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Kezek lakatja

MAGYAR
mazta meg, melyet minden európai ember ért: az 1956-os keltezésû képen 
békegalamb óv egy gyermekét ölelô anyát egy égô város mellett.

A nizzai Musée National Marc Chagall által kölcsönzött grafika Magyaror-
szágon még sosem volt látható; az MMN mûvészettörténésze, Gödölle Mátyás 
hosszú kutatás után bukkant rá a nizzai múzeum katalógusában.

Kik vettek részt Nagy Imre  
elleni per elôkészítésében

Nem csak az érdekes, hogy kik vettek részt a Nagy Imre és társai elleni per 
elôkészítésében, hanem az is, ôk hol szocializálódtak és mi lett a késôbbi sorsuk 
–-- mondta Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) 
elnöke az M1 aktuális csatorna  reggeli mûsorában.

A NEB, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján hozta nyilvánosságra 
internetes oldalán (www.neb.hu) a Nagy Imre és társai perének elôkészítésében 
részt vevô állambiztonsági beosztottak és vezetôk névsorát, hivatali karrierút-
ját.

A mintegy száz karrierút alapja az a százötven nevet tartalmazó lila színû 

iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától be-

léphettek a politikai rendôrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám 

alatti székhelyén a 3. emeleti zárt folyosóra. Ott ôrizték a különösen fontos 

ügyekben vizsgálat alatt állókat, így a Nagy Imre-ügy szereplôit is.

Földváryné Kiss Réka a mûsorban arról beszélt: a kézírásos füzetrôl lehetett 

tudni, benne volt a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában. Nemcsak „neveket 

adnak”, hanem az életutak alapján egyfajta rálátást, metszetet arról, hogy hon-

nan jöttek ezek az emberek. Jelezte: szinte mindannyian a Rákosi-rendszerben, 
az ÁVH-ban szocializálódtak, de az életutak alapján kiderül az is, a politikai 
rendôrség pontosan mely osztályain.

Legalább ennyire fontos –-- amirôl keveset beszélünk, pedig az egész Kádár-

kori képünk nagyon fontos új fókuszát adhatja ---, hogy mi lett ezeknek az 

embereknek a sorsa a megtorlás után –-- jegyezte meg.

A NEB elnöke elmondta: volt köztük olyan, aki 1962-63-ban –-- amikor 

átszervezték az állambiztonságot –-- elhagyta a testületet. Földváryné Kiss 

Réka példaként említette, hogy Ferencsik József ezredes a Hungexpo egyik 

vezetôje lett.

A NEB elnöke szerint az is érdekes, hogy akik az átszervezés után is marad-
tak a belügyben, azokat az 1970-es, 1980-as években nyugdíjazták.

Ha tetszik, az úgymond konszolidált Kádár-korszak belügyi középkáderei 

olyan emberekbôl is álltak, akik ott voltak a Nagy Imre-ügy vizsgálatánál, a 

különleges részleghez tartoztak, és nagyon sok rendkívül érzékeny informá-

ciójuk volt –-- jegyezte meg. A NEB elnöke emlékeztetett: a 3. emeletre 

bejáratosak nemcsak a Nagy Imre-ügyben vettek részt, hanem például a Bibó-

ügyben is.

Krahulcsán Zsolt tudományos kutató a mûsorban arról beszélt, további 
kutatási irány lehet az, hogy feltárják, mi lett az érintettek késôbbi sorsa, 
például Rajnai Sándor hogyan válhatott bukaresti és moszkvai nagykövetté, 
majd hogyan került ki az Amerikai Egyesült Államokba. A személyi aktából ez 
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Chagall-kép érkezett 
a Nemzetibe

Kicsomagolták a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) Marc Chagall Anya 
gyermekével címû litográfiáját, amely a Rejt/Jel/Képek ‘56 --- A forradalom 
titkos mûvészete címû, június 23-án nyíló kiállításra érkezett.

Csorba László megbízott fôigazgató elmondta: a múzeum egy olyan kiállí-
tást állított össze az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára, amely sajá-
tos párbeszédet jelenít meg 1956-ról szóló képzômûvészeti alkotások és törté-
neti tárgyak segítségével.

Felidézte, hogy az eseményeket átélô mûvészek, akik megtapasztalták a 
lelkesedést, az utcai eseményeket, nem ritkán a halált, sokszor azonnal rajzolni, 
festeni kezdtek.

Sümegi György mûvészettörténész az elmúlt évtizedekben ezeket az alko-
tásokat kutatta, és egy hatalmas kollekciót gyûjtött egybe a forradalom képzô-
mûvészeti anyagából. Ezt a több mint háromszáz darabot számláló gyûjteményt 
a Nemzeti Múzeum néhány éve megvásárolta, már azzal a szándékkal, hogy 
kiállítást rendezzen belôle --- tette hozzá az intézmény vezetôje.

Csorba László elmondása szerint június 23-tól a múzeum falain egy klasszikus 
képzômûvészeti gyûjtemény darabjai lógnak majd, más intézményektôl köl-
csönzött mûalkotásokkal kiegészítve, ezekhez az MNM történeti tárgyakból 
teremt izgalmas installációs környezetet. A Múzeumkertben például egy T-34 
harckocsi utal majd arra, hogy a forradalom idején a szovjet tankok is benyo-
multak a kertbe --- árulta el a fôigazgató.

Tudható azonban, hogy nemcsak a magyar képzômûvészek reagáltak az 
1956-os forradalom élményére --- hívta fel a figyelmet Csorba László, kiemelve, 
hogy Chagall például egyértelmûen a magyar forradalom elôtt tisztelgett Anya 
gyermekével címû képével.

A 20. század egyik legnevesebb képzômûvésze a születôben lévô Szovjet-
unióból költözött Párizsba, de ez az élmény nem devalválta benne a forradalom 
eszméjét, így felismerte a magyarok --- éppen a szovjetek ellen folytatott --- 
szabadságküzdelmének lenyûgözô erejét --- emlékeztetett a múzeumvezetô.

Mint hozzátette, Chagall mindezt egy olyan szimbólumrendszerben fogal-

A kézfogás árulkodik a személyi-
ségrôl
Márai Sándor 1984 és 1989 között 

írott Naplójában olvasom: „A kórház-

ban, este hétkor. Csendesen alszik 

(mármint Lola, a felesége –-- a szerk.), 

néha emeli, aztán visszaejti kezét a le-

pedôre. Egyszer visszaszorítja a ke-

zem.”

A legszebb emberi megnyilatkozások 

sorából lép elô hallgatag-puhán a gesz-

tus, amikor a kéz a kézbe jut. Általa 

gyermek ér partot, felnôtt talál kikö-

tôt, az életkor végén búcsúzó vigasz-

talást. Változhat a világ, és benne mi 

is, a „kezek lakatja” örök metaforánk 

marad. Valljuk be: a kéz a kézben 
embert szelídít, nézôt is, cselekvôt is 
megbékélésre int.

De: a „visszaszorítja a kezem” nem 

egyenlô a köszönéskor, az üdvözléskor, 

a barátság, a megegyezés, a kibékülés 

stb. megpecsételésekor használatos 

„formanyomtatvánnyal”. Kézfogás 

nélkül még el-elboldogulunk valahogy, 

a kezek egymásba kulcsolása nélkül 

azonban elképzelhetetlen a lét. A kéz-

fogásra mondhatjuk, hogy reveláció, 

azaz megnyilatkozás, kinyilatkoztatás; 

a kéz a lakatban szublimáció, azaz 

megtisztulás, megnemesedés, fele-

melkedés. A kézfogás Present Perfect 

Tense, azaz befejezetlen jelen, a „visz-

szaszorítja a kezem” Present Conti-

nuous Tense, azaz folyamatos jelen; az 

egyik (jó vagy rossz) szokás, a másik 

nem minden esetben szokás; a kézfo-

gás korreláció is, azaz kölcsönösség, 

egymástól való függôség, a „kéz a la-

katban” arbor vitae, az élet fája, amely 

szeretetet terem.

