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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Magyarok kenyere ---

 A határokon túli magyaroktól is 
érkeznek összetevôk

A 2011-ben indult Magyarok kenyere program pécsi sajtótájékoztatóján Ko-
rinek László jogászprofesszor, ötletgazda a kezdeményezés sikerérôl úgy 
fogalmazott: „túlnôtt rajtunk a program”, amely „sok jó embernek” köszönhe-
tôen rendszerré kezd összeállni.

Az elsô évben a Pécsen elindított jótékonysági akció keretében magyarországi 
és határon túli magyarlakta településekrôl 10 tonna búza érkezett Baranyába, 
2012-ben húsz, egy évvel késôbb 100, 2014-ben 220, míg tavaly már 440 tonna. 
Az elmúlt három év komoly mennyisége annak köszönhetô, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2013-ban 77, egy esztendôvel késôbb 120, ta-
valy pedig 362 tonna összegyûjtésével járult hozzá a kezdeményezés sikeré-
hez.

Korinek László hangsúlyozta: tovább terjesztik a programot a határokon túl, 
mivel annak nagyon jó a fogadókészsége a környezô országok magyarlakta 
területein. Vajdaság tavalyi csatlakozása után a kezdeményezés idén „beindul” 
a Felvidéken és Észak-Erdélyben is --- jegyezte meg.

Gyôrffy Balázs, a NAK elnöke kiemelte: az adományok összeöntési ünnep-
ségét augusztus 7-én tartják a Pécshez közeli Orfû malommúzeumában. Az 
augusztus 20-ai kenyerekhez a felvidéki Gútáról érkezik Baranyába a kovász, a 
sót ismét az erdélyi Parajdról küldik, elkészítéséhez a „legmagyarabb folyó-
ként” emlegetett Tisza forrásvidékérôl származó vizet használnak.

A karitatív akció idei nagy kedvezményezettjei között említette, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványt, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthont és a fôvárosi Oltalom Karitatív Egyesületet. 
A támogatást szeptember 20-án, a gyermekek világnapján osztják szét a 
rászorulók között. Idén már lehetôség van arra, hogy a lisztadományból minden 
magyarországi megye karitatív szervezetei is részesüljenek --- fûzte hozzá 
Gyôrffy Balázs aki fontosnak nevezte, hogy minél több adományozó vegyen 
részt a kezdeményezésben.

Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere azt mondta: a kezdeményezés 
indulásakor senki sem számított arra, hogy egy „ilyen nemzetegyesítô progra-
mot” sikerült elindítani a baranyai megyeszékhelyrôl. Böjte Csaba a sajtótájé-
koztatón lejátszott videoüzenetében méltatta a kezdeményezést és beszámolt 
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Július 23-án Lenke névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apollinár, 

Apollinária, Birgit, Laborc, Polina, Pol-
la, Rázsoly, Rázsony, Romola, Ronalda 
névnapja van.
Július 24-én Kinga, Kincsô név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Bernárd, 

Bernát, Borisz, Borocs, Csenge, Csen-
gele, Dániel, Daniló, Dános, Kiri, 
Kriszta, Krisztabell, Krisztiána, Krisz-
tin, Krisztina, Levendula, Tina, Tinett, 
Tinetta, Tinka névnapja van.
Július 25-én Kristóf, Jakab név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dalibor, 

Jákó, Jákob, Jakobina, Jakus, Kriszto-
fer, Szindbád, Talabér, Talabor, Tal-
bot, Timur, Tomor, Valencia, Valentin, 
Valentina, Zsaklin névnapja van.
Július 26-án Anna, Anikó névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim, 

Anada, Anélia, Anéta, Anett, Anetta, 
Anettka, Anica, Aniella, Anika, Anilla, 
Anina, Anita, Anitra, Anka, Annaliza, 
Annarita, Anneli, Anni, Anne, Berill, 
Joachim, Joáhim, Joakim, Kisanna, 
Kisó, Nanett, Nanetta, Nina, Ninell, 
Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, 
Panni, Penni, Taddeus, Tádé névnapja 
van.
Július 27-én Olga, Liliána névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 

Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Be-
ten, Celesztin, Celesztina, Gajána, 
Györe, György, Györk, Györke, Hugó, 
Kamilla, Keresztély, Keresztes, Kon-
stantin, Krisztián, Lilian, Lilianna, 
Lilibella, Lilien, Liliom, Lucilla, Natali, 
Natália, Natasa, Noella, Pantaleon, 
Pentele, Rolf, Rudolf névnapja van.
Július 28-án Szabolcs névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ada, Ade-

lina, Adelinda, Adina, Adna, Alina, 
Bars, Barsz, Botond, Gyôzô, Ince, Nau-
zika, Szatmár, Szeréna, Szerénke, Vik-
tor névnapja van.
Július 29-én Márta, Flóra névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Adelmár, 

Bea, Beatrix, Csatár, Elmó, Félix, Fio-
rella, Fioretta, Florica, Florinda, Olaf, 
Olavi, Oldamur, Trixi, Tûzvirág, Vad-
virág, Virág névnapja van.
Július 30-án Judit, Xénia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Avenár, 

Azucséna, Donatella, Donna, Indira, 
Inge, Ingeborg, Inka, Julietta, Jutta, 
Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemôke, 
Szénia, Zsüliett névnapja van.
Július 31-én Oszkár névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Adeodáta, 

Bató, Batu, Batus, Dea, Deodáta, Elen, 
Elena, Eleni, Elin, Fábió, Fábiusz, Fab-
ríció, Fabrícius, Fabríciusz, Germán, 
Heléna, Hella, Ignác, Ignácia, Ila, Ilka, 
Illa, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilus, Léna név-
napja van.

Harminchárommilliárd 
rászorulóknak

Alapvetôen élelmiszer-juttatásról, valamint a hajléktalanok társadalmi beil-

leszkedését segítô kezdeményezésrôl szól az az uniós forrásból tervezett, már 

korábban bejelentett operatív program, amelynek részleteirôl a minap döntött 

a kormány.

Mintegy harminchárommilliárd forintból valósul meg a Rászoruló Szemé-

lyeket Támogató Operatív Program –-- derül ki a Magyar Közlönyben ismerte-

tett kormányhatározatból. Ezzel a döntéssel a kabinet egy tavalyi határozatát 

írta felül, a programot ugyanis már 2015-ben jóváhagyta az Európai Unió. A 

legújabb részletezés szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

illetékes fôigazgatósága egymilliárdot költhetett, illetve költhet személyes fel-

használásra szánt élelmiszer, illetve alapvetô fogyasztási cikkek eljuttatására, 

mégpedig a program szerint beazonosított rászoruló személyek részére. Mivel 

e támogatási sor meghatározásánál szerepel a „kölcsönös tanulás és tapasz-

talatátadás a partnerek között”, így ez egyfajta pilot, azaz kísérleti projekt lehet. 

A legnagyobb, 28,94 milliárdos részt ugyanis szintén e célokra szánják, szintén 

a hivatal mint konzorciumvezetô felügyeletével, az idei évben. A határozat 

egyúttal kitér arra is, figyelembe kell venni a szociális ágazati szereplôk bevo-

násának lehetôségét a „beszerzésre kerülô élelmiszerek elôállításának folya-

matába”.

Négymilliárd forintból valósul meg a „közterületeken élôk számára termé-

szetbeni juttatás biztosítása” projekt a Hajléktalanokért Közalapítvány bevoná-

sával. Ez gyakorlatilag ugyancsak élelmiszersegélyt jelent, továbbá a leginkább 

rászoruló személyek újbóli társadalmi beilleszkedését elôkészítô, adott esetben 

elôsegítô kísérô intézkedések támogatását –-- szintén részben tapasztalatszerzés 

céljából. Fontos, hogy a programhoz szükséges hatósági funkciók elôkészítésére, 

továbbá az ellenôrzésre, azaz a monitoringra, a tájékoztatásra és az ezekkel 

kapcsolatos technikai segítségnyújtásra is szánnak forrást az Emberi Erôfor-

rások Minisztériuma részérôl, erre mintegy háromszázmillió forint jut az idei 

évben.

Czibere Károly szociális államtitkár korábban a program kapcsán még 

arról beszélt, nemcsak élelmiszercsomagokkal fognak segíteni a rászorulókon, 

hanem ezt minden esetben kiegészíti életvezetési tanácsadás és segítségnyújtás 

is, ami „segít a nyomor ördögi körének megtörésében”.

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



arról, hogy évrôl évre egyre több gyermek arcára csal mosolyt a lisztbôl sült 
kenyér, fánk, palacsinta vagy éppen pizza az alapítvány árvaházaiban.

Boltzár helyett 
kármentés lesz az ôsszel

Az ôsszel kerülhet a parlament elé a vasárnapi boltzár eltörlésének „kármen-
tése”, ennek része lehet a havi két szabad vasárnap rögzítése. Bubenkó Csaba 
szakszervezeti vezetô cáfolta, hogy errôl ne egyeztettek volna a KDNP-vel.

„Velünk, de más szakszervezetekkel is tárgyalt a KDNP a szabad vasárnap 
parlamenti eltörlése után” –-- tisztázta lapunknak nyilatkozva Bubenkó Csaba,
a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke, akit 
azt követôen kerestünk meg, hogy Harrach Péter KDNP-s frakcióvezetô a 
Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt az egyeztetésekrôl, majd ezt többen, 
például Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének 
elnöke, cáfolták. Bubenkó szerint azonban igenis asztalhoz ültek, ráadásul a 
KDFSZ a Fidesz és az LMP részére is eljuttatta elképzeléseit a továbbiakról.

Harrach azt mondta, nem adták fel a céljukat arra vonatkozóan, hogy a mun-
kavállalókat ne lehessen a kereskedelemben a szükséges mértéknél jobban 
vasárnap munkára kényszeríteni. „Az az egészséges társadalom, ahol különb-
séget tudnak tenni hétköznap és ünnepnap között, hiszen a túlzott fogyasztói 
szemlélet tévesen azt sugallja, minden nap egyforma, és minden nap ki kell elé-
gíteni a fogyasztás iránti vágyunkat, még ha ez sok ezer ember munkakényszerét, 
a családjától való elszakítását is jelenti. A szocialista népszavazási kezdemé-
nyezés azonban olyan helyzetet teremtett, hogy a számunkra is legfontosabb 
nemzetpolitikai kérdés, a kötelezô betelepítési kvóták elleni referendum ve-
szélybe került, ezért megértjük a kormány döntését” –-- fogalmazott, megje-
gyezve, egyelôre a kármentesítés lehetôsége marad.

A KDNP mindezek nyomán azt javasolja, a törvényben biztosított havi egy 
helyett két szabad vasárnapot biztosítanának a kereskedelmi dolgozóknak, eb-
ben egyetértés mutatkozik, továbbá különös védelmet adnának a kisgyermekes 
munkavállalóknak, illetve béremelést is javasolnak. Rögzítenék azt a kitételt is, 
hogy nyolc óránál többet ne lehessen vasárnap dolgoztatni.

Ezekkel az elképzelésekkel Bubenkóék is egyetértenek, sôt, egy részüket 
maguk javasolták. Utóbbi kitételnél még azt is rögzítenék, hogy csak egy mû-
szakban lehessen munkát szervezni vasárnap, ami a nyitva tartások korlátozását 
jelentené praktikusan. Mindezeken túl szorgalmazzák azt is, hogy december 
24-én is legyenek zárva a boltok –- erôsítette meg az érdekvédô. Úgy tudjuk, a 
Fidesznél is nyitottak ezekre az indítványokra, ugyanakkor a vasárnapi munka-
végzésre való „ösztönzés” elkerülése érdekében nem erôltetnék a minél na-
gyobb bérpótlékot, sokkal inkább általános alapbéremelést szeretnének, segítve 
az ágazati dolgozók helyzetén. Ebbe az irányba egyébként némely kereskedelmi 
lánc már el is indult, ami részben annak a következménye, hogy továbbra is 
jelentôs a munkaerôhiány az ágazatban. Ráadásul a nagyobb cégek jellemzôen 
már hozzászoktak a boltzárhoz, valójában nem is akarták a vasárnapi nyitva 
tartást, mivel a forgalmat a többi hat napon elosztották, az újranyitás pedig 
többletköltséget jelent számukra. A KDNP mindenesetre, vélhetôen a Fidesszel 
is egyeztetve, az ôsszel biztosan benyújtaná a módosító csomagot a fent leírt 
elképzelésekkel.

Budapesten tanácskoztak a 
külföldi magyar intézetek vezetôi

Kulturális egyesületek és intézmények, közgyûjtemények, produkciós iro-
dák és civil szervezetek képviselôinek részvételével zajlott a Balassi Intézet 
fenntartásában álló külföldi magyar intézetek éves találkozója Budapesten --– 
mondta el Hammerstein Judit, a Balassi Intézet fôigazgatója az M1 aktuális 
mûsorában.
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HÍREK
A szerdán és csütörtökön zajlott, évente megrendezett kétnapos szakmai 

tanácskozás az egyetlen alkalom, amikor az összes külföldi magyar intézet ve-
zetôjének alkalma nyílik a tapasztalatok megvitatására –-- nyilatkozta 
Hammerstein Judit.

Az alkalmon jelen volt Hoppál Péter kultúráért felelôs államtitkár és 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, emellett kerekasztal-
beszélgetést szerveztek a legfontosabb kulturális partnerintézmények, például 
a Budapest Music Center (BMC), a Müpa, a Capa Központ és Mai Manó Ház 
vezetôivel –-- mondta a fôigazgató, aki hangsúlyozta: az év legkiemelkedôbb 
kultúrdiplomáciai eseménye a nemrég elindult lengyelországi magyar évad, a 
2017 végéig futó nagyszabású rendezvénysorozatot az 1956-os budapesti 
forradalom és a poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából indították el.

Gulág-emlékév: Minden érintett 
településre megemlékezést 

szerveznek
Mintegy nyolcszázezer magyart hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba 

a második világháború végén és utána; a Gulág-emlékév célja, hogy minden 
érintett településen legyenek megemlékezések --- mondta Rétvári Bence, az 
Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Az úgynevezett málenkij robot --- kis munka --- évekig, akár egy évtizedig is 
eltarthatott a szovjet munkatáborokban. Az elhurcoltak negyede soha többé 
nem tért haza, mintegy kétszázezren vesztették életüket a nélkülözések, a kény-
szermunka, az éhezés miatt és kivégzések során --- emlékeztetett a keresztény-
demokrata politikus.

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve, 
azaz a Gulág-emlékév során eddig 366 pályázatra 223 millió forintot osztottak 
ki. Tavaly augusztus 23-án - amikor Európa-szerte megemlékeznek a fasiszta és 
a kommunista diktatúra áldozatairól is --- hagyományteremtô szándékkal ke-
gyeleti sétát tartottak a nyilasok áldozatainak emlékére készített Duna-parti 
cipôktôl a Terror Háza Múzeumig --- mondta Rétvári Bence.

Rétvári Bence elmondta: az idei kegyeleti séta szónoka Szájer József fide-
szes EP-képviselô lesz.

A Gulág-emlékév kiemelt projektje az elhurcolt németek emlékét ôrzô va-
gonkiállítás, amely tizenkét helyszínen lesz látható, a Fôvám téri barakkin-
stalláció, amely országjárásra indul, az országos tanulmányi verseny, valamint 
Földes László (Hobó) Gulág virágai címû drámájának bemutatója a 
Nemzeti Színházban --- ismertette az államtitkár.

Kovács Emôke, a Gulág Programiroda szakmai vezetôje a sajtótájékoztatón 
elmondta: július 15-étôl szeptember 15-éig pályázhatnak összesen egymilliárd 
forintos keretre mindazok a települések, civil szervezetek és egyének, amelyek-
akik szeretnének az emlékévhez kapcsolódó projekteket létrehozni. A pályázati 
lehetôségekrôl a www.beszedesmult.hu honlapon lehet tájékozódni.

A kormány korábban 2017-ig meghosszabbította a Gulág áldozatainak 
emlékévét.

Jó üzlet és egészséges a fürjtojás
Tiszafüred is belevág a fürjtenyésztésbe, ahogyan tette több más önkor-

mányzat is az elmúlt egy évben. Fiatal gazdák is igényelhetnek támogatást erre 
a tevékenységre. A fürjtojás gazdag vitaminokban és antioxidánsokban, ezért 
egyre keresettebb itthon is, Kínában a harmadik legfontosabb gyógyszerként 
tartják számon.

Bár jelenleg nem sokan foglalkoznak fürjtenyésztéssel Magyarországon, az 
utóbbi években egyre többen kaptak rá. Budai Attila egy mûtét utáni szigorú 
diéta részeként kóstolt fürjtojást két éve, ez adta az ötletet ahhoz, hogy fürjeket 
tenyésszen, öt madárral kezdte, jelenleg nyolcszáz példánya van, ebbôl kétszáz 
kakas, hatszáz tojó. Ezt az állományt egészíti ki a hatszáz darab fürjcsibe. A 
dunavecsei ôstermelô az egyike annak a három embernek Magyarországon, aki 
engedélyt kapott fürjtojás-feldolgozó konyha létrehozására is. Budai Attila a 
Magyar Hírlapnak elmondta: a fürjtojás csupán negyede a tyúktojásnak, ám 
sokkal egészségesebb. A fürjtojásnak, amely mindössze tíz grammot nyom, a 
beltartalma értékes: gazdag A-, B- és D-vitaminban, vasban, magnéziumban, 
cinkben is, jóval több benne a HDL, vagyis a hasznos koleszterin is, mint a 
tyúktojásban. Szakértôk szerint a számos antioxidánst tartalmazó fürjtojás 
orvosolhatja a stressz- problémákat, a magas vérnyomást, az emésztési zava-
rokat, csökkenti az érelmeszesedés, a szívinfarktus kockázatát, sôt immunerô-
sítô hatása miatt HIV-, AIDS-betegek is használják. Budai kislánya frontér-
zékeny volt, erôs fejfájás gyötörte korábban, a fürjtojáskúra után már kutya 
baja nincs. A fürjtojást Kínában a harmadik legfontosabb gyógyszerként 
tartják számon, Angliában is alkalmazzák kúraszerûen, nálunk Mátyás király 
egyik kedvenc eledele volt.A nyers fürjtojás darabja 18-20 forintba kerül 
Magyarországon. Vannak, akik arra esküsznek, hogy a nyers, friss fürjtojást 
éhgyomorra, kúraszerûen kell fogyasztani, mert így érvényesül leginkább a 
regeneráló hatása. A fürjtojás szalmonellamentes, ahogyan a madár húsa is. 
Budai felhívta a figyelmet arra, hogy nem kevesen feketén próbálnak érté-
kesíteni füstölt fürjtojást, de a fekete pöttyös vagy lila színû fürjtojás nem ad-
hat valódi tápértéket, az igényes füstölés révén, a bükkfalisztnek köszönhetôen 
a füstölt fürjtojás aranyszínû.A dunavecsei tenyésztô ügyel arra, hogy a te-
nyészállomány sokoldalú legyen, öt vérvonalból áll: japán fürjekbôl, lakiteleki, 
hartai, hetényegyházi, ráckevei madarakból, így a tojók hatékonysága 75-80 
százalék. A tojók 280-320 tojást tojnak évente. Több tojást rendelnek magán-
személyek, éttermek, mint amennyit egyszerre le tud szállítani. A füstölt fürj-
tojás mellett a pácolt fürjtojás is népszerû. A napi csaknem 350 fürjtojás felét 
étkezési célokra értékesítik, a másik felét keltetni való tojásként adják el. 
Fürjtojótápot Magyarországon nem lehet vásárolni, ám a kukoricát, a vörös 
kölest, az almát, a salátát meg a giliszta csemegét kedvelik a fürjek. A kigurulós 
ketrecekben 20-25 madár fér el. A fürjek nyolc évig élhetnek, Budai évente 
lecseréli az állományt. Másfél havonta keltet hatszáz fürjcsibét. 
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Újra Nyakó
Egyre több érdekességgel szolgál 

Molnár Gyula MSZP-elnök személyzeti 
politikája. Itt van mindjárt Nyakó Ist-
ván példája, aki hamarosan a szocia-
listák kommunikációs igazgatója lesz. 
Az indoklás szerint Nyakó az elmúlt 
években „sokat letett az asztalra”. 
(Igaz, el is vett onnét –-- ezt már én te-
szem hozzá --–, parlamenti képvise-
lôként feleségestül egy sokmilliós úti-
költség-elszámolási gubancba keve-
redett; valami harminchatmillió forin-
tot markoltak föl, miután „tévedésbôl” 
mindketten zsebre tették a térítési 
pénzeket.) Egyébként nem új a sajtós 
szerep Nyakó számára, már 2002-ben 
is ô volt a szocialista párt parlamenti 
frakciójának szószólója. Mintha ma 
lenne… Szép, kerek mondatokban pró-
bálta megmagyarázni az akkor ország-
ló MSZP ámokfutását. Ismertségét 
növelte, hogy évekkel késôbb –- immár 
a Fidesz-érában –-- a látványos borsodi 
éhségmenet szervezôi között bukkant 
fel; a szintén milliókkal trükközô Si-
mon Gábor társaságában maga is ott 
masírozott a tiltakozók élén. (Igaz, a 
fôéhezôk csak egyes szakaszokon áll-
tak be a menetbe –-- többnyire ott, ahol 
a hírtelevíziók is forgattak.) A sikere-
ken felbuzdulva Nyakó hamarosan 
megalakította a Közmunkások Szak-
szervezetét, s bár egy idôre eltûnt a 
nyilvánosság elôl, mondják, közben is 
dolgozott, fáradhatatlanul járta a vidé-
ket, igét hirdetett, lelket öntött a keser-
gô szocialista szavazókba.

Nyakó István nevét tavasszal a Nem-
zeti Választási Irodánál történt „kopasz 
affér” nyomán kapta fel újra a sajtó, 
nem sokkal késôbb pedig már a párt 
népszavazási kezdeményezéseinek 
élén találhattuk a gáton. Innen, a gátról 
fog majd kommunikálni is.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Idén sem 
a Nagybanin volt 

a Pride
Nem voltak ellentüntetôk, nem volt 

balhé, elmaradtak a kormányoldal nyi-
latkozatai az idei homoszexuális fel-
vonuláson. Pedig emlékszünk, tavaly a 
Fôvárosi Közgyûlésben még olyan ja-
vaslat is volt, hogy a Nagybani piacon 
legyen a Pride. 

