 
egyezkedett Magyarország elárulá-
sáról, hogy az még a Nyugat elvárá-
sainak is megfeleljen. Két tûz közé 
került a magyar nép, mert amíg itthon 
felszámolták a forradalmárok és sza-
badságharcosok állásait, Nyugatról 
csak buzdítás érkezett: Tartsatok ki! 
Természetesen nem tudtak kitartani, 
gyôzött a túlerô. A film készítôi bár 
megpróbáltak objektív képet rajzolni 
Kádár János politizálásáról, a kozmeti-
kázás nem sikerült, mert Kádár a ma-
gyar nép szemében áruló maradt.

A kommunisták véres diktatúrája, a 
megfélemlítés, a kivégzések, a veré-
sek, a börtönök, a besúgók és az ügy-
nökhálózat országos kiépítése nem 
volt eredménytelen. Sikerült a közép-
polgárságot, az értelmiséget szétzilál-
ni, egymás ellen fordítani. Sikerült a 
parasztságot gumibottal beverni a 
termelôszövetkezetekbe és a szerve-
zett munkások még megmaradt réte-
gét annulálni. Vezetô, fej nélkül ma-
radt az ország. Az emberek többsége 
vagy hallgatott és beállt a sorba, vagy 
megpróbálta kiverni a fejébôl a for-
radalmat. Esetleg ki is verték onnan.

Hogy mennyire kellett félni a for-
radalom és szabadságharc vérbe fojt-
ása után, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az 1956 szellemiségének élére 
állt magyar írók egy részének gerincét 
sikerült megtörni. Kétszázötven író 
1957 szeptember 5-én levelet küldött 
az ENSZ-hez –-- A szörnyû levél --–, 
amelyben megtagadta a forradalmat, 
követelve, hogy vegyék le a napirend-
rôl a „magyar kérdést”. Kádár az 
erôszak nyelvén jól beszélt. Végül is az 
ENSZ levette napirendjérôl a magyar 
kérdést, amikor Kádár János az 
MSZMP élcsapatának egyetértésével 
1963-ban  harmincezer magyar politi-
kai foglyot bocsátott szabadon. Persze 
ez nem azt jelentette, hogy százak ne 
maradtak volna börtönben és tízezrek 
rendôri megfigyelés alatt.

Azt a napot, 1956. november 4-e haj-
nalát, nem lehet elfelejteni. Mintha az 
ég szakadt volna le, szovjet tankok 
százai törtek elôre a Gellért-hegyen a 
Citadella felé. A családom a pincébe 
menekült, azt hittük, ez a vég. Milliók 
éreztek így, és Háy Gyula író is a vég 
kezdetét hihette, amikor a Parlament-
ben ideiglenesen felállított rádióban a 
többi között a következô kiáltványt fo-
galmazta meg: „Itt a Magyar Írók 
Szövetsége! A világ minden írójához, 
tudósához, minden írószövetséghez, 
akadémiájához, tudományos egyesü-
léséhez, a szellemi élet vezetôihez for-
dulunk segítségért. Kevés az idô! A 
tényeket ismeritek, nem kell ismertet-
ni. Segítsetek Magyarországon! Segít-

Kisebb csoda történt múlt hétfôn este 
Budapesten. Ki sem tudtam szállni, 
hosszú percekig ámulva ültem a lepar-
kolt autóban. Egy Ausztráliában élô, 
nemzetközi hírû szociálpszichológus 
professzor, Forgács József éppen a 
Klubrádióban magyarázta el kiváló 
magyarsággal, miért butaság a beván-
dorlókat menekülteknek titulálni, és 
ôket is meg a befogadó nemzetet is 
„Multikulti Welcome”-szerû rózsaszín-
felhô-illúziókba kergetni.

Elmagyarázta, hogy miért küldik 
vissza kérlelhetetlen határozottsággal 
a papírok nélkül érkezô határsértôket, 
és miért nem kaphatnak soha ausztrál 
állampolgárságot az engedély nélkül 
behatolók.

Imádkoztam, bárcsak a mi uniós ve-
zetôink is hallgatnák a végtelenül ta-
nulságos beszélgetést.

A kérdezô meglepettségében --– nyil-
ván déja vu érzése volt –-- alig tudott 
szóhoz jutni, amikor a professzor arról 
beszélt, hogy ausztrál felfogás szerint 
a „menekülés” csak az elsô országig 
tart, azután már csupán az egyén „ván-
dorlásáról” beszélhetünk. A megmo-
solyogni való uniós gyakorlat, amely 
szerint a már a hatodik országon „át-
szambázó” válogatós jobban élni vá-
gyót is menekültként próbálják beál-
lítani realitásérzékükrôl önként 
lemondó együgyû liberálisaink –-- a 
dolgok teljes félreismerésén alapul.

Ezek után világossá vált, miért volt 
elhibázott Angela Merkel német kan-
cellár elhíresült kijelentése („minden 
szíriait befogadunk” --– pontosabban 
„nem küldünk vissza”), amelynek kö-
vetkeztében –-- a koromfekete szudá-
niak és nigériaiak kivételével –- min-
den hátizsákos vándorló néhány óra 
leforgása alatt kibombázott szírré tu-
dott változni. Akik nyilván a poszttra-
umatikus szindróma következtében 
hirtelen elfelejtettek arabul, de lega-
lább mindannyian január elsején szü-
lettek.

A kozmopolita liberalizmus iránti 
elkötelezettségérôl híres rádió nem 
kevésbé hasonló elkötelezettségérôl 
ismert mûsorvezetôje levegô után 
kapkodva döbbenten próbálta a pro-
fesszort a helyes irányba terelni álnaiv 
kérdéseivel –-- de a maga is beván-

A többségi kultúrának is vannak jogai
dorlóként számon tartható ausztrál 
tudós hajthatatlan maradt. Annyit 
azért ki tudott belôle sajtolni, hogy 
Orbán Viktor a menekültkérdést bel-
politikai célokra használta. Többet 
nem.

A minél „sokszínûbb” (értsd: lehetô-
leg minél széttagoltabb) etnikai össze-
tételû európai országok lelkes propa-
gálói –-- a rádió törzsközönsége 
--- csaknem egy órán át hallgathatták, 
miért bukott meg Európában Trudeau 
egykori kanadai miniszterelnöknek az 
ottani angol–francia kevert populáció-
ra kitalált „multikultúra” jelszava; 
miért nem támogatandó, ha a beván-
dorlók az asszimilálódás, a befogadó 
társadalom normáihoz való igazodás 
helyett az elkülönülést választják; ha 
az európaiak toleranciáját kihasználva 
egyre szélsôségesebb, az adott körül-
mények közt megvalósíthatatlan jogo-
kat próbálnak maguknak kierôszakol-
ni.

Logikus természetességgel levezette, 
hogy nem a bevándoroltak kulturális 
szokásainak a befogadók általi elfo-
gadását kell erôltetni: „A többségi 
kultúrának is vannak jogai: a németek 
joggal várják el, hogy az ô országukban 
lévô normákat az oda befogadottak ne 
kérdôjelezzék meg!”

Hûha! Eddig is a Klubrádiót kellett 
volna hallgatnom?

A professzor minden szavával egyet-
értettem, midôn ecsetelte, hogy az 
emberekben hallatlanul rossz érzést 
válthat ki, amikor látják, hogy a kert-
jükön, fóliasátraikon, tanyáikon, or-
szágukon, határaikon csak úgy, to-
ronyiránt át lehet gázolni; s hogy lehet 
kiabálva, erôszakosan követelni, hogy 
egy ország, bár nem akar ennyi ide-
gent beengedni, igenis nyissa meg a 
határát („open the border!”) –-- ahogy 
az déli határunkon történt.

A mûsorvezetô hüledezett. Én meg 
vártam, hogy arról is beszél, amikor a 
bevándorlókat sunyi módon szuggerál-
va-általánosítva „menekülteknek” ne-
vezik az álmodozó, széplelkû liberáli-
sok, és ebbôl mint ténybôl kiindulva 
mindjárt menekültjogokat és genfi 
konvenciót kérnek számon.

Érdekes módon ezt a „maszlagot” né-
metországi prominenseink is „meg-
eszik”, és sorra jelentkeznek, hogy ôk 
is a „menekültek emberi jogaiért” 
akarnak harcolni. Egyik legismertebb 
színészünk, Till Schweiger még azt is 
vállalta, hogy saját pénzén menekült-
szállót építtet.

De sajnos errôl nem esett szó.
Sebaj, egy másik témával viszont 

kárpótolt a szociálpszichológus. Ügye-
sen helyre tette a felelôtlen rövid-
látókat, akik azzal példálóznak, hogy 
bezzeg a magyarokat is befogadták 
’56-ban, s mi lett volna, ha velük is 
ilyen ellenségesen bánnak? Kijelentet-
te, hogy „az akkori magyarok nem 
hangoskodtak, nem követelôztek”, és 

nem dobálóztak kôvel, hogy ôk ide 
vagy oda akarnak menni, nem erôsza-
koskodtak, hogy melyik ország fogad-
ja be ôket. Csendben megvárták Tra-
iskirchenben a hatóságok és az 
ENSZ-menekültügy intézkedését, majd 
elutaztak oda, ahol befogadták ôket.

Nem akartak hortobágyi bô gatyában 
grasszálni a torontói fôutcán. Nem 
akarták mindenáron rátukmálni az 
ausztrálokra az üveges táncot, és nem 
üldögéltek csapatostul a kerítésen, 
molesztálva az arra járó nôket. A ma-
gyarok csendben asszimilálódtak. És 
ezért lehetett ôket könnyen befogadni. 
Anno mi is szívesen befogadtunk né-
peket, kunokat meg szlávokat – azzal a 
feltétellel, hogy magyarul fognak be-
szélni, beilleszkednek és magyarokká 
válnak.