A kézfogás árulkodik a személyiség-

rôl; ha a kéz visszaszorítja a kezet, 

megnô az erôátvitel. Az Atlanti-óceán 

partján, a hullámok moraját hallgatva, 

csak kéz a kézben lehet sétálni; vil-

lámláskor és égzengéskor csak az 

összezárt kezek terelik a félelmet; 

gyermekünk születésekor vagy az 

utolsó kenet feladásakor az egymásba 

kulcsolt ujjak mondanak köszönetet 

vagy törôdnek bele az élet végébe. 

Vajon Noé bárkájában is így várták-e 
a negyven nap és negyven éjjel tartó 
esô végét? S vajon Ábrahám kézen 
fogva vezette-e egyetlen fiát, Izsákot a 
látomás földjére, hogy ott feláldozza 
Istennek?

Néhány nappal Márai Sándor fent 

idézett sorai után felesége, Lola meg-

halt. Amikor Jézus kiszenvedett a ke-

resztfán, azt mondta: „Atyám, a te 
kezeidbe teszem le az én lelkemet.” 
(Lukács) A lélek keresztfáját nyújtja 

át az Atyának, aki visszaszorítja a 

kezét.

Ha hiszünk a kegyelemben, így 
fogjuk végezni mi is.

Kô András
(Magyar Hírlap)



nem derül ki, csak az, hogy aki az 1962-63-as átszervezés során polgári pályára 
került, hol helyezkedett el, mi volt az elsô munkahelye –-- mondta.

Megjegyezte: a korábbi vizsgálók közül többen a kultúra területére kerültek, 
jellemzô volt, hogy könyvkiadóknál vagy vállalatok, minisztériumok jogi 
osztályán tûntek fel.

Földváryné Kiss Réka ehhez hozzáfûzte: volt olyan, aki a kémelhárításhoz 
került és olyan is, aki az izraeli titkosszolgálatnál folytatta pályáját.

Hadifoglyok és civilek a 
Szovjetunió munkatáboraiban

FA Gulag-emlékév alkalmából nyílt kiállítás a szovjet táborokba hurcolt 
magyarokról Budapest Fôváros Levéltárának aulájában. A tárlat megnyitóján 
átadták a középiskolák képviselôinek azt a csomagot, amelyben Sára Sándor-
nak a korszakkal foglalkozó filmjei találhatók.

„Nem tanácsos megszökni, nem tanácsos maradni” –-- idézte Megyesi
Csilla, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa Szilágyi Domonkos a Ha-
lál árnyéka cmû versét a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 címû 
vándorkiállítás megnyitóján, Budapesten.

A Budapest Fôváros Levéltárának aulájában látható kiállítás alkalmából a 
középiskolák minisztériumi fenntartóinak átadták azt a hat DVD-bôl álló cso-
magot is, amely Sára Sándor filmjeit tartalmazza, és amelynek célja, hogy a 
tanulók megismerkedhessenek a korszakkal, hiszen, ahogy Megyesi Csilla is 
említette, a Gulag- és a Gupvi-táborokról a fiatalok többsége ma nagyon keveset 
tud.

A szót ezután Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fôigazgatója 
vette át. Mint mondta, egy ilyen témáról még történészként is nehéz szólni. Az 
1944 ôsze és 1945 tavasza közt elhurcolt magyar foglyok száma körülbelül 
hatszázezer-nyolcszázezer fôre tehetô, akik közül csaknem háromszázezren 
soha nem térhettek haza. „Magyarország kormánya a 2016-2017-es évet a Gulag 
emlékévének nyilvánította, amelybôl Gupvi és Gulag lett, mert az átjárás 
viszonylag könnyû volt a hadifoglyok táborából a Gulag-táborokba” --– mondta 
Szakály, kiemelve, hogy milyen sokáig nem beszélhettek az áldozatok a velük 
történtekrôl: „Úgy küldték ôket haza, hogy nehogy még egyszer visszake-
rüljenek, mert ha szólnak valamit errôl, ilyen sorsuk is lehet.” A visszatérôknek 
a Rákosi-rendszer diktatúrája miatt a késôbbi években sem lett könnyebb az 
életük –-- mondta. Szakály ezután átadta a Sára Sándor filmjeit tartalmazó 
DVD-ket.Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szervezetének elnöke saját érintettségérôl beszélt. Mind-
két szülôje megjárta a Gulagot. „Soha semmit nem mondhattunk senkinek” -– 
mesélte. Édesapjának köszönheti, hogy mégis tud ezekrôl a dolgokról, mivel az 
enyhüléskor elmondta, hogy mi történt. „Szükség van ezeknek az embereknek 
méltó emlékhelyre” –-- mondta, arra utalva, hogy Magyarországon nincs 
központi emlékmû a kényszermunkára ítéltek számára. Arról is beszélt, hogy 
egy központi emlékmûvet ô a fôváros emblematikus terén, a Szabadság téren 
képzelne el. Azt is hangsúlyozta, hogy a kommunizmus nemcsak egy eszme 
volt, amelynek megvalósítása félrecsúszott, hanem a terror, a megfélemlítés, a 
csalás és a fosztogatás „az ideológia velejébôl következett”.

Állításának alátámasztásaként Szamuely Tibor egyik hírhedt beszédét 
idézte: „A magyarországi proletariátus eddigi gyôzelme nem került különös 
áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér omoljon. A vértôl nem 
kell félni. A vér – acél: erôsíti a szívet, erôsíti a proletár öklöt.” A kommunizmus 
szerinte el akarta törölni a múltat, ezért van nagy szükség most a múlttal való 
párbeszédre.

A Gulag-emlékév szakmai vezetôje, Kovács Emôke történész az év egyik 
legfontosabb állomásának nevezte a kiállítás megnyitóját. Elmondta, hogy a 
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kormány 2017. február 25-ig meghosszabbította az emlékévet, amelynek prog-
ramjai a Beszedesmult.hu weboldalon és a Gulag Emlékbizottság Facebook-
oldalán érhetôk el.

A kiállítást Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
kultúráért és tudománydiplomáciáért felelôs államtitkára nyitotta meg. 
Beszédében Szolzsenyicin A Gulag szigetvilág címû regényébôl idézett. Mint 
mondta, az író „sorstársai ezrei≠nek sorsát” örökítette meg, majd röviden 
felvázolta a munkatáborok létrejöttének történelmi körülményeit. Elmondta, 
hogy a szovjetek munkaerô-szükségletének kielégítése miatt csaknem 
hszmillióan haltak meg, és hogy az újabb táborrendszer háromszáznegyven fô-, 
és négyezer melléktáborból állt. A magyar foglyok közül közel háromszázezren 
haltak meg az embertelen körülmények miatt. „A most elkészült kiállítás ennek 
a korszaknak, ezeknek az embereknek állít emléket, másfelôl üzenet a kortárs 
politikának és a jövô generációnak, hogy ehhez hasonló soha többé ne ismétlôd-
hessen meg. El nem múló kötelességünk az emberiség legnagyobb tömeggyil-
kosságára emlékeztetni, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mindez a 
kommunista ideológia részeként jött létre” –-- mondta. A cél, hogy a nemzetközi 
környezet figyelmét is felhívják, és tudatosítsák, hogy „a 20. század két ember-
telen diktatúrája, a nácizmus és a kommunizmus, ideológiájukat tekintve anta-
gonisztikusak voltak, de módszereiket, a rendszer lényegét tekintve nagyon is 
hasonlóak”
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Mars, Radetzky
A Magyar Liberális Párt átkérte magát 