Most azonban ellenállás nélkül vonul-
hattak (a sokszor hangoztatott) „Világ-
örökség részét képezô” Andrássy úton 
a homoszexuális szervezetek.

Kocsis Máté, a Fidesz köztudottan 
nem buzeráns kommunikációs igazga-
tója, most nem állt elô semmilyen 
ötlettel.

Nem voltak politikusi kirohanások, a 
Jobbik meg, mint tudjuk, néppárto-
sodik. Az LMBTQ és akármilyen szer-
vezetek ugyan a magyar közjogi mél-
tóságok képével vonultak –- nyilván 
nem tiszteletbôl ---, az Index fôszer-
kesztôje pedig a Spéder-ügy után a 
melegjogokkal kapcsolatos állásfog-
lalást tartotta a legfontosabbnak. De 
ezek most elsikkadtak. Kánikula van 
meg foci Eb. És a magyar egyre el-
fogadóbb.

Szikszai Péter
(Magyar Idôk)

Cserkész
Anna
Bál



 (Folytatás az 1. oldalról.)
Európai Unió egyezségre tud jutni az 
új kapcsolatrendszer rendezett ki-
építésérŒl, akármilyen nehéz folya-
mat lesz is ez.

Obama hangsúlyozta, hogy az Egye-
sült Államok és az Egyesült Királyság 
különleges viszonya fennmarad. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy az Egyesült 
Államok továbbra is az Európai Unió  
nélkülözhetetlen fontosságú partnere 
marad. Amerika és az EU kereskedel-
mi és beruházási kapcsolatrendszere 
a legnagyobb a világon, és a jövŒben 
is Európa lesz a világgal fenntartott 
amerikai kapcsolatrendszer egyik 
legfontosabb eleme – áll az amerikai 
elnök pénteki írásában.

Obama kijelentette, hogy a brexit 
elŒidézte problémák ellenére a sike-
res európai integráció továbbra is 
nagyon fontos az Egyesült Államok 
számára. Dicsérte az EU eddigi sike-
reit az integráció terén, valamint 
hangsúlyozta, hogy tagorsz ágainak 
közös értéke a demokrácia és a béke. 

Ne tegyük ellenséggé
az oroszokat...
Orbán Viktor véleménye szerint a 

NATO–Oroszország megállapodás 
megsértése nélkül erŒsítik meg a 
keleti szárny védelmét. Kifejtette: 
miután a közép–kelet–európai orszá-
gok beléptek az észak–atlanti szövet-
ségbe, éveken át vita tárgyát képezte, 
hogy csupán a tagság mellett „mara-
dunk, vagy továbbmegyünk, és a 
NATO–katonai képességeket is tele-
pítjük”. „Senki nem akarta úgy bizton-
ságba helyezni Közép–Európát kato-
nailag, hogy közben ellenségünkké 
tesszük Oroszországot” – hangsúlyoz-
ta a miniszterelnök. – A korábbi 
NATO–Oroszország megállapodáso-
kat nem rúgjuk fel, mégis néhány 
közép–európai országban rotációban, 
de folyamatosan katonai jelenlét lesz, 
és néhány másik országban, így Ma-
gyarországon is katonai vezetési pon-
tot helyezünk el” – foglalta össze 
Orbán Viktor a varsói csúcson hozott 
döntés lényegét.

Orbán Viktor miniszterelnök június 
8-án hivatalában fogadta James Stav-
ridist, a NATO európai erŒinek fŒpa-
rancsnokát. Egyetértettek abban, 
hogy a NATO a legfontosabb kapocs 
Európa és az Egyesült Államok között 
– közölte Szijjártó Péter.

„ Magyarország számára fontos a 
NATO–tagság és az észak-atlanti szö-
vetség által képviselt értékek. A 
NATO és Magyarország közös érdeke 
a magyar hadsereg erŒsítése mind a 
honvédelem, mind a nemzetközi sze-
repvállalás szempontjából” – áll a 
közleményben.

Európa nem rogyadozik...
 Az amerikai elnök a NATO–csúcs-

értekezlet elsŒ napján Donald Tusk-
kal, az Európai Tanács elnökével és 
Jean–Claude Junckerrel, az Európai 
Bizottság elnökével közös sajtóérte-
kezletet tartott, miután megbeszélést 
folytattak.

Donald Tusk szerint más orszá-
gok nem fogják követni az Egye-
sült Királyságot. Jean–Claude 
Juncker szeretné 2016 végére lezárni 
az USA–val kötendŒ szabadkereske-
delmi megállapodást.

 Obama a varsói NATO–csúcson azt 
mondta, rosszindulatú túlzás, hogy 
Európa rogyadozik. Obama kijelen-
tette, hogy a politikai vezetŒknek az 
Atlanti–óceán mindkét oldalán foglal-
kozniuk kell azzal a gazdasági fásult-
sággal, amiben a magukat a globalizá-
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ció veszteseinek érzŒ emberek szen-
vednek. A kormányok nem lehetnek 
az emberektŒl távoli intézmények, el 
kell érniük, hogy a gazdasági célok 
megvalósulását már rövid távon érez-
zék.

Készül a szabadkeres-
kedelmi megállapodás
Jean–Claude Juncker elmondta, 

hogy az Egyesült Államok és az Euró-
pai Unió között a szabadkereskedelmi 
megállapodásról folyó  tárgyalásokat 
szeretnénk befejezni december elŒtt.

Nem lehet megállni nem felidézni 
Juncker egy korábbi kijelentését er-
rŒl  az erŒltetett témáról: 

„Mi elhatározunk valamit, azután 
bevisszük a köztudatba és kivárunk 
egy ideig mi történik. Ha ezután 
nincs nagy kiabálás, és nincsenek 
felkelések, mert legtöbben nem is 
értik meg, amit elhatároztunk, – ak-
kor tovább megyünk lépésrŒl lépésre, 
addig, ameddig már nincs visszaút.” 
(Der Spiegel 52/1999) 

„Nos, ha ilyen demokráciaértelmezé-
sû emberek vannak az EU élén, akkor 
valóban nagyon rossz dolgok elé né-
zünk. Akkor már inkább a populista 
antidemokratikus erŒk jöjjenek” – 
irta egy hozzászóló a közleményhez.

Reflexiók a NATO
nyomuláshoz

Szijjártó Péter „rendkívüli jelentŒ-
ségûnek” minŒsítette a varsói csúcs-
találkozót, mivel az itt hozandó dönté-
sek révén megerŒsítik a szövetség 
védelmi képességeit, ezen belül a 
keleti szárnyat.

A miniszter kilátásba helyezte, hogy 
a newporti csúcs döntéseinek alapján 
létrejövŒ gyorsreagálású erŒk kereté-
ben Magyarországon jövŒre meg-
alakul az egyik elŒretolt irányítási 
egység (NATO Force Integration 
Units – NFIU) a 8 kelet–európai elem 
közül. Szijjártó Péter hangsúlyozta: 
az NFIU létesítése nem jár csapat-
állomásoztatással, parancsnoki pont-
ról van szó, ahol Magyarország ese-
tében 40 NATO–tiszt – köztük 20 
magyar – fog szolgálatot teljesíteni.

Magyarország nem fegyverkezik
Az MSZP szerint Szijjártó Péter kül-

ügyminiszter nyilatkozatával ellentét-
ben Magyarország kifejezetten rosz-
szul teljesít a védelmi költségek te-
rén. Demeter Márta szocialista or-
sz ággyûlési képviselŒ közleményében 
azt írta: – Magyarország védelmi 
költségvetése 2017–ben sem fogja 
elérni a GDP 1 százalékát, holott a 
NATO által javasolt arány 2 százalék. 
Az ellenzéki politikus hozzátette, a 
Fidesz–kormány 2010 óta több mint 
200 milliárd forintot vont ki a Magyar 
Honvédség mûködésébŒl.

A külügyminiszter kitért arra is: a 
Varsóban hozandó döntések értelmé-
ben négy, összesen mintegy 4 ezer 
fŒs nemzetközi zászlóalj állomásozik 
majd rotációs rendszerben Lengyel-
országban és a balti államokban. Mint 
mondta, az ilyen katonai jelenlét össz-
hangban van a NATO–Oroszország 
alapokmánnyal. Szijjártó Péter meg-
erŒsítette: a mintegy 5 ezer fŒs, lánd-
zsahegynek is nevezett nagyon gyor-
san bevethetŒ erŒ (Very High Readi-
ness Joint Task Force – VJTF) kere-
tében 2018–ban, az olasz irányító 
parancsnokság idején egy magyar 
lövészszázad fog majd szolgálatot tel-

jesíteni.
Magyarország ebben a rotációs ala-

pú állomásoztatásban nem vesz részt, 
viszont magyar katonák jövŒre a 
visegrádi országok katonáival együtt 
rotációs alapon három hónapig gya-
korlatoznak a balti országokban.

Gorbacsov szerint...
A NATO varsói csúcsértekezletének 

döntései arról tanúskodnak, hogy a 
szövetség a hidegháborútól a valósá-
gos háború felé lépett – jelentette ki 
Mihail Gorbacsov, az utolsó szovjet 
elnök szombaton az Interfax orosz 
hírügynökségnek nyilatkozva.

„A NATO megkezdte az elŒkészüle-
teket a hidegháborúnak forró hábo-
rúvá történŒ átalakítására” – fogal-
mazott a Szovjetunió utolsó elnöke.

„A varsói retorika ordítóan arról 
árulkodik, hogy szinte hadat akarnak 
üzenni Oroszországnak. VédelemrŒl 
beszélnek, miközben ténylegesen már 
támadó akciókra készülnek” – hang-
súlyozta Gorbacsov.

Szerinte a Varsóban hozott döntések 
Oroszországot egy növekvŒ szemben-
állásba rángatják bele.

„A NATO–tagállamok azt a látszatot 
igyekeznek kelteni, hogy semmitŒl 
sem félnek, és ez nagyon gyanús, 
ezzel bennünket és az egész világot 
bele akarják rángatni egy még na-
gyobb szembenállásba” – mondta 
Gorbacsov.

Szerinte a nemzetközi közösségnek 
a lehetŒ legnagyobb erŒfeszítéseket 
kell tennie avégett, hogy megállítsa a 
háborúba sodródást.

„Oroszországnak természetesen foly-
tatnia kell a védekezés politikáját, de 
meg kell állítani ezt a borzalmas 
folyamatot. Minden népnek, ENSZ–
nek, Biztonsági Tanácsnak nagyon 
keményen kell reagálnia, hogy megál-
l ítsák azt, ami zajlik. Be kell kapcso-
lódniuk ebbe tapasztalt politikusok-
nak, katonáknak, akik jól tudják, hogy 
mindez hová vezethet. A népeknek 
kell megállítaniuk a háborúba sodró-
dást, hogy senkinek se legyen kedve 
a nemzetközi helyzet elmérgesítésé-

Obama eligazította Európát
vel játszani, forró háború felé taszítva 
a világot” – figyelmeztetett Gorba-
csov.

Szerinte a Varsóban elfogadott ha-
tározatok a NATO politikájának 
válságáról, Oroszország partnereinek 
bel– és külpolitikai válságáról tanús-
kodnak. Úgy vélte, hogy a NATO 
provokatív magatartásával bonyolítja 
a nemzetközi helyzetet, kemény vá-
laszlépésekre kényszerítve Oroszor-
szágot.

 
Magyar szakértô...
Kiszelly Zoltán politológust kér-

dezte az M1 a NATO kétnapos 
csúcstalálkozójáról. A szakértŒ arról 
beszélt, hogy erŒteljes mozgás fi-
gyelhetŒ meg a nagyhatalmak viszo-
nyában, folyik a szövetségépítés 
mindkét oldalon, és nagy a harc „az 
ütközŒ zónában lévŒ még szabad or-
szágok” – például Ukrajna, Grúzia – 
gazdasági és politikai ellenŒrzéséért. 
A katonai szövetség csúcstalálkozóján 
az lehet a fŒ cél, hogy partneri vi-
szony jöjjön létre a NATO és az Euró-
pai Unió között, amelynek keretében 
az eddig semleges uniós országok – 
Svédország, Ausztria, Finnország – is 
közelednének a katonai szövetséghez. 
A NATO a hidegháborús idŒszakhoz 
hasonlóan újra Oroszországban látja 
a fŒ riválisát – mondta Kiszelly Zol-
tán, hozzátéve: ahhoz, hogy Oroszor-
szágot és késŒbb Kínát „el tudja szi-
getelni”, fontos lenne minél közelebb 
kerülnie ezekhez az országokhoz. 
Geostratégiai szempontból a nyugati 
hatalmaknak ezért olyan fontos integ-
rálniuk Ukrajnát, Oroszország pedig 
pontosan ezt megakadályozandó idéz 
ott elŒ regionális konfliktusokat – tet-
te hozzá.

Az orosz szóvivô...
Újságíróknak nyilatkozva Dimitrij 

Peszkov, az orosz elnök szóvivŒje 
elmondta, hogy Moszkvában szoros 
figyelemmel követik a varsói csúcs-
találkozót, és szeretnék remélni, hogy 
azon felülkerekedik a józan ész és a 
konfrontáció elkerülésére irányuló 

politikai akarat.
„Oroszország, mint ahogy a múlt-

ban, továbbra is nyitott a párbeszéd-
re, érdekelt az együttmûködésben, de 
csak ha az a kölcsönös elŒnyökre 
épül, és figyelembe veszi a kölcsönös 
érdekeket” – hangsúlyozta.

A Kreml–szóvivŒ szerint Oroszor-
szág és a NATO között tág tere nyílik 
az együttmûködésnek, ha a katonai 
szövetségnek sikerül lemondani az 
állítólagos orosz fenyegetésrŒl szóló 
abszurd retorikáról. „Abszurdum 
Oroszországból kiinduló veszélyrŒl 
beszélni, amikor Európa közepén em-
berek tucatjai halnak meg, a Közel–
Keleten naponta emberek százai ve-
szítik életüket” – vélekedett Peszkov. 
Szerinte Nyugaton azért építenek 
orosz ellenségképet, azért gerjeszte-
nek oroszellenességet, hogy aztán 
erre az érzelmi alapra támaszkodva 
újabb és újabb légvédelmi és száraz-
földi erŒket helyezzenek el Oroszor-
szág határai felé közeledve.

Ausztráliából nézve...
A háborús fenyegetés is politikai lé-

pés – gorombább módon. Ez a fenye-
getettség ma inkább Európát célozza.

Az Európai Unió keleti terjeszkedé-
sével elŒtérbe jött a nemzetek fede-
rációja elv, szemben a központosított 
kormányzatú unióval. Ugyancsak el-
lenállásba ütközik a szabadkereske-
delmi megállapodás Európára erŒlte-
tése, továbbá veszélyeztetett a libe-
ralista menekült-áradat program is, 
amivel Európa országainak nemzeti 
jellegét igyekeznek megtörni. 

Az európai átalakításnak két intéz-
ménye van, mindkettŒ az amerikai 
liberalista politika ellenŒrzése alatt 
áll. Az Európai Unió áttételesen, a 
NATO közvetlen katonai amerikai 
felügyelet alatt. Most, hogy elŒbbi el-
akadt, utóbbi kap szerepet.

Megszokhattuk Európában, hogy 
minden baloldali nyomulás és válto-
zás háborús állapotok között történt a 
nemzetek érdekei ellenében. Úgy mint 
korábban a szovjet- most az orosz 
fenyegetettség miatt végeznek el ra-
dikális változásokat. Most a brüsszeli 
közŒponti kormányzázás megerŒsíté-
se van mûsoron.                      

–CsE–

A Melbourne-i 54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat,
a 63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat,

és a 52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a

2016. július 23-án szombat 
este 6.30 órai kezdettel tartandó

Cserkész Anna Bálra
a Magyar Központ Nagytermébe

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)
Gyöngyösbokréta tánccsoport szerepel 8.00 órakor 

Zenével Pityu és Ági szórakoztat
Vacsorával együtt Belépôdij  $40      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $35

Vacsora nélkül  Belépôdíj  $30      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $25

Vacsora $15

12 éven aluliaknak ingyenes belépôdíj

Finom sütemények és italok vásárolhatók.  Gazdag tombola
Volenter Kati   0423 084 567   kvolenter@hotmail.com
Czudar Zsuzsa  0419 107 717  czulou@yahoo.com.au

Kérjük legyen a vendégünk  Estélyi ruha ajánlatos
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Az identitás megôrzése és továbba-
dása nem földrajzi kérdés, a világ bár-
mely pontján lehet erôs magyar iden-
titással rendelkezô embereket nevelni 
--- mondta a család- és ifjúságügyért 
felelôs államtitkár Budapesten, egy 
egyházi fórumon.
Novák Katalin, a Föld sója Közép-

európai Keresztény Találkozó kere-
tében beszélgetett Ryszard Bogusszal, 
a Lengyel Ágostai Evangélikus Egyház 
püspökével és Johannes Erlbruch-
hal, a budapesti Német Evangélikus 
Gyülekezet lelkészével az Európán 
belüli elvándorlás családokra gyako-
rolt hatásáról.

Az államtitkár kijelentette: a kettôs 
identitás ma már általános jelenség, és 
a gyerekek fejlôdésében sem okoz 
feltétlenül törést. Erôs lehet mindkét 
identitás, az európai identitástudat 
nem kell, hogy felülírja a nemzetit. Az, 
hogy a külföldön élôk megôrzik-e 
nemzeti identitásukat, ma már elsô-
sorban elhatározás kérdése, hiszen 
minden technikai feltétel adott a Ma-
gyarországon élôkkel való kommuni-
káláshoz és az informálódáshoz. 
Ugyanakkor az identitásôrzésben fon-
tos szerepe van az egyházi közössé-
geknek, valamint az itthonról küldött 
üzeneteknek is, amelyek alapján érez-
hetik, hogy ugyanolyan fontosak az 
anyaország számára, mint amikor 
még Magyarországon éltek --- tette 
hozzá Novák Katalin.
Ryszard Bogusz arról beszélt, hogy 

Lengyelországban komoly, egyrészt 
politikai, másrészt egyházi probléma a 
nyugat-európai országokban munkát 
vállalók otthonhagyott gyermekeinek 
ellátása. Ismertetése szerint a Len-
gyelországban élô kilencmillió gyer-
mekbôl 110-150 ezer euroárva, olyan 
gyermek, akit külföldön dolgozó szülei 
helyett nagyszülei vagy más gondvise-
lô nevel fel. Az ô lelki gondozásuk 
nagy kihívás az egyházak számára.

A lengyel püspök kitért arra is, hogy 
szociológusok szerint sok gyermek hi-
szi, hogy ô az oka a család szétszaka-
dásának. Ráadásul --- tette hozzá --- a 

külföldön munkát vállalóknak 53 szá-
zaléka nô, mivel ôk könnyebben talál-
nak --- idôsgondozói --- munkát.

Novák Katalin ehhez hozzátette: Ma-
gyarországon szerencsésebb helyzet, 
mert jellemzôen negyven év alatti, 
többnyire még családalapítás elôtt álló 
fiatalok mennek külföldre, elsôsorban 
Németországba, Ausztriába és az 
Egyesült Királyságba dolgozni. Az 
azonban az ô esetükben is kérdés, 
hogy csak egy-két évig maradnak 
külföldön vagy le is telepednek.

Az államtitkár szerint hasznos, ha a 
fiatalok néhány évet külföldön tölte-
nek, és megismerkednek más kultú-
rákkal, nyelvekkel, az azonban fontos 
--- és ezt célozzák a kormány fiatalokat 
támogató intézkedései ---, hogy ne 
kényszerbôl utazzanak, hanem azért, 
hogy világot lássanak.

Johannes Erlbruchhal arról beszélt, 
hogy bár kevésbé jelentôs, de van nyu-
gatról keletre vándorlás is. Magyaror-
szágon is mûködik néhány ezer német 
cég, emiatt pedig sok német él Ma-
gyarországon. Ôk többnyire jól szitu-
áltak, családjaikkal együtt érkeznek, 
de számukra is probléma a beillesz-
kedés, a nyelv elsajátítása, ezért velük 
is foglalkoznia kell az egyháznak.

A német lelkész kitért az anyanyelv 
fontosságára a vallásgyakorlásban. 
Elmondása szerint sokszor még azok 
az idegenben élôk is igénylik a német 
nyelvû istentiszteletet, akik már job-
ban beszélik lakóhelyük nyelvét, mint 
az anyanyelvüket, mert „imádkozni 
csak az anyanyelvükön tudnak” --- 
fogalmazott.

Novák Katalin szólt a helyi közössé-
gek erejérôl. Hangsúlyozta, hogy füg-
getlenül attól, hogy otthon vagy kül-
földön él-e egy család, nagyon fontos 
megtartó ereje van a lokalitásnak, 
annak, ha a lakóhelyén van olyan kö-
zösség, gyülekezet, templom, ahol a 
család közösségre talál.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna 
a most útra kelni készülôknek, Novák 
Katalin azt felelte, fontos, hogy tájé-
kozódjanak, és ne égessenek fel ma-

guk mögött minden hidat, hogy késôbb 
hazatérhessenek.

* * *
Szerbia nem engedi meg, hogy Ma-

gyarországról vagy bármely más or-
szágból erôvel küldjenek vissza mig-
ránsokat Szerbia területére --- jelen-
tette ki Aleksandar Vulin szerb szo-
ciálisügyi miniszter.
Az mondat figyelemkeltô.
Szerbiából özönlenek a migránsok 

Magyarországra, ezzel Belgrád sze-
rint nincs baj. Ha Magyarországról 
jutnak vissza migránsok Szerbiába, az 
már elfogadhatatlan. Eléggé gyerekes 
gondolkodásmód.

Fenyegetést is kap Budapest az Euró-
pai Unóba vágyó Belgrádtól.