Kedves követelôzô muzulmánjaink 
többségének eszük ágában sincs „eu-
rópaivá” változni, a harmadik gene-
rációs „német–törökök” még mindig 
becsületgyilkosságokat követnek el, 
az arab nôk úgy néznek ki, mint a bûdi 
boszorkány, amikor az utcán fekete 
lebernyegekben járva villogó szem-
párral ijesztgetik a gyerekeket, és a 
tolerancia jegyében elvárják, hogy a 
jólelkû európaiak mindezt akceptálják. 
(Cserébe vajon ôk is elnézik nekünk, 
ha asszonyaink, lányaink forrónadrág-
ban, melltartó nélküli pólóban kíván-
ják megcsodálni a szentélyeiket?)

Azokat a bevándorlókat lehet befo-
gadni, akik hozzánk érkezve a mi kul-
túránkat, szokásainkat átvéve új éle-
tet, egy jobb életet akarnak nálunk 
kezdeni. Mert a mi kultúránk jobban 
tetszik nekik, mint az, ahonnan eljöt-
tek. És nem igaz, hogy minden kultúra 
egyenértékû –-- tette hozzá a tudós, 
megemlítve, hogy ezt –-- ha engedel-
meskedne a politikai korrektség dik-
tátumának –-- nem is lenne szabad 
kimondania. A mûsor utolsó perceiben 
a szociálpszichológus olyat talált mon-
dani, ami az országukat mindenkinek 
(még a papírok nélküli, kétes iden-
titású idegeneknek is) mosolyogva 
kínálgató félkegyelmû liberálisoknál 
bizonyosan kiverte a biztosítékot: An-
gela Merkel viselkedését erkölcstelen-
nek nevezte, amivel kárt okozott.

A Klubrádió ars poeticájához hûséges 
riporternô, aki már hónapok óta a 
menekültezô önkéntesek buksiját si-
mogatja, ettôl valósággal roszszul lett, 
és letargikus hangon a törzshallgatóság 
rendületlen támogatásában remény-
kedve így köszönt el: --– Nagyon 
érdekes volt, de kíváncsi vagyok, mi a 
hallgatóink véleménye azzal kapcsolat-
ban, amiket elmondott.

És a másnapi mûsorába meghívott 
egy másik –-- reményei szerint kezel-
hetôbb –--szociálpszichológust.

Nagy Sándor Attila 
A szerzô Berlinben élô újságíró

Szabó Sz. István

KÉT HÉT VOLT
Csak két hét volt csupán
Amig lángolt és élt a remény
Már látszott az alagut végén
A derengô halvány fény,
S akkor a láncok;
Tankok és puskák
Visszahozták újra
A terror hatalmat
Ment aki bírta,
De volt, ki maradt
Bízva az adott szóban,
Vállalták sorsukat.
De a vonal parancsot hozott,
És ôk eladták az embert,
Mint Judás a Megváltót!
A barátok, kikkel,
Egy tálból evett,
Másnap már röhögve,
Ültek torz ünnepet.
Vér fröccsent az utakra,
A falakra, a zászlókra,
Ki otthon akart maradni,
Már nem volt Hazája.
Csaléteknek a nép eladva,
Maradt, a medve karmaiba!
S a remény, mely két hétig lángolt,
Félig eloltva, tovább pislákolt,
Amig sokára, újra megvirradt,
Elhozva, a szabad fönixmadarat!

setek a magyar népen! Segítsetek a 
magyar írókon, tudósokon, munkáso-
kon, parasztokon, értelmiségi dolgozó-
kon! Segítsetek! Segítsetek! Segítse-
tek!”

A tragikus végkifejletû, de nem értel-
metlen harcot ezért bûn beszennyezni. 
Az akkori felnôttek ilyen-olyan visel-
kedésérôl sem szabad ítéletet mon-
dani. Akik nem éltek akkor, nem tud-
ják, mit jelentett a bolsevik diktatúra. 
Egy dologban azonban mindannyi-
unknak egyet kell érteni, amit Bibó 
István fogalmazott meg kiáltványában: 
„A világ színe elôtt visszautasítom azt 
a rágalmat is, miszerint a dicsôséges 
magyar forradalmat fasiszta vagy 
antiszemita kilengések szennyezték 
volna be. A harcban osztály- és feleke-
zeti különbség nélkül részt vett az 
egész magyar nép, s megrendítô és 
csodálatos volt a felkelt nép embersé-
ges, bölcs és megkülönböztetni kész 
magatartása, mellyel csupán a leigázó 
idegen hatalom és a honi hóhérkü-
lönítményesek ellen fordult.”

Stefka István
(Magyar Hírlap)

EMLÉKNAP
A délvidéki ártatlan 
magyar áldozatokért

A Magyar Központban
760 Boronia Road Wantirna

2015. november 29-én
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KRÓNIKAKôrösi Csoma Sándor 
Konferencia Melbourneben
Hosszas és gondos elôkészületek 

után 2015. október 17-én kezdetét vet-
te a melbournei Kôrösi Csoma Sándor 
Konferencia, melyen a Kôrösi Csoma 
Sándor Program támogatói, mentorai 
és ösztöndíjasai gyûltek össze, hogy 
kiértékeljék az eddig elvégzett mun-
kát és javaslatokat tegyenek a Prog-
ram céljainak minél hatékonyabb és 
sikeresebb megvalósítása érdekében, 
valamint hogy elômozdítsák a követ-
kezô ösztöndíjasok és mentorok pro-
fesszionális együttmûködését.

A vendégek sorában köszöntötték a 
canberrai Nagykövetség képviselôjét, 
Simon Ervint, és a melbournei vezetô 
konzult, Bakonyi Pétert is.

A résztvevôk egybehangzóan meg-
állapították a Program nemzetegyesítô 
célkitûzésének fontosságát és a foly-
tatás szükségességét.

A nap eredményeit zárónyilatkozat-
ban rögzítették, melyet az ösztöndíj-
asokon és mentorokon kívül Bakonyi 
Péter, és a konferencia életre hívója, 
Fodor Sándor, az Ausztráliai Magyar 
Szövetség elnöke aláírásaikkal hite-
lesítettek. 

A Kôrösi Csoma Sándor Konferencia 

második programszakaszában a meg-
jelent ösztöndíjasok kerültek közép-
pontba: Fodor Sándor köszöntô beszé-
de, és Lele Orsolya megnyitó beszéde 
után az összegyûltek megismerhették 
a Program 2015. évi arcait, akik 
Ausztrália szerte, és Új-Zélandon a 
magyar közösségek, és a magyar 
identitás erôsítésére érkeztek.

Néhány ösztöndíjas egy rövid videó 
keretében mutatta be tevékenységeit, 
és voltak, akik képekkel díszített pre-
zentációkkal meséltek minden-
napjaikról, eddig elért eredményeikrôl, 
és jövôbeni céljaikról. A mûsor tánccal 
kezdôdött, és tánccal, táncházzal zá-
rult, melyen minden ösztöndíjas meg-
csillogtatta tánctudását.

Összességében a Melbourne városá-
ban rendezett konferencia sikerrel 
zárult: az egybegyûltek lényeges kér-
désekben jutottak döntésre, és elô-
relépéseket tettek a Program további, 
eredményes mûködését illetôen.

Kiss Hajnalka és Lele Orsolya

Huszonöt éves a stuttgarti 
Balassi Intézet

Színes programokkal ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját a stuttgarti 
Balassi Intézet a sváb fôváros kul-
turális éjszakáján - közölte a Balassi 
Intézet az MTI-vel.

Mint írják, az évforduló alkalmából  a 
Freelusion Stúdió közremûködésével 
az épület homlokzatára háromdi-
menziós alakzatokat vetítettek, 
amelyek váltakozó képekkel és 
színekkel elevenítették meg a falakat. 
Az intézet koncerttermében magyar-
bolgár származású énekesnô, Péter 
Hajnalka és barátai minden órában 
egy-egy világzenei minikoncertet 
adtak.

A stuttgarti Balassi Intézet ga-
lériájában a budapesti központban 
már korábban nagy sikert aratott 
Megszínesített napfény címû, Róth 
Miksa munkásságát bemutató kiállítás 
látható. A Róth Miksa születésének 
150. évfordulója alkalmából meg-
nyitott tárlat felnagyított fotókkal, 

Kiss Blanka elôadása    Fotó: Madai Sándor

eredeti vázlatokkal, korabeli és újabb 
fényképek segítségével idézi fel a 
Róth-mûhely sokszínû és sokrétû 
munkásságát; mutatja be az életpálya 
fôbb szakaszait és legfontosabb mû-
veit.

Stuttgartnacht a sváb fôváros egyik 
legfontosabb ôszi kulturális eseménye. 
Az idén a múzeumok és galériák 
mellett a klubok, színházak, mozik, 

intézetek és akadémiák kapták a 
fôszerepet, összesen több mint 70 kü-
lönbözô helyszín várta szombat éjjel a 
látogatókat.

Koncertek, színielôadások, artista 
showk, felolvasások, film- és mé-
diaprojektek színesítették a programot 
az évente több mint 10 ezer látogatót 
vonzó eseményen.

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
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SPORTIsten veled, kedves, öreg 
Népstadion

Vetekedhetett volna a híres Maraca-
nával is, ha megépül a felsô karély, de 
persze nem épült, így a vetélkedés is 
elmaradt. Pedig micsoda meccsek, 
rangadók voltak itt! De ez elmúlt, és 
vele az ifjúság is, most pedig a 62 éves 
Népstadion, a Puskás Ferenc Stadion 
is búcsúzik, hogy átadja a helyét egy 
új arénának.