levelezô tagozatra.
Közleményeket ad ki, mindenrôl hatá-

rozott véleménye van, kicsike taglét-
számát –-- vannak vagy néhány százan --
– nagy hangerôvel ellensúlyozza. Van 
egy szem parlamenti képviselôjük, bi-
zonyos Fodor Gábor, aki egyben elnökük 
is. Úgynevezett szakpolitikusaik ott pi-
piskednek az általuk fontosnak vélt 
ügyeket tárgyaló fórumokon. Néhány 
hete a családról rendeztek összpárti vi-
tát, ahol jeles hölgyikonjuk kérte ki ma-
gának Orbán Viktor konzervatív csa-
ládmodelljét: férfi, nô, gyerek, ez a csa-
lád, mondta a kormányfô egy portugál 
lapban. A szuperliberális Anett igen 
bebôszült: ez kirekesztés, intolerancia, 
véleménydiktatúra. Mert a kedves me-
legek meg a drága melegbarátok miért 
is ne alkothatnának családot? Már miért 
is ne lehessen egy ilyen pár egyenlô a 
heteroszexuálisokkal? Mert itt diktatúra 
van. Ordas eszmék. Még egy farkassal 
sem lehet bensôséges testi kapcsolatot 
kialakítaniuk, mert itt korlátozzák az 
emberek szabadságát. Errôl a liberálisok 
a programjukban azt írják: „Szabadnak 
lenni azt jelenti, hogy az egyén a közös-
ség által megállapított korlátokon belül, 
önállóan, külsô parancsok, megkötések 
nélkül élheti az életét. A szabadság adja 
meg az egyén számára azokat a lehetô-
ségeket, amelyek révén kibontakoztat-
hatja a tehetségét, érvényre juttathatja 
a tudását, kiteljesítheti életét.” Meg 
még: „A szabadelvû állam értéknek 
tekinti a sokszínûséget, és nem feladata 
az ítélkezés, nem favorizálhat egyetlen 
szubjektív véleményt sem.” Annyit ér-
demes hozzátenni, hogy saját csahosai 
ítélkezhetnek például a családkonfe-
rencia utáni újságcikkek tartalmáról, 
szerzôirôl. Ellentmondást nem tûrôn, 
példátlan durvasággal és mocskos sza-
vakkal. Ahogy liberáliséktól megszok-
tuk.

A világ rendjének szétrombolóiban 
most felébredt az építô szellem. Olyan 
bôszen védelmezik Budapestet, ahogyan 
azt Demszky Gábor uralkodása alatt 
pusztították. Írják, hogy a fôvárosban 
senki nincs, aki feladatának, köteles-
ségének érezné Budapest épített örök-
ségének megvédését a hatalmi érde-
kektôl és a szakmaiatlanságtól. A fôvá-
rosi épített örökség veszélyben van. 
Most a Radetzky-laktanya ügyében az 
üzleti érdek írta felül az örökségvé-
delmet. Felszólítják a kormányt, azon-
nali hatállyal intézkedjen a Radetzky-
laktanya még megmaradt épületré-
szének állagmegóvásáról, és adjon tájé-
koztatást arról, lehetséges-e még az 
épület helyreállítása. 

Nocsak. Érdekes ez a vonzalom. Johann 
Josef Wenzel Anton Franz Karl, Graf 
Radetzky von Radetz az 1848. március 
18-án kitört olasz nemzeti felkelés idején 
az itáliai császári-királyi haderô fôpa-
rancsnoka volt. A Károly Albert szárd–
piemonti király hadserege és az általa 
támogatott olasz nemzeti felkelô csa-
patok ellen folytatott háborúban a 
tábornagy bebizonyította, hogy ott a 
helye a történelem legjelentôsebb had-
vezérei között.

Radetzky gyôzött Santa Luciánál, Ve-
rona falai elôtt, Curtatonénál, bevette a 
peschierai és a vicenzai erôdöket. Tre-
viso és Schio megadta magát. Gyôzött 
Custozzánál, majd csapataival bevonult 
Milánóba. Nocsak, nocsak. Hogyan véd-
heti a vérbeli pesti liberális a vérkon-
zervatív császári-királyi tábornok nevét 
viselô volt laktanyát?

Van tehát nálunk egy apró, erôszakos 
csapatocska, óriási pofával. Éljen a de-
mokrácia.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Gyászjelentés

vitéz KÖVESDY DEZSÔ
magyar királyi ejtôernyôs fôhadnagy
2016. június 15-én életének 96. évében 
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Gyászolják felesége Sarolta,
gyerekei Lilla, András és menye Éva,

unokái Karolina és Ildikó.
Magyarországon huga Jolán, 

sógora Iván és sógornôje Margit 
és mindazok akik szerették.

NYUGODJON BÉKÉBEN



Valóságos tábor alakult ki a déli 
határon a Röszke és Horgos közötti 
területen, ahol a migránsok áram és 
tisztálkodási lehetôség nélkül töltik 
napjaikat a továbbhaladásra várva. A 
határ szerb oldalán lévô Horgoson 
élôk egyelôre nyugodtak, bár nem 
tudják elfelejteni, hogy tavaly is így 
kezdôdött a falujukon áthaladó me-
nekültáradat.

Csapatostul haladnak a migránsok 
Magyarország felôl egy, a szerb olda-
lon álló Mol-kút felé, ahol a terasz 
egyik asztalára egy hosszabbítót he-
lyeztek ki. A kábelnek nincs varázs-
ereje, nem is fordította meg a Közel-
Kelet felôl Európába tartók irányát, de 
elég beszélni a személyzettel, vagy 
várni két percet, és kiderül, miért 
olyan fontos. –-- Muszáj. Különben 
bejönnek, és balhét csinálnak. Akkor 
meg nem jön be más –-- mondja a 
benzinkút egyik dolgozója. A migrán-
sok márpedig jönnek, méghozzá a 
Röszke és Horgos között lévô határ-
átkelônél felállított tranzitzóna felôl, 
és le is ülnek telefont tölteni. A tranzit-
zónánál ugyanis nincs áram.

Két szír férfi érkezik, kezükben Kí-
nában összerakott amerikai okostele-
fon, másikban cirill betûs címkéjû ás-
ványvizes palack.
Hazatérés és a macedón maffia
A civilizációs kavalkádot még tar-

kábbá teszi, hogy angolul kezdünk be-
szélgetni. Farah és Abdullah testvérek. 
Öccsükkel az Iszlám Állam bombája 
végzett, ezért jöttek el Szíriából. Vi-
szont Farah állítja, hogy amint a ter-
rorszervezetnek vége, ô visszamegy 
hazájába, akár Németországból is. 
Hogy az az út milyen lesz, nem tudja; 
ez a mostani, amelyen eljutott Hor-
gosig, igen viszontagságos volt. Mace-
dóniával kapcsolatban folyamatosan a 
maffia szót ismétli; állítja, hogy elvit-
ték az összes pénzét, és az idomeni 
táborról is csupa rosszat mond. Bú-
csúzóul megmutatja és elmagyarázza, 
hogyan jutunk a tranzitzónába: két 
helyen kell átlépni a kerítést, de úgyis 
le van taposva, látni fogjuk, merre kell 
menni.

Valóban nehéz eltéveszteni: az úton 
eldobált cumik, jégkrémes zacskók és 
széttépett idegenrendészeti papírok 
hevernek. Aztán az ember nagyságú, 
sárga és lila vadvirágok között, a szerb 
és a magyar határvonalon, a senki 
földjén feltûnik a tábor, pontosabban a 
tranzitzóna. Az elnevezéssel bajban 
vagyunk, de így vannak ezzel a hely-
színen tartózkodó magyar és szerb 
ENSZ- és IOM-önkéntesek is (IOM: 
International Organization for Migra-
tion, Nemzetközi Migrációs Szervezet). 
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Tôlük tudjuk meg, hogy hivatalosan 
ugyan tranzitzónának kellene nevezni 
azt a területet, ahol a migránsok ma-
guknak építenek sátrat letörött akác-
faágakból és adománytakarókból, de 
gyakorlatilag ez tábor, ahol a mene-
kültek arra várnak, hogy elbírálják a 
kérelmüket a drótkerítéssel egybeé-
pített bódékban. Egy nap 15 ember 
kerül fel a listára: a gyermekeseknek 
és a betegeknek 24 órán belül elbí-
rálják a kérelmét, az egyedülálló férfi-
aknak viszont 28 napot kell várakoz-
niuk. Mivel azonban sorra érkeznek a 
migránsok --– amíg a zónában tartóz-
kodtunk, néhány óra alatt ötvenen jöt-
tek –--, ezért ez a határidô igazából 
hozzávetôleges. Van, aki már hónapok 
óta vár kint a határon, vécé és áram 
nélkül. Ezért aztán a tábor létszámát 
nehéz is felbecsülni: némelyek szerint 
250-en, mások szerint 400-an tartóz-
kodnak ott. A tranzitzónában hatósági 
emberek nincsenek, sem szerb, sem 
magyar részrôl.
Szedett-vedett sátortábor
Horgosra szinte mindenki busszal 

jön: elvonatoznak a szerb fôvárosból, 
Belgrádból Szabadkára, és onnan a 
menetrend szerinti járattal megérkez-
nek a vajdasági határfaluba. Ez a sza-
kasz már csak néhány tíz kilométer. 
Állítólag minden állomáson sok mig-
ráns van, ôk segítik a többieket útbai-
gazítással.