„Aleksandar Vulin leszögezte, hogy 
ilyet egyetlen ország sem kényszerít-
het rá a másikra következmények nél-
kül.” Ez a „következmények nélkül” 
már ultimátum. Homályos, de egyér-
telmû fenyegetés.
Száz éve világháború zajlott az 

adott térségben.
A „következmények” ebben a régió-

ban nagyon fájdalmasak –-- egyébként 
mindkét oldalra nézve. A magyar kül-
gazdasági és külügyi tárca meglehetô-
sen kemény diót lelt mûködési terü-
letén.
Erre a fenyegetésre ugyanis nehéz 

diplomatikus választ adni.
Mindamellett Belgrádnak a maga 

szempontjából félig igaza van. Nem-
zetstratégiai szempontból akkor is 
eszesen járt el, amikor busszal szállí-
totta tömegesen a magyar határra a 
migránsokat.
A Bem téri külgazdasági és külügy 

akkor hallgatott.
Belgrád azt akarta, hogy a migráns 

tömeg minél hamarabb hagyja el Szer-
biát. Rázúdította ôket Magyarországra. 
Amikor a határon a terrormigránsok 
támadást indítottak Magyarország 
ellen, a szerb rendôrök derûsen nézték 
a jelenetsort.
Akkor nem védték állami területü-

ket.
Szabadon ôrjönghettek a terrormig-
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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

Az elsô euró 
születése

Napoleon után Charles De Gaulle-
t tartják a legnagyobb franciának 
szülôföldjén. De Gaulle kapcsolatai az 
„angolszász” (amerikai és brit) hatal-
makkal nehezen mondható simának. 
De Gaulle ezt ezzel magyarázta: „Az 
angolszászok soha nem tekintettek 
minket igazi szövetségeseknek. Ôk 
sohasem kértek tanácsot tôlünk mint 
kormány a kormánytól. Vagy politikai 
célból, vagy kényelembôl ôk a francia 
haderôket úgy használták mintha az 
övék lett volna... Én úgy vélem nekem 
a francia játszmát kellett játszanom 
mivel mások az övékét játszották.... Én 
tudatosan megmerevítettem és meg-
keményítettem viselkedésemet.”

(Itt zárójelben megjegyezhetjük, 
hogy a „francia játékot” a mai francia 
politikai elít is játssza, --- ennek egyik 
megnyilvánulása volt az, hogy nemrég 
Hollande elnök ellátogatott Pozsony-
ba ahol kitüntette a tót elnököt a fran-
cia becsületrend legmagassabb foká-
val. Arra már nem volt ideje, hogy 
megtegye a 2 órás utat Budapestre.)

De Gaulle-t vérig sértette, hogy nem 
hívták meg a jáltai és a potsdami kon-
ferenciára.

A Churchillel való „együttmûködés-
rôl” pedig így írt: „Mikor nekem van 
igazam akkor én vagyok dühös. Chur-
chill haragra lobban amikor neki nincs 
igaza. Mi leggyakrabban dühösek va-
gyunk egymásra.”

De Gaulle és az európai pénzügyi 
szakértôk tisztában voltak azzal, hogy 
az amerikaiak által diktált 1944-es 
Bretton Woods szerzôdés az US-nak 
kedvezett de csak addig ameddig az 
amerikai gazdaság nemzetközi telje-
sítménye többlet volt. Végül 1972-ben 
Nixon elnöknek fel kellett adnia az 
arany árához kötött dollárt.
Kurt Schmücker német pénzügymi-

niszter nem volt egy izgága ember, de 
majdnem leesett a székrôl amikor 
1964 március 23-án leült Valéry Gis-
card d’Estang-gal De Gaulle pénz-
ügyminiszterével tárgyalni. Akkor az 
Európai Gazdasági Szövetség, ---- az 
Európai Unió elôdje hat államból állt: 
Németország, Franciaország, Olasz-
ország, Hollandia, Belgium és Luxem-
burg. A derült égbôl villámcsapás 
javaslat De Gaulle-tól az volt, hogy 
Németország és Franciaország egy 
közös valutát hozzanak létre, amihez a 
többi négy ország idôvel csatlakozni 
fog. Schmücker rámutatott arra, 
hogy ezzel Franciaország feladja szu-

verenítását, de ezt félretólva Giscard 
megismételte a közös pénz javaslatot.

A német pénzügyminiszter egy ilyen 
fontos dologról nem dönthetett ezért 
egy memorandumot küldött fônöké-
nek Dr Ludwig Erhard kancellárnak. 
Erhard ezt egy De Gaulle-i cselnek 
minôsítette, és mivel nem akart nyil-
vános vitába keveredni a franciákkal 
„elvesztette” Schmücker beadványát, 
és azt állította, soha sem kapta meg a 
dokumentumot. Így amikor a közös 
európai pénz elôször került a tárgya-
lóasztalra ez látványosan lett figyel-
men kívül hagyva. Figyelemre méltó, 
hogy amikor 1966-ban Erhard nyug-
díjba ment magával vitte az euró elsô 
hivatalos megjelenésének dokumentu-
mát.
Yanis Varoufakis gazdaság-törté-

nész, volt görög pénzügyminiszter 
(lásd nemrég megjelent könyvét: And 
the weak suffer what they must azaz A 
gyenge szenvedi amit muszáj) amiben 
megtaláljuk, hogy DeGaulle saját fo-
galmazása szerint egy olyan európai 
uniót akart ami egy lovaskocsihoz ha-
sonlított: NÉMETORSZÁG A LÓ, 
FRANCIAORSZÁG A KOCSIS.

Kroyherr Frigyes
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ránsok szerb területen, és szabadon 
sérthették meg a legelemibb törvénye-
ket is a magyar rendôrök dobálásával, 
megrohamozásával. Ez nem sértette a 
szerb érzékenységet.
Mond okosat is a szerb állami 

ember.
„Ha Szerbia is hasonlóképpen járna 

el, akkor a dominóhatás Törökországig 
terjedne.” Igen, pontosan ez a helyzet, 
és pontosan ezt kellene elérni. Szerbia 
délkeleten védje határát, s ne északon, 
ahol törvényes rendet akar tartani a 
szomszéd. A dominóhatás így nem Tö-
rök-, hanem Németországig dôl.
Már a németek is érzik, hogy sok 

nekik a dominó.
Okos a következô belgrádi mondat is: 

Szerbia nem lesz a migránsok „par-
kolóhelye”. Ez a nyers megfogalmazás 
nem jut el Berlinig. Pedig jó lenne, ha 
Brüsszelben, sôt Párizsban is meghal-
lanák.
Ott, ahol hazánkat jelölték ki 

parkolóhelynek.
Rados Djurovic, a menedékkérôk 

védelmével foglalkozó központ veze-
tôje szerint ha valóban igaz, hogy Ma-
gyarország Szerbiába küldené vissza a 
határ mentén elfogott migránsokat, 
azzal a migráció teljes terhét Szerbiára 
helyezné át.
A migráció terhét…

Azaz terhes a migráció –-- jelenti ki 
Belgrád. Nem „áldás” –-- ahogy a Vati-
kán celebjei mondják. Nem „megoldás” 
a demográfiai válságra –-- ahogy 
Berlinben örvendezik egy gyermek-
telen politikusnô.
„Mint az ujj az ajtó és a küszöb 

között…”
Magyarország helyzetét jellemezte 

így Pázmány Péter négy évszázaddal 
ezelôtt. Azaz ismerôs helyzetben talál-
tuk magunkat megint. Délrôl, dél-
keletrôl öntik ránk a migránsokat, 
Nyugatról szeretnék ôket visszazúdí-
tani.
Nyugatról: ahol hívták a migrán-

sokat.
A migránsokat –-- akik „terhet” jelen-

tenek. Ezt Belgrád mondta ki –-- de 
Berlin, Brüsszel befogja a fülét. Ha 
Budapest mondott volna „terhet” –-- 
már ôrjöngene a korrumpált sajtó, 
tombolna a tengerentúlról pénzelt 
„civil” csôcselék.
Belgrád érvelése éppen stupidsága 

miatt igen veszélyes.
Ma Európa a stupiditásra vevô. Tet-

tesbôl gyárt áldozatot, az igazmondót 
címkézi, a patrióták helyett az idiótá-
kat éljenzi.

Meg kell ôrizni higgadtságunkat, 
ámbár nehéz.

Kovács G. Tibor (Gondola)

* * *
A héten nyitja meg a kapuit az ame-

rikai Kentucky állam északi részén az 
az életnagyságú Noé bárkája, amelyet 
egy evolúciót tagadó keresztény moz-
galom építtetett meg állami támogatás-
sal.

A bibliai hajó megépítésének terveit 
2010-ben jelentették be. A kritikusok 
azóta folyamatosan hangoztatják, 
hogy a látványosság pusztító hatással 
lesz a helyi tudományos oktatásra és 
azáltal, hogy Kentucky adókedvez-
ményeket biztosított egy kimondottan 
keresztény vállalkozásnak, megsértet-
te az amerikai alkotmány azon mó-
dosítását, amely az állam és az egyház 
szétválasztásáról rendelkezik.

„Úgy vélem, hogy ez lesz korunk 
egyik legnagyszerûbb keresztény vál-
lalkozása” --- mondta Ken Ham, a 
bárkát megépítô Answers in Genesis 
(Válaszok a Genezisben) nevû ameri-
kai keresztény mozgalom vezetôje.

Ham szerint a 155 méter hosszú hajó 
célja annak bizonyítása, hogy a legen-
dás özönvíz nem mese volt, hanem az 
emberi történelem része. A keresztény 
csoport mutatta be a nagy részt fából 
készült hajóóriást a média képviselô-
inek és a projekt több ezer támogató-
jának. A bárka, amelynek egy bibliai 
ihletésû skanzen ad otthont, hivata-
losan nyitja meg kapuit és Ham becs-

lései szerint az elsô évben kétmillióan 
fogják felkeresni a látványosságot a 
világ minden tájáról.

A csoport szerint a bárkát bibliai 
méretei alapján építették meg. A hajó 
belsejében egy Noé családját bemutató 
kiállítás és kitömött vagy animatroni-
kus állatokkal, köztük dinoszauru-
szokkal teli ketrecek várják a látoga-
tókat. A Válaszok a Genezisben szerint 
ugyanis Isten hatezer évvel ezelôtt te-
remtett meg mindent --- embert, di-
noszauruszt ---, tehát az ôslények még 
léteztek a nagy özönvíz idején.

A bárka ötlete 2014 elején kapott na-
gyobb nyilvánosságot, amikor a nép-
szerû amerikai televíziós mûsorvezetô, 
a tudományos ismeretterjesztéssel 
foglalkozó Bill Nye evolúciós vitába 
keveredett Hammel. A YouTube-ra 
feltett videót több mint 5,4 milliószor 
nézték meg.

Nem sokkal a vita után Ham bejelen-
tette, hogy a kentucky-i Williamstown 
közbenjárásával 62 millió dollárt si-
került összegyûjteni a projektre, és 
néhány hónappal késôbb megkezdôd-
tek az építési munkálatok. Idén egy 
szövetségi bíró adókedvezményt ítélt 
meg a csoportnak. Ham szerint a bár-
ka összköltsége meghaladta a 100 
millió dollárt.

* * *
Az Európai Parlament (EP) strasbo-

urgi plenáris ülése  jóváhagyta az elsô 
uniós szintû kiberbiztonsági szabályo-
zást, amely segíthet megelôzni a sok-
szorosan összekapcsolt európai infra-
struktúra elleni támadásokat.

Az új követelményrendszer központi 
eleme, hogy a kritikus infrastruktúrá-
kat üzemeltetô társaságoknak, például 
az energiacégeknek, a pénzügyi intéz-
ményeknek vagy a közlekedési és 
egészségügyi vállalatoknak szigorú 
biztonsági elôírásoknak kell megfelel-
niük. Ezeknek a vállalatoknak gondos-
kodniuk kell majd arról, hogy rend-
szereik biztonságosak legyenek, 
illetve szankciók terhe mellett kötelezô 
lesz jelentést tenniük a komolyabb 
biztonsági incidensekrôl.

Az elôbbieken kívül azok a vállalatok 
is a szabályozás hatálya alá tartoznak 
majd, amelyek tevékenysége a társa-
dalom és a gazdaság számára alapvetô 
fontossággal bír, illetve azok az inter-
netes szolgáltatásokat nyújtó vállala-
tok is ide sorolandók, amelyek fontos 
társadalmi hatású szolgáltatásokat kí-
nálnak: például az online piacterek, a 
keresôoldalak, valamint a felhôszolgál-
tatásokat üzemeltetô cégek is.

A szabályozás nem vonatkozik a mik-
ro-, illetve a kisvállalkozásokra, de az 
internetes közösségi oldalakra sem.

„A kibertámadások gyakran egyszer-
re több tagállamot érintenek, a szétfor-
gácsolt védelem sebezhetôvé tesz 
minket... Az uniós hálózat- és informá-
cióbiztonsági irányelv a digitális egy-
séges piacra vonatkozó stratégiával 
összhangban egységes követelménye-
ket fogalmaz meg az egész Európai 
Unió számára” --- közölte Andreas
Schwab, az uniós parlament illetékes 
jelentéstevôje. Hozzátette, a szabályo-
zás elfogadása „nagyon fontos elôrelé-
pés egy átfogó európai szabályrendszer 
felé”.

„A hálózat- és információbiztonság 
megteremtésérôl szóló irányelv, ha 
nem is a legambiciózusabb terv szerint 
jött létre, de jó alapot biztosít arra, 
hogy a tagállamok mélyebb együttmû-
ködése útján végre tudjunk európai 
kiberbiztonságról beszélni. Egységes 
és erôs kiberbiztonsági szabályok 
nélkül számos alapvetô fontosságú 

gazdasági és társadalmi tevékenység 
is veszélyben van” --- hangsúlyozta 
Szanyi Tibor szocialista EP-képvise-
lô.

Az irányelv nemsokára megjelenik 
az EU hivatalos lapjában, és a publi-
kálás után 20 nappal lép hatályba. 
Innentôl számítva a tagállamoknak 21 
hónapjuk lesz arra, hogy átültessék az 
irányelvet saját jogrendjükbe, további 
hat hónapjuk pedig arra, hogy megha-
tározzák az említett kulcsfontosságú 
cégeket.

* * *
Népszavazást tartana Csehország eu-

rópai uniós, illetve NATO-tagságáról 
Milos Zeman cseh államfô, aki errôl 
beszélt egy dél-morvaországi lakos-
sági fórumon, a brit EU-tagság fela-
dásával (Brexit) kapcsolatos kérdésre 
válaszolva.

A cseh kormány ugynakkor nem szá-
mol semmiféle népszavazással, amely 
megkérdôjelezné Csehország tagságát 
az EU-ban vagy a NATO-ban --- reagált 
az államfô kijelentésére Martin Ay-
rer, a cseh kormány szóvivôje.

„Nem értek egyet azokkal, akik támo-
gatják a kilépést az EU-ból, de mindent 
megteszek annak érdekében, hogy le-
gyen egy népszavazás, amelyen kinyil-
váníthatják véleményüket. Ugyanez 
vonatkozik a NATO-ra is” --- jelentette 
ki a cseh közszoglálati rádió szerint 
Velké Mezirícíben a köztársasági 
elnök, aki munkalátogatáson tartóz-
kodik Dél-Morvaországban. Leszö-
gezte, hogy ha a népszavazás megva-
lósulna, ô a kilépés ellen szavazna.

„A Cseh Köztársaság külpolitikájának 
hosszú távú prioritása, és nemzeti 
érdek, hogy Csehország tagja legyen 
az EU-nak és a NATO-nak” --- közölte a 
kormány álláspontját a témával kap-
csolatban pénteken délután Martin 
Ayrer kormányszóvivô. „A kormány 
ezzel összefüggésben nem mérlegel 
semmiféle olyan lépéseket, amelyek 
tagságunkat és a Cseh Köztársaság 
külpolitikájának hosszú távú irányult-
ságát bármiképpen megkérdôjeleznék, 
tehát semmiféle népszavazással sem 
számol” ---- fejtette ki a korményszó-
vivô.
Milos Zeman az EU- és a NATO-

tagságról szóló esetleges csehországi 
népszavazás támogatásával „az utóbbi 
évtizedek cseh külpolitikájának az 
alapjait támadja” ---- reagált az elnöki 
véleményre nyilatkozatában a legna-
gyobb ellenzéki párt, a TOP 09.

Csehország számára az EU-ból való 
távozás kedvezôtlen lenne, mert Prága 
többet kap a közös kasszából, mint 
amennyit befizet Brüsszelbe --- ma-
gyarázta álláspontját Milos Zeman. 
Ami pedig a NATO-t illeti, az elnök 
szerint ez a szervezet a biztosítéka 
Csehország biztonságának a nemzetkö-
zi terrorizmus elleni küzdelemben.

Milos Zeman álláspontjával ellentét-
ben Bohuslav Sobotka cseh minisz-
terelnök a brit EU-népszavazás után, 
amelyben a britek a kilépés mellett 
döntöttek, ismételten azt hangoztatta, 
hogy Csehországban nincs szükség 
népszavazásra, amit jelenleg csak ki-
sebb, parlamenten kívüli pártok szor-
galmaznak. A cseh parlamenti pártok 
közül az ellenzéki Polgári Demok-
ratikus Párt (ODS) ugyan nagyon eu-
roszkeptikus, de az EU-ból való kilé-
pést vagy népszavazást errôl eddig 
nem szorgalmazott.

Csehország kilenc másik országgal --- 
köztük Lengyelországgal, Magyaror-
szággal és Szlovákiával --- együtt 2004-
ben lett az Európai Unió tagja.

* * *



A Kôrösi Csoma Sándor Program eredményei IV. rész  
Folytatás
Ausztrália, Sydney
Ösztöndíjas: Kicsi György
Részt vettünk rendszeresen az egy-

házi alkalmakon is, akár katolikus, 
akár református. RészemrŒl fŒleg ez 
utóbbiakon, mivel ez a vallásom és, e 
területen tevékenykedett egyik ösz-
töndíjas társam Tóth Róbert, aki 
teológus hallgató, és segítette az otta-
ni kollégáját a református magyar 
közösséget megtartó munkájában és 
az ösztöndíjas csapatot az ifjúsági 
rendezvények lebonyolításában

Mivel ebben az évben Gold Coaston 
(Brisbane) nem volt ösztöndíjas, a 
lelkes ottani közösség minket kért fel, 
hogy segédkezzünk legnagyobb éves 
eseményének szervezésében, így 
résztvettünk a Gold Coast-i „Hungaro-
fest 2015” lebonyolításában. 

Ez már hagyományként jelentke-
zett, mivel az elsŒ fesztivált 2014-ben 
tartották, és hatalmas sikerén felbuz-
dulva állt neki a két fŒszervezŒ, Hor-
váth Gyöngyi és Kerekes Samu az 
újabb szervezésnek. S mindezt annak 
tudatában, hogy mekkora fába vágták 
a fejszéjüket... Mert egyrészt hatal-
mas szervezést igényel egy ilyen ren-
dezvény létrehozása, másrészt olyan 
fergeteges sikert aratott az elŒzŒ ren-
dezvény, hogy fennállt annak veszé-
lye, nehéz megközelíteni és elérni a 
magasra került mércét. 

Jelenthetem, sikerült nekik, amiért 
minden elismerést megérdemelnek. 
A helyszín biztosításától kezdve a vá-
sározók meghívásáig, a kellŒ infra-
struktúra biztosítása számukra, be-
leértve egészen az eldobható tányé-
rok, evŒeszközök, fûszerek beszer-
zéséig, áram lehetŒség, sátrak, stb. 
Nem beszélve a fellépŒ mûvészek 
meghívásáról, számukra az elvárt kö-
rülmények biztosításáig. MegfelelŒ 
program létrehozása, VIP vendégek 
meghívása és az „egyszerû” fesztivál 
látogató számára is a jó hangulat 
megteremtése. Mert párhuzamosan 
zajlott az élet kint és bent. 

A színház-teremben megállás nél-
kül, illetve rövid déli szünettel zajlot-
tak délelŒtt 10-tŒl este 6-ig a legkülön-
félébb, színes programszámok, be-
mutatók, kint pedig számos sátorban 
a magyar konyha remekei készültek, 
szerencsére két lángosos részvételé-
vel, mivel a lángos csúcsnépszerû-
ségnek örvend, így mindig hatalmas 
sorok állnak a sütöde elŒtt. Bori és 
Lehel a népzene, néptánc területén 
jeleskedett, mint mindig, nagy siker-
rel, több számmal, többször is fellép-
tek. - nagyon sikeres konferansziénak 
bizonyult, rólam pedig kiderült, hogy 
színpadi ügyelŒként is elég tisztessé-
gesen sikerült helytállnom. A napot 
társaim-szervezte fergeteges táncház 
zárta, amibe boldogan vetette bele 
magát fiatal és idŒs, hatalmas lelkese-
déssel, magyaros virtussal.

Új-Zéland
Ösztöndíjas: Kiss Blanka és   
Hamar György
Mivel idén elŒször küldtek ide ösz-

töndíjasokat, hadd kezdjük azzal, 
hogy nagy vonalakban bemutatjuk 
magát az országot. 

Új-Zéland a brit korona alá tartozik, 
így a maori és az új-zélandi jelnyelv 
mellett az angol a hivatalos nyelve, 

bár a helyi változat folyékony 
megértése igényel némi tapasztalatot 
a hollywoodi filmeken edzŒdött fül-
nek. Két nagyobb és több kisebb szi-
getbŒl áll, összterülete közel három-
szorosa Magyarországénak, viszont 
csak 4,5 millióan lakják. Igazi “out-
door paradicsom”, 14 nemzeti parkja 
több mint 30.000 Km2-nyi területet 
takar.

Itthon leginkább a következŒkrŒl 
ismert Új-Zéland:
�� itt élnek a (leginkább nyelvöl-

tögetŒs harci táncukról, a haka-ról és 
tetoválásaikról híres) maorik; 
��a rengeteg birkáról; 
� a kiwi madárról és a gyü-

mölcsrŒl; 
� valamint a Gyûrûk Ura film-

adaptációjáról. 
Na de hol is van Új-Zéland és mi a 

helyzet az ottani magyarokkal? 
BudapesttŒl csaknem 18.000 kilomé-

terre, délkeletre. Legközelebb Auszt-
rália keleti partja van, de még az is 
kb. 1,5-szöröse a Budapest–London 
távolságnak. Wellington konkrétan a 
világ BudapesttŒl legmesszebb fekvŒ 
fŒvárosa. A repülŒút nettó 24 óra, ha 
nem számoljuk a várakozással töltött 
idŒt. Az idŒeltérés 11 óra (ami az 
itthoni tél alatt 12, nyáron 10).