Ha minden a terveknek megfelelôen 
alakul, 2018-ra új aréna születik a hat-
vankét éves Népstadion, illetve Puskás 
Ferenc Stadion helyén. Az új stadion 
tervezése elôtt három koncepció vetél-
kedett egymással: a régi mellett, a régi 
helyén vagy a régiben épüljön meg 
Magyarország legnagyobb sportléte-
sítménye. A „stadion a stadionban” 
koncepció megvalósítása nemcsak a 
labdarúgás, hanem az egész magyar 
sport javát szolgálja. A napokban sok-
sok régi „szereplô” részvételével elbú-
csúztatták a nyugdíjba vonuló, öreg 
stadiont.

De kezdjük az elején! Az arénában 
kilencvenkétezren zsúfolódnak össze, 
s félországnyi ember hiába kért je-
gyet. Több tízezren keseregnek a szi-
gorúan ôrzött kordonok elôtt, mert 
bele kell törôdniük, hogy a boldog 
jegytulajdonosok és Szepesi bömbö-

zelmi életébe mélyen belenyúlt, s mo-
dern nemzettudatukat nagyban 
befolyásolta.) Százezren tomboltak a 
döntetlennel végzôdô, 1955. márciusi 
Honvéd-Kinizsi (FTC) találkozón, 
amelynek tétje, akárcsak a következô 
évi 4:4, a nép szemében az volt: tud-e a 
focin keresztül üzenni a hatalomnak? 
(A Honvéd és játékosai a néphadsereg 
politikai fôcsoportfônökségének ha-
táskörébe tartoztak, a Kinizsi pedig 
legjobb játékosait ---- Budait, Kocsist, 
Czibort, Hennit és Deákot --- 
elveszítve újra élcsapattá vált.) Száz-
ezren mentek ki 1956 augusztusában a 
Vasas-Rapid kupamérkôzésre, ame-
lyet 9:3-ra nyertek a piros-kékek, s két 
év múlva, 1958. április 14-én ugyan-
ennyien látták, hogyan veri meg a vi-
lág akkori legjobb klubcsapatát, a Re-
al Madridot meg 2:0-ra a 
Bajnokcsapatok Európa Kupájában. 
(A Vasas Kádár János, a párt elsô 
titkára csapatának számított.)

Olyan nézôszámok születtek akkori-
ban, amelyeket ma is megirigyelnének 
a világ legnagyobb csapatai: kilenc-
venezren voltak 1955 júniusában az 5:
2-vel végzôdô Honvéd-Vörös Lobogó 
(MTK) összecsapáson, két év múlva 
pedig alig kevesebben, 86 ezren az 
MTK-Fradin, amelyet a kék-fehérek 
nyertek meg 2:0-ra.

A diadalmámorban úszó vagy a vere-
ség keserû ízét a következô bajnokság 
kilátásaival gyógyítgató tízezrek úgy 
özönlöttek a Kádár-korszak kezdetén a 
kettôs mérkôzésekre, mint egy búcsú-
járó helyre. Az FTC, a Honvéd (Kis-
pest), a Dózsa (Újpest), A Vasas és az 
MTK kettôs meccsei szent dolgoknak 
s egyben népünnepélynek számítottak. 
Egyébként érdekes, akadt olyan kettôs 
meccs, amelyen az elsô mérkôzés 
nagypályás kézilabda volt. (1959. má-
jus 24-én például 85 ezren voltak a 
Vasas-MTK (2:1) és az FTC-Honvéd 
(4:3) összecsapáson, a hatvanas évek 
csúcsát pedig az 1964. július 19-én 
játszott Dózsa (Újpest)-FTC (4:2) és 
Honvéd-Vasas (4:3) találkozó jelentet-
te, ugyancsak 85 ezer szurkolóval.) De 
ekkor születik az az ügynöki jelentés 
is, amely a szurkolók kedvencét, Var-
ga Zolit szôkesége és angyalarca el-
lenére a rendszerrel való szembenállás 
szimbólumának nevezi. Még a hetve-
nes évek eleje is káprázatos volt: 1973. 
szeptember 9-én a Vasas-Dózsa (Új-
pest) (4:2) és az FTC-Honvéd nézôszá-
ma elérte a nyolcvanezret. Utána 
mintha megroppant volna valami: az 
MLSZ kénytelen volt kötelezni a buda-
pesti élklubokat a kettôs találkozók 
megrendezésére. Pedig Puskásék, 
Hidegkutiék, Alberték, Benéék és 
Vargáék után még jött a Fazekas-, 
Zámbó-, majd a Törôcsik-, Nyilasi-
féle foci, a maga európai szintû, bri-
liáns technikájával. Az utolsó kettôs 
rangadót 1987-ben harmincezer nézô 
elôtt játszották, de a szkeptikusok és a 
botrányt kedvelôk már az elôzô évben 
szétkapkodták Végh Antal könyvét, a 
Gyógyít6atlant, s nem hittek a feltá-
madásban. Krisztusi erô kellene a ma-
gyar foci feltámasztásához --- mondta 
Végh, akit botrányhôsnek kiáltottak 
ki. Pedig hihetetlenül nagy klubok ját-
szottak a leszálló ágban is a Népstadion 
gyepén: Ajax, Barcelona, Internazio-
nale, Manchester United, Milan. Még 
hetvenötezer nézô elôtt verte meg 
1986-ban 3:0-ra a magyar válogatott a 
brazilokat, s tizennyolc évvel késôbb, 
2002-ben, a mélyponton huszonnyolc-
ezren voltak kíváncsiak a brazil válo-
gatott edzésére.

A 7:1-es angol-magyar mellett a má-

sik világraszóló esemény a kosárlabda 
Európa-bajnokság megnyerése volt, 
1955. június 19-én. A Népstadionban a 
dísztribün alatt építették fel a 244x122 
centiméteres elemekbôl, mérnöki pon-
tossággal összeállított fapadlót. Már 
két évvel elôbb, Moszkvában is a szov-
jet csapat mögé szorultunk a dobogón, 
ezért nem véletlen, hogy az ellene ví-
vott döntô mérkôzésre tízezrek zarán-
dokoltak ki. Megmagyarázhatatlan 
vibrálás volt a levegôben, s mint a ko-
rabeli újságok írják, végül negyven-
ezren szorongtak a lelátókon. A vége-
redmény 82:68 volt a javunkra. Az 
emberek boldogságukban sírva ölel-
gették egymást, s a románok elleni 
kötelezô gyôzelem után a zuhogó esô 
ellenére is mintegy tízezren éljenezték 
a dobogóra lépô Czinkánt és társait. 

Soha nem látott tömeg szurkolt Ko-
vács Józsefnek 1953 szeptemberében 
a magyar-szovjet atlétikai versenyen. 
Nyolcvanezer nézô elôtt „Bütyök”, 
óriási hátrányt ledolgozva, az utolsó 
körben elôzte meg Kucot, a szovjet 
tengerészgyalogost, és egy évvel ké-
sôbb ugyanitt Zatopeket, a csehek 
olimpiai bajnokát is megverte. 
Mindkét siker a magyar sportszellem 
gyôzelme volt, fellélegzés a háborút 
követô megaláztatásokból. S 1955-ben 
a Magyarország-Chile tenisz Davis-
kupa-mérkôzésre is harmincezer nézô 
gyûlt össze. Két Universiadének, azaz 
fôiskolai világbajnokságnak (1954, 
1965) és két atlétikai Európa bajnok-
ságnak (1966, 1998) is helyt adtunk: 
1955-ben ötven aranyérmet nyertek 
fôiskolásaink, 1965 érdekessége pedig 
az volt, hogy a két Németország spor-
tolói egy csapatban indultak.

A szórakoztatóipar is lassan betört a 
színfalak közé. Elsô hírnökei a színé-
szek-újságírók mérkôzések neves sze-
replôi voltak, nemegyszer telt házat 
vonzó külsôségeikkel, tréfáikkal. Majd 
a Mojszejev együttes is a stadionban 
járta a gopakot. Aztán jött a Nyugat, 
elôször 1965-ben Louis Armstrong, 
’86-ban a Queen, végül már nem volt 
megállás, érkezett a Rolling Stones, a 
Guns ’N Roses, a Depeche Mode és 
a többiek. S persze a magyar rockerek, 
az Omega, a Hungária, a Neoton, és 
1990-ben pedig bevette a stadiont az 
István, a király. Láthattuk itt II. János 
Pál pápát, eltûnôdvén a sors forgan-
dóságán és a történelem cselein. Innen 
temettük el Puskás Ferencet. Labda-
rúgót ilyen pompával még nem temet-
tek --- jegyezte meg Franz Becken-
bauer, de hozzátette, hogy rászolgált. 
Amikor elôször engedte meg a Kádár-
rendszer, hogy Puskás hazatérhessen, 
1981-ben zsúfolásig tele volt a lelátó. A 
2006. december 9-i temetésre --- igaz, 
nagyon rossz idôben --- tízezren gyûl-
tek össze. A hangulat komor volt, s az 
ôszödi beszéd kiszivárgása utáni tün-
tetések leverése után a szocialisták az 
ô temetésével próbálták a nemzeti 
egységet demonstrálni. A szemantikai 
üzenet, hogy részt vesznek a közös 
gyászban, az özvegy ellenállásán meg-
bukott: a miniszterelnököt nem enged-
ték a ravatalhoz.