Horgosról aztán gyalog vágnak neki 
Röszkének. Itt pedig várja ôket a sza-
bad ég alatt felállított, szedett-vedett 
sátortábor, a segélyszervezetek –-- és 
persze mintegy kilenc hónapja a drót-
kerítés. Utóbbiról egyetlen migráns 
hallott, Srakullah. Ô az afgán televí-
zióban látott egy összeállítást a határ-
zárunkról. A többi, javarészt szintén 
afgán migráns azt állította kérdé-
sünkre, hogy nem hallottak a több 
mint száz kilométeren keresztül húzó-
dó NATO-kerítésrôl. Az ugyancsak 
afgán Izatullah is csak annyit mond, 
hogy ez az egyetlen határ, ahol prob-
lémája volt. Kicsit szidja ô is a 10 ezer 
embert összezsúfoló idomeni tábort. 
Mosolyogva elmondja, hogy a mace-
dón határról eltaxizott a szerb fôváro-
sig, onnan pedig már a tömegköz-
lekedést vette igénybe. Viszont már itt 
van 22 napja, és nagyon menne tovább 
Svájcba.

Beszélgetésünk alatt egy földbe vájt 
mélyedésben gallyakból tüzet rakott, 

ott fôzi magának a teáját. Vizet egyet-
len csapból lehet hozni, itt mos és für-
dik az egész tranzittábor. A kifolyt 
opálos víz egy, a magyar–szerb határ-
vonallal párhuzamosan kiásott gödör-
ben csorog szét.A sampon és a tisztál-
kodószerek ugyanonnan vannak, mint 
az ételek: az ENSZ és az Orvosok Ha-
tárok Nélkül nevû szervezet ado-
mánybuszából. Amikor a jármûvek 
befutnak, azonnal kiderül, hogy az 
önkéntesek nem elôször vannak itt: a 
migránsok kettes sorba állnak a bu-
szok elôtt. Kekszet, konzervet, vizet 
kapnak a csomagban. Kézzel mutatják, 
hány gyerekük van, valaki megpróbál-
kozik kapásból tízzel. Aztán egy elnézô 
mosoly kíséretében kap öt zacskót.
„Ebbôl márpedig baj lesz”
Fiatal vajdasági magyar közmunkás 

magyarázza a közelükben, hogy a kör-
nyékrôl eltûntek az embercsempészek. 
Szavaiból az derül ki, hogy a mene-
kültek által eufemisztikusan taxisok-
nak hívott csempészek a migránsokkal 
ellentétben bizony hallottak a kerítés-
rôl: nem jönnek, félnek a rendôrségi 
helikopterektôl, amelyek figyelik a ha-
tárt. Mikor rákérdezünk, hogy mégis 
ki foglalkozott itt embercsempészettel, 
a fiatalember keserûen csak annyit 
mond: a mi fajtánk.

A horgosiakkal –- például a határban 
zöldbabot kapáló családdal –- beszélve 
kiderül, a helyiek úgy vélik, „ebbôl 
márpedig baj lesz”. Mindannyian meg-
jegyzik, hogy összehasonlíthatatlan a 
helyzet a tavalyi, „kerítés elôtti” álla-
potokkal, amikor percenként haladt át 
annyi migráns a falun, mint ma egy 
nap alatt, de hát az a hullám is így kez-
dôdött. Hozzáfûzik viszont, több mig-
ráns Röszke helyett Románián keresz-
tül Nagylaknak vagy mindjárt 
Horvátország felé veszi az irányt.

Az egyik horgosi gazda azért azt is 
elmeséli, hogy a migránsok miképpen 
tudnak átjutni a kerítésen. –-- Jönnek 
csapatostul. A társaság egyik fele el-
csalja a határôröket, a többiek meg 
takarókba, pokrócba tekerik a NATO-
drótot, és átmásznak rajta, aztán megy 
a kiabálás, szoktam hallani éjszaka. 
Annyi határôr meg úgysincs, aki meg-
állítsa ôket. Baj lesz ebbôl, én mon-
dom.

Tompos Ádám
(Magyar Nemzet)

Eltûntek az 
embercsempészek

A fanatizmusról és az apátiáról
Mily irtózatosak azok a tilalmak, amiket a mohamedánizmus ír elô a köve-

tôinek! A fanatikus ôrjöngés mellett, ami oly veszélyes egy emberben, mint a 
veszettség a kutyában, ott van az a félelmetes, fatalista apátia. Ennek hatásai 
jelen vannak számos országban: könnyelmû szokások, szervezetlen mezôgaz-
daság, lomha kereskedelem és a tulajdon bizonytalansága a jellemzô mindenhol, 
ahol a Próféta követôi élnek.

Elfajzott érzékiség fosztja meg az életet a kellemtôl és a kifinomultságtól, 
aztán a méltóságától és a szentségétôl. A tény, hogy a mohamedán jog szerint 
minden nônek valamely férfi abszolút tulajdonában kell lennie, akár gyerek-
ként, akár feleségként vagy ágyasként, elhalasztja a rabszolgaság végsô meg-
szûnését addig, amíg az iszlám elveszíti nagy hatalmát az emberek között.

Egy-egy muszlim ragyogó tehetséget mutathat fel, de e vallás befolyása meg-
bénítja a hívei társadalmi fejlôdését. Nincs ennél nagyobb visszahúzó erô a 
világban. A mohamedanizmus messze nem haldoklik: militáns és térítô hitrôl 
van szó. Már kiterjedt Közép-Afrikára mindenhol félelem nélküli harcosokat 
nevelt; és ha a kereszténységet nem védené a tudomány erôs karja, azé a 
tudományé, ami ellen hiába harcolt, a modern Európa civilizációja elbukhat 
úgy, ahogy az ôsi Róma civilizációja is elbukott.
(Winston Churchill: The River War; 1899)

Udvariatlanság, fajgyûlölet

Alexander Gauland, a német alter-
natívok (AfD) második embere a kan-
cellár szerint csúnya, rasszista meg-
jegyzést tett.

Május 30-án nem arról emlékezett 
meg a sajtó, hogy ezen a napon szü-
letett a Nyugat alkonyának szerzôje, 
Oswald Spengler, hanem hogy Alex-
ander Gauland, a német alternatívok 
(AfD) második embere a kancellár 
szerint csúnya, rasszista megjegyzést 
tett. Állítólag –-- miután megdicsérte a 
német válogatott védôjét, a szénfekete 
Boatenget –-- valami olyasmit mon-
dott, hogy a pályán lehet szeretni az 
afrikaiakat, de senki sem örül, ha ilyen 
lesz a szomszédja. Michael Klonovsky, 
az AfD fônöke, Frauke Petry média-
tanácsadója rögtön kijelentette, hogy 
nem érti a rasszizmus vádját, hiszen 
Gauland kijelentésében –-- ha egyál-
talán így mondta –-- semmi lebecsülés, 
semmi rasszizmus nincs, csak egy 
ténymegállapítás, hogy mit nem sze-
retne a német kisember. És ha valaki 
azt mondja, hogy fehérekkel nem szí-
vesen él együtt, nos, akkor épp oly 
udvariatlan, mint Gauland, de attól 
még nem fajgyûlölô. Klonovsky hozzá-
tette, hogy bár illuzórikus, de szeretne 
egy olyan világban élni, amelyben 
inkább udvariatlansággal és nem faji 
ellenérzéssel vádolnák egymást az 
emberek.

Az azonban, hogy Darmstadtban, a 
város ünnepén megint számtalan 
szexuális inzultus és támadás érte a 
vonalaikat a szemérmetlenségig kitá-
ró német nôket, már több volt, mint 
udvariatlanság. Lassan Köln lesz min-
denütt –-- mondják, de a liberálisok és 
a zöldpártiak mélyen hallgatnak. S 
Recep Tayyip Erdogan elnök ki is je-
lenti, hogy a nô dolga a szülés, és a 
muszlim világban nem engedhetô meg 
a magzatelhajtás úgy, mint Nyugaton. 
Amikor ilyen kijelentéseket tesznek, 
háborúról nem esik szó, pedig a nôi öl 
erdogani értelemben véve hadüzenet 
Európának.