Nem csoda, hogy a legnagyobb ma-
gyar emigrációs hullámmal, 1956 
után is alig 1100-an érkeztek ide. Ké-
sŒbb, a kommunista éra alatt még 
közel 300-an vándoroltak ki a távoli 
országba, majd a 2000-es évektŒl 
nagyjából folyamatosan érkeznek ide 
magyarok. 

Korábban többfelé is voltak többé-
kevésbé szervezett magyar közössé-
gek, de különbözŒ nehézségek miatt 
(utánpótlás hiánya, generációs kü-
lönbségek, hatalmi harcok) ma már 
csak Aucklandban és Christchurch-
ben mûködik hivatalosan is bejegy-
zett magyar klub.

Mi abból a prózai okból kerültünk 
mégis Wellingtonba, hogy Œk jutottak 
el odáig, hogy hivatalosan is pályáz-
zanak. Bár 2014-ben jártak akkori 
ausztráliai ösztöndíjasok (köztük 
Gyuri is) az országban, hogy hir-
dessék a lehetŒséget, az érdem 
Szentirmay Klárát, korábbi tisztelet-
beli konzult illeti, Œ lett a mentorunk, 
fogadószervezetünk pedig az általa 
szerkesztett és kiadott Magyar Szó c. 
újság.

Bár kisebb dolgokban (pl. interjúk 
begépelése) segítettünk az újságnak 
is, nem ez volt a fŒ feladatunk, hanem 
a fiatal, kisgyerekes családokkal való 
közösségépítés, azaz elsŒsorban gye-
rekprogramok szervezése és leveze-
tése. 

A vasárnap délutáni néptánc és kéz-
mûves program 8–10 gyerekkel in-
dult. Közülük néhány túl fiatal volt, 
nekik külön baba-mama foglalkozások 
indultak hétköznap Blanka vezeté-
sével, de így is annyira beindult a 
program, hogy december elején de-
bütáló betlehemes elŒadásunkban 17-
en szerepeltek! 

Természetesen a felnŒtteket sem 
hagytuk magukra, nekik moldvai és 
széki táncokat tanítottunk – kezdet-
ben 4 lánynak/anyukának, késŒbb 
viszont ez a csapat is szépen megnŒtt, 
a karácsonyi mûsoron 5 párral mutat-
tuk be a tanultakat.

A rendszeres programok mellett 
sok egyszeri alkalommal is foglalkoz-
tunk.�Szerveztünk három napközis 

tábort a gyerekeknek: kettŒ kézmû-
ves-táncos-népmesés témájút októ-
berben a tavaszi szünet alatt, január-
ban pedig egy cserkésztábort, ami 
azért is volt igazi különlegesség, mert 
Új-Zélandon egyébként nincs magyar 
cserkészet.

Ellátogattunk szeptemberben Auck-
landba, novemberben pedig Christ-
churchbe az ottani magyar klubokhoz, 
felléptünk és sokat megtudtunk az Œ 
nehézségeikrŒl, terveikrŒl.

Októberben Ausztráliába repültünk 
egy hétre. ElŒször Melbourne-ben 
vettünk részt egy konferencián az 
ottani ösztöndíjasokkal és mentorok-
kal, majd ellátogattunk Gyuri tavalyi 
célvárosába, Adelaide-be is, ahol az 
elsŒ Paprikás fesztiválon is felléptünk 
(aminek ötlete az elŒzŒ évi KCSP alatt 
kezdett kialakulni).

Wellingtonban tevékeny szerepet 
vállaltunk különbözŒ ünnepségek (‘56-
os megemlékezés, Mikulás, kará-
csony) lebonyolításában, valamint 
mentorunk szervezésében több alka-
lommal meglátogattunk idŒsotthon-
ban élŒ magyarokat is.�

A magyar közösség szempontjából 
talán legnagyobb szabású alkalom a 
melbourne-i Magyar Kultúr Kör ifjú-
sági táncosainak fellépése volt, ami 
köré egy egész estés mûsort szervez-
tünk kb. egyórányi táncos és énekes 
összeállítással, amiben mi is szerepel-
tünk három számmal.

A táborok mellett ebben volt a leg-
több munkánk: segítŒk megszerve-
zése, konferálószöveg-írás, mûsor-
rend-készítés, plakátkészítés, saját 
számok koreografálása és begyakor-
lása, zenevágás, a melbourne-i csapat 
koordinálása, hangtechnika kezelés, a 
mûsor után pedig még egy fél órás 
táncházat is tartottunk a nagyjából 70 
fŒs közönségnek (ez talán nem hang-
zik soknak, de az itteni számokhoz 
mérve nagy dolog).

A karácsony elŒtti sûrû idŒszak 
után jól esett egy kis szabadság, 12 
nap alatt körbeautóztuk a déli szige-
tet, elképesztŒ helyeken jártunk...

Tapasztalatok, összefoglalás
Wellingtonban óvatos becsléssel kö-

rülbelül 100 magyarral kerültünk 
kapcsolatba a programjaink révén. 
Itt ugyan nincs már mûködŒ ‘56-os 
klub, de van egy kisebb létszámú 
nem hivatalos csapat, a Fészek, ahol 
többségben vannak az idŒsek, hozzá-
juk viszont csak kétszer tudtunk el-
jutni a vasárnapi gyerekprogramok 
miatt.  Talán Œket inkább baráti társa-
ságnak lehetne nevezni, mindenesetre 
havonta összejárnak. 

Sokan az idŒsebbek közül csak na-
gyobb ünnepségek alkalmával (pl. 
október 23-a) jönnek össze, a fiatalok 
között viszont vannak szoros baráti 
szálak, fŒleg a hasonló korú gyereket 
nevelŒk ismerik egymást. 

A mi munkánk szempontjából tulaj-
donképpen jól jött, hogy nincs egy 
átfogó szervezet, így ugyanis nem 
hátráltattak a szinte szükségszerûen 
kialakuló ellentétek. Ez a hiány 
ugyanakkor nehézséget is jelentett, 
mivel minden programra bérelni 
kellett a helyszínt, és így nekünk is 
olyan szállást kellett találnunk, ahol 
tudunk napközben táncot-zenét gya-
korolni (ez nem volt könnyû – fŒképp 
nem olcsó).�

A fŒváros szerencsés helyzetben 
van több szempontból is. Egyrészt 

területileg nem túl nagy, arányaiban 
sokakat tudtunk elérni (bár így is 
voltak, akik fél-egy órányi autózással 
jutottak el a programok helyszínére), 
másrészt mivel földrajzilag nagyjából 
középen helyezkedik el, fontos góc-
pont a Working Holiday Scheme 
vízummal az országban tartózkodó 
magyar fiataloknak. 

Sokan voltak köztük, akiket be tud-
tunk vonni pl. a néptáncra, rendez-
vényeken segíteni, de sok vidám pén-
tek estét is nekik köszönhetünk. Bár 
a felnŒtt néptánc is egész népszerû 
volt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
legrövidebb út a közösségépítéshez a 
gyerekprogramokon keresztül vezet, 
a második pedig talán a gasztronómia 
(a kézmûveseken a pogácsa- és ka-
lácssütés volt a legnépszerûbb, és a 
hozzánk hasonló korú fiatalokkal is 
többször összejöttünk hazai ételeket 
fŒzni).

Sajnos mind Aucklandban, mind 
Christchurchben a fennmaradásért 
harcolnak a magyar klubok. 

A wellingtoni példa is azt mutatja, 
hogy maga a közösség befogadó és 
nyitott a Programra, de szükségük 
van a vérfrissítésre, motivációra. 
Ebbe a helyzetbe illeszkedik bele 
szinte tökéletesen a KŒrösi Csoma 
Sándor Program. Meghatározó lépés 
volt, hogy 2015-ben Új-Zéland is föl-
került a térképre, s a hamarosan 
nyíló nagykövetség is nagy segítség 
lesz az ottani magyar diaszpórának.

Ösztöndíjasként felejthetetlen élmé-
nyekben volt részünk, sok-sok tapasz-
talattal, barátsággal lettünk gazda-
gabbak. Ezúttal is köszönjük a lehetŒ-
séget és köszönjük a figyelmet!

Végkonklúzió
Összességében nagyon gazdag, szép 

és tanulságos fél évet tudhatunk ma-
gunk mögött, melyben sok ismeret, 
benyomás és tapasztalat sûrûsödött, 
ami kölcsönös volt, ami igen lénye-
ges, hisz a cél az volt, hogy adhas-
sunk. Ez a visszajelzések alapján 
sikerült, ezt nem a magam, hanem a 
Sydney-i ösztöndjas csapat nevében 
állíthatom, mert csapatként mûköd-
tünk és egyöntetû vélemény szerint a 
program elérte célját. Segíteni tudtuk 
az ottani szervezetek munkáját, 
életükbe frissességet, új szemponto-
kat vihettünk be, annak is köszönhe-
tŒen, hogy anyaországban élŒ, fejlŒdŒ 
magyar környezetbŒl mentünk egy 
diaszpóra magyar környezetébe.

***
A Jelentés, amibŒl közöltük a KŒrösi 

Csoma Sándor program öztöndíja-
sainak rövid jelentését Ausztrália 
nagyvárosaiban végzett munkájukról, 
tartalmazza a nagyvilág 50 városában 
élŒ magyarokkal foglalkozó ösztön-
díjasok hasonló beszámolóit, ami 
meghaladja közlési lehetŒségünket, 
de egy rövid és nagyon érdekes be-
számolóval kiegészítjük ezt az oldalt. 

Izrael
Tel-Aviv, Ashdod, Haifa, 
 Jeruzsálem

Ösztöndíjas: Illés Erzsébet
Fogadószervezet: Magyar Nagykö-

vetség Tel-Aviv 
 A nagykövetség segítŒkész volt, és 

nyitott az általam szervezett prog-
ramokra. Támogattak mind emberi-
leg, mind a programjaimhoz szüksé-

ges eszközökkel. Izraelben nem volt 
olyan magyar szervezet, amely fo-
gadószervezetként állhatott volna elŒ, 
így a Nagykövetség lett a fogadószer-
vezetem.

Magyar közösségekrŒl,
alaphelyzet és célok:
A becslések szerint az országban 

közel 300.000 magyar származású 
ember él, akiknek a viszonya össze-
tettebb Magyarországgal, mint más 
diaszpórában. Sokan közülük holoka-
uszt-túlélŒk, vagy leszármazottaik, 
akik a népirtás traumája miatt eldob-
ták magyar identitásukat, és a mai 
napig bizalmatlanul, tekintenek a 
magyarságra. 

A helyi magyarok, az általuk alko-
tott csoportok között, mint sok más 
helyen is, jellemzŒ a széthúzás. Ha 
valaki alapít egy szervezetet, akkor a 
korábban aktív szervezetek, csopor-
tosulások konkurenciát látnak benne, 
és nem mennek el a rendezvényeikre. 
Ez általános probléma. A jól mûködŒ 
szervezetek, társaságok: A Drory 
Izraeli-Magyar Könyvtár Givatayim-
ban, Izraeli-Magyar Filozófus Társa-
ság, Magyar-Izraeli Tudományos Tár-
saság 

Közösségi élet 
FŒbb programok – ünnepek, projek-

tek, eredmények: 
A könyvtárat igyekeztem népsze-

rûsíteni a rendezvényeimen, illetve 
megkezdtem az elektronikus kataló-
gus elkészítését. Itt szokott kéthavon-
ta színvonalas elŒadásokat szervezni 
az Izraeli-Magyar Filozófus Társaság, 
legtöbbször Magyarországról meghí-
vott elŒadókkal. Ezeken én is részt 
vettem. Havonta egy rendezvény va-
lósul meg a nagykövetség szervezé-
sében a Magyar-Izraeli Tudományos 
Társaság számára. 

A nagykövetség szervezésében a 
március 15.-ét, az október 23.-án és a 
Mikulás ünnepséget tartják meg. A 
rendezvények megszervezésében, és 
lebonyolításában én is résztvettem. 
Az október 23.-i ünnepségen én vol-
tam a hivatalos fotós, a Mikulás ün-
nepségen többek között gyerekfoglal-
kozásokat vezettem le. 

Minden héten részt vettem a hétvé-
gi magyar iskolában és óvodában, 
ahol segítettem a foglalkozások leve-
zetésében. Szerveztem táncházakat 
és tánctanításokat felnŒtteknek és 
gyerekeknek. Gulyásozást szervez-
tem kétszer. Ez a programom volt a 
legsikeresebb. Mind a két alkalommal 
több mint 200 ember eljött, és min-
denki nagyon elégedett volt. A prog-
ramot kombináltam a magyar iskola 
és óvoda tanárai által lebonyolított 
gyerekprogramokkal.

 Cfaton a magyar származású zsi-
dóság emlékmúzeuma csodás magyar 
emlékeket Œriz és legalább 10 magyar 
dolgozik ott nap mint nap önkéntesen, 
hogy szépen karbantartsák ezt. 

Javaslatok a következö
KCSS Programra: 
További magyar iskolák létrehozá-

sával Jeruzsálemben és Haifán. Eh-
hez az igényeket már Jeruzsálemben 
felmértem, nagyon sok levél, név fu-
tott be hozzám, akiket érdekelne a 
magyar iskola ezeken a településeken. 
TanárnŒ jelölt (jelöltek) is vannak rá. 
Helyszínt kell keresni hozzá, lehe-
tŒleg ingyen felajánlottat, és megala-
pítani a hétvégi iskolákat/óvodákat. 

(Beszámoló vége.)
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Második rész
Volt még két jelentŒs esemény. Az 

egyik az, hogy Gergely Erzsébet, a 
Közgazdasági Egyetem polgaz ta-
nársegédje (biztos, hogy a PetŒfi Kör 
vezetŒsége és Tánczos tudta nélkül) 
felszólalt, és elŒször – nem csökkent-
ve Litván érdemeit! – párton kívüli 
fórumon, tömegek elŒtt kimondta azt, 
hogy Rákosinak mennie kell. Kimond-
ta azt, hogy Rákosiban és GerŒben 
elveszítettük a bizalmunkat. Ekkor 
volt az, hogy a Népszava újságírói 
föltalálták magukat, s elkezdték skan-
dálni, visszájára fordítva, hogy vesz-
szen Rákosi, éljen a párt! Ezzel át-
menetileg megmentették a helyzetet.

Kiss Károly, aki jelen volt, valószí-
nûleg ugyanolyan sápadt volt, mint 
mi. Akkor néhány perccel a botrány 
után, Tánczossal az volt a vélemé-
nyünk, hogy ezzel végünk van. Nem 
lesz több PetŒfi Kör, ezt tovább nem 
fogják tûrni. Azt gondoltuk, hogy a 
PetŒfi Kör és bennünket egyaránt be 
fognak csukni.

Hegedûs B. András
A PetŒfi Kör sajtóvitája – 1956. júni-

us 27. – úgy került be a köztudatba, 
hogy fölszólalt Déry Tibor meg Tar-
dos Tibor, meghirdették a sajtósza-
badságot, és az egy „ellenforradalmi” 
ülés volt. Ez így persze leegyszerû–
sítés! ElŒször is Déryt rosszul idézik. 
Déry sok minden mást is mondott, 
amit nem idéznek. Leginkbb azt 
mondta el, hogy miért nem bízik 
Révai Józsefben, Horváth Mártonban, 
Darvas Józsefben. Komoly analízisét 
adta e három ember politikai tevé-
kenységének. Itt hangzott el Déry 
híres mondása, hogy a sánta paripá-
kat a sánta szamarak fogják követni. 
És követelte a struktúra teljes átala-
kítását. 

Tardos Tibornak az a mondata, 
hogy hogyan történt 1848-ban a nyom-
dák lefoglalása, abban a légkörben 
csak egy szimpatikus szónoki fordulat 
volt. JelentŒs volt viszont, hogy fölvo-
nult a magyar sajtó és tájékoztatás 
teljes vezérkara. 

Három központi vezetŒségi tag szó-
lalt fel: Horváth Márton, a Szabad 
Nép fŒszerkesztŒje, Vas Zoltán és 
Nógrádi Sándor. És ugyan megpró-
bálták – különbözŒ erŒvel – védeni a 
mundér becsületét, de teljes egészé-
ben defenzívában voltak.

Horváth Mártont kifütyülték, Vas 
Zoltán a nyilvánosság elŒtt átállt, 
Nógrádi pedig megpróbálta menteni 
a menthetetlent. Mikor éjjel három-
kor a vita befejezŒdött, Horváth Már-
ton ott állt merŒ lucsokban az izzad-
ságtól. Megkérdeztük tŒle, mi a véle-
ménye. Azt válaszolta: „Borzasztó, 
ami történt, de sajnos el kell ismer-
nem, hogy az elvtársaknak minden-
ben igazuk van.” Nem ismerem Hor-
váth Mártont, de a fordulatát erre a 
pillanatra teszem. 

A legfontosabb Losonczy Géza zár-
szava volt. Elmondta példátlan önkri-
tikáját, és azt, hogy a progresszió 
ügyét csak akkor szolgálhatja az em-
ber, ha szembenéz saját hibáival. Ez 
azért volt egyedülálló, mert még a 
PetŒfi Körben sem vállalkozott senki 
arra, hogy sokévi súlyos börtön után 
elŒvegye azt, hogy a negyvenes évek 
végén, az ötvenes évek elején milyen 
hibákat követett el. Losonczy fölvá-
zolta a magyar sajtó helyzetét, statisz-
tikai adatokat mondott, elmondta, 
hogyan sorvasztották el a vidéki 
lapokat, és kifejtett egy ötvenhatos 
sajtószabadság-gondolatot, ami aztán 

Œsszel, az újságíró-közgyûlés idején 
több formában a hivatalos sajtó hasáb                  
jain is megjelent. 

Poznan
Másnap, június 28-án volt a poznani 

munkásfelkelés, amit fegyverrel ver-              
tek szét. Az természetesen vicc, hogy 
a sajtóvitának bármi köze lett volna 
Poznanhoz, de a magyar vezetŒk fejé-
ben így jelent meg. A magyar sajtó, 
ha röviden és alulértékelve, de elég 
hamar hírt adott róla, azt hiszem, már 
pénteken vagy szombaton tudtuk, 
hogy Poznanban munkásfelkelés volt, 
és azt is tudtuk, hogy ezt a mi nya-
kunkba fogják varrni. Ezért, amikor 
szombaton híre ment, hogy a KV-t 
rendkívüli ülésre hívták össze, ponto-
san tudtuk, hogy mirŒl lesz szó. Nem 
voltak illúzióink. A KV-ülésen Rákosi 
tartotta az elŒterjesztést, s hoztak egy 
határozatot, amely elítélte a PetŒfi 
Kör, az írók, az újságírók és az ellen-
zék tevékenységét.

Én meg voltam gyŒzŒdve róla, hogy 
ezt Rákosi nem ússza meg, és azzal 
hogy hoznak egy ilyen határozatot 
egyhangúlag és a PetŒfi Kör mûködé-
sét gyakorlatilag megszüntetik, ez 
nincsen lezárva. Tánczos nem volt 
ennyire optimista. Ô egy hosszabb, 
nehezebb periódusra számított. El 
volt készülve keményebb retorziókra 
is, pláne a Déry és a Tardos kizárása 
után úgy gondolta, hogy most újabb 
terrorhullám következik. De hát én 
váltig mondtam neki, hogy nem 55 
telén vagyunk, hanem 56 nyarán va-
gyunk, és ezt nem lehet megcsinálni. 
Nem sokáig kellett gyŒzködni. Túlzás 
volna azt mondani, hogy gyŒzködni, 
mert mondom, Tánczoson semmiféle 
riadalomnak, ijedtségnek, pániknak 
vagy visszahŒkölésnek jelét nem lát-
tam, de hát nem maradt hatástalanul 
a dolog, mert bekövetkezett a Miko-
ján ideérkezése és a Rákosi bukása, 
amiben szerintem a PetŒfi Körnek és 
különösen a sajtóvitának döntŒ szere-
pe volt, kettŒs értelemben. Azért 
mondom, mert a másikra nem na-
gyon szoktak emlékezni, nem nagyon 
szokták említeni. Az egyik az a tö-
megmérete, az ereje a demonstráció-
nak. Másrészt a mértéktartása, ami 
szerintem legalább ilyen fontos volt. 
Nyílván hatott a szovjet vezetŒkre, 
hogy ez bizonyos határokon nem lé-
pett túl, akkor, amikor Lengyelország-
ban forradalmi a helyzet és minden 
pillanatban kirobbanástól lehet tarta-
ni, akkor Budapesten lejátszódik egy 
ilyen tömegdemonstráció, amelyik 
egy pillanatig nem látszik veszélyez-
tetni a rendszer fönnállását és amely-
nek a szovjetellenes alhangjai is na-
gyon-nagyon mérsékeltek voltak, ami 
nyilván úgy hatott, hogy ez az a hely, 
ahol most kell közbelépni, ha nem 
akarjuk azt, hogy nemsokára odake-
rüljünk, ahol Lengyelországban va-
gyunk.

Ezzel szemben nagy jelentŒsége 
volt szerintem az országos közvéle-
ményben a poznani eseményeknek. 
Az elementáris hatással volt. A leve-
gŒben lehetett érezni, hogy valami 
történt! És elementáris ereje volt 
annak is, hogy a PetŒfi KörrŒl a 
nyilvánosság elŒtt megjelent egy 
olyan kommüniké, amely már nem 
mint valami kis ifjúsági vagy értelmi-
ségi egyesületrŒl beszélt, hanem egy 
nagyon fontos politikai szervrŒl. Meg 
vagyok róla gyŒzŒdve, hogy az embe-

rek tíz- és százezrei abból szereztek 
tudomást arról, hogy van a PetŒfi 
Kör, s hogy ez micsoda jelentŒségû 
dolog, hiszen idáig a beavatottakon és 
az értelmiségieken kívül errŒl nagyon 
sokan nem tudtak. Nekem az a véle-
ményem, hogy a PetŒfi Kör országos 
nyilvánosságot ezzel a határozattal 
nyert, és ez egy nagyon szerencsés 
dolog volt, hogy a poznani esemé-
nyekkel egybeesett.