És most, a Puskás-stadion bontásakor 
mi, lassan tekintélyünket vesztô öreg-
urak feltûzzük régi kedvenc csapata-
ink jelvényeit, s Bozsikék, a kettôs 
mérkôzések, Gremingerék és a kis 
Kovács Bütyök futásának emlékeivel 
idézgetjük elmúlt ifjúságunkat. Isten 
veled, ifjúság, Isten veled, Népsta-
dion! 

Tamáska Péter 
(Magyar Hírlap)

A szerzô történész

lésébôl tudhatják csak meg a történé-
seket. Mit sem sejtenek arról, hogy 
kormányfordulat van készülôben: 
1954. május 23-át írunk, s egy hónappal 
vagyunk a júniusi, Nagy Imre-i for-
dulat elôtt. 

A beállóssal és hátravont középcsatár-
ral s Grosics, Bozsik, Kocsis, Hi-
degkuti, Puskás és Czibor személyé-
ben hat világklasszissal felálló magyar 
válogatott ezen a napon 7:1-re lelépi az 
angolokat. A pártvezetôk a kormány-
páholyban tapsolnak. A 7:1 a csúcspont 
a Népstadion alig egyembernyi hosz-
szúságúra szabott életében.

A betonkolosszus --- 2002-tôl Puskás 
Ferenc Stadion --- 1948-tól 1953-ig, a 
legkeményebb kommunista diktatúra 
éveiben épült. A híradó ôrzi azt a pilla-
natot, amikor a leghíresebb magyar 
sztahanovista, Pióker Ignác is ott áll 
az építôk között görnyedezve, arcán a 
szocialista optimizmus kötelezô derû-
je. A tervezô, Dávid Károly az építé-
szetet forradalmasító Le Corbusier 
tanítványa volt, akinek az utókorral 
nincs szerencséje: három nagy mun-
kája közül gyönyörû budai lakóházát a 
háború pusztította el, s most a leghíre-
sebb, a Nagy Stadion is veszendôbe 
megy. A déli részen egy, a sportot 
megjelenítô, különleges szoborpark. A 
nehézkes talapzatokon álló szobrokat a 
szocreál mûvészet szelleme lengi be, 
átszôve az 1936-os berlini olimpiát idé-
zô reminiszcenciákkal. S míg a szobor-
park marad, addig a nagy mûbôl nem-
sokára poros statisztika lesz: 14400 
lépcsôfok, tizennyolcezer izzó és a be-
fejezetlen felsô karéj, amelynek meg-
épültével a Népstadion a Maracanával 
vetekedhetett volna.

Az ünnepélyes megnyitó 1953. au-
gusztus 20-ra, a diktátor által a kenyér 
ünnepének nevezett Szent István-nap-

ra esett. Rákosi Mátyás nem nagyon 
akart a NOB küldöttségével tárgyalni, 
nehogy az ellene irányuló pártintri-
káknak újabb tápot adjon. Ott ült a 
díszpáholyban, de a NOB elnökét, 
Avery Brundage-t és kísérôit a szem-
ben lévô tribünön, a sajtóteraszon he-
lyeztette el. Mondják, ezen a gyáva-
ságból fakadó udvariatlanságon 
csúszott el az, hogy az 1960-as olimpia 
házigazdája Budapest és a Népstadion 
legyen. Tizenkétezer tornász lépett fel 
a gyepszônyegen, s a magyar zászlót 
Csermák József, helsinki kalapács-
vetô olimpiai bajnoka húzta fel. Tíze-
zer galambot röppentettek fel, s a 
Honvéd 3:2-re verte a Szpartak Moszk-
vát, amely a CSZK-val és a Dinamóval 
szemben Moszkvában inkább a nép 
csapatának számított. A tornászok gú-
lát alkottak, tetején egy, a Gellért-
hegyi szabadságszobrot mintázó tor-
násznôvel, s a magyar atlétaválogatott 
140,5:71,5-re legyôzte Norvégiát. Az 
atlétika nem véletlenül került be a 
programba, és még jó ideig az atléti-
kai, fôként a futószámok hatalmas kö-
zönséget vonzottak.

A nemzet stadionja sokáig a magyar 
labdarúgás megszentelt helye volt. Itt 
rendezték be a válogatott fôhadiszál-
lását, s történetében a legtöbben, száz-
négyezren a 6:1-gyel végzôdô magyar-
osztrákot látták, 1955. október 16-án. S 
itt volt a visszavágó a berni vereségért 
- akkor, mint mondják, Rahn két gólja 
visszalôtte Németországot a világtör-
ténelembe ----, most pedig, 1959. no-
vember 9-én, a 4:3-as magyar gyôze-
lemmel végzôdô meccsen 
kilencvenezer nézô ôrjönghetett, 
amint az ifjú Albert öt németet el-
fektetve, unott mozdulattal a hálóba 
pöckölte a labdát. (Bern mind a néme-
tek, mind a magyarok millióinak ér-

NB 1
A Ferencváros házigazdaként 3–1-re 

gyôzött a Haladás ellen a labdarúgó 
OTP Bank Liga 12. fordulójának zá-
rómérkôzésén.

Az FTC több mint egy éve, 2014. 
október 4-én vesztett legutóbb bajnoki 
mérkôzést, a veretlenségi sorozata te-
hát immár 32 találkozó óta tart, a Gro-
upama Arénában pedig továbbra sem 
kapott ki az NB I-ben.

Bár a játéknap elôtt a tabella második 
helyén álló Haladás csak a Ferencvá-
rostól kapott ki, még az elsô forduló-
ban, számítani lehetett a hazaiak ko-
moly mezônyfölényére, ami az elsô 
félidôben gólhelyzetekkel is párosult. 

A második felvonásban jelentôsen 
megváltozott a játék képe, mivel az 
FTC visszaállt, ezzel alaposan felbá-
torította ellenfelét, amely elôbb a ke-
resztlécet találta el, majd Nagy Patrik 
révén szépített. A meccs a 79. percben 
dôlt el végérvényesen, amikor a haza-
iak ecuadori légiósa, Cristian Ramí-
rez megszerezte elsô magyar élvonal-
beli gólját.

Kiütötte a Debrecen a Békéscsabát --
– a Loki 7–0-ra nyert. Jól sikerült 
Horváth Ferenc bemutatkozása a 
bajnoki meccsen a Videoton élén. A 
fehérváriak hazai pályán verték 3–0-
ra a Honvéd csapatát. A Paks is otthon 
tartotta a 3 pontot 1–0-ra verve az 
Újpestet. Idegenben nyert az MTK és 
Diósgyôr is. A kék-fehérek a Puskás 
Akadémia vendégeként nyertek 3–2-
re, míg a Diósgyôr a Vasast verte 1–0-
ra. 
A tabellát továbbra is a Ferenc-

város vezeti nagy elônnyel.

Pótselejtezô: Norvégiát kapta a magyar válogatott
Svájc festôi kisvárosában, Nyonban, az UEFA központjában kisorsolták a jövô 

nyári labdarúgó-Eb pótvizsgázóinak párosítását. Magyarország Dániát, Írorszá-
got, Norvégiát vagy Szlovéniát kaphatta, Norvégia lett a miénk, idegenben 
kezdünk. 

A pótselejtezôs párharc elsô felvonását november 12-én, a visszavágót 
november 15-én rendezik meg. 

A világranglistán jelenleg egyetlen hellyel mögöttünk tanyázó, 34. Norvégiát 
sokan tekintik közel azonos tudásúnak Magyarországgal, de ha csak a közel-
múltbeli eseményeket nézzük, Per-Mathias Hogmo legényei csak az utolsó 
fordulóban maradtak le a közvetlen részvételrôl az igazán jól csengô olasz-
horvát duó mögött úgy, hogy Horvátországot magabiztosan, 2-0-ra múlták felül. 
Bulgáriát oda-vissza verték, Horvátországtól három pontot loptak el, kijutásuk 
a hazai, Azerbajdzsán elleni 0-0-n múlt.

No de nézzünk egy kicsit a dolgok mélyére! Vannak, akik nem tartják mérva-
dónak a válogatott szereplésére nézve egy ország klubfutballjának helyzetét. 
Azonban a helyzet az, hogy az „örökös sampion” Rosenborg –-- bár 2010 óta nem 
találja a bajnoki koronát hazájában –-- folyamatosan BL- vagy El-szereplô, 
jelentôs részben norvég játékosokkal, és amint szembetalálja magát egy ma-
gyar próbálkozóval, egyszeren átlép rajta, legutóbb idén júliusban, a Debre-
cennel tette ezt. És ha csak a norvég klubfoci ékkövérôl volna szó --– amelyrôl 
Egervári Sándor is mesélt, saját tapasztalatokról beszámolva –--, de egy 
bizonyos Stromsgodset is 5-2-es összesítéssel tette szemétkosárba a nemzetközi 
terepre szövögetett debreceni álmokat 2013-ban.A válogatottmúltról még egy-
két szó: semmitmondó, ha az 1912-tôl íródó közös történelemrôl értekezünk (7-
5-5-ös a mérleg), ugyanis az Irapuato óta lezajlott nyolc mérkôzésen mindössze 
2 gólt rúgtunk, 14-et kaptunk, gyôzni pedig 1981-ben sikerült utoljára (azzal a 
sikerrel jutott ki a ‘82-es vb-re Mészöly Kálmán csapata), azóta ötször jutot-
tunk döntetlenig, négyszer kikaptunk.