S felröppen a hír, hogy míg a hatósá-
gok már két évvel ezelôtt tudták, hogy 
az Iszlám Állam terroristái olyan érvé-
nyesnek tûnô útlevelekkel közleked-
nek az unió országaiban, amelyeket az 
alkalomnak megfelelôen tölthetnek ki, 
addig a német alkotmánybíróság azt 
vizsgálja, átlépte-e az identitás megôr-
zéséért indult mozgalom, az ID (Iden-
titäre Bewegung) az alkotmányosság 
küszöbét. Ez már érthetô, sôt, értel-
mezhetô. Nem kell ugyanis, hogy 
kollektív ôrületté fajuljon egy olyan 
mozgalom, amely azt hirdeti, hogy 
meg kell állítani a német nép lecse-
rélését közel-keletiekre és afrikaiak-
ra.

Mikor kapitulál az állam? --– kérdezi 
erre a kisember. A rendôrség –-- 
például Kielben és másutt is --– bûn-
eseteknél nem vesz fel jegyzôkönyvet, 
manipulál és hagyja, hogy a tanúkat 
megfélemlítsék. A menedékjogon élôk 
által elkövetett újabb deliktumok sta-
tisztikailag alig jelentkeznek, mivel a 
lopások és rablások érezhetôen emel-
kedô számát a külföldi elkövetôk 
számlájára írják. (Az osztrák börtön-
lakók több mint a fele például „kül-
földi”.) Thomas de Maiziere belügy-
miniszter szerint ezeket a növekvô 
számú bûncselekményeket „szerve-
zett, utazó, Délkelet-Európából és 
Kelet-Európából jövô bûnbandák kö-
vetik el”. (Romák, ukránok, szerbek, 
csecsenek?) Az átlag kelet-európait 

Nyugaton az elitek amúgy is úgy fo-
gadják, mint egy idegent, már a nyel-
vük is komoly gyanakvásra ad okot.

Enyhe mosoly csak migránsoknak 
való. A nyitott határok dogmájához 
mégis mereven ragaszkodnak. A pol-
gárok lefegyverzése a fô gondjuk, a 
Bundestag megszorító fegyverhasz-
nálati törvényen töri a fejét, a napóle-
oni háborúk óta fennálló lövészegy-
letek, a polgárôrségek és a szervezôdô 
szomszédsági ôrjáratok is gyanúsak.

Az állam részleges kapitulációja a 
szocialista Léon Blum második világ-
háború elôtti Franciaországának leg-
sötétebb képeit idézi. A zeithaini bör-
tön igazgatója, Thomas Galli például 
azt javasolta, hogy minden börtönt 
zárjanak be. Elég lesz a közhasznú 
munka és az elektronikus bilincs. A 
nagy ítéletes és veszélyes bûnözôknek 
faluközösségeket kell kialakítani, ahol 
dolgozhatnak és adózó polgárok lehet-
nek. „A börtön lényegében megtorlás 
és a jövôt tekintve haszontalan” --– 
jelentette ki, s diadalmi tort ült a le-
gyôzendô „kollektív betegség” romos 
bástyája felett.

Ha ugyanezt javasolná a mig-ráns-
kérdés megoldására –-- faluközösség, 
elektronikus bilincs, legelészô juhnyá-
jak --–, minden bizonnyal börtönbe 
zárnák. S közben –-- statisztika ez is –-- 
a szegényebb rétegek támogatását 
célzó Harz IV. törvény hatálya alá esik 
minden hetedik gyermek az ország-
ban: különösen Berlinben és a gazdag 
Brémában nôtt a számuk. A szom-
szédos Gentben –-- úgy látszik, szívleli 
ezt az eszmét –-- az egyik alapiskola 
igazgatója gyermekekkel homoeskü-
vôt játszat, kisfiú kisfiút, kislány 
kislányt vezet oltárhoz. És így tovább, 
és így tovább, hogy a leghevesebb po-
pulisták is megértsék, milyen kon-
szolidált viszonyokat rejt magában a 
genderizmus és a közeljövô.

Olvasom a németek talán legbölcsebb 
kancellárja, a múlt év végén elhunyt 
Helmuth Schmidt helyzetre illô mon-
dásait. (Az ô és Willy Brandt keleti 
nyitását éppen most számolja fel Mer-
kel, akit diplomáciai képességei épp-
úgy cserben hagynak, mint Marie An-
toinette-et a nagy francia forradalom 
elôtt.) „A multikulturális társadalom 
az értelmiségiek illúziója” (Die Zeit, 
2004), vagy: „Ha minden olyan ponton 
beavatkozunk a világ folyásába, ahol 
égbekiáltó jogtalanságok történnek, a 
harmadik világháborút kockáztatjuk 
meg” (Focus, 2009). S nem Ferenc pá-
pa, hanem a dalai láma az, aki figyel-
mezteti a németeket, hogy a menedék-
politikájuk sokkoló: „Németország 
nem válhat az arab világ részévé!” 
Udvariatlanság vagy fajgyûlölet bújik 
meg a szavaiban? Vagy aggodalom 
Európa talán legszebb országáért, 
amelyben bizonytalan kimenetelû kí-
sérleteknek teszik ki az államvezetés 
rendjét?

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)
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A következô jégkorong-vb –-- vagy az 
észak-amerikai profi jégkorongliga, az 
NHL következô szezonja –-- követôi 
apróbb változásra figyelhetnek majd 
fel a kanadai himnuszban: angol válto-
zatának második sorában várhatóan 
már „mindannyiunkat” („all of us”) 
énekelnek „minden fiad” („all thy 
sons”) helyett. Az Ottawában kormány-
zó liberálisok ugyanis elérkezettnek 
látták az idôt az 1880-ban írt, de hiva-
talos himnuszként csak száz évre rá 
elismert dalszöveg átírására -– még-
pedig a nôkre való tekintettel. -– Állam-
szövetségünk fennállásának 150. év-
fordulója elôestéjén fontos, hogy 
egyik legelismertebb nemzeti jelké-
pünk tükrözze a változást, amit orszá-
gunk a nemi egyenlôségben elért --– 
mondta az ottawai alsóházban a 
liberális Mauril Bélanger, aki önálló 
képviselôi indítványként javasolta a 
szöveg megváltoztatását.

Kezdeményezése második olvasatban 
219:79 fôs többséget kapott, s ha a 
héten harmadszorra is jóváhagyják, 
akkor a szenátus elé kerül, hogy –-- a 
várakozások szerint –-- az ôszre rög-
zítse törvény a kanadai himnusz „po-
litikai korrigálását”. Ez annak francia 
szövegváltozatát egyébként nem érin-
ti; annak megfelelô sora „csodálatos 
virágfüzérekrôl” szól.

Kanadai nôi publicisták véleményét 
ütköztetve kitûnik: még azok között 
sem mindenki üdvözli a változtatást, 
akiknek az kedvezni hivatott. „Sértés 
ez a nôknek” –-- írja a Toronto Sun 
hasábjain a konzervatív Candice 
Malcolm, fô érvként azt hozva fel: a 
liberális Trudeau-kormány semmibe 
veszi a kanadaiak véleményét. Fel-
mérések szerint a közvélemény négy-
ötöde elégedett volt a himnusz szöve-
gével. „Nincs megállás a politikai 
korrektséghez kapcsolódó megszál-

lottságban” –-- véli Malcolm, aki 
elképzelhetônek tartja, hogy –-- miként 
a torontói városi tanács már utalt rá --
– legközelebb a „szülôföldünk” meg-
fogalmazás is repülhet a himnusz szö-
vegébôl. Az ország 36 milliós 
lakosságának immár több mint egyö-
töde külföldön látta meg a napvilágot.

A himnuszok átírása egyébként nem 
új keletû és nem is ritka. 2012-tôl az 
osztrák himnusznak is új szövege 
érvényes: ez „nagy fiak” helyett „nagy 
lányok és fiak” hazáját említi. A ka-
nadai szövegbe egyébként csak az 
1910-es években került be a „minden 
fiad” passzus.