OKTÓBER 23. 
HétfŒn a PetŒfi Kör vezetŒsége per-

manensen ülésezett. A kedd reggeli 
lapokban megjelent a PetŒfi Kör ve-
zetŒségének 12 pontja, és kedd reg-
gelre mindazok, akik épkézlábak vol-
tunk, bementünk a Köztársaság téri 
budapesti DISZ-irodába, ahol a PetŒfi 
Körnek volt egy szobája. Ezt talán 
csak azért érdemes kihangsúlyoznom, 
mert mi a Köztársaság térre nem 
nagyon szívesen jártunk. Ez olyan 
nagyon apparátus ízû dolog volt. 
BelépŒ kellett, igazolványokat kellett 
felmutatni, szóval az nem nyílt dolog 
volt, szívesebben üléseztünk a Belvá-
rosi Kávéházban vagy a Kossuth 
Klubban. 

Kedd reggel már tudtuk, hogy elŒzŒ 
este a Mûegyetemen elhatároztatott a 
tüntetés. Hogy ebbŒl mi lesz, azt 
ugyanúgy nem tudtuk, mint senki 
más. Én reggel 9-kor még talán be-
mentem a bölcsészkarra, a Pesti Bar-
nabás utcába, ahol már minden lán-
golt, utána mentem a Köztársaság 
térre. Akkor volt az, amit a Fehér 
Könyvben úgy lehet olvasni, hogy a 
PetŒfi Kör mindenfelé küldöttségeket 
menesztett. A Pártközpontba hárman 
mentünk el: Csatári Dániel, magam, s 
azért mondom magamat másodiknak, 
mert a harmadik Gergely Mihály, 
akkor fiatal író volt, akinek direkt 
köze a PetŒfi Körhöz nem volt. Ez is 
mutatja, hogy akkor ez már ilyen 
forradalmian bomló állapot volt, hogy 
Œ lett a delegációnak a harmadik 
tagja. Tulajdonképpen azóta sem 
tudom, hogy miért. Miért nem Tán-
czos jött a Központi VezetŒségbe 
tárgyalni? Rendkívül egyszerû a vá-

lasz: délben 2-re össze volt hívva a 
DISZ KV rendkívüli ülése. Azt nem 
lehetett tudni, hogy aznap tüntetés 
lesz, pláne azt nem, hogy kitör a for-
radalom, és Tánczos számára az 
utolsó délelŒttön fontosabb volt az, 
hogy erre a kv-ülésre készüljön fel, 
mint az, hogy holmi tüntetések ügyé-
ben alkudozzon a párt Központi Veze-
tŒségénél. Tehát én a jelentékteleneb-
bik ügyet kaptam meg, és így került 
sor arra, hogy én mentem el a Párt-
központba. 

Ez a három javaslat a következŒ 
volt. Az elsŒ: minthogy a tüntetés 
meglesz – akár akarjuk, akár nem – a 
Bem téri gyûlésre adjon a párt egy 
szónokot, és ez Kádár legyen, mint 
aki a párt számára és a diáktömegek 
számára egyaránt elfogadható. Nagy 
Imrét nem lehetett javasolni, hiszen Œ 
egy egyszerû, frissen visszavett párt-
tag volt, nyilvánvaló volt, hogy né-
hány óra alatt nem kap a Központi 
VezetŒségtŒl meghatalmazást arra, 
hogy szónokoljon. A második: garan-
táljuk, hogy a rendŒrség nem fog 
lŒni. És a harmadik javaslatunk az 
volt, hogy adjanak néhány olyan 
hangszórós kocsit, amikkel mi tudjuk 
uralni a tüntetést a reggel megjelent 
12 pontunkkal, hogy ne olyan jelsza-
vak legyenek, amelyeket mi magunk 
is túlzottnak tartottunk. Tehát az le-
gyen, hogy „Éljen a lenini egyenjogú-
ságon alapuló szovjet-magyar barát-
ság!” – utána lehet nézni – ez hangoz-
zék a hangszórókban és ne az, hogy 
„Ruszkik haza!”

Köböl és Orbán a legmerevebben 
elutasították a javaslatot, közölték, 
hogy a Politikai Bizottság tárgyal, 
elmebaj, amit akarunk, ennek az 
eldöntését nem lehet percek alatt 
forszírozni stb., stb. Én azt javasol-
tam, hogy legalább jöjjenek ki. Orbán 
nem volt hajlandó elhagyni a Pártköz-
pontot. Köböl annyit megtett, hogy 
kijött velem az Œ kocsiján az ELTE-
re, ahol már egy teljesen más szitu-
áció volt a reggelhez képest. Az 
egyetem függetlenített párttitkára 
neki ugrott Köbölnek, hogy mit csinál 
a párt, és miért nem intézkednek, 
majd átmentünk a mostani Egyetemi 
Színpadra, ahol Köbölt megkértem, 
hogy szólaljon fel a párt nevében. 
Köböl azt mondta nekem, hogy „az 
elvtársaknak mindenbe igazuk volt, 
reggel mi rosszul ítéltük meg a hely-
zetet”, de nem szólalt fel, mert nem 
volt felhatalmazása.

Huszár Tibor
[Október 23-án] 
A PetŒfi Kör vezetŒségében arról 

esett szó, hogy ki tudna hatni a tö-
megre. Én Veres Péterre és Kádár 
Jánosra emlékszem. Kádár Jánossal 
én beszéltem telefonon. Azt mondta, 
hogy eszelŒsek vagyunk, rohanunk a 
végzetbe, felelŒtlen gyújtogatás, neki 
ehhez semmi köze. Nem törŒdtem 
bele a kudarcba, megkerestem MezŒ 
Imrét. Elmondta, hogy a Budapesti 
RendŒr-fŒkapitányságon az a véle-
mény, hogy bármi történjék az utcán, 
passzívan fognak viselkedni. És hogy 
megengedik a tüntetést, de a DISZ 
égisze alatt. Beszélgetésünk közben 
jött egy üzenet, hogy Tánczossal azon-
nal menjünk az MDP KV székházába. 
Ottt – megjelent Marosán György, és 
azt mondta Tánczosnak: „Azt üzenem 
a barátainak, hogy ha ma kiviszik a 
diákságot az utcára, mi holnap hozzuk 
a vörösöket.”

Három-négy óra múlva behívtak 
bennünket a Politikai Bizottság ülésé-
re. Elmondták, hogy a tüntetést enge-
délyezik, de ezért a DISZ KV-nak kell 
a felelŒsséget vállalnia. Kádár kor-
rekt volt, azt mondta, ha engedélyezik 
a tüntetést, akkor övék a felelŒsség, 
azt nem lehet áthárítani. 

Litván György
[Október 22-én] 
Azt hiszem, a Kossuth Klubban volt 

a PetŒfi Körnek helyisége, és ott ülé-
sezett a vezetŒség, és hát még egy 
páran mi, akik odatartoztunk. Kide-
rült, hogy már egész nap gyûléseztek 
a mûegyetemisták. Akkor ott csinál-
tak egy listát, hogy ki menjen el erre, 
arra, amarra az egyetemre, és a 
Somogyi Árpád szobrásszal, Horváth 
Teri színésznŒvel egy páran a Mû-
egyetemre mentünk, ahol akkor már 
izzó légkörû nagygyûlés folyt.

Azt hiszem, 24-ére volt kitûzve a 
PetŒfi Körnek egy vitája, Mészáros 
István „Nemzeti jelleg az irodalom-
ban” vagy valami ilyen címû cikkérŒl, 
és emlékszem, hogy napokkal elŒbb 
figyelmeztettem Tánczost. Azt mond-
tam neki, hogy úgy kell készülni erre 
a vitára, hogy itt egy nacionalista 
tüntetésre lehet számítani érzésem 
szerint, mert ez annyira benne van a 
levegŒben. Tehát ezt annak jellemzé-
sére mondom, hogy ezt pár nappal 
elŒbb, nyilván éppen a diákparlament-
ben meg a saját tanítványaimtól hal-
lottak hatására már érzékeltem, hogy 
itt egy más, a mi reformprogramun-
kon túlmenŒ, új követelés, új rend-
szer van kialakulóban.

Szóval reggel, emlékszem, a Moszk-
va téren már ki voltak ragasztva a 
pontok, és akkor aztán hamar ott-
hagytam az iskolát, és bementem a 
PetŒfi Kör Köztársaság téri irodájába, 
mert a budapesti DISZ-nél volt a Pe-
tŒfi Kör titkársága, és ott is percen-
ként jöttek emberek, és folyton errŒl 
volt szó, hogy lesz, nem lesz, de az, 
hogy felhívások jelentek meg, az 
irányban, hogy ne legyen, ez nem azt 
jelentette, hogy el is hisszük, hogy 
valóban nem lesz tüntetés. Ez nyitott 
kérdés volt akkor, pláne azután, hogy 
belügyminiszteri rendelettel betiltot-
ták. Ez megint egy provokáció, szóval 
olyan durva beavatkozás volt, ami 
világosan továbblendítette a dolgokat, 
akkor már nem lehetett megállítani. 

Hegedûs B. András
A PetŒfi Kör október 23-án felbom-

lott. Október 23. és november 3. kö-
zött mindenki egyénileg csinálta, amit 
csinált. A Körnek két megnyilvánu-
lása volt. Az egyik Tánczosnak, a 
PetŒfi Kör titkáraként elhangzott fel-
hívása az ifjúsághoz október 24-én 
vagy 25-én a Magyar Rádióban, 
amiben a Nagy Imre-kormányhoz 
való csatlakozásra és fegyverletételre 
szólította fel a fegyveres ifjúságot. 
Emiatt november 3-án – ez a második 
esemény – óriási botrány volt a PetŒfi 
Kör vezetŒségi ülésén, mert Sánta 
Ferenc, a vezetŒség tagja, súlyos 
szemrehányásokat tett Tánczosnak 
konformista magatartása miatt, hogy 
a vezetŒség felhatalmazása nélkül 
megalkuvó magatartást tanúsított. 

***
Tanulság: A PetŒfi Kör a kommuniz-

mus elvére alapozott társadalmi be-
rendezkedés fenntartása érdekében 
akarta megjavítani a magyarországi 
hatalmi szerkezetet. A kommunista 
rend megdöntésére kirobbant forra-
dalomhoz és szabadságharchoz sem-
mi közük nincs, azok ellenében szor-
goskodtak.                              (Vége.)

A Petôfi Kör szerepe 1956-ban
9. oldalMAGYAR ÉLET2016. július 21.

Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. július 24-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)
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra 

a Bocskaiban Mindenkit szeretettel 
várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. július 24-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) 2016. július 24-én 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) 
2016 július 24-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) Július

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.július (minden hónap harmadik vasárnapján) 

du. 2 órától Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet és magyar nyelvû játszó csoport Presbyterian Church 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 Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Megemlékezés július 24-én
A North Fitzroy-i Magyar Református Templomban

(121 St. Georges Road)
Istentisztelet keretében emlékezik meg 

gyülekezetünk,
Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és városunk temetôiben 
nyugvó gyülekezeti tagjainkról.

Istentisztelet után
gyülekezetünk elhelyezi a hála és köszönet koszorúit 

a templom falában lévô Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk!
Megemlékezés után, ebéd várja a  templom melletti 

Bocskai Nagyteremben.

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában
EMLéKFALAT

állított az örök pihenôre tért honfitársaink 
hamvainak elhelyezésére. 

Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 
kegyelettel megôrzi. 

Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 
reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 
álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 
szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 
örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 
vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 

A legszebb ima:
Egy kedves olvasónk ajánlotta, hogy jó lenne röviden megismertetni az Úri Imáját, az Apostoli Hitvallást és 

a Tiz Parancsolatot azokkal is, akiik nem részesültek vallásos nevelésben.
E héten kezdjük az Úr Imádságával - a Miatyánkkal
Ti azért így imádkozzatok:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te 

akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; és ne vígy minket a 
kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsôség. Mind 
örökké. Ámen!
A keresztény világ legismertebb imádsága a Miatyánk. Máté evangéliuma szerint Jézus tanította a 

tanítványainak a hegyi beszéd részeként. Egy rövidebb változata szerepel Lukács evangéliumában is.  A 
világ szinte minden nyelvére lefordították. A latin nyelvû fordítás kezdôszavai alapján szinte az egész 
világon Pater Noster elnevezéssel ismerik. Szokás még az Oratio dominica, az Úr imája elnevezéssel is 
hivatkozni a Miatyánkra. A protestáns körökben elterjedt „az Úrtól tanult imádság” megnevezés pontosabban, 
félreérthetôség mentesen nevezi meg az imádságot.
A Miatyánkról igy tanit a református káté:
120. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk: „Mi Atyánk”?
Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti gyermeki félelem és bizalom ébredjen bennünk. 
Ez imádkozásunk fundamentuma, mert Isten Krisztus által Atyánkká lett, és amit tôle hittel kérünk, sokkal 

inkább megadja nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tôlünk a földi jókat. (Heidelbergi Káté 120 
kérdés)
A Miatyánkban tehát a keresztyén ember a legnagyobb bizalommal fordul Isten felé. Mondjuk el gyakran 

mi is az imádságok imádságát, a Miatyánkot.



Háromszáznegyven éve hunyt 
el Szícília partjainál az ártatla-
nul elítélt és elhurcolt magyar 
protestáns gályarabok megmen-
tôje

Dánia partjainál egymással csatázott 
1659-ben a holland és a dán flotta, és 
amikor Michiel de Ruyter holland 
admirális szeptember 25-én levelet írt 
az amszterdami admiralitásnak a hadi 
helyzetrôl, jelezte, hogy a svédekkel is 
meg akar ütközni. Ez a levél 2007-ben 
felbukkant az Amszterdam melletti 
Haarlemben található Bubb Kuyper 
aukciósház árverésén, ahol 11500 
euróért –-- akkor csaknem hárommillió 
forintért –-- talált gazdára. Az árveré-
sen elkelt régi levélrôl a magyar sajtó 
is beszámolt.

Persze akár legyinthetnénk is egy ef-
féle hírre. Csakhogy Ruyter admirális-
nak köze van a magyarokhoz, ugyanis 
1676-ban elérte a nápolyi alkirálynál, 
hogy engedje szabadon a gályarab-
ságra ítélt magyar protestáns prédiká-
torokat. I. Lipót, a Magyar Királyság 
alkotmányát semmibe véve 1673 feb-
ruárjában, az ország teljhatalmú kor-
mányzójává nevezte ki Johann Cas-
par Ampringent, a Német Lovagrend 
nagymesterét. A protestánsokkal 
szembeni vallási türelmetlenség ezu-
tán odáig fajult, hogy szeptemberben 
Szelepcsényi György esztergomi ér-
sek elnökletével rendkívüli bíróságot 
állítottak fel Pozsonyban. A bíróság 
elôször harminchárom evangélikus 
lelkészt, majd 1674 tavaszára már 
mintegy hétszáz református és evan-
gélikus prédikátort és tanítót idézett 
maga elé. Az ellenük felhozott vád 
felségsértés és hazaárulás volt. Az idé-
zésre háromszáznál többen jelentek 
meg.
Ellenreformáció
Payr Sándor írta A magyar protes-

táns gályarabok címû tanulmányában 
(Budapest, 1927): „A vádlottak Szelep-
csényi elôtt mindig azt sürgették, hogy 
ne általánosságban ítéljenek el 700 
lelkészt, hanem állapítsák meg név 
szerint, ki, mikor, hol és miben vétke-
zett? De erre nem került a sor, 
egyenként ki sem hallgatták ôket, 
hanem kimondották a halálos ítéletet 
jelenlevôkre és távolmaradottakra 
egyaránt.” A halálbüntetéstôl a vád-
lottak csak úgy menekülhettek meg, 
ha áttértek a katolikus vallásra vagy 
írásban lemondtak egyházi szolgála-
tukról. Sokan ezt az utat választották, 
csakhogy mentsék az életüket, de 67 
prédikátor kitartott hite mellett és 
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nem adott reverzálist.
Ez a protestánsok ellen létrehozott, 

tevékenységét és ítéleteit tekintve leg-
hírhedtebb vésztörvényszék már ne-
gyedik volt a sorban. Payr Sándor sza-
vaival „Lányi György szemtanú 
szerint csak mintegy 400-an jelentek 
meg; pontosabb számítás szerint 284 
evangélikus és 52 református lelkész 
és tanító, összesen 336-an... A törvény-
szék igazi célját most is Széchenyi 
György gyôri püspök árulta el. Midôn 
ezt az udvarában levô fôemberek 
megkérdezték: mit akarnak annyi lel-
kész megidézésével, akikrôl maguk 
tudják legjobban, hogy ártatlanok, 
Széchenyi azt felelte: »Magyarország-
ban az evangélikusoknak olyan kötelet 
fontunk, melyet ha nyakokba rántha-
tunk, az evangélikus vallás soha többé 
lábra nem áll; ha pedig ezt nem tesz-
szük, bajt szerzünk magunknak«.”

Három vádpontot olvastak a beidézet-
tek fejére: „gyalázták a vallást, részt 
vettek a rebellióban és cimboráltak 
a törökkel”. Legkeményebb vádlójuk 
Kollonich Lipót bécsújhelyi püspök, 
a magyar királyi kamara elnöke volt. 
II. Rákóczi Ferenc szerint tôle szár-
mazott ez a veretes mondás: „Magyar-
országot rabbá, azután koldussá s vé-
gül katolikussá teszem.” (E kijelentés 
elhangzását egyesek késôbb cáfolni 
próbálták, de több történetíró hiteles-
nek tartja.)

A bírák elfogultsága és rosszindulata 
kiolvasható a fennmaradt jegyzôköny-
vekbôl, s egyre nyilvánvalóbbá vált a 
külföldi megfigyelôk elôtt is. Payr 
György írta: „A bécsi holland követ, 
Hamel Bruyninx Gellért, egy buzgó 
református, kit késôbb a magyarok 
atyjának neveztek, vizsgálat alá vette 
az ügyet, lázadásról vagy hitüldözésrôl 
van-e itt szó. Mint szigorú erkölcsû, 
komoly diplomata, alaposan, megfon-
toltan járt el, a hitrokonság sem tette 
elfogulttá, hanem követtársával eljött 
Magyarországba s maga személyesen 
tartott több fontosabb helyen vizsgá-
latot s csak ezután írta meg emlékiratát 
I. Lipót és a holland rendek számára. 
Ez a fontos kézirat Sárospatakon van, 
máig sem jelent meg nyomtatásban, 
pedig ez döntötte el a gályarabok 
ügyét, ez hatott Lipótra és a holland 
rendekre s ez a szenvedô hitvallók és 
mártírok tárgyilagos, alapos igazolá-
sa.”

Ám, amíg a holland követ lelkiismere-
tes munkájának eredménye lett, sokan 
váltak ártatlan áldozataivá I. Lipót 
ellenreformációs politikájának. Sely-
lyei István pápai református püspök 
különösen bátran védelmezte ügyüket 
a törvényszék elôtt, amivel maga ellen 
fordította a bírák haragját. Ôt és négy 
társát Berencs várába zárták. „Undok 
szikla üregbe” vetették ôket, mely in-
kább sír volt, mint börtön, telve pi-
szokkal, férgekkel. Bilincsekbe verve 
a legnehezebb munkát végezték téli 
hidegben, majdnem ruhátlanul. Olya-
nok voltak már, mint a csontváz. A 
várparancsnok is megszánta ôket, de 
Kollonich azt írta: „Ne törôdj velük, 
lesz még annyi föld a berencsi határ-
ban, ahova el lehet ôket temetni.”A 
legszörnyûbb megpróbáltatások azon-
ban csak ezután következtek. Kol-
lonich Lipót nem akart lemaradni 
Szelepcsényi György mellôl, és negy-
venkét prédikátort, akiket a berencsi, 