A nemzeti csapat játékosai a norvég mellett az angol, a német, a holland és az 
olasz pontvadászatban keresik a kenyerüket, Per Skjelbred csapatkapitány 
pedig Dárdai Pál játékosa a Hertha BSC-nél. A sorsolás után az UEFA 
honlapjának Nils Johan Semb, a norvég válogatott technikai igazgatója nyi-
latkozott: Azt hiszem, jó esélyünk van kijutni. Két szoros meccs elôtt állunk.

Bernd Storck is megszólalt az MLSZ honlapjának: Ideálisabb lett volna, ha 
nem az elsô játéknapon lépünk pályára, mert így kevés idônk lesz a felké-
szülésre.

A LÉTESÍTMÉNY 
MÉRETEI 

• Összalapterület: 192916 négyzet-
méter 

• A küzdôtér területe: 17513 négy-
zetméter 

• A labdarúgópálya: 105x68 méter 
• Eredetileg tervezett nézôszám: 70 

ezer fô 
• Befogadóképesség bontás elôtt: 

39111 fô
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Jókai Mórról, 2. Bármeny-
nyire is meglepô, a bacchanália egyik 
formája volt, 3. A Reál Madridé, 4. A 
Nôszirom néven, 5. Pokolkô, 6. Ko-
lumbiai, 7. A Hévízi-tó, 8. Az Andok-
ról, 9. Isztambulé 10. Kínában honos.

E heti kérdéseink:
1. A négy evangélista közül melyiket 

hivták eredetileg Lévinek?
2. Melyik régi hangszerünk régi neve 

volt csimpolya?
3. Hol és mire használják a kobaltá-

gyút?
4. Melyik az emberi test legkemé-

nyebb része?
5. Milyen vallású Thaiföld lakosságá-

nak legnagyobb része?
6. Melyik földrészrôl származik az 

aranyhal?
7. Kik hol és mikor vívták meg a 

„népek csatáját?
8. Melyik nagy balladaköltönk alkot-

ta meg a Gyöngyvér nevet?
9. Mit nevez a népnyelv Szent Mihály 

lovának?
10. Mibôl készül az afrik?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Viccek az 50-es évekbôl
Egy orosz paraszt reggel kimegy a 

földre kapálni. Összeszedi magát, de a
kapuban megáll:
--- No! Lenin könyvecske nálam van, 

párttagsági igazolványocska nálam 
van, Pravdácska nálam van, minden 
rendben! Mehetünk!

A falu végén ismét leellenôrzi magát:
--- Lenin könyvecske nálam van, 

párttagsági igazolványocska nálam 
van, Pravdácska nálam van. Mehetek 
tovább!

Kiér a földekre, megint végignézi 
magát:

--- Lenin könyvecske nálam van, 
párttagsági igazolványocska nálam 
van, Pravdácska nálam van, minden 
rendben... 

Hû, a kapácskát meg otthon felejtet-
tem!

 * * *
A Rákosi-rendszerben zsúfolt villa-

moson utaznak az utasok. Két barát 
unatkozik, az egyik a másiknak politi-
kai vicceket mesél.

---- Tudod, mi a különbség Kína és 
Magyarország között?

--- Nem --- mondja a másik.
--- Míg Kína a mosoly országa, addig 

ami itt van, az tiszta röhej.
Egy harmadik férfi, aki mellettük áll 

és hallgatja a vicceket, megszólal:
---- Tudja, hogy mi a különbség a 

villamos és maga közt?
--- Nem --- mondja a férfi
--- A villamos továbbmegy, maga 

pedig velem jön.
 * * *

Két rab összekerül a börtönben.
--- Te miért kerültél ide? --- kérdezi az 

egyik.
--- Izgatásért: szidtam a rendszert. És 

te?
---- Nyugtatásért: azt mondtam, 

úgysem tart ez már sokáig.
 * * *

--- Mit csinálsz mostanában?
--- Semmit.
--- És melyik vállalatnál?

* * *
Csinos asszonyka az orvosnál:
--- Doktor úr! Beteg a férjem.
--- Jól van asszonyom. Vetkôzzön le, 

és mutassa meg, hogy hol fáj neki.
* * *

Jack a hosszú amerikai országúton 
autózik. Száguld, hogy mielôbb túl 
legyen az utazáson. Csakhogy egy 
táblát lát: Speed Limit 50 MP. Lassít, 
de hamarosan újra ezt kell tennie, 
mert újabb tábla ezt hirdeti: Speed 
Limit 40 MP. Bosszankodva hajt 
tovább. Bár az út nem tûnik hibásnak, 
és akadállyal sem kell számolni, újabb 
tábla tûnik fel: Speed Limit 30 MP. Így 
megy ez egy ideig, egyre súlyosabb a 
sebességkorlátozás. Azt már Jack vég-
képp nem tudja mire vélni, hogy: 
Speed Limit 1 MP. Ilyen sebességgel 
vánszorog tovább amikor meglátja a 
következô táblát a kisváros határában:
„Welcome To Speed Limit” 

* * *
 A bérgyilkost kérdezi a haverja:
--- Na George, hogy sikerült a gyógy-

terápia?
--- Képzeld, most tiszta a lelkem, és 

így már távol áll tôlem a gonoszkodás, 
nincs vihar a lelkemben.

--- És ezt mivel tudod bizonyítani?
--- Lemondtam a megrendeléseket, 

átadtam a munkát egy kollégának.
 * * *

Amerikában egy farmer bemegy a 
városba, és beül egy étterembe va-
csorázni. Sztéket rendel, és kihoz neki 
a pincér egy hatalmas szelet húst, alig 
átsütve, szinte véresen. A vendég rek-

lamál:
--- Kérem, ezt a húst vigye vissza és 

süssék meg rendesen!
--- De uram, ez meg van sütve.
--- Ez? Láttam én már olyan marhát, 

amelyiknek ennél súlyosabb sérülése 
volt és még felgyógyult!

* * *
 Amerikában egy vidéki házaspár 

egy kis faluból elutazik a nagyvárosba. 
A reptéren autót bérelnek, és úgy 
indulnak városnézésre. Egy hatalmas 
hídhoz közelednek, és látják, hogy a 
híd kicsit imbolyog az erôs széltôl. 
Megszólal a férfi:

--- Én nem merek áthajtani ezen a 
hídon!

--- Mit aggódsz? --- szól az asszony --- 
Ez csak egy bérelt autó!

 * * *
Bemegy az amerikai a McDonalds-

ba, majd kér 3 Big Mac-et, 2 nagy adag 
sültkrumplit és 3 csokiturmixot. 

--- Adhatok még valamit? --- kérdezi a 
pultos.

--- Igen, egy diétás kólát szeretnék.
 * * *

Jack kék-zöld foltokkal, felszakadt 
szájjal jön haza. A felesége rémülten 
fut elé:

--- Drágám, ki vert meg így?
--- Bill.
--- Az a rohadék, szemétláda, aljas 

csirkefogó...
--- Csitt, halottakról vagy jót vagy 

semmit!
* * *

 Egy kamionos betér Las Vegasban 
egy kuplerájba. Odaad a madamnak 
500 dollárt és azt mondja:

--- A legrondább lányt akarom és egy 
tál spagettit!

Erre a madam:
--- Hiszen ennyi pénzért megkaphatja 

a legszebb lányt és egy fejedelmi va-
csorát is.

--- Nem kell nekem semmi különleges, 
csak honvágyam van!

 * * *
Egy amerikai fiatalasszony a háza 

padlásán pakolászott, amikor egy pisz-
toly akadt a kezébe. Kétségbeesve ro-
hant a telefonhoz, és felhívta a szüleit.

--- Találtam egy fegyvert a padláson, 
szerintetek mit csináljak vele? 

--- Kislányom --- válaszol az anyja ---, 
azonnal vidd be a rendôrségre.

--- Rendben, már indulok is.
--- Várj csak --- szól bele az apja ---, 

elôbb hívd fel ôket, és szólj nekik, hogy 
mész.

 * * *
A cowboy és indián társa, Tongo, 

lovagolnak a prérin. Egyszer csak 
tízezer vad, vérszomjas indián veszi 
körül ôket. A cowboy odafordul tár-
sához:

--- Most mi lesz velünk, hû társam, 
Tongo?

--- Hogy érted, hogy „velünk”, fehér 
ember?

* * *
B52-est kísér két F16-os vadászrepülô. 

Hosszú az út, a vadászok elunják és 
elkezdenek figurázni a nagy gép körül. 
Befejezvén átszólnak a bombázónak

- Na, ezt csináld utánunk Joe!
- Ok fiúk, de csak ha ti is utánozni 

tudtok engem!
Eltelik kis idô, de nem történik 

semmi.
- Hé Joe, mi lesz már?
- Nyugi hapsikáim, az elôbb felálltam 

egy percre nyújtózni, aztán hát-
ramentem a wc-re, majd megittam 
egy kávét. Most ti jöttök.

FORGOLÓDÁS A 
DIVAT KÖRÜL

Milyen volt az elsô divatlap?
Amíg nem alakult ki nemzetközi di-

vat, nem volt szükség divatlapra sem. 
Az európai divat Franciaországban 
született meg, s kezdetben nem képes 
újságok, hanem divatbábok terjesz-
tették. A hölgyek Párizsból várták a 
tetôtôl talpig felöltöztetett babákat, a 
„nagy Pandorát”, társasági toalettben, 
s a „kis Pandorát”, házi ruhában.