* * *
Néhány radikálisabb német kézmû-

ves sörfôzô nekiment az idén ötszá-
zadik évfordulóját ünneplô sörtiszta-
sági törvénynek, mely szerint csak 
árpamalátából, komlóból, élesztôbôl és 
vízbôl fôzhetô német sör. Nekik ennyi 
hozzávaló nem elég.

Az idén ünnepli ötszázadik évfor-
dulóját a német sörtisztasági törvény-
nek is nevezett Reinheitsgebot. Ennek 
értelmében a német sör négy alkotó-
elembôl állhat csak: vízbôl, árpama-
látából, komlóból és élesztôbôl. A 
Reinheitsgebot azonban nem képezi 
részét a német jognak, ilyen nevû tör-
vény ugyanis nincs Németországban. 
Ez egy jól hangzó brand csupán. Van 
viszont egy 1993. július 29-i dátumo-
zású sörtörvény, amely az alsó erjesz-
tésû sörök esetében valóban a Reinhe-
itsgebotban foglaltakat írja elô a né-
metországi sörfôzdék számára.

A felsô erjesztésûek esetében már 
megengedôbb, ott másfajta malátákat 
és szükség esetén cukrot is lehet hasz-
nálni. Aki eddig a középkori mód-
szerrel fôzött német sörök romantikus 
álomvilágában élt, legkésôbb a tör-
vény olvasásakor vagy egy nem tu-

risztikai célú gyárlátogatás során 
szembesül a kizárólag komlóból nyert 
komlópor és komlókivonatok engedé-
lyezésének és a szigorúan szabályozott 
adalékanyagok valóságával. Persze az 
eredeti, kiszárított komlóvirággal ké-
szült söröknek megvan a maguk va-
rázsa, ám a tavaly Németországban 
gyártott 95,5 millió hektoliter sör ára 
és vélhetôen a mennyisége is más len-
ne, ha még mindig az 1516-os mód-
szerrel fôznék mondjuk a Bitburgert.
Törvény elleni felhajtás
A Reinheitsgebot-mítosz kétségtelen 

elônye, hogy a német sör fogalommá 
vált. Akár egy Lufthansa-járatokon 
felszolgált kisüveges Warsteinerrôl 
van szó, akár egy, a pesti belvárosban 
kikért vastag habú, bajor HB búzasör-
rôl, akár egy, a foci-Eb kedvéért a 
diszkontokban leárazott márkás dobo-
zos importáruról, a Reinheitsgebot 
általi minôséggarancia sziklaszilárdan 
ott lapul a fejekben. Kritikusai nem is 
a minôséget, hanem a –-- szerintük --– 
törvénybe foglalt egyenízt és egysíkú-
ságot bírálják.

Egysíkúság, egyeníz, unalom. Isme-
rôsek a jelzôk? A hazai kézmûves sö-
rös mozgalom hasonló érveléssel ment 
neki évekkel ezelôtt a hazai sörpiacot 
uraló külföldi multik söreinek, és hívta 
életre a boltok polcairól leemelhetô 
hazai lagerektôl gyökeresen eltérô ita-
lokat. És persze a jobb minôség miatt. 
A magyar elôírás kifejezetten liberális 
a némethez képest, a rossz nyelvek 
szerint a multikra szabták. „A sörlé 
szárazanyag-tartalmának legfeljebb 
30 százaléka származhat pótanyagból, 
amelyek: sörárpa, csírátlanított kuko-
ricaôrlemény, rizs, egyéb szénhidrát-
tartalmú termékek” –-- ez idézet a 
Magyar Élelmiszerkönyv sörökre vo-
natkozó fejezetébôl. Egy hazai sörmul-
tinál történt tavaly nyári láto-
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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 ismeretlen 
katona

Az ismeretlen katona emlékmûveket 
majdnem minden országban megtalál-
hatjuk. De van s még él is egy alezre-
des akirôl kellene többet tudni, --- pl. 
életrajza nincs meg magyar nyelven 
az internetes lexikonban.
Sztaniszláv Petrov egy szovjet korai 

riasztó állomás helyettes parancsno-
kának 1983. szeptember 26-án a csen-
des munkahelyen röviddel éjfél után 
egy vörös lámpa csillogása az északi 
félteke nagy térképén közölte, hogy 
„KILÔVÉS”. Röviddel utána egy pon-
tossabb jelzés: „KILÔVÉS NAGY 
MEGBÍZHATÓSÁG”.

Petrov nem volt nagyon meglepve. 
Hat hónappal azelôtt Ronald Reagan 
erôsen kritizálta az „Orosz Anyát” 
mint egy gonosz birodalmat. Az elnök 
azzal fenyegetôzött, hogy Amerika 
egy rakéta pajzsot fog felépíteni, ami 
megvédi az US-t, és olyan rakéták 
bevetését helyezte kilátásba amik öt 
perces repülés után elérik Moszkvát. 
A szovjet védelem sebezhetôségére 
mutatott, hogy a szovjet légierônek 
csak több órai keresés után sikerült 
megtalálni azt a délkoreai utasszállító 
gépet, amely engedély nélkül orosz 
légiterületbe tévedt, s végre már 
majdnem semleges zónába repült 
volna de egy szovjet vadászgép lelôtte. 
De Petrov munkahelyén az elsô ameri-
kai rakétának mutatott jelzést még 

négy követte. Petrov tudta, hogy a har-
madik világháború nem így kezdôdne. 
Az elsô amerikai csapás kb. 1000 Mi-
nuteman rakéta bevetését jelentette 
volna az Északi Sark irányából. Az 
amerikai cél az lett volna, hogy meg-
semmisítik a szovjet rakétákat mielôtt 
ezek egy ellentámadásba indulnának. 
Öt lövedékkel támadni egyszerûen bo-
londság lett volna. Petrov feladata az 
volt, hogy a szükséges kötelezô átvizs-
gálást és üzemzavar keresést elvégez-
ze, de erre nem volt idô. Akkor Petrov-
nak úgy kellett döntenie, hogy eljött-e 
a világ vége. Felvette a telefon kagylót 
és megpróbált nyugodtan beszélni mi-
kor jelentette fônökének, hogy itt egy 
vaklárma volt. A fônök nem kérdezett, 
tudomásul vette. Már az elsô „rakéta” 
után telefonált Petrov, az ötödik „ra-
kéta” figyelmeztetés mellett megjelent 
a piros jelzés „RAKÉTA TÁMADÁS”. 
Ezt szintén csak mint vaklármát jelen-
tette Petrov. Ha azt a támadás jelzést 
továbbította volna Petrov, és ha a szov-
jet vezérkar elhiszi az amerikai táma-
dást, akkor megbízható számítások 
szerint néhány hónapon belül a III. 
világháború halálos áldozatai 1000 
millió emberre rúgtak volna. Az alez-
redes késôbb bevallotta, hogy annyira 
meg volt rémülve, hogy lábaiból ki-
ment az erô, de ô mégis az ösztönében 
és nem az algoritmusban bízott.
Ian Morris történész szerint Petrov 

jutalma nem egy maroknyi érem volt, 
hanem egy hivatalos megrovás mert 
az irodai papírmunka nem volt megfe-

lelô, és hogy nem követte a hivatalos 
szabályokat (azaz a szovjet vezetôség 
feladata volt azt eldönteni, hogy a 
Földgolyó elpusztul-e vagy sem). Át-
helyezték egy kevésbbé fontos állásba, 
korán nyugdíjba vonult és idegössze-
roppanást is szenvedett. Mikor a Szov-
jetúnió felbomlott megszünt a nyugdí-
ja is.

Szerencsére az utóbbi években a ma 
77 éves Petrov több nyugati helyrôl 
kapott elismerést és anyagi támoga-
tást. 2014 végén mutatták be „The man 
who saved the world” (Az ember aki 
megmentette a világot) címû filmet.

2006-ban az Orosz Federáció ENSZ 
kiküldöttsége egy sajtó tájékoztatón 
leszögezte, hogy nukleáris háborút 
nem lehetett megindítani csak egy 
rendszer alapján. Ehhez több helyrôl 
kellett visszaígazolás mint pl. száraz-
földi radar, korán figyelmeztetô mû-
holdak, kémek jelentései stb.