Ruyter admirális 
legfényesebb diadala

a lipótvári és a komáromi várbörtönök 
sem törtek meg, gályarabságba kül-
dött. A kegyetlen Gemanner kapitányt 
bízta meg azzal, hogy a gyászos me-
netet Nápoly felé vezesse. A megbilin-
cselt prédikátorokat nehéz hegyi uta-
kon keresztül hajtották Triesztig. „A 
bilincs és a sziklás, hegyes út bizony 
véresre törte lábukat, vérpirosra fes-
tették az idegen rögöt, amerre jártak. 
Sarujok, ruhájuk lemállott s legjobban 
bántotta magyar nemesi önérzetüket, 
hogy Gemanner még a szakállukat, 
bajuszokat is lenyíratta.” 
Szenvedések és szökések
Hajófenekébe kényszerítve két hétig 

hánykolódtak 1675 áprilisában a viha-
ros tengeren, amíg megérkeztek Pes-
carába. Innen ismét gyalog folytatták 
az utat, de a sok verés miatt hatan csak 
Theate városig jutottak. Köztük volt a 
beteg Miskolczi Mihály füleki lel-
kész, akit a társai addig pokrócba ta-
karva szállítottak. „A további úton 
Pesculopenatarium helységet elhagy-
va az öreg Edvi Illés Gergely 
malomsoki lelkészt, ki dysenteriában 
(vérhasban) szenvedett, szamár hátá-
ra ültették s két oldalról a társai támo-
gatták. Egy meredek sziklás helyen 
azonban elôre bukott és szörnyet halt. 
1675. április 29-én volt ez. Ruháit a 
katonák levonták s fogolytársait to-
vább hajtva temetetlenül hagyták ott 
az ebek és madarak martalékául.”Az 
agyongyötört emberek közül egyesek 
elhullottak, mások megszöktek, és ve-
szedelmes kalandok közepette jutottak 
barátságos körülmények közé. Lányi 
György, a fiatal korponai rektor pél-
dául Capra Cotta városánál egy erdôn 
keresztül talált egérutat. Csodával 
határos módon eljutott Fürstenfeldig, 
Kôszegig, majd Sopronig, ahol két hé-
tig rejtôzött Lang Mátyás lelkésznél. 
Végül Lipcsében kötött ki. Teológus 
lett, és ott hunyt el 1688-ban. Captivitas 
Papistica címû munkájában 1675-ben 
beszámolt saját és prédikátor társai 
szenvedéseirôl. „Ugyanitt sikerült el-
menekülni Masnitius Tóbiás illavai 
lelkésznek és Simonides János 
breznóbányai rektornak is, kik szintén 
leírták szenvedéseiket.”Sok prédikátor 
nem jutott el Nápolyig, néhányan pe-
dig késôbb hunytak el. Az élôket 
egyenként ötven aranyért megvásá-
rolták, s ettôl kezdve az eddigieknél is 
borzalmasabb gyötrelmek vártak rá-
juk. Félmeztelenül, tûzô napsütésben, 
evezôpadokhoz láncolva, idegen rab-
szolgákkal együtt, étlen-szomjan kel-
lett dolgozniuk. Aki lankadt, azt kor-
bácsütésekkel serkentették 
erôteljesebb munkára. „A súlyos 
evezô minden rántásra majd a kar-
jukat tépte ki, ha szemközt kapták a 
hullámokat. S ilyenkor még a szájukat 
is felpeckelték, hogy ne jajgathas-
sanak... térítô barátok és jezsuiták is 
özönlöttek reájuk, kik hitehagyás fe-
jében ígértek szabadulást. Július 2-án 
hetet még messzebb Szicília szigetére 
vittek közülök hajón a franciák ellen. 
Ezek közt volt Zsédenyi István dör-
gicsei, Mazári Dániel tamási és Tin-
kovics János lesti lelkész. Zsédenyi a 
kínok közt agyhártyagyulladást kapott 
s már a tengerbe akarták vetni. Mazári 
Dániel meg is halt Szirakuzában, 
Tinkovics Nápolyba visszatérve halt 
meg. Ugyanitt Nápolyban lehelték ki 
lelküket Borhidai Miklós rábaszent-
andrási evangélikus, Szilvási István 

császári és Füleki István gömörnap-
rágyi református lelkészek s Paulo-
vics Mihály turóczszentmártoni 
evangélikus rektor.”
A prédikátorok kiszabadultak
A magyar gályarab lelkészek olyan 

elképesztô szenvedéseken mentek ke-
resztül, amelyek még a kor mércéjével 
mérve is rettenetesek voltak. Szeren-
csére akadtak tisztességes, segítôkész 
kortársak, akik sokat tettek megmen-
tésükért. Két nápolyi evangélikus ke-
reskedô, Weltz György és Fülöp 
gyakran látogatták, és amennyire 
lehetett, segítették ôket. A nürnbergi 
Zaff Miklós orvos-lelkész pedig Ve-
lencébôl levelezve igyekezett felhívni 
Hollandia, Svájc, Anglia és Németor-
szág figyelmét a magyar gályarab 
prédikátorokra. A már említett bécsi 
holland követ, Hamel Bruyninx is 
átadta emlékiratát I. Lipótnak. A hol-
landok azonban ennél többet is tettek. 
Gyûjtést indítottak, így a fejenkénti 
száztalléros váltságdíjat Bruyninx le-
tehette az életben maradt gályarabo-
kért.
A szabadulást jelentô döntô moz-

zanat kétségkívül a nagyszerû és 
tiszteletre méltó Michiel de Ruyter 
holland admirális nevéhez kötôdik. 
Amikor küldetésének megfelelôen 
Nápoly felé közeledett hajóhadával, 
útközben levelet küldött a nápolyi alki-
rálynak, mellékelve Bruyninx követ 
iratát. Payr Sándor szerint az alkirály 
a nápolyi törvényszékkel megvizs-
gáltatta a magyar gályarabok ügyét, s 
ez is ártatlanoknak nyilvánította ôket. 
„Végre 1676. február 11-én maga Ruy-
ter jelent meg hajóhadával a kikötôben 
s erre a nápolyi alkirály azonnal el-
rendelte a gályarabok szabadon bocsá-
tását. Ruyter tengernagy sok diadala 

között ezt becsülte legnagyobbra.” 
Huszonhat magyar prédikátor léphe-
tett az admirális hajójára (összesen 
harmincketten maradtak életben). Az 
admirális így hárította el Harsányi 
István rimaszombati lelkész hálálko-
dását: „Mi itt csak Istennek voltunk 
eszközei, Istennek adjatok hálát.” 
Az admirális így emlékezett vissza a 
gályarabok kiszabadítására: „Sok gyô-
zelmet vívtam életemnek minden 
rendiben ellenségeim felett, de az én 
legfényesebb diadalom az, mellyel 
Krisztusnak ártatlan szolgáit az elvi-
selhetetlen terhek alól kiszabadítot-
tam.”

A magyar gályarab prédikátorok 
megmentôje ezután már csak két és 
fél hónapig élt. Szicília partjainál, a 
Siracusai-öbölben egy ágyúgolyó meg-
sebesítette a lábát, és a seb elfertôzô-
dött. A kiváló flottaparancsnok ebbe 
halt bele április 29-én. Amikor Szent 
II. János Pál pápa 1991-ben Magyar-
országon járt, részt vett a debreceni 
református Nagytemplomban tartott 
ökumenikus istentiszteleten. A szenta-
tya ez alkalommal –-- a kiengesztelés 
jeleként –-- megkoszorúzta a gályarab 
prédikátorok emlékmûvét, amelyet 
egy debreceni özvegyasszony kezde-
ményezésére állítottak 1895-ben. Tör-
ténelmi egyházaink már régóta új uta-
kon járnak. Nem ellenfelet, hanem 
szövetségest látnak egymásban, s az 
összefogás, a kölcsönös megbecsülés 
jegyében tevékenykednek. A hitükért 
áldozatra kész, minden szenvedést 
vállaló prédikátorokra és az ôket ki-
szabadító Ruyter admirálisra minden 
magyar ember kegyelettel és tisztelet-
tel emlékezhet.

Bánó Attila
(Magyar Hírlap)

Michiel de Ruyter 
admirális. 

Ferdinand Bol festménye 

Felhívás a Viktóriai 
Magyar Közösségekhez

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a 
Viktóriai Magyar Tanács a Magyar Konzuli Iroda támoga-
tásával, egyhetes eseménysorozattal szeretne méltóképpen 
emlékezni a hat évtizeddel ezelôtti hôsökre a Dél Keresztje 
alatt, Melbourneben.

Október 23-án reggel koszorúzás lesz a Carlton-i emlék-
mûnél, majd református istentisztelet North Fitzroy-ban.

Délután ökumenikus istentisztelet a Wantirna-i Szent István 
templomban, majd koszorúzás a Melbourne-i Magyar Köz-
pont Emlékparkjában.  

Egy hétig nyitva tartó fotókiállítás lesz október 23-tól a Ma-
gyar Központban, melynek megnyitóját követôen kulturális 
mûsort szervezünk az Ifjúsági Teremben. A kiállítás keretében 
számos történelmi és irodalmi elôadás hangzik majd el a hely-
színen. Október 30-án egy gálaebéddel egybekötött kulturális 
mûsor zárja a programsorozatot.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, a közösség 
anyagi támogatására van szükség!

Ennek érdekében augusztus 6-án mûsoros vacsorát tartunk.

További részletekért figyeljék a hirdetéseket!

Kérjük Viktória magyar lakosságának támogatását, mellyel 
kimutathatjuk 1956 eszmeiségéhez való elkötelezettségünket!

Fodor Sándor 
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Ha mindig a fantáziátlan, kicsinyes 
félemberek akarata érvényesült vol-
na, egyetlen híd sem ívelne át a Duna 
felett, s talán még mindig komppal 
járnánk át Budáról Pestre, hogy a ré-
vészek zsebét megtömjük garasaink-
kal. És bizony Esztergom és Párkány 
között is mélán figyelhetnénk a fel-
robbantott híd megmaradt roncsait, 
hallgatva a kis komp dohogó motorját, 
és Géza bácsi bölcs figyelmeztetését 
az örvények közelében: „Pozor!” De a 
budai királyi palota sem mutatná kör-
vonalaiban sem a mai fenséges képét, 
mert hisz mennyi ellenkezést váltott 
ki, hogy megnagyobbítsák a kiegyezés 
után, s ehhez magát a várhegyet is 
kicsit megtoldják. Hogyan gúnyolód-
tak az akkori nyafogók, hogy a fôváros 
a Gellért-hegy sziklái és a Duna közé 
rakpartot robbantatott, s ha már ezt 
megtette, a hegy szikláit kôfaragókkal 
szebbé, „attraktívabbá” tétette. 

Gondoljunk csak Párizs híres jelké-
pére, az Eiffel-toronyra. Mennyi ellen-
állás, gúny, nyálazás és szitok kísérte a 
mérnök grandiózus elgondolását, hány 
híres mûvész fanyalgott „az ô régi Pá-
rizsát” siratva? És hány „vitriolos” 
szózuhatag parentálta el a Várkert 
Duna felôli épületeinek, parkjainak 
felújítását éppen csak pár éve Budán? 
Mennyi gyûlölettôl fröcsögô indulat 
jelent meg a Kossuth tér felújításakor, 
hány fogadatlan prókátor „tiltakozott” 
szegény József Attila nevében, hogy 

A Várban felejtett 
jaguár

„eldugják”? De ha már az Országháznál 
tartunk: mennyi kicsinyes, beszûkült, 
jövôt nem látó heccelôdés kísérte az 
építését! „A világ végére teszik, a 
pusztába –-- mondták –--, gyártelepek 
közé!” És gondoljunk arra a rengeteg 
fölösleges betûheccre, amely a Nem-
zeti Színház körül örvénylett évtize-
dekig, inkább évszázadig. Kádárék 
felrobbantották. Újat nem építettek. A 
nemzeti közadakozás sem sikerült. 
Mintha ennek a nemzetnek nem járna 
Nemzeti Színház, királyi vár, diadalí-
ves híd, negyvennyolcas emlékmû. 
Maradjon minden a régiben. Magas 
bérc sem jár, és sós tenger sem.

Mennyire egymásra talált és talál 
minden korokban a kinevezett „prog-
resszió”, az értékhazudó „európai látó-
kör” és a kicsinyes, zsebre, hatalomra 
dolgozó reakció. Mert ez az igazi reak-
ció! Ez csúfolta meg a szabadságot, 
beszûkítve saját kizárólagos és per-
verz szabadosságába. Ez vonná meg 
tôlünk a jogot, hogy hegyekrôl és ten-
gerrôl álmodjunk. Mégis megtesszük 
a szabadság jegyében. Ha van nemzet, 
amely utolsó emberéig, utolsó véréig 
érdekelt az európai, sôt világszabad-
ságban, az a magyar. Izgágának tûn-

hetünk, talán fantasztának is. Mi csak 
akkor mehetünk hegyekbe, ha szaba-
dok vagyunk, s azok a népek is szaba-
dok, amelyek a történelmi szerencse 
okán magas bércekkel rendelkeznek. 
Csak akkor mehetünk tengerhez, ha a 
közeli tengerpartokon is egyformán 
ragyog ránk a nap. A Nap lehet koz-
mopolita (ha már impresszionista is), 
de mi nem szegény rokonként akarunk 
lézengeni ebben a szabad Európában. 
Nekünk tengerünk az Óperenciás-ten-
ger, hegyeink az égig érnek: nekünk 
van álmunk. 

Szívesen tanulunk. Be is fogadjuk, 
aki jó szándékkal jön: mást sem tet-
tünk ezer éven át. Az elsô híd felépült, 
a Vár is, a Hôsök tere, a Nagykörút, az 
Andrássy út, a többi híd, felépült Bu-
dapest! Építették magyarok, németek, 
angolok, franciák, szlovákok, zsidók. 
Budapest épült! Talán már készen is 
lenne, ha nem rabolják meg, nem rom-
bolják porig újra meg újra. Legutóbb 
1956-ban. S magunk is békeidôben! 
Igénytelenségünkkel, esztelenségünk-
kel. Most már a mi dolgunk, hogy Bu-
dapest Athén is, Párizs is legyen! 
Megrabolt szelleme, leromlott külseje 
megújhodjon. Amikor itt lett volna az 

ideje, mindig jött a légszomjas ijedt-
ség. Már majdnem Párizs volt, de ki-
húzták lába alól a talajt. Vajon mi 
lenne Párizs Bretagne, Burgundia, El-
zász, a Riviéra, a Loire mente nélkül?

A város, a nemzet most fellélegezne. 
Mint tette utoljára 1956. november 23-
án, szombaton, a hûvös, esôs --– majd-
nem havas –-- esti szélben. Megint egy 
kis friss levegôre vágyunk. Kicsit fej-
lôdnénk. Párizsban, a Rue Vaugirardon 
ma más illatok terjengnek, mint 1906-
ban. Még nem szagok, de már nem is 
azok a rejtélyes illatok. Még él ott egy 
titok, ami a hunokat oda vonzza, de 
már nem kell oda vágyódnunk. Rá kell 
jönnünk, hogy itt kell megcsinálni Eu-
rópát. Budapesten. A Prágából mene-
külô Rilke, a Pestrôl szökô Ady, a világ 
összes mûvésze egy álmot kergetett, 
de ebbôl mára legfeljebb a Lajos-ara-
nyak csengése maradt. Európa megint 
valamiféle erjedésben van. Még él és 
létezik, de most sincs velünk, mert 
máshol tart. Most az önpusztításnál. 
És közben áldozati szerepre kénysze-
rül. Nagy birodalmak, erôs, szilárd 
alapú akaratok áldozatává válik. Fel-
készületlen, ez jól látszik.

Széttépik elôbb-utóbb a birodalmak, 
nekünk ebben még annyi szerepünk 
sem lesz, mint egykor katonáinknak a 
Donnál. De ez a jó! Ezért kell felkészí-
teni a lelkünket a küzdelemre, amely 
már régóta folyik. Ez csak úgy lehet-
séges, ha hiszünk benne, hogy értéke-
sek vagyunk, hogy örömére létezünk 
az Istennek, hogy az édes anyanyel-
vünknél s általa meséinknél, dalaink-
nál, verseinknél, vallomásainknál 
semmi, de semmi sem értékesebb. Ha 
ezt nem hisszük, akkor jönnek majd 
furcsa idegenek, és üveggyöngyöket 
adnak, s mi odaadjuk a városainkat, 
lányainkat, szerelmeinket, földünket, 
hitünket. A léleknek vannak titkos 
zugai, ahol jól érzi magát. Templomok, 
szentélyek ezek, de lehetnek egy fa 
tövében, ahol valaha megcsókoltunk 
egy lányt, lehetnek utcák zugaiban, 
ahol kapualjba bújtunk heves nyári 
zápor elôl, parkokban, múzeumokban, 
egy szuggesztív kép elôtt, valami dele-
jes vonzásban, koncertteremben han-

gok bûvöletében, meggyötört aggas-
tyánok élô sejtjeiben, vagy bimbózó 
alabástrom leánytestek selymes lan-
káin.

Mit kezdjünk budapesti tereinkkel? 
Most is azt mondom: foglaljuk vissza 
ôket! A lelkek zugai számára. Szám-
talan helyen megtörtént az elmúlt 
években. Most nagy terv van napi-
renden. A Várnegyed megújítása. Ide-
ges, betûhecces a hangulat. Pedig éle-
tet kell vinni a Várba. Élet ott van, ahol 
szívverés, ahol lélegzet, ahol gondolat, 
ahol cselekvés. Könyvtárban van gon-
dolat. Galériában van lélek, ha nyitott. 
Be kell költöztetni a Várba az életet, s 
ehhez bizony kellenek hívogató kapuk 
is. Meg kell tenni. A Szent György te-
ret újra kell formálni. Az elnöki palota, 
a kormány székhelye nem kisajátítha-
tó. A miénk. A nemzeté. Száz évekre 
kell tekinteni, mert itt leszünk akkor 
is. A foghíjakat be kell építeni értelmes 
funkciók jegyében. Élet a hivatal is, a 
minisztérium is. Élet a lakóház is. A 
könyvtár, a levéltár, a múzeum is. A 
tegnappal riogatók, a kicsinyes félem-
berek majd elhallgatnak.

Minden, ami életet lehel fáradt lel-
künkbe, városunkba, országunkba he-
lyes, mert eltérít végzetesnek tûnô 
fásultságunktól. De mindent körülte-
kintôen és ésszel! Van rombolás, ami 
épít. És van építkezés, ami rombol. A 
Bastille hûlt helye épít, mint ahogy a 
pesti „Újépület” elbontott szelleme is. 
Merengjünk a Mátyás-templomban 
jegy nélkül, a (régi) Országház pincé-
ben igyunk meg barátainkkal egy 
kancsó bort, fütyüljünk fel a lányoknak 
a kollégium nyitott ablakain át, hall-
gassuk meg Szörényiéket a Várklub-
ban, táncoljunk a szökôkútban mámo-
ros szabadságban. Ez a múlt. De az is 
lehet, hogy szebb napok is jönnek! Aki 
a Várba költözik, tudnia kell --– s én 
tudom --–, hogy alatta a rejtélyes 
barlangokban megfontoltan, de éhesen 
ott garázdálkodik egy éhes jaguár, 
akit nagyúri gazdája felejtett ott vala-
melyik ostrom elôl menekülve.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)
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SPORT

Zöld-fehér szív dobog pi-
ros-kék mezben

A közelmúltban ünnepelte 89. szüle-
tésnapját Raduly József, a Vasas 
egykori válogatott labdarúgója. A ma 
is fiatalos csatár több mint kalandos 
életet tudhat maga mögött. Fiatalos 
hévvel mesélt életérôl, pályafutásáról, 
örömeirôl, bánatairól, sikereirôl. Az 
emlékek néha még a könnyeit is elô-
csalták.

–-- Nagy születésnapi bulit tartottak?
–-- Nem. Az én koromban már nin-

csenek bulik, dáridók, szép csendesen 
telt el. Csak a feleségem és fiam kö-
szöntött fel. Nem volt torta, nem volt 
nagy felhajtás.

–-- És a Vasas-szurkolók?
–-- Senki, csak a család.
–-- Azért még meccsre jár?
–-- Olykor megfordulok a Fáy utcá-

ban. Éppen a napokban beszéltem a 
Vasas elnökével, Markovits László-
val, mert a klub tiszteletbeli elnöke 
vagyok, és Laci mondta, hogy a jövô-
ben megkapom az örökös tiszteletbeli 
tagságot is. Nagyon jólesik, hogy eny-
nyire megbecsülnek. Csak az a baj, 
hogy az akkori csapatból már alig él 
valaki, úgy tudom Berendi Pali és 
Teleki Gyula, a többiek már az égi 
pályákon fociznak.

–-- Mikor lesz újra olyan Vasas, mint 
mondjuk az 1957-es volt?

–-- Talán már soha. A Vasast csak 
egyetlen hatalom, a Kádár-rendszer 

elsô bajnokcsapatának.
–-- Mivel 1956-ban volt a forradalom, 

utána az elsô bajnokság még tizenegy 
fordulós volt, de mi nyertük a bajnoki 
címet. Szilágyi Gyula volt a gólkirály, 
tizenhét góllal. A szép dolgok, ma már 
emlékek, csak ezután jöttek, mert a 
bajnoki cím feljogosított bennünket 
arra, hogy indulhattunk a Bajnok-
csapatok Európa Kupájában. Kivertük 
a holland Ajaxot, az elôdöntôben pedig 
a Real Madriddal kerültünk össze. 
Madridban négygólos vereséget szen-
vedtünk, de a Realban akkor olyan 
nagyságok játszottak, mint Kopa, Didi, 
Santamaria, Di Stefano és nem utolsó-
sorban persze Puskás. A visszavágót 
százezer nézô elôtt rendezték a Nép-
stadionban, és sporttörténelmi gyôzel-
met arattunk: Bundzsák és Csordás 
góljával legyôztük a nagy Realt.

–-- A Vasas akkoriban viszont a párt 
csapata volt. Önöknek, játékosoknak 
be kellett lépniük a pártba?

–-- Á, nem. Voltak ugyan párttagok a 
csapaton belül, de senkit nem kény-
szerítettek, hogy párttag legyen. Én 
sem voltam az.

–-- Amikor a kor hatalmasságai be-
mentek az öltözôbe, vagy csak úgy 
megjelentek, mindenkinek összeszo-
rult a torka?

–-- Nem mondhatnám. Amikor meg-
nyertük a Közép-Európa Kupát, Gás-
pár Sándor jött be az öltözôbe, és gra-
tulált. De Kádár Jánost talán egyszer, 
ha láttuk.

–-- Úgy tudom, hogy Gáspár Sándor-
nak köszönheti, hogy Sebes Gusztáv 

kétszer is meghívta a magyar válog-
atottba.

–-- Igen. Jól tudja. Gáspárnak köszön-
hetem, ô ajánlott be Guszti bácsinak, 
mert 1955-ben talán én voltam a leg-
jobb formában lévô csatár. Sebes 
Gusztáv nem örült. Ô csak Hunyadi 
Lacinak hívott a háborús kaland miatt, 
de ôróla mindenki tudja, hogy megrög-
zött kommunista volt. A második válo-
gatott meccsemet Budapesten, a své-
dek ellen játszottam, 4–2-re nyertünk, 
és a mérkôzés után Sebes közölte 
velem, hogy nem kell többet a váloga-
tottba jöjjek.

 –-- Amikor befejezte a játékot, úgy 
tudom, megpróbálkozott az újságírás-
sal is. Miért nem lett mégsem sport-
riporter?

–-- Tabák Endre volt akkoriban a 
Nemzeti Sport fôszerkesztôje, óriási 
Vasas-szurkoló. Németh Gyulának és 
Várkonyi Sándornak, no meg Borbély 
Pálnak sokat köszönhettem. De vala-
hogy nem éreztem e szakma szépségét, 
és két év után abbahagytam.

–-- Hogyan élt, hogyan él ?
–-- Az elsô feleségemtôl elváltam, tôle 

van egy fiam, aki ötvenhárom éves. A 
második feleségemet úgy ismertem 
meg, hogy volt már egy lánya, így én 
ott nevelôszülô lettem. De ô férjhez 
ment, és megajándékozott bennünket 
két fiúunokával. Mindkettô megpró-
bálkozott a focival. Ám aztán megun-
ták, és foci nélkül élik a mindennap-
jaikat. De nem muszáj mindenkinek 
futballoznia.

szerette, bár a mendemondákkal el-
lentétben Kádár János talán ha egy-
szer volt Vasas-meccsen. Gáspár Sán-
dor és Biszku Béla rendszeresen járt 
nálunk. De hogy visszatérjek a mához, 
a XIII. kerületi polgármester, Tóth 
József az, aki sokat tett azért, hogy a 
Vasas még ma is létezik, pedig a ma-
gyar focinak nagyon nagy szüksége 
van erre a patinás, öreg klubra és arra, 
hogy ne mindig a kiesés szélén táncol-
jon.

–-- De térjünk vissza önre! Úgy 
tudom, meglehetôsen kalandos gye-
rekkora volt.