Az elsô lap, amely divatkérdésekkel 
foglalkozott, a Mercure galant volt: 
1672-tôl értesítette olvasóközönségét a 
versailles-i udvar ünnepélyeirôl, s 
részletesen leírta a divatos öltözeteket. 
Egy hibája volt csak, az azonban éppen 
elég nagy: nem közölt képeket. 1779-
ben jelent meg Párizsban az elsô olyan 
kiadvány Galerié des Modes néven, 
amely rendszeresen közölt mûvészi 
divatmetszeteket. A sikeres vállalko-
zás hamarosan Angliában és Németor-
szágban is utánzókra talált. A Wei-
marban kiadott Journal des Luxus und 
der Moden a divatképek mellett szépi-
rodalmi és ismeretterjesztô cikkeket, 
színházi beszámolókat is közölt. A sza-
básminták azonban még ebbôl a lapból 
is hiányoztak.

Az elsô magyar divatlap, a Regélô, 
1833-ban indult. Szerkesztôje Mátray 
Gábor, a ruharajzokat külföldi la-
pokból vette át. Egyébként a hangsúly 
itt még a szépirodalmon volt. De így is 
sikert aratott a Regélô, mert 700 elô-
fizetôje közül 200 nô volt.

Az elsô magyar divatszaklap, amelyik 
elsôsorban ruhaügyekkel foglalkozott, 
a Pesti Hölgy Divatlap volt.

Szerkesztôje férfi volt, Király János 
honvéd százados. 1848-ban Perczel 
Mór hadseregében küzdött a szabad-
ságért. 1849-után bujdosnia kellett, 
majd nyelvtanítással és divatújság 
szerkesztésével foglalkozott. A Pesti 
Hölgy Divatlap már „szaklap”, ad 
ugyan színes ruharajzokat, de nem 
szakít teljesen az irodalommal... Íze-
lítôül két kis viselet a lapból:

„Ruha sima, magas derékkal, vilá-
gosszürke Fil de Chevre kelmébôl, 
díszítése rézsút metszett, s keskeny 
fekete bársonyszalaggal körülvarrott 
violaszínû Taffettas. A sima és ráncos 
derekakhoz ez idén is hasonszín se-
lyem vagy bôrövet használtak. Sima 

kelmébôl készült ruhákat egyszerûb-
ben is ékítenek: a szoknya szélére jön 
fekete vagy színes, bársony- vagy se-
lyem szalagból egy sor díszítés egye-
nesen varrva...”

A lap kalapokat is bemutatott. Egy 
példát idézünk: „Országgyûlést kalap. 
Teteje zöld bordázott creppel behúzott, 
karimája fekete pettyes plüssel sze-
gélyezett, oldalt fekete gyönggyel ki-
varrt fehér, úgynevezett Fantassa-
tollal ékített...”

 
Honnan ered a kombiné viselete?
A kombiné --- gondolná az ember --- 

valami kombinált ruhadarab. De mit 
kombináltak egy egyszerû nôi ingen?

Az ing korántsem volt mindig magá-
tól értetôdô, egyszerû viselet, ôse, a 
görög khitón és a római tunika, gyap-
júból készült, és szegény embernek ez 
volt az egész öltözete. Nem alsóruha 
volt tehát, hanem felsô, bár fázós em-
berek, mint Augustus császár, többet 
is egymás tetejébe húztak belôle. A 
chlamisz, illetve a római tóga már 
köpenyszámba ment.

A ruha alatt hordott vászoninggel a 
mûvelt Nyugatot a barbár Kelet is-
mertette, meg. Honfoglaló ôseink fel-
sô ruhájuk alatt rövid vászoninget 
viseltek, amikor a fehérnemû Nyugat-
Európában még nem dívott. Évszá-
zadokkal késôbb is még a legnagyobb 
fokú fényûzésnek számított. Bajor Iza-
bella francia királynénak mindössze 
három inge volt, VI. Károly francia 
király felesége pedig csupán két hol-
land vászoninget mondhatott magá-
énak. Hiteles történelmi adatok van-
nak arról, hogy az udvari dámák 
havonként egyszer váltottak fehérne-
mût!

A nôi bugyi viselete sokkal késôbb-
rôl keltezôdik; a 18. században csak 
idôs, beteges dámák viselték --- té-
len szövetbôl vagy bársonyból.

A francia forradalom nemcsak a régi 
rendszert söpörte el, hanem a krino-
linokat, hajporozott frizurákat is. A 
direktórium divathölgyei nem annyira 
a római erényeket utánozták, mint az 
antik divatot; patyolat tunikákat kezd-
tek viselni. Az áttetszô, habkönnyû 
ruhák alá nem lehetett vastag vá-
szoningeket, alsószoknyákat hordani: 
így jöttek divatba a testszínû, testhez-
álló trikók. A ruhák anyaga idôvel 
nehezebb lett, s a trikó alsónemû hosz-
szú idôre számûzettetett. Újra vissza-
tért a vászonból készült ing, s a trikó 
helyett a hímzéssel, csipkével szegé-
lyezett vászonbugyogó tûnt fel. A 
kislányoknál nemcsak feltûnt, hanem 
elôtûnt, mert a múlt század húszas 
éveitôl a hatvanas évekig a leány-
karuha lábszárközépig ért, a bugyi 
pedig bokáig. Hát csoda, hogy annyira 
várták a bakfisok azt az idôt, hogy 
hosszú ruhát kapjanak? A mellény-
kébôl, bugyiból, ujjas ingbôl, flanel és 
vászon alsószoknyákból álló meleg és 
kényelmetlen kislány alsónemût akar-
ták megszabályozni a praktikus an-
golok, amikor 1880 táján megalkották 
az elsô combinationt, vagyis a mel-
lényke és bugyi kombinációját. A 
francia nyelvben ebbôl combinaison, 
combinaison-pantalon lett --- de ho-
gyan lett az ingbugyiból kombiné? 
Úgy, hogy a mellénykét az alsószok-
nyával is kombinálták, s megszületett 
a combinaison-jupon, amely az egye-
nes vonalú ingtôl abban tért el, hogy 

alul kiugrott, mint az alsószoknya. Bár 
a forradalmi újítás már a múlt század 
nyolcvanas éveiben betört a fehérne-
mûs szekrényekbe, csak századunk 
húszas éveiben vált általánossá, neve 
pedig a combinaison szó bécsi torzu-
lásából lett Pesten kombiné.

Érdekes, hogy egy kombinészerû öl-
tözék már a középkorban is felbukkan: 
fürdôslányok viselték munkaruha 
gyanánt. A IV. Vencel cseh király 
megbízásából 1400 körül festett kó-
dex-miniatúrákon megjelennek a nyil-
vános fürdôk nôi alkalmazottai víz-
hordás, masszírozás közben: öltözetük 
ez a fehér vászoning. A szoknya midi 
vagy maxi, húzva, a derék testhezálló, 
ujjatlan, keskeny vállpánttal. A képe-
ken az egyformán öltözött „fehér cse-
lédek” között egyet-egyet fekete váll-
pánt különböztet meg a többiektôl. 
Nyilván ezek voltak a brigádvezetôk.

 
Mióta használunk gombolást?
Az ôskori ember még nem ismerte a 

gombot. A barlangi ôs csonttûvel fogta 
össze bôrruháját. A bronzkorban spi-
rális díszû bronztûk voltak „divatosak”. 
A rómaiak nemes fémbôl drágaköves 
fibulákat viseltek. Egyébként ezek a 
fibulák a mai biztosítótûk ôsei.

Lényeg az, hogy például Horatius 
még nem gombolta be a tunikáját.

Az ásatások tanúsága szerint a hon-
foglaló magyarok nem használták a 
fibulát, hanem félgömb alakú, füles 
pitykegombok sorával zárták a ruhá-
jukat. Bizáncban a 10-11. században 
még tûvel kapcsolták a ruhákat, a ró-
maiakhoz hasonló módon, így felte-
hetô, hogy a gomb Keletrôl, a lovas 
népek viseletével került Nyugat felé.

Merészebben fogalmazva: az ámuló 
Európát a gombbal, mint olyannal a 
magyarok ajándékozták meg.

Jogos nemzeti büszkeséggel állapít-
hatjuk meg, hogy hazánkban a gom-
bolt férfiruha elsô ábrázolása a Nagy 
Lajos király idejében írott és illusztrált 
Képes krónikában található. A képen 
IV. Béla megkoronázza V. Istvánt. Ist-
ván zekéje elöl gombolt, mégpedig 
balról jobbra. És ez a gombolási gya-
korlat él tovább a 17. és 18. század 
során is a férfiak esetében.
No és a nôk? Ôk miért jobbról bal 

felé gombolnak?
A 19. század második harmadáig a 

nôi ruhák elejének szabása teljesen 
részarányos, és rendszerint hátul kap-
csolódik. Tehát ekkor még egyáltalán 
nem beszélhetünk gombolásról. A 19. 
század második felében az emancipá-
ció kezdetével egy idôben a nôi viselet 
férfias vonásokat ölt. 1836-ban egy 
pesti divatlap lovaglóruhás hölgyet 
mutat be, mellette posztókaputos ga-
vallérját. Ruhájuk majdnem egyforma 
szabású, s mindkettôjük ruhája balról 
jobbra gombolódik!

Az 50-es években az elöl gombolt ru-
ha általánosabbá kezd válni. A divat-
rajzolók a szimmetria kedvéért a nôi 
ruhát, ellentétben a férfiruha gom-
bolásával jobbról balra kezdik rajzol-
ni.

A múlt század romantikája szívesen 
látta az egymás mellett andalgó páro-
kat, akiknek egymáshoz való tarto-
zását ruhájuk egymás felé gombolása 
is kifejezte.

Így vált ma már megmásíthatatlannak 
érzett szabállyá ez az érzelmes divat-
rajzolói ötlet.