Ugyanakkor a szovjet politikai appa-
ratus ideges volt, és ezért hibás dönté-
sek és balesetek valószínûsége meg-
nôtt. Oleg Kolugin volt KGB fônök 
szerint: A veszély abban a szovjet 
vezetésben volt, amely úgy vélte, hogy 
az amerikaiak támadni fognak, így 
jobb ha mi támadunk elôször.”

A szovjet komputer berendezés hibá-
ja miatt majdnem egy döntô csata egy 
armageddon fejezte be bolygónk éle-
tét.

Kroyherr Frigyes
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gatásomon az idegenvezetô éppen az 
egyik pótanyag, a kukoricaôrlemény 
hozzáadását és annak ízjegyeit nevezte 
meg a magyar lagerek egyik plusztu-
lajdonságának. A német Rein heits ge-
botot és a német sörtörvényt anno az 
ilyen pótanyagok sörben való megmár-
tóztatása ellen hívták életre.

Az egyik elsô és máig legismertebb 
kézmûvessör-kocsma, a ferencvárosi 
Élesztô megnyitása elôtt demonstratí-
van még az addig ott lévô Dreher-
táblát is leverték. A pesti közönség 
ôket igazolja: ma minden magára va-
lamit is adó belvárosi kocsma tart 
hazai kézmûves sört. A nagyokat sem 
kell persze félteni –-- bár a kézmûvesek 
már csak a kis mennyiségek miatt sem 
konkurensei a piacot uraló három 
nagynak –--, a piac finom rezdüléseire 
és az új gasztrotrendre pont a Dreher 
reagált a legerôsebben, amikor tavaly 
nyáron piacra dobta hidegkomlós sö-
rét.

Magyarországon tehát valami meg-
mozdult, már ami a kínálatot és a mi-
nôséget illeti. De Németországban 
már az alapképlet is eltér a hazaitól. 
Otthon három multicég uralja a piacot 
gyakorlatilag egy sörtípussal (lager), 
itt hét-nyolc nagy német konszern és 
rengeteg regionális kis fôzde verse-
nyez számos sörrel. Köztük sok helyi 
specialitással, mint a bambergi füstös 
sör, a kölni Kölsch, a Berliner Weiße, a 
düsseldorfi Alt, és akkor a frankföldi 
és bajor mûfajokat még fel sem sorol-
tam. Míg otthon a mûfaji-minôségi 
sokszínûség megteremtése és piaci 
elfogadtatása a cél, Németországban 
az elfogadott alapanyagok listájának 
bôvítése.

„Elegünk van abból, hogy az összes 
kocsmában ugyanazt az öt sörmárkát 
ihatjuk, és még az ízük is ugyanaz. 
Olyan sört szeretnénk, amely ismét 
igazi komlóból készül, nem pedig kivo-
natokból!” –-- fogalmaznak a frankfurti 
Bierkrawall nevû kézmûves sörhét 
szervezôi. (A németek a nemzetközi 
trendnek megfelelôen a „craft” jelzôt 
teszik a kézmûves sörök elé.) A Rein-
heitsgebotot a nagy német sörkon-
szernek marketingszövegének, hova-

tovább a „német sörfôzô imperializmus 
hazugságának” tartják, ami a fogyasz-
tókat tudatlanságban tartja, a kisebb 
fôzdéket pedig elkényelmesíti és el-
tántorítja a kísérletezéstôl. „A mese, 
miszerint ugyanúgy fôzik a sört ma is, 
mint ötszáz éve, egyáltalán nem igaz. 
A sörbe mindig is kerültek fûszerek -– 
ráadásul, ha az eredeti, 1516-os elôírást 
komolyan vennénk, bajor búzasört 
nem is lehetne készíteni, hiszen az 
élesztô nincs az akkori listán” --– mond-
ják.

A forradalmi hevület itt nem áll meg: 
„Miért van az, hogy a borra, a bur-
zsoázia italára nem vetnek ki adót, míg 
a sört, a munkásosztály italát megadóz-
tatják?”

Vannak azért józanabb hangok is. A 
Frankfurter Allgemeine Zeitungban 
nemrég arról írtak, jót tenne az évrôl 
évre csökkenô német sörfogyasztásnak 
is, ha a „német sör” jelzôt nemcsak a 
Reinheitsgebot alapján készülô termé-
kek érdemelnék ki, hanem a kézmû-
vesek is –- bár kérdés, hogy ez a csak a 
sörök címkéjén megjelenô apró válto-
zás miért vinné rá az embereket arra, 
hogy palackonként akár hat-nyolc eu-
rót is kiadjanak egy ilyen italért. A 
legtöbb kézmûves külföldi exportôre-
ire hivatkozik érveiben: „Az amerikai 
fogyasztóim különleges sört akarnak, 
valami mást, valami újat. Ám ilyeneket 
tulajdonképpen nem is fôzhetnék, 
csak ha engedélyt kérek rá, ami vi-
szont kifejezetten körülményes” – 
mondja a lapnak Sebastian Sauer, a 
német közmûves sörök egyik úttörôje. 
Sauer italainak címkéjén ezért a sör-
fôzô saját, porosznak elnevezett tisz-
tasági törvénye szerepel: csak a leg-
jobb hozzávalók kerülhetnek a sörbe.

De mégis milyen fûszereket lehetne 
belefôzni a sörökbe? Úgy néz ki, bár-
milyet. Egy, a hazai kézmûvessör-
szcénában jártas forrásom szerint 
alapvetôen a belga típusú gyümölcsös 
sörökhöz használnak fûszereket, mint 
például koriandert vagy szerecsendiót, 
hogy ezek segítségével jobban kie-
meljék a gyümölcsízt. De vannak ext-
rémebb esetek is: pár éve a Legenda 

Sörfôzde olyan füstös sörrel rukkolt 
elô, amelyben bors is volt, a fôzde 
egyik alapítója, Tibold Ákos pedig 
nemrég fokhagymás sörrel tesztelte a 
piacot. Sebastian Sauer kísérletezett 
már olyan fôzettel, amelyben a mangó, 
a csipkebogyó, az alpesi hanga és a 
fenyôlevelek közti egyensúlyt keres-
te.

A Reinheitsgebot elleni felhajtás 
leginkább jól idôzített marketingakció 
az ötszázadik évfordulóra, hiszen a 
különbözô fûszerekkel tuningolt ter-
mékek külön engedéllyel ugyanúgy 
elkészíthetôek és forgalomba hozható-
ak. Mint a borászoknál olyan szôlôfajta 
esetében, amely addig egyáltalán nem 
volt jelen a borvidéken: képzeljünk el 
mondjuk egy pinot noirt Tokaj-Hegy-
alján. Mert van ilyen, nem is egy. Igaz, 
az már nem tüntethetô fel ezen sörök 
címkéin, hogy a német tisztasági tör-
vény alapján fôzték ôket. Sôt az összes 
felhasznált adalékanyagot is listázniuk 
kell az összetevôk között, legyen az 
bors, csalánlevél vagy citromsav. Sö-
rös forrásom szerint már maga a kom-
ló is hatalmas játékteret nyit a fôzdék 
számára, hiszen rengeteg technológiai 
variáció és komlófajta létezik. A kom-
lótermesztés és a Reinheitsgebot or-
szágában inkább erre kellene helyezni 
a hangsúlyt. Hát még ha a növekvô 
német sörexport számai felôl nézzük a 
sztorit!

* * *
A svájci törvényhozás az alpesi or-

szág 24 éve beterjesztett uniós csat-
lakozási kérelmének hivatalos vissza-
vonásáról döntött, mindössze egy 
héttel Nagy-Britannia EU-tagságról 
június 23-ára kiírt népszavazás elôtt.

A 46 tagú svájci felsôház, az Államok 
(kantonok) Tanácsa (Ständerat) 27 sza-
vazattal 13 ellenében és két tartóz-
kodással hozott döntést a kérdésben.

A berni kormány ennek értelmében 
tájékoztatni fogja az EU-t, hogy Svájc 
1992-ben beterjesztett csatlakozási 
kérelmét tekintsék tárgytalannak, s 
visszavontnak - közölte Didier Burk-
halter, az alpesi ország külügymi-
nisztere. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy Svájc eltökélt folytatni, illetve 
megújítani a bilaterális együttmködést 
az unióval.