–-- Budapesten születtem, de nem 
sokkal késôbb Balatonszárszóra köl-
tözött a család, és csak 1938-ban jöt-
tünk vissza a fôvárosba. Van egy nôvé-
rem és egy húgom, én pedig ott lent, a 
Balaton mellett a réten meg a focipá-
lyán szórakoztattam a nyaralókat lab-
damûvészetemmel.

–-- Gondolom már gyerekkorban volt 
kedvenc csapata.

–-- Hogyne lett volna. Mint akkoriban 
a legtöbb kölyök, én is óriási Fradi-
drukker voltam. Büszkén mondhatom, 
még Rudaséknak szedtem a labdát. 
Természetesen úgy volt, hogy a Fradi-
ba igazolok, de Száraz István, a Fe-
rencváros akkori elnöke keresztbe 
tett, mert azt mondta, nem kell nekünk 
egy Hunyadi páncélos. Vérig becsapva 
éreztem magam, és pokolian rosszul 
esett. Pedig a híres Fradi B-közép is 
elkönyvelte már, hogy ott, az Üllôi 
úton fogok focizni.

–-- Mi volt ez a Hunyadi páncélosság? 
Úgy hallottam, alig tizennyolc évesen 
fogságba került.

–-- Zajlott a második világháború, és 
engem kölyökként, 1944 decemberé-
ben behívtak katonának. Elvittek a 
Csallóközbe. Elôször amerikai hadi-
fogságba kerültem, és mindenki azt 
hitte a háború vége felé, hogy mehe-
tünk haza, mert zakatolt a vonat, de 
nem Budapestre, hanem a Szovjetu-
nióba vitt bennünket. Borzalmas él-

mény volt, mert a marhavagonból ki-
nézve, Pestnél éppen a mi házunkat 
láttam, és nem tudtam, hogy mikor 
láthatom viszont a szeretteimet.

–-- Voronyezsbe került?
–-- Voronyezsben csak a legvégén 

voltam. Több munkatábort is megjár-
tam, s volt némi szerencsém, mert 
ahol én megfordultam, a táborban 
szerették a sportot. Lágerbajnokságot 
írtunk ki, mi több, a németekkel ösz-
szehoztunk egy válogatott csapatot. 

–-- Nyilván emlékszik szabadulása 
napjára.

–-- Amikor hazahoztak bennünket, 
akkor bevittek a Mosonyi utcai ren-
dôrségre, ahol három vagy négy hétig 
voltunk. Amikor aztán kiengedtek, 
elsô utam a nôvéremékhez vezetett. 
Húsz forint volt a zsebemben. Még ma 
is beleborzongok, hogy milyen volt az, 
amikor becsengettem hozzájuk.

–-- És a szülôkkel való találkozás?
–-- El tudja képzelni, hogy hat év után 

milyen találkozni a szülôkkel. A sógo-
rom ment be elôször, mert féltünk, 
hogyha az édesapám és az édesanyám 
meglát, rosszul lesz. Ezért a sógorom 
ment elöl, és azt mondta az édesapám-
nak: papa, hazahozzam a Józsit? Apám 
szólni sem tudott, elsírta magát, mint 
ahogy az anyám is, és akkor már a só-
gor sem bírta tovább. Beléptem a szo-
bába, és azt mondtam édesanyámnak: 
nehogy elájuljon!

–-- És a futball? Hogy a Fradinak nem 
kellett, jelentkezett a Vasasnál?

–-- Nem jelentkeztem sehol. Otthon 
szomorkodtam, amikor kopogtattak, 
Baróti Lajos állt az ajtóban, és azt 
mondta, szeretné, ha a Vasasba iga-
zolnék. Baróti a magyar futball egyik 
diplomatája volt, kevesen értettek úgy 
az edzôi szakmához, mint ô.

–-- Látom, elérzékenyült. A megpró-
báltatások és a nélkülözések után 
mennyire kárpótolta az élet, hogy a 
Vasasban futballozhatott?

–-- Mindent a jó Istennek köszönhetek. 
Én pici gyerekkoromtól kezdve vallá-
sos nevelést kaptam, rendszeresen 
jártunk templomba, és járok a mai 
napig. Hiszem, hogy mindent a jó 
Istennek köszönhetek.

–-- Akkor a Teremtô segítette ahhoz, 
hogy 1957-ben tagja lehetett a Vasas 

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

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au

Melyik magyar Himnusz megy Rióba
Sokan emlékeznek, hogy feszengett Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok a 

londoni olimpiai dobogó tetején, hallva a brit fôvárosi filharmonikusok fals 
játékát. Ám az MNO megkeresésére a Magyar Olimpiai Bizottság egyértelmûvé 
tette, nem ismétlôdhet meg a londoni Himnusz-botrány Rióban, az Erkel-
társaság 2013-as változata utazik az olimpiára. Remélhetôleg sokszor játsszák 
majd.

Az elôzô ötkarikás játékokon, Londonban nyolc alkalommal is bejátszhatták, 
ám elôször, Szilágyi Áron kardvívó elsôsége után még egy teljesen fals változat 
szólt, ami kiverte a biztosítékot mind a magyar közvéleményben, mind a MOB-
nál. Érdekes módon nemcsak a magyarok, de a hollandok még a 16. században 
keletkezett himnuszát is teljesen szétroncsolták a Londoni Filharmonikus 
Zenekar kapkodó zenészei – nem csoda, 52 óra alatt kellett rögzíteniük több 
mint 200 nemzet himnuszát, a BBC akkori tudósítása szerint kevesebb mint 
negyed munkaóra jutott egyetlen nemzeti induló feljátszására az Abbey Roads 
Studiosban.

A Magyar Olimpiai Bizottság gyorsan lépett, így a továbbiakban egy 
elfogadhatóbb változatot hallhattak Gyurta Dánielék.

A hasonló helyzetek elkerülésére a MOB felkérte az Erkel Ferenc Társaságot, 
hogy állítson össze egy jól énekelhetô, 90 másodperces változatot a Himnuszból. 
A társaság Somogyváry Ákos vezetésével neki is látott a munkának, és 2013-ra 
a MÁV Szimfonikusok kezei közül kikerült a nagy mû: a korábban megszokottnál 
kissé gyorsabb, egy tiszta kvarttal (négy hanggal) lejjebb elhelyezett mûvet pró 
és kontra is kritika alá vette a közvélemény.,

Hogy mennyire voltak jogosak az akkori kritikák, azt valójában az Erkel-
társaság Himnuszának elterjedtsége – vagy el nem terjedettsége – mára talán 
eldöntötte.

A kérdés ettôl még kérdés maradt: valójában melyik Himnuszt viszi el a MOB 
a riói olimpiára? A válaszokért Siklós Erikhez, a Magyar Olimpiai Bizottság 
sajtósához fordultunk, aki megkeresésünkre közölte: az Erkel-társaság által 
elkészített, 90 másodperces, az elôírások miatt kórusmentes Himnusz szólhat 
majd, ezt befogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A kabaré c. musi-
calé, 2. Babits Mihályé, 3. A zöldhá-
lyogé, 4. Etiópiáé, 5. Boncsok, 6. Négy-
szer:1492-ben, 1493-ban, 1498-ban, és 
1502-ben, 7. Ghanáé, 8. Quartier La-
tin,  9. A kötél ált. halálra ítélt Göring 
megmérgezte magát, 10. Paraguayé.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve a prágai régi városháza 

híres toronyórájának?
2. Melyik elôtag jelöli az alapmérték-

egység milliádszorosát?
3. Hogy nevezik a fejbôl elmondandó 

szöveget, a könyv nélküli tanulást?
4. Kinek a múzsája volt Beatrice 

Portinari?
5. Mit jelentett a nyelvújítás korabeli 

szó:újdondász?
6. Verdi és Wagner ugyanabban az 

évben született. Melyik évben?
7. Mi a neve az észak-amerikai indi-

ánok békepipájának?
8. Mi az ismert idegen elnevezése a  

csillagtök nevû zöldségnek ?
9. Hány foknál fagy meg a benzin?
10. Melyik ország pénzneme a litas?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Pistike és barátja lélekszakadva sza-

lad a benzinkúthoz.
--- Gyorsan kérünk öt liter benzint!
Öt perc múlva visszaérnek.
--- Nem elég. Kérünk még húsz 

litert!
A kutas érdeklôdik:
--- Mihez kell ez a sok benzin gyere-

kek?
--- Ne kérdezzen olyan sokat, csak 

töltse gyorsan! Ég az iskola!
* * *

Egy idôsödô nô felszáll a buszra. Egy 
úriember egybôl felpattan, hogy átad-
ja a helyét.

Erre a hölgy:
--- De kérem, én elômelegített helyre 

nem ülök!
--- Akkor üljön a jegesmedve ölébe!
A hölgy megdöbbenve odamegy a 

sofôrhöz:
--- Maga hallotta ezt?
--- Hogyne.
--- És nem tesz semmit?
--- Mégis mit csináljak? Forduljak 

észak felé?
* * *

Sherlock Holmes meghal, és felkerül 
a mennyországba. Ott áll Szent Péter 
elôtt, aki megkérdi kilétét.

---- Sherlock Holmes vagyok.
--- Nem hiszem el... bizonyítsd be 

valahogy. Mondjuk... találd meg ne-
kem Ádámot a tömegben!

Sherlock fogja magát, és nem egé-
szen 20 másodperc múlva ott áll 
Ádámmal Szent Péter elôtt.

--- Hogy csináltad ezt? Itt férfiak 
milliárdjai vannak!

--- Nos... egyszerû. Beálltam a fickók 
közé, mindenkit elküldtem az anyjá-
ba... ez meg csak ott téblábolt egyedül.

* * * 
--- Miért eszik a skót sok babot?
--- Este pezsgôfürdôt akar venni.

* * *
Két skót beszélget.
--- Te, tudnál kölcsönözni nekem egy 

ezrest?
--- Kitôl?

* * * 
Skót mikulás elmegy az óvódába. 

Kirakja az ajándékait és így szól:
--- Na gyerekek, lehet vásárolni.

* * *
Hogyan ír levelet a skót a barátjá-

nak?
--- Megcímzi magának, feladónak a 

barátja nevét írja, nem tesz rá bélye-
get, és mikor portósan kikézbesítik, 
nem veszi át.

 * * *
Egy katolikus férfi benôsül egy zsidó 

családba, ezért elhatározza, hogy 
felveszi a zsidó vallást is. Egy éven 
keresztül tanulmányozza a könyveket, 
szokásokat, majd elmegy a rabbihoz. 
A rabbi így szól hozzá:

--- Fiam, mielôtt elvégeznénk a szer-
tartást, egy vizsgát kell letenned. 
Szeretném, ha most megbeszélnénk 
ennek a költségeit. Azén tiszteletdíjam 
5000 dollár.

--- 5000 dollár?! --- kiált fel a jelölt --- 
Az nagyon sok. 500 dollárnál többet 
nem adok érte!

Egyperces tudományÚjra napi kétszer kellene alud-
nunk

Egészen az iparosodás koráig a napi 
kétszeri alvás volt a normális ---- az 
ember elaludt este, felkelt pár óra 
múlva, tett-vett a házban, majd visz-
szaaludt. A dupla alvás csak a 19. szá-
zadban tûnt el végleg, de könnyen le-
het, hogy jobban aludnánk, ha újra 
bevezetnénk.

Nem véletlen, hogy sokan annyira 
szeretünk délután sziesztázni: egészen 
az iparosodásig, azaz a 18. század má-
sodik feléig az volt a természetes, ha 
valaki kétszer aludt egy nap. A leg-
elterjedtebb felosztás az volt, ha nap-
nyugta után lefeküdt a család, majd 
három-négy óra múlva felkelt, tett-
vett a ház körül, majd újra visszaaludt 
napkeltéig. Ma a társadalom egyhar-
mada szenved valamilyen alvási rend-
ellenesség-ben --- ez a korábbi tenden-
cia azonban bizonyítja, hogy az, ha 
valaki felébred az éjszaka közepén, 
nem biztos, hogy problémát jelent. 

A két alvás közötti éberség ugyanis 
hosszú évszázadokig, sôt, talán sokkal 
tovább égett bele az emberi szervezet-
be.

A történelem során akár még afrikai 
és dél-amerikai törzsek feljegyzé-
seiben is találhatunk említéseket a 
megzavart alvásról, ahol gyakran elsô 
és második alvásként szeparálják a 
ma már egybeolvasztott alvási cik-
lust.

A történészek szerint az iparosodás 
elôtti Európában is ez volt a normál 
alvási mechanizmus.

Ma már tudjuk, hogy a délutáni szi-
eszta jó hatással van az agymûködésre, 
a memóriára és az éberségre, és ter-
mészetesen a hangulatra is. A déli 
országok lakói, akik még mindig meg-
tartják a délutáni pihenôidôszakot, 
sokkal kevésbé stresszesek, és nyu-
godtabb életvitelt folytatnak. Ez bizo-
nyítja, hogy a kétszakaszos alvás 
könnyen természetessé tud válni, és 
talán érdemes lenne a rohanó életvi-
telû országokban is bevezetni.

Miért érez gombócot a torkában, 
ha szomorú?

Ha nagyon boldogok vagy szomorúak 

vagyunk, úgy érezzük, hogy a torkunk 
összeszorul --- ez a furcsa sajátosság 
szoros kapcsolatban van azzal a reak-
cióval, hogy ugyanekkor könnyekkel 
telik meg a szemünk is. Valójában 
nem gombócot, hanem a gégefedô 
nyitva tartásáért küzdô izmokat érzé-
keljük ilyenkor.

Ahhoz, hogy megértsük a „gombóc a 
torokban” jelenséget, elôször muszáj 
szót ejtenünk egy kicsit arról, miért 
sírunk, ha nagy bánat vagy hirtelen 
öröm ér minket. A sírás egyfajta ter-
mészetes válaszreakció, ami a kutatók 
szerint azért alakult ki, hogy

jelezzük a környezetünknek: sebezhe-
tônek érezzük magunkat, és támoga-
tásra van szükségünk.

Ez az emberi evolúció egyik fontos 
állomása lehetett --- mégpedig azért, 
mert az ember kifejezetten társas 
lény, és ezen társak nélkül nagyon 
valószínû, hogy képtelen a túlélésre.

Amikor az érzelmeink eluralkodnak 
felettünk, az autonóm (vegetatív) ideg-
rendszerünk mûködésbe lendül, és 
különbözô önkéntelen folyamatokat 
indít be a testünkben. Ez az a rendszer 
egyébként, ami például a „harcolj 
vagy menekülj” ösztönt is beindítja - 
ehhez és az érzelmi reakciókhoz is 
plusz oxigénre van szüksége a 
szervezetnek. Ez értelemszerûen több 
és nagyobb belégzésekkel is jár.

Ahhoz, hogy minél több oxigén jusson 
a vérünkbe, az autonóm idegrendszer 
arra utasítja a gégefedôt (azt az apró 
szervet, amely felelôs a nyál, a bejutó 
étel és a levegô szétválasztásáért a 
torokban), hogy olyan sokáig maradjon 
nyitva, ameddig csak képes rá, így jut-
tatva minél több levegôt a szervezet-
be.

A gombócot a torkunkban azonban 
nem maga a gégefedô, hanem az ezt 
nyitásra kényszerítô, megfeszült iz-
mok okozzák, ezeket érzékeljük úgy, 
mint egy idegen testet. A jelenséget 
egyébként glóbuszérzésnek is nevezik, 
és stresszes szituációkban bárkinél 
kialakulhat. Ha ez a szituáció elmúlik, 
a „gombóc” visszahúzódik.

Tudja, melyik a legmagasabb 
hegycsúcs?

Valószínûleg kevesen vannak, akik 
ne tudnák, hogy a Föld legmagasabb 
hegye a Mount Everest --- ha azonban 
nem a tengerszint feletti magasságot 
mérjük, hanem az abszolút legma-
gasabb hegyet, akkor nem a Himalája 
rekordtartója vezet.

A Mount Everest tengerszint feletti 
magassága 8848 méter, ezzel a legma-
gasabb hegynek számít a bolygón. Ez 
azonban csak akkor van így, ha ten-
gerszint feletti magasságot mérünk --- 
ha a Föld magjától vett abszolút ma-
gasságra gondolunk, akkor a 
Chimborazo nevû ecuadori kialudt 
rétegvulkán sokkal magasabb, mint az 
Everest.

Tengerszint feletti magassága 6267 
méter, de csúcsa a Föld felszínének a 
magtól legtávolabbra esô pontja, hála 
az egyenlítôi kidudorodásnak. Bár az 
Everest csúcsa a tengerszinthez ké-
pest magasabban van, az Egyenlítô 
környékén a Föld átmérôje nagyobb, 
mint az Everest szélességén --- így a 
Chimborazo megveri az Everestet 
2168 méterrel.

Aztán ott van a hawaii Mauna Kea, 
amely 4207 méterével az imént emlí-
tett hegycsúcsok közelébe sem érhet. 
Ha azonban a környezô tengervizet 

„lecsapolnánk”, a hegy nettó magas-
sága 9330 méter lenne az aljától a csú-
csáig, az Everest elbújhatna mellette.

A Mauna Kea azért tudott ilyen ma-
gasra nôni, mert óceáni kéregre rakó-
dott, ami sokkal sûrûbb, mint az Eve-
rest alapját képezô kontinentális 
kéreg. Ennek köszönhetôen az elôbbi 
sokkal nagyobb súlyt is elbír, mint az 
utóbbi. A szunnyadó pajzsvulkánon 
egyébként több csillagászati teleszkóp 
is található.

Kovászos uborka
A virginiai College of William and 

Mary kutatói alaposan tanulmányoz-
ták, milyen hatással vannak az emberi 
szervezetre a különbözô erjesztett 
savanyúságok, mint a kovászos uborka 
vagy a savanyú káposzta.

A kutatás során kiderült, hogy az 
erjedés során keletkezett vegyületek 
olyan neurokémiai reakciót indítanak 
el, amelynek során több szerotonin 
termelôdik az agyunkban.

A szerotonin egyfajta „örömhormon”, 
melynek hatására kevésbé leszünk 
hajlamosak a migrénre vagy a dep-
resszióra, sôt, az idegi, étkezési vagy 
szexuális zavarok is ritkábban fordul-
nak elô!

Ez azt jelenti, hogy a kovászos uborka 
és a savanyú káposzta kiváló termé-
szetes antidepresszánsként mûködik, 
és nincs szükségünk hangulatjavító 
gyógyszerekre!

Ráadásul ezek a savanyúságok tele 
vannak számtalan értékes tápanyaggal 
is! Érdemes akár magában is fogyasz-
tani ôket, hiszen ellátnak vitaminnal és 
távolt tartanak a depressziótól!

AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁNAK 
MEGLEPÔ KÖVETKEZMÉNYEI

Gondolkodott már azon, miért éppen 
az óramutató járásával megegyezôen 
jár az óramutató? Az indok egyszerûen 
a megszokás: amikor elôször napórá-
kat használtak az idô múlásának mé-
résére, egy kar, a gnomon árnyéka 
mutatta az idôt a karra merôleges fe-
lületen. A Nap keleten kel és nyugaton 
fekszik, az árnyék pedig emiatt olyan 
irányban mozog körbe, amit ma az 
óramutató járásával egyezô iránynak 
nevezünk.

Amikor az ókori Egyiptomban és Me-
zopotámiában megalkották az elsô 
napórákat, megfigyelték ezt a jelensé-
get, majd hosszú évszázadokon át ez 
volt a legpontosabb idômérô eszköz. 
Olyannyira, hogy amikor amikor meg-
alkották az elsô mechanikus órákat, a 
napórákhoz igazították a szerkezetet, 
hogy pontosan mérjen. Az elsô mecha-
nikus óráknak csak egy mutatójuk 
volt, hiszen a napórát vették alapul a 
megalkotásukhoz. Elég pontosan mu-
tatta az idôt ez is, bár a percek meg-
határozásánál akadhattak gondok.

Az óramutatók járásához nagyon sok 
mindent köthetünk. Például a futóver-
senyek, az autóversenyek haladási 
iránya is az óramutató járásával ellen-
tétes. Érdekesség, hogy az ókori gö-
rögök még az óramutató járásának 
megegyezô irányba futottak, a róma-
iak azonban már az ellenkezô irány-
ban.

A Tour de France kerékpárversenyen 
páratlan években az óramutató járásá-
nak megfelelôen, páros években az 
óramutató járásával ellenkezôleg ha-
lad a mezôny. Az óramutató járásával 

--- Gratulálok, átmentél a vizsgán!
* * * 

Grün szemrehányóan mondja a ba-
rátjának a vendéglôben:

--- De Grün! Elegáns helyen étkezel, 
rákot és homárt rendelsz, francia 
pezsgôt iszol, s közben panaszkodsz, 
hogy nem megy a bolt.

--- Igen --- feleli Grün ---, mert ha jól 
menne, a feleségemet is elhoztam 
volna. 

* * *
Skót bemegy a fogorvoshoz:
--- Doktor úr, mennyibe kerül egy 

foghúzás?
--- Két font.
--- Akkor adok egyet és lazítsa meg. 

* * *
Elhatározza az angol, a walesi és a 

skót, hogy elmegy a hegyek közé 
piknikezni.

--- Én hozok kaját --- mondja az angol.
--- Én hozok italt --- szól a walesi.
A skót büszkén kivágja:
--- Én meg hozom az öcsémet! 

* * *
Isten megteremti a svájcit.
 --- No svájci, hogy érzed magad?
 --- Nem rossz, de mi lenne, ha te-

remtenél nekem égbeszökô hegyeket 
is?

 --- Legyen.
--- Tyû de klassz!
--- Mit kérsz még?
 --- Hát, teremts nekem alpesi réteket 

kövér fûvel!
 --- Legyen.
--- Te, ez csodaszép!
--- Mit kérsz még?
 --- Teremts nekem teheneket, hadd 

legeljék ezt a szép rétet, én megfejem 
ôket és tejet fognak adni.

 --- Rendben, legyen úgy, de az elsô 
pohár tej engem illet. A svájci megfeji 
a tehénkét, felnyújta az elsô pohár 
tejet az Istennek.

 --- Te svájci, ez nagyon finom volt, 
mit kérsz még?

 --- 2 frank 50-et... 
* * *

A székely sapka nélkül áll a nagy 
hidegben az utcán. Arra jön a komája: 

--- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfôtt 
ebben a hidegben?