00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Hogy volt?!   Kalo-
csay Miklósra emlékezünk
02:15 Balkezes angyal 
(1940)  Magyar romanti-
kus film . Rendezte: Rátho-
nyi Ákos. Szereplők: Jávor 
Pál (Palotay Miklós), Ta-
bódy Klári (Klári), Mály 
Gerő (Zsiga bácsi), Berky 
Lili (Palotayné), Makláry 
Zoltán (Mihály bácsi)
03:35 Mesélő cégtáblák 
Ház a Checkpoint Charlie-n. 
Ez a film a világ egyik legkü-
lönösebb múzeumába kala-
uzolja a nézőt.
04:05 Slágertévé 
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Pannon expressz 
Nagykunság - Karcag - 
Konok kunok 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az öreg - Hollósy 
Simon portréfilm  
08:15 Roma Magazin   
08:45 Domovina   
09:15 Orosz nyelvű híradó   
09:20 Adj már csendes--
séget  
09:35 Család és otthon   
10:00 Médiaklikk    
10:25 Magyarország törté-
nete: Társadalmi viták, vi-
tázó társadalom 
11:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Appassionata (1979)  
3/1.:Magyar tévéfilm  Ren-
dezte: Mihályfi Imre. Sze-
replők: Tóth Tamás (Türr 
Pál főhadnagy), O. Szabó 
István (Szojka Géza), Bal-
kay Géza (Bakos Géza), 
Tahi József (Simon István), 
Pálfi Zoltán (Hegedüs), 
Áron László (Gilbert), Áb-
rahám Edit (Olga), Nádai 
Pál, Egyedi Klára, Németh 
Ildikó, Csurka László, 
Bicskei Károly, Bánhidi 
László, Szekeres Ilona, 
Harkányi János, Ágh Éva, 
Fekete Tibor, Bojti Judit, 
Schlanger András
12:10 "Ember-e még, 
mondd, a halott is?" 
(Gilgames) - Gyász   
12:35 Itthon vagy!   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Keresztfához me-
gyek… Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
15:40 Az utódok remény-
sége  
16:05 Metodista magazin   
16:35 Öt kontinens    
17:00 kult.hu   
17:30 Misszió. Magyar 
dokumentumfilm  
18:20 Kult
 18:30 Hazajáró Visói 
havasok 
19:00 Hogy volt?! Csala 
Zsuzsára emlékezünk 
20:00 Zsüti 100 - G. Dénes 
György emlékkoncert 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Ridikül   
22:25 Befogad és kitaszít a 
világ. Mikor kezdődik az 
élet és mi van utána? Kér-
dések és válaszok a szinte 
megválaszolhatatlanról.
23:20 Kult+  
23:25 Család-barát  

2015. október 29. MAGYAR ÉLET 15. oldal
November 2.  hétfő November 3. kedd November 4.  szerda

November 5. csütörtök

November 6.  péntek November 7.  szombat November 8.  vasárnap 

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 23:00   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szenes Iván írta  
02:05 Appassionata (1979)  
3/1.:  Magyar tévéfilm  
03:05 Itthon vagy!    
03:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Bihari 
János  
03:55 Zsüti 100 - G. Dénes 
György emlékkoncert 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Szilvásvárad 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szent Pál nyomain 
Máltán. Magyar ismeret-
terjesztő film. A misztikus 
sziget emberemlékezet óta 
sok-sok náció érdeklődésé-
nek középpontjában állt. 
Szent Pál Krisztus előtt 6o- 
ban a véletlennek és egy ha-
jótörésnek köszönhetően ke-
rült Máltára. Egy viharba ke-
rült hajón tartották fogva, 
melynek rendeltetése az a- 
postol Rómába szállítása 
volt. Nevéhez fűződik a ke-
reszténység megalapítása és 
elterjesztése a szigetország-
ban.  A 2-4. századból szár-
mazó katakombák a keresz-
ténység kezdeti szakaszának 
bizonyítékai. 
08:10 Srpski ekran  /Szerb 
nemzetiségi magazin
08:40 Unser Bildschirm  /
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:15Magyarország 2000 
- Családi krónikák Rubov-
szky András családja 
09:50  4kerék    
10:15 Életkor   
10:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Tisza István 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15  Appassionata (1979)  
3/2.:  Magyar tévéfilm  
12:15 Virágzó Magyar-
ország Tamási Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
12:40 Magyar Elsők  Az 
első magyar huszárok  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Isonzótól Rodostóig 
(2003)  12/1. Emlékeink 
Horvátországban (Kelet-
Szlavónia, Közép-Szlavó-
nia) Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
15:45 Református riportok   
16:10 Mai hitvallások   
16:35 Térkép   
17:05 Szerelmes földrajz:  
napjaink egyik legjelentő-
sebb, világszerte ismert és 
keresett hegedűművésze, 
Roby Lakatos.
17:35 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/4. 
18:25 Kult+  
18:30 Hazajáró Dévényi 
kapu 
19:05 Hogy volt?! "Koós 
János 77" 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:20 Kult+ 
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 23:00   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szabadság tér ́ 89  
02:00 Appassionata (1979)  
3/3.:  Magyar tévéfilm  
02:50 A Gyalog-tenger 
szigetei. Magyar ismeret-
terjesztő  
03:35 Legenda - válogatás 
04:05 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Szente Vajk 
05:00 Híradó 23:00   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Pannon expressz 
Gárdony 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/5. Öt híd 
között 
08:35 Slovenski utrinki  
Szlovén magazin
09:05 Alpok-Duna-Adria   
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Tessék!    
10:05 Élő egyház    
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Kőrösi Cso-
ma Sándor Magyar isme-
retterjesztő  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 7 kérdés a szerelem-
ről  ... és 3 alkérdés (1968) 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Rényi Tamás. Szerep-
lők: Kertész Péter, Venczel 
Vera, Madaras József, Tahi 
Tóth László, Garas Dezső, 
Halász Judit, Koltai János, 
Pálos Zsuzsa, Moór Mari-
anna, Pécsi Sándor, Alfon-
zó, Avar István, Domján 
Edit, Hacser Józsa, Hor-
váth Sándor, Koncz Gábor, 
Márkus László, Szemes 
Mari, Tordai Teri, Puszta 
Gréti, Szűcs Györgyi, Zi-
lahy Hédi, Molnár Tibor, 
Siménfalvy Sándor, Zeitler 
Gábor, Deák B. Ferenc, 
Garai Kati, Kassai Ilona, 
Muharai Katalin, Pöstyéni 
Ildikó, Simonyi Magda, 
Báró Anna, Keleti László, 
Kocsi Tibor, Reinitz 
György, Sándor Géza, 
Szendrő József, Tándor 
Lajos, Vajó Sándor, Izsóf 
Vilmos, Kósa András. 
12:30 Virágzó Magyaror-
szág Bátonyterenye 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Isonzótól Rodostóig 
12/3. Emlékeink Horvátor-
szágban Nyugat-Szlavó-
nia, Zágráb környéke  
15:40 Új nemzedék  
16:05 Engedjétek hozzám  
16:15 Engedjétek hozzám   
16:25 Hazajáró   
16:55 Magyar Krónika  
17:25 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/6. Törté-
nelmi partok 
18:15 Kult+  
18:25 Hazajáró Radnai-
havasok 2. 
19:00 Hogy volt?! Hámori 
Ildikó felvételeiből 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:15 Kult+  
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Életművész Rákóczi 
Feri 2. 
02:15 7 kérdés a szerelem-
ről  ... és 3 alkérdés (1968) 
Magyar tévéfilm  
03:25 Itthon vagy!  Győr 
03:45 Mesélő cégtáblák 
Gördülő éttermek, robogó 
szállodák 
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Szentes. Magyar ismeret-
terjesztő  
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/6. Törté-
nelmi partok 
08:35 Életkerék 
09:00 Orosz nyelvű híradó   
09:10 Milánói képeslapok 
Hajnal János Kitűnő ered-
ménnyel végzett a Budape-
sti Képzőművészeti Aka-
démián, Frankfurtban, 
Stockholmban és Rómá-
ban volt ösztöndíjas. 1948-
ban telepedett le Olaszor-
szágban. 
09:40 Profit7  
10:05 Iskolapad    
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Lóczy 
Lajos 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 A bohóc felesége 
(1974) Rendezte: Nemere 
László. Szereplők: Dajka 
Margit (Nudicsné), Már-
kus László (dr Márfy), 
Bilicsi Tivadar (Simon 
János, cirkuszigazgató), 
Maros Gábor (Zsolt), Kör-
mendi János (Liáno), 
Schütz Ila (Sári) Tévéfilm 
Sólyom László művéből. 
A bohóc felesége (Dajka 
Margit) hajdan maga is 
fényes cirkuszi csillag volt. 
Az idős asszony ma villa-
most vezet a pesti utcákon 
s közben a cirkuszporond-
ról ábrándozik. Egyszer 
csak megtudja, hogy Pest-
re érkezett az a világhírű 
ügynök - egykor neves 
artista - , aki különleges 
cirkuszi számokat gyűjt új 
műsorához. A bohóc fele-
sége lázasan készül, hogy 
bemutassa produkcióját. 
12:10 Virágzó Magyaror-
szág Budakeszi 
12:35 Magyar elsők Az el-
ső magyar csillagvizsgáló 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Isonzótól Rodostóig 
12/4. Emlékeink Horvátországban 
15:40 Katolikus Krónika   
16:05 Isten kezében   
16:35 Aranymetszés   
17:30 Lujos  Kő Pál portré 
18:20 Kult+ /ism./  12 év   
18:30 Hazajáró. 
19:00 Hogy volt?! Eszenyi 
Enikőt köszöntjük 
20:00 Banán, pumpa, kur-
bli -  A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora Gyuri, Lali 
és a többiek 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:20 Kult+ 
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán! Fábry Sándor 
02:15 A bohóc felesége 
(1974)  Magyar tévéfilm  
03:10 A Szentgyörgyi Vá-
sár Magyar dokumentumfilm  
03:35 Legenda - válogatás 
04:00 Banán, pumpa, kur-
bli -  A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora Gyuri, Lali 
és a többiek 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Fonyód-Fenyves 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:35 Muzsikál a mozi 
07:20 MMA - portré so-
rozat Lujos - Kő Pál portré 
08:15 Kosár    
08:40 Unió28    
09:00Orosz nyelvű híradó   
09:05 Itthon vagy!   
09:30 Szerelmes földrajz  
Egy pesti világpolgár 
10:00 Caravaggio Máltán 
– Menekülés a mesterség 
csúcsára Magyar ismeret-
terjesztő film  
10:35 Öt kontinens   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Három sárkány 
(1936)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Vajda Lász-
ló. Szereplők: Lázár Mária 
(Tatár Anna, színésznő), 
Berky Lili (egyik sárkány), 
Sziklay Szeréna (egyik 
sárkány), Márkus Emília 
(egyik sárkány), Rajnai 
Gábor (Id, Csaholyi, Ba-
lázs), Juhász József (Ifj.
Csaholyi Balázs), Kabos 
Gyula (DR. Kempelen 
József, ügyvéd), Gózon 
Gyula (Vörösvári), 
12:30 Virágzó Magyaror-
szág Keszthely 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 DUNASZÍNHÁZ 
A makrancos hölgy (1974) 
Rendezte: Seregi László. 
Szereplők: Margitai Ági 
(Katalin), Téri Árpád 
(Baptista), Újréti László, 
Bánffy György (Hortensio), 
Dávid Ágnes (Özvegyasz-
szony), Horváth Gyula (Gre-
mio), Köves Ernő (Vincen-
tio), Kránitz Lajos (Biondel-
lo), Láng József (Szabó), 
Margitai Ági (Katalin, a lá-
nya), Maros Gábor (Tranio), 
Közvetítés a József Attila 
Színházból, felvételről 
15:25 Hogy volt?!  
Kalocsay Miklósra 
emlékezünk 
16:20 Novum   
16:50 Burdosház Ameriká-
ból - Balogh Balázs nép-
rajzkutató nyomában. Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
17:45 Erdélyi történetek   
18:20 Szabadság tér ́ 89  
19:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Demjén 65 2/1.: 
Aréna 2011
22:30 A DAL slágerei - 
válogatás  2013 - 1-2. rész 
23:15 Kult+   
23:25 Család-barát  

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Illatos út a semmibe 
(1973)  Magyar filmvíg-
játék  Rendezte: Magyar 
József. Szereplők: Bárdy 
György (Ozorai Ernő), 
Kállai Ferenc (Mikó Zol-
tán), Sinkovits Imre (Cse-
kő Guszti), Pongrácz Imre 
(Hompola) Feljelentések 
miatt ellenőr érkezik a bi-
harosi építőipari kisszövet-
kezethez. A sikkasztásokat 
és visszaéléseket elkövető 
három vezető törni kezdi a 
fejét, hogyan bújhatnának 
ki a felelősségre vonás alól. 
Az elnök leütteti és kira-
boltatja az ellenőrt, de nem 
találják meg nála a kom-
promittáló iratokat. Ezért 
elhatározzák, egyiküknek 
fel kell áldoznia magát az 
"illatos út a semmibe" ne-
vű mérgező folyadékkal…
02:50 Fölszállott a páva  /
Elődöntő 
05:05 Híradó  
05:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:25 Itthon vagy 
05:50 Gasztroangyal  
Bölcske 
06:45 Évszakok  Balázs 
Fecóval X/1. 
07:35 Burdosház Ameri-
kából - Balogh Balázs 
néprajzkutató nyomában . 
Amikor Bagu Balázs a 
beregi Bátyuból falutársai-
val az agrárnyomor elől 
kitántorgott Amerikába, 
majd a nyugat-pennsylva-
niai bányavidék világtól 
elzárt kis telepén éjjel-nap-
pal az aknákban görnyed-
ve, centet centre rakva vá-
sárolt egy un. burdos-házat, 
álmában sem gondolta vol-
na, hogy ez a ház száz év 
múlva az óceánon túlra 
Magyarországra kerül, s a 
Szentendrei Skanzenben 
felépítve, dokumentálja az 
egész kényszerűen nyomo-
rúságos kivándorlólétet.  
08:30 Minden tudás   
08:55 Rúzs és selyem   
 09:15 Orosz nyelvű 
híradó   
09:30 Noé barátai - Min-
den, ami állat    
10:00 Térkép   
10:30 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:45 Fölszállott a páva  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok - portrésorozat   
13:45 Szabadság tér ́ 89   
14:30 Életművész Rákóczi 
Feri 2. 
15:25 Önök kérték  
16:20 Béke sugárút (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
17:15 Megmaradni (2013)  
Magyar dokumentumfilm  
18:20 Kult+    
18:30 Szeretettel Holly-
woodból 
19:00Gasztroangyal  
19:55 Évszakok  
Évszakok Balázs Fecóval 
21:00 HÍRADÓ -
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show 12/7.
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ   
22:55 kult.hu   
23:20 Kult+    
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 23:00   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Önök kérték  
02:15 Appassionata (1979) 
3/2.: Magyar tévéfilm  
03:15 Itthon vagy!  Vértes 
03:35 Legenda - válogatás 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Tiszakécske 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/4. "Jó 
kedvvel, bőséggel…" 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
08:35 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Ecranul Nostru  Ro-
mán nemzetiségi magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Magyar gazda    
10:00 Kék bolygó  
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Tinódi 
Lantos Sebestyén 
11:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Appassionata (1979)  
3/3.: Magyar tévéfilm  
12:05 Varjúröptetés - 1956 
Bukarestben Magyar do-
kumentumfilm  Rendezte: 
Fischer István. Kevéssé 
ismeretes, hogy nemcsak 
erdélyi magyar, de buka-
resti román diákok is száz-
számra kerültek börtönbe 
1956-ban, a forradalom 
iránti rokonszenvük, 
szolidaritásuk miatt. 
13:00 HÍRADÓ -
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Isonzótól Rodostóig 
12/2. Emlékeink Horvát-
országban (Nyugat-Szla-
vónia, Zagorja környéke) 
15:45 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
16:10 Új nemzedék 
16:40 Zebra  Ismeretter-
jesztő magazin  
16:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
17:25 Nagyok - portrésorozat   
17:55 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/5. 
18:45 Kult+ 
18:50 Hazajáró Felső-
Bodrogköz - Bodrognak, 
Tiszának egy a hangja 
19:25 Hajnalban meghal-
nak az álmok (1961) Olasz 
filmdráma  Rendezte: Enri-
co Gras, Indro Montanelli, 
Mario Craveri. Szereplők: 
Lea Massari, Ivo Garrani, 
Aroldo Tieri, Gianni San-
tuccio. A híres baloldali író-
újságíró, Indro Montanelli 
személyes élményeit írta 
meg nem sokkal a magyar 
forradalom után, majd 
1961-ben filmet is rendezett 
visszaemlékezéseiből. A tör-
ténet néhány óra leforgása 
alatt, egyetlen helyszínen, 
a külföldi újságírók 
szállodájában játszódik. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:15 Kult+ 
23:25 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.

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.

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.

CSINOSNAK MONDOTT fiatalos 

58 éves, rendezett körülményekkel 

között, jelenleg Magyarországon élô 

nô, keresi korban hozzáillô hû társát 

Melbourneben és környékén. 

Elérhetôségeim:

b.tessy1957@gmail.com 

Telefon:  +36-30-263-8383, 

amennyiben nem tudnám felvenni 

kérlek, hagyjál üzenetet.

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere-

sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és 

péntek)  Caulfield-i otthonunkba..

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését vár-

juk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számon.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

FÛNYÍRÁST, kertészkedést, ház-

körüli munkát vállal minden nap 

handyman $25 órabérért. Hívja bátran 

Zolit a 0404-859-974 számon(Sydney).

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

felvonultató üzletünket,

nem fog csalódni! 
Delicatessenünk hazai konzerv 

választéka:
Zöldséges aprópecsenye, 

Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 

Töltöttkáposzta stb.
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A Szent Erzsébet 
Otthon

és a Magyar Katolikus 
Közösség

2015. november 15-én vasárnap 
tartja a hagyományos évi

BÚCSÚT és VÁSÁRT
Az ünnepi megnyitó 9.30-kor lesz, majd 

10.00 órakor ünnepi szentmisére kerül sor, 
melyre szeretettel várunk 

minden jó szándékú embert 
Az egész napos Búcsú alatt magyaros 

népmûvészeti munkák és dísztárgyak kaphatók.

Ebéd: rántott hús, pörkölt, kolbász, töltött 
káposzta,  lángos, rétes, krémes, beigli, tepertôs 

pogácsa, kürtôs kalács, apró sütemények, kávé és 
hûsítô italok nagy választékban.

Gyerekeknek „ugráló kastély” és arcfestés!

GAZDAG TOMBOLA!
A múzeum 12.00-3.00 között megtekinthetô 

Felvilágosítás, tájékoztatás a lakásokkal, 
ápolással kapcsolatban Kérjük, hogy a vásárra 

szánt tárgyakat, adományokat
szíveskedjenek  mielôbb az Otthonba eljuttatni.

Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk!

Cím: 
1 Symonds Road DEAN PARK NSW 2761  