 --- A házban ráncba szedtem az 
asszonyt, most meg kéne egy bátor 
ember, aki ki merné hozni a sapká-
mat.

* * *
Találkozik az olasz és az ukrán maf-

fiavezér. Kérdezi az olasz az ukránt:
 --- Van négyemeletes házad?
 --- Nincs!
 --- Akkor te nem is vagy igazi maf-

fiózó! Ismét érdeklôdik az olasz:
 --- Van fekete limuzinod?
 --- Nincs!
 --- Akkor te nem is vagy igazi 

maffiózó! Újabb kérdés:
 --- És van ujjnyi vastag arany 

nyakláncod? 
--- Nincs!
 --- Akkor te nem is vagy igazi 

maffiózó! 
Erre nagyon mérges lesz az ukrán. 

Hazamegy, kiadja a parancsokat:
 --- A hat emeletbôl kettôt lerob-

bantani, a helikoptereket eladni, a ku-
tyáról meg vegyétek le a láncot, mától 
én fogom hordani! 

* * *
Két skót találkozik:
– Megkaptad a levelem?
– Azt, amelyikben 10 fontot kérsz?
– Igen.
– Még nem kaptam meg. 

ellentétes irányba forognak a forgó-
ajtók, így halad a körhinta és a ringlis-
píl. De a ceruzahegyezô és a lemez-
lejátszó az óramutató járásának 
megfelelô irányban mûködik. A kár-
tyajátékokban játéktól függ, hogy az 
óramutató járásával megegyezô vagy 
ellentétes irányban osztunk, illetve 
milyen irányban halad a játék. A pó-
kerben például az óramutató járásával 
megegyezô irányban osztunk. Mindezt 
mind az ókori napórák miatt.



00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ - 
01:15 Angol nyelvû hírek

01:30 Szenes Iván írta Sze-
nes dalok a magyar kultúra 
szerves részévé váltak. Szá-
mos szállóige fûzôdik  a ne-
véhez

 02:15 Petôfi `   Magyar film  
Zene: Szörényi Levente; 

Rendezte: Kardos Ferenc
Szereplôk: Kovács Mihály 

(Petôfi, Sándor),
03:30 Ízôrzôk Balatonkiliti
04:00Már egyszer tetszett! 

Kárpótoljuk 1 mást!
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Múzeumtúra - francia
 Francia dokumentumfilm-

sorozat
05:50 Boxutca   Magyar 

dokumentumfilm   Korunk 
egyik új függôségi problé-
mája a munkamánia. Meg 
lehet állni, ki lehet szállni? 
Meddig nem késô? 

06:40 Ridikül
Le az elôítéletekkel!
07:40 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL

Ég és föld között --- Mako-
vecz Imre .

Magyar dokumentumfilm-
sorozat  Makovecz Imre a 
XX. és részben a XXI. 
század  talán legjelentôsebb 
magyar organikus építésze, 
aki iskolát hozott létre. 
A film Makovecz életének 
csomópontjait ragadja meg:    
08:35 Német nyelvû hírek

08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Világ
09:25 Summa
09:50 Öt kontinens 
10:15 Vallási mûsor
10:45 Vallási mûsor
11:15 Angol nyelvû hírek
11:40 Petôfi Magyar film  

Rendezte: Kardos Ferenc
Petôfi Sándor születésének 

150. évfordulója alkalmából 
készítette el Kardos Ferenc 
rendezô ezt a filmet,  
forradalomhoz kapcsolódó 
jelentéseket és érzelmeket 
úgy a 150 évvel ezelôttit, 
mint az 1973-as évben.

13:00 HÍRADÓ -
13:20 Médiaklikk
13:40 Öt kontinens
14:20 Itthon vagy!
14:45 Roma Magazin
15:15 Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin (Feliratos)

15:50 Balatoni nyár
Felelôs szerkesztô: Károlyi 
Anikó;

17:45 Ahonnan elindultam…
 Koncsol László portré

  Koncsol László felvidéki 
magyar író 1936-ban szüle-
tett Deregnyôn.

18:25 Ahonnan elindultam…
Erdélyi Margit portré

19:00 Hogy volt?! Ôze 
Lajosra emlékezünk

20:00Már egyszer tetszett! 
Ezúttal a „Kárpótoljuk 1 
mást” címû mûsorunkból 
mutatunk be részleteket.

21:00 HÍRADÓ
21:30Munkaügyek IrReality 
Show 36. rész: Elvira veszte

22:00Tûzvonalban Madarat 
tolláról Magyar tévéfilm-
sorozat  (Demsa jelentkezik 
Bordásnál és találkozót kér. 

2016. július 21. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 25. hétfô Július 26. kedd Július 27.  szerda

Július 28. csütörtök

Július 29. péntek Július 30. szombat Július 31.  vasárnap

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

 01:30 Nótahangverseny 
02:20 Tornyot választok

Magyar tévéjáték
Rendezte: Mihályfi Imre
Szereplôk: Oszter Sándor  

Apáczai Csere János (1625-
1659)

03:50 Útravaló
04:00 Dallamról dallamra
 04:30Dallamról dallamra 

„Szép volt, de szép...!”  
találkozás Baksay Árpáddal

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Múzeumtúra - francia 
Francia dokumentumfilm-

05:50 Család-barát válogatás    
 06:45 Ridikül

Történetek a családról
07:35 Ahonnan elindul-

tam…  Koncsol László portré
Szlovákiai portréfilm  Ren-

dezte: T. Nagy Imre
Koncsol László felvidéki 

magyar író 1936-ban szü-
letett Deregnyôn. 

08:10 Ahonnan elindul-
tam…  Erdélyi Margit portré

Szlovák portréfilm  Erdélyi 
Margit felvidéki irodalom-
kritikus, irodalomtörténész, 

08:45 Német nyelvû hírek
08:50 Kínai nyelvû hírek 
08:55 Orosz nyelvû hírek
09:05 Család és otthon
09:30 Minden tudás 
09:55 Térkép
10:20 Vallási mûsor
10:50 Vallási mûsor
11:15 Angol nyelvû hírek

11:30 Tornyot választok
Magyar tévéjáték  Vezetô 
operatôr: Czabarka György;

Rendezte: Mihályfi Imre
Szereplôk: Oszter Sándor 

(Apáczai Csere János, pro-
fesszor),

Apáczai Csere János (1625-
1659) a hazai mûvelôdés, 
tudományosság és nevelé-
sügy úttörôje, a Magyar 
Encyclopedia megalkotója, 
13:00 HÍRADÓ

13:20 Életkor
13:40 Térkép
14:10 Szeretettel Holly-

woodból
14:40 Srpski Ekran   Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
Vezetô operatôr: Lukin 

Sándor; Rendezte: Sófalvi 
Kiss Csaba

15:10 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin (Feliratos)
15:40 Útravaló

16:00 Balatoni nyár
Felelôs szerkesztô: Károlyi 
Anikó;

18:00 Ahonnan elindul-
tam… Kulcsár Ferenc portré

Rendezte: T. Nagy Imre
Kulcsár Ferenc a felvidéki 

magyar irodalom egyik 
legismertebb képviselôje 

18:30 Ahonnan elindul-
tam…  Duncsák Attila portré

A Kassán élô festômûvész 
Kárpátaljáról települt át a 
mai Szlovákiába.

19:00  Hogy volt?! Kovács 
István születésnapjára

19:55 Dallamról dallamra 
Kétszemélyes bolondságok 
--- Hûvösvölgyi Ildikó és 
Cseke Péter mûsora

20:25 Dallamról dallamra 
„Szép volt, de szép...!” Ta-
lálkozás Baksay Árpáddal

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 

01:15 Angol nyelvû hírek
 01:30 Ég, föld, férfi, nô 
(2014) Bodrog

02:25 Asszony a viharban 
(1974) Magyar tévéfilm  
Rendezte: Málnay Levente

 03:50         Virágzó Magyar-
ország Dombóvár

04:10 Szenes Iván írta
Zenésfilmsorozat

05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25Múzeumtúra - francia 

módra
05:50 Család-barát válogatás   
06:45 Ridikül
Próbálj meg lazítani!
07:35 Ahonnan elindultam…

Gyüre Lajos portré, költô, 
színmûíró, hely- és iroda-
lomtörténész

08:10 Ahonnan elindul-
tam…Fónod Zoltán portré,  
irodalomtörténész, kriti-
kus, publicista, szerkesztô.  
08:45 Német nyelvû hírek 

08:50 Kínai nyelvû hírek 
08:55 Orosz nyelvû hírek
09:05 Médiaklikk
09:30 Tessék!
09:55 Magyar Krónika 
Szerkesztô: Bátori Anna 

Daniella, Szanyi Gyöngyi; 
Mûsorvezetô: Csôre Gábor; 
Operatôr: Dala István, Vár-
konyi Sándor Rendezte: 
Dobronay László

10:20 Vallási mûsor
10:50 Vallási mûsor
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Asszony a viharban

Magyar tévéfilm  Rendezte: 
Málnay Levente

Szereplôk: Avar István 
(Mihály), Balázs Péter 
(Dongó), Bánsági Ildikó 
(Hédi), Anna és Mihály 
szerelmében - amelyhez a 
háború pusztító vihara adja 
a komor hátteret - egyetlen 
tûzben forr össze minden: 
vágy és kielégülés, a közös 
ügyért való közös harc örö-
me, a kényszerû elszakadás 
okozta szenvedés, a lemon-
dás egymásért és az áldo-
zatvállalás közös társadalmi 
céljukért.

13:00 HÍRADÓ
  13:20 Kék bolygó

13:40 Hazajáró  Felcsík  2.  
Karcfalvától Madéfalváig

Rendezte: Moys Zoltán, 
Schödl Dávid

A Hazajáró folytatja Fel-
csíki barangolását. Megis-
merkedünk Árpád-kori er-
dô templomokkal.

14:10 Magyar Krónika
Rendezte: Dobronay László

14:40 Család és otthon
  15:05 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin (Feliratos)

15:35 Alpok-Duna-Adria
  16:05 Balatoni nyár
Felelôs szerkesztô: Károlyi 
Anikó

18:05 A MAGYAR MÉDIA 
MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Karácsonyi 
bárány (2015)

Magyar dokumentumfilm           
19:00 Hogy volt?! 

Lukács Sándor felvételeibôl
20:00 Szenes Iván írta 

Zenés filmsorozat

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 

01:15 Angol nyelvû hírek
  01:30 Fábry (2016)
Szerkesztô: Fábry Sándor,        
02:45 Humorista a mennyor-
szágban (1982)   Magyar film

03:55  Slágertévé
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

  05:25 Múzeumtúra - francia 
módra - III. évad 

05:50 Család-barát válogatás    
  06:45 Ridikül

Életem a tánc
07:40 Vannak vidékek 

Beregszász Magyar isme-
retterjesztô mûsor,    itt volt az 
utolsó kuruc országgyûlés.

08:40 Német nyelvû hírek 
08:45 Kínai nyelvû hírek 
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Iskolapad 
09:25 Élô egyház
09:50 Hazajáró (2016) 
Árvai-Beszkidek - Felsô-

Árva és a Babiagora
10:20 Vallási mûsor 
10:45 Vallási mûsor 
11:20 Angol nyelvû hírek
11:45 Humorista a meny-

nyországban (1982)
Magyar film Rendezte: 
Kalmár Tibor

A humorista egy baleset 
következtében a mennyor-
szágba kerül, elôbb azonban 
még egyszer végigélheti 
egy napját a földön, hogy 
élményeit a szatíra görbe 
tükrén keresztül írásba 
foglalhassa.

13:00 HÍRADÓ
  13:20 Unió28

13:40 Összhang (A Kárpát-
medence zenéje) 

14:10 Magyarország 2001  
Családi krónikák (2001)
Farkas Árpád - „Énekeltem 
csak, félelembôl...”

Magyar ismeretterjesztô 
sorozat

Rendezte: Farkas György
14:40 Kosár
15:05 Életkerék (2016)

  15:35 P´amende  (2015)
Színes Gyöngyök

Rendezô: Hidvégi Igor
16:05 Balatoni nyár

Felelôs szerkesztô: Károlyi 
Anikó; Szerkesztô: Kálomis-
ta László; Vezetô operatôr: 
Sára Balázs;

18:00 Középkori Templo-
mok Útja (2013)  Magyar 
ismeretterjesztô film  
Rendezte: Varga Zoltán, 
Szabó Csaba

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye középkori templo-
mokban Magyarország 
egyik leggazdagabb vidéke 
Északkelet-Magyarország

18:25 Ariadne barlang-
jai - Húsz év a Pilis mélyén 
(2013)   Magyar ismeret-
terjesztô film

A ’80-as évek végén né-
hány kalandvágyó kamasz 
barlangok után kutatva 
kezdte járni a Pilis hegysé-
get. Kitartásuk és egyre 
komolyabbá váló munkájuk 
eredményeként hosszú 
évek alatt feltárták Magyar-
ország harmadik leghosz-
szabb barlangját, az 
Ariadne-barlangrendszert.        
19:00 Hogy volt?! (2013)
Raksányi Gellértre emléke-
zünk

20:00 Slágertévé (2001)
  21:00 HÍRADÓ 

00:20 Legenda - válogatás 
00:45 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek     

01:30 Gasztroangyal
Kisújszállás

Mûsorvezetô:
Borbás Marcsi 
02:25 Égi madár (1957)

Magyar játékfilm   (fekete -
fehér)  Rendezte: Fehér Im-
re Szereplôk: Szabó Ildikó 
(Panni), Szirtes Ádám (Mis-
ka),

04:00 Csináljuk a fesztivált! 
- Válogatás (2007)
  05:00 HÍRADÓ 

05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Múzeumtúra - 

francia módra - III. évad 
05:50 Család-barát válogatás
06:45 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2002)
Korányi Frigyes(1828-1913) 
magyar orvos, belgyógyász,
a tuberkolózis elleni küzede-
lem jelentôs alkajának em-
lékét elevenítjük fel. 

07:15 Öt kontinens
07:50 Ariadne barlangjai  

Húsz év a Pilis mélyén.  E 
film ennek a küzdelmekkel 
és sikerekkel teli húsz év-
nek a története.

08:20 Középkori Templo-
mok Útja (2013)
Magyar ismeretterjesztô 
film  Rendezte: Varga Zol-
tán, Szabó Csaba

 Még 2009-ben Középkori 
templomok útja címen szü-
letett meg az a tematikus 
útvonal, amely a Kárpát-
medencében egyedülálló 
vallási és kulturális örök-
séggel szeretné mélyreha-
tóan megismertetni az ér-
deklôdôket.

08:45 Német nyelvû hírek    
  08:50 Kínai nyelvû hírek
  08:55 Orosz nyelvû hírek

09:05 Kosár
09:30 Itthon vagy!

  09:55 Szerelmes földrajz
Ágasegyháza, Kiskundo-
rozsma, Szeged, Tisza-part: 
ezek Novák Katalin  állomá-
sai.

10:25 Öt kontinens
   10:55 Nagyok
   Törôcsik Mari 

Rendezte: Déri Balázs
11:20 Angol nyelvû hírek

  11:40Göre Gábor visszatér 
(1940) Magyar játékfilm     
Rendezte: György István

Szereplôk: Adorján Éva, 
Misoga László, Pethes Fe-
renc, Pethes Sándor, Rózsa-
hegyi Kálmán, Sopronyi Li-
li, Tompa Sándor

Göréék a mennyországi 
faluban élnek.   Végül kide-
rül, hogy mindez Göre Gá-
bor mennyországi álma volt.

13:00 HÍRADÓ
  13:20 Novum
  13:50   Táncainkkal a nagy-
világban --- Sanghajban a 
Hargita Székely Népi 
Együttessel

15:15 Hogy volt?! (2016)
Rómeók és Júliák

A Rómeó és Júlia a világ-
irodalom legromantikusabb, 
egyben  legtragikusabb da-
rabja

 16:10 Balatoni nyár
   18:10 Szabadság tér ’56

 19:05 Mindenbôl egy van  1. 
A rég nem látott barát, 2. 
Tánczi a fônök

20:05Csináljuk a fesztivált! 

 00:00 Ázsia elzárt szíve, 
Ujgúria (2003)

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ

01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2016)
Rómeók és Júliák

 02:25 Alápvirága(1942)  
Magyar romantikus film   
(fekete fehér)  Szereplôk: 
Jávor Pál (Pálfalvy Miklós),

03:45 Magyar Elsôk
Az elsô magyar színtársulat  
az elsô magyar kôszínházak

04:05 Slágertévé
 05:00 HÍRADÓ 
 05:15 Angol nyelvû hírek    

   05:25 Múzeumtúra - 
francia módra - III. évad 

05:50 Gasztroangyal
Kisújszállás Mûsorvezetô: 

Borbás Mária 
06:45 Táncainkkal a nagy-

világban - Sanghajban a 
Hargita Székely Népi 
Együttessel (2010) 

08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:35 Minden tudás 
 08:55 Profit7
 09:20 Élô örökség
09:50 Térkép
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 Fölszállott a páva 

(2015) Döntô
Rendezte: Kázsmér Kál-

mán
13:00 HÍRADÓ     13:20 

Nagyok    T ö r ô c s i k 
Mari 2

Rendezte: Déri Balázs
Ugron Zsolna író  Törôcsik 

Marival beszélget. 
13:50 Szabadság tér ’56   

  14:40 A MAGYAR MÉDIA 
M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Ég és föld között - Makovecz 
Imre (2016) a XX. és 
részben a XXI. század  talán 
legjelentôsebb magyar 
organikus építésze, aki is-
kolát hozott létre. 
 15:35 TERMÉSZETVÉ-
DELMI ÔRÖK VILÁGNAP-
JA A farkasok földjén 
(2014)

Magyar ismeretterjesztô 
film

A film Magyarországon és 
Szlovákiában, a Gömör-Tor-
nai-karszt gyönyörû hegyei 
között játszódik. Egy férfi-
rôl szól, aki a határ magyar 
oldalán szenvedélyesen ke-
resi a farkasok nyomait 

16:05 Útravaló
16:25 Balatoni nyár

 operatôr: Sára Balázs;
17:50 Öt kontinens

 18:20 Szeretettel Holly-   
woodból

19:00 Gasztroangyal
  Kisújszállás

 Marcsi túzok lesre indul, 
vendégeskedik a kunkapi-
tánynál, és azt is kipróbálja, 
milyen lehet jurtában alud-
ni.

19:55 „A zene az kell” 
(2010)   Operett 2. rész

 Mai asztaltársaságunkban  
beszélget az új generációs 
operett szerzôkrôl, a mûfaj 
jövôjérôl és a fiatalok szere-
pérôl.

20:25 „A zene az kell” 
(2010) Várkonyi Mátyással 
beszélgetünk

21:00 HÍRADÓ
  21:30 1956-60 A FILMMÛ-
VÉSZET TÜKRÉBEN 

00:5 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ

01:1 Angol nyelvû hírek
  01:30 Szabadság tér ’56
  02:15 Állványokon
Magyarfilm

03:30 Ízôrzôk Tótkomlós
04:00 Budapesti Nemzet-

közi Cirkuszfesztivál
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Múzeumtúra - fran-

cia módra - III. évad 
05:50 Család-barát válogatás  
06:45 Ridikül
Az Üveghegyen is túl
07:35 Ahonnan elindul-

tam…  Kulcsár Ferenc portré
Kulcsár Ferenc a felvidéki 

magyar irodalom egyik leg-
ismertebb képviselôje ide-
haza is egyaránt. 

08:05 Ahonnan elindul-
tam…  Duncsák Attila portré

A Kassán élô festômûvész 
Kárpátaljáról települt át a 
mai Szlovákiába. 

08:35 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek 
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Esély
09:25 Kék bolygó
09:50 Nagyok
Törôcsik Mari 2
Felelôs szerkesztô: Bertha 

Lívia Terézia; Rendezte: 
Déri Balázs

Ugron Zsolna író  a Nemzet 
Színésze és a Nemzet Mû-
vésze díjjal kitüntetett két-
szeres Kossuth-díjas szín-
mûvésszel, Törôcsik Mari-
val beszélget. Arról, hogy 
milyen volt megélni, hogy 
huszonéves kora óta egy or-
szág ünnepli. És legna-
gyobb szereprôl, az ô nagy 
életérôl.

10:15 Vallási mûsor
  10:45 Vallási mûsor
  11:20 Angol nyelvû hírek
  11:35 Állványokon Magyar 
film Rendezte: Málnay 
Levente

Építômunkások dolgoznak 
az állványokon. Lelkesedés 
nélkül csinálják amit kell, 
kihasználják maszek pénz-
szerzési lehetôségeiket, 
munka után kocsmába men-
nek.  Csak a társaság legfia-
talabb tagja, egy 18 éves fiú 
vonja ki magát. Az elvisel-
hetetlen feszültségben egy 
félreértés végül is tragikus 
következményekhez vezet.

13:00 HÍRADÓ 
13:20 Szeretettel Holly-

woodból
13:50 Nagyok

Törôcsik Mari 2
14:20 Kárpát expressz

  14:40 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin

15:10 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 
magazin (Feliratos)

15:45 Balatoni nyár
Vezetô operatôr: Sára Balázs;

17:45 Ahonnan elindul-
tam…  Gyüre Lajos portré:
költô, színmûíró, hely- és 
irodalomtörténész

18:20 Ahonnan elindultam…
Fónod Zoltán portré, iroda-
lomtörténész, kritikus, pub-
licista, szerkesztô.

19:00 Hogy volt?! Szerencsi 
Évára emlékezünk

20:00 Budapesti Nemzet-
közi Cirkuszfesztivál

A mûsoridôt magyarországi idôzónában 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.

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

SYDNEY UPPER NORTH SHOR-

on élô 69 éves hölgy ezúton keresi a 

környéken élô hasonló korú magyarok 

társaság t közös programokra.

E-mail: mohary1@bigpond.com

 vagy mobil: 0435- 479- 965

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT ke-

resünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök 

és péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

SYDNEYBEN élô 30  év körüli csi-

nos hölgy keres 30 é s 43 év körüli 

férfit párkapcsolat céljából. Kedves, 

aranyos, humoros, vidám természetû, 

keresi ugyanilyen karakterû férfi 

társaságát. Bemutatkozásodat és 

fényképedet erre az email cimre 

kérem:  gyongyvirag5@gmail.hu

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