A svájci törvényhozás alsóháza, a 200 
tagú Nemzeti Tanács (Nationalrat) 
márciusban a nemzeti konzervatív 
Svájci Néppárt (SVP) indítványára 
nagy többséggel a csatlakozási 
kérelem visszavonása mellett döntött.

A svájci csatlakozási kérelem már 
1992 decemberében tárgytalanná vált, 
amikor a svájciak egy népszavazáson 
leszavazták országuk csatlakozását az 
Európai Gazdasági Térséghez, amely 
az EU-tagság elôszobájának számít.

***
Tavaly 65,3 millióra nôtt a világon a 

menekültek száma, ebbôl a szempont-
ból a 2015-ös év a legsúlyosabb volt az 
emberiség történetében a II. világ-
háború óta. Ennek nagyrészt a szíriai 
és az afganisztáni konfliktus az oka --- 
olvasható az ENSZ Menekültügyi Fô-
biztosságának (UNHCR) jelentésé-
ben.

Már 2014 is rosszabb volt a korábbi-
aknál: akkor 60 millió ember menekült 
el otthonából külföldre vagy más, biz-
tonságosabb helyre hazáján belül, de 
tavaly --- miközben Európát hatalmas 
migránsválság sújtotta --- ez a szám 

csaknem 10 százalékkal nôtt --- áll a 
szervezet Globális Trendek cím jelen-
tésében.

A genfi központú szakosított ENSZ-
szervezet felszólította az európai és 
más kontinensek vezetôit, hogy tegye-
nek többet a háborúk megfékezése 
érdekében, ami által csökkenhet a me-
nekülthullám is.

* * *
Óriási a különbség az Európai Unió 

leggazdagabb és legszegényebb orszá-
ga, Luxemburg és Bulgária között: 
vásárlóerô-paritáson számolva az egy 
fôre jutó bruttó hazai termék (GDP) az 
uniós átlag 271, illetve 46 százalékát 
tette ki tavaly, az egy fôre jutó tény-
leges egyéni fogyasztásé (AIC) pedig 
137, illetve 51 százalék volt --- derült ki 
az Európai Unió statisztikai hivatala 
(Eurostat) által kiadott jelentésbôl, 
amely a 2015-re vonatkozó elsô becs-
lést tartalmazza.

Magyarország mindkét kategóriában 
a lista utolsó negyedébe került 68, il-
letve 62 százalékos eredménnyel.

Az egy fôre jutó tényleges egyéni fo-
gyasztást és az egy fôre jutó bruttó 
hazai terméket is a 28 uniós tagállam 
átlagában 100 százalékra vették a sta-
tisztikában. Az uniós átlagot az euróö-
vezet 19 tagállamában az egy fôre jutó 
GDP 6, az egy fôre jutó AIC pedig 5 
százalékponttal haladja meg.

Továbbra is Luxemburg az Európai 
Unió leggazdagabb tagállama, és 
messze kiemelkedik a mezônybôl, míg 
a legszegényebb Bulgária lemaradása 
óriási még a középmezônyhöz képest 
is. Tavaly Luxemburgban az egy fôre 
jutó GDP 271 százaléka volt az uniós 
átlagnak. Jócskán lemaradva, a máso-
dik helyen áll Írország, az átlag 145 
százalékával. Az utolsó helyezett Bul-
gáriában ez az arány mindössze 46 
százalékot tesz ki.

Összesen 11 tagállamban --- Luxem-
burg és Írország mellett Hollandia 
(129 százalék), Ausztria (127 százalék), 
Németország (125 százalék), Dánia 
(124 százalék), Svédország (123 száza-
lék), Belgium (117 százalék), Nagy-
Britannia (110 százalék), Finnország 
(108 százalék), és Franciaország (106 
százalék) ---- haladta meg az uniós át-
lagot az egy fôre jutó GDP.

Az átlagnál legfeljebb 30 százalék-
ponttal alacsonyabb kategóriába 
ugyancsak 11 ország került be. Meg-
közelítette az átlagot Olaszország (95 
százalék) és Spanyolország (92 száza-
lék), majd sorrendben Málta (89 szá-
zalék), Csehország (85 százalék), Szlo-
vénia (83 százalék), Ciprus (81 
százalék), Portugália (77 százalék), 
Szlovákia (77 százalék), Észtország (74 
százalék) Litvánia (74 százalék) és Gö-
rögország (71 százalék) következik.

A maradék hat ország közül Len-
gyelországban az egy fôre jutó GDP az 
uniós átlag 69 százaléka volt. Magyar-
országon 68, Lettországban 64, Hor-
vátországban 58, Romániában 57, Bul-
gáriában pedig 46 százalékra rúg ez az 
arány.
A tényleges egyéni fogyasztás az 

életszínvonal valódi fokmérôje
Az egy fôre jutó GDP ugyan gyakran 

használatos az országok jóléti szint-
jének mutatójaként, azonban nem fel-
tétlenül alkalmas a háztartások élet-
színvonalának kifejezésére. Ez utóbbi 
célra jobban megfelel az egy fôre jutó 
tényleges egyéni fogyasztás.

Az AIC-mutatót nézve is Luxemburg 
az elsô, az EU-s átlag 137 százalékával, 
és Bulgária az utolsó, 51 százalékkal.

Az átlag fölött tíz ország teljesített: 
Luxemburg mögött Németország (124 
százalék), Ausztria (119 százalék), 
Nagy-Britannia (116 százalék), Dánia 
(114 százalék), Finnország (113 száza-
lék), Belgium (112 százalék), végül 
Hollandia (111 százalék), Franciaor-
szág (111 százalék) és Svédország (111 
százalék).

Az átlagnál legfeljebb 30 százalék-
ponttal alacsonyabb kategóriában 12 
ország szerepel: Olaszország (97 száza-
lék), Írország (95 százalék), Ciprus (90 
százalék), Spanyolország (88 százalék), 
Portugália (83 százalék), Litvánia (82 
százalék), Görögország (81 százalék), 
Málta (81 százalék), Szlovákia (77 szá-
zalék), Csehország (76 százalék), végül 
Lengyelország (74 százalék) és Szlo-
vénia (74 százalék).

A maradék hat ország csoportját 
Észtország vezeti 69 százalékkal, majd 
Lettország következik 66 százalékkal, 
Magyarország 62, Horvátország 58, 
Románia ugyancsak 58, végül Bulgária 
51 százalékkal.
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A történetkutatás nagyon sok feltá-
rással tartozik ahhoz, hogy választ ad-
jon a XX. század legnagyobb és 
legfeltáratlanabb kérdésére: miként 
jöhetett létre a kommunizmusnak, a 
kultúrtörténet mindeddig legértelmet-
lenebb elméletének alapjain a Szov-
jetunió, Vörös Kína, és számos kisebb 
marxista–leninista diktatúra félvilágot 
uraló méreteiben, azzal a kifejezett 
szándékkal, hogy a Föld összes társa-
dalmainak egyetlen uralkodói szisz-
témája legyen.   

SzembetûnŒ lehet, hogy az említett 
kommunista államok egyike sem  volt 
sem származási talaja, sem elméleti 
kimunkálója a kommunizmusnak, 
mint politikai ideológiának. KívülrŒl 
kapta mindegyik erŒszak alkalma-
zásával, és viselte a következményeket 
társadalma átalakításában, gazdasága 
ideológiai célokra állításával, azoknak 
olyan eredményével, mint: háborúk, 
forradalmak, haláltáborok, pártállami 
diktatúra, osztálygyûlölet, vagyonel-
kobzás, koncepciós perek, proletárlét, 
utazási és vállalkozási korlátozások, 
vallásüldözés és így tovább.

Viseli ez a térkép a tervezettség 
minden jellegzetességét. 

Akkor teljesedett ki világméretû 
tényezŒvé a kommunizmus, amikor a 
múlt század közepére romjaiban he-
vert Európa a Kanálistól az Uralig. 
EttŒl az idŒtŒl számítják az Egyesült 
Államokat, mint a legnagyobb földi 
hatalmat, amelynek az ereje – akarja–
nem–akarja – egyedüli meghatározója 
a Föld további sorsának. Azóta sincs 
olyan földi erŒ, ami útjába állt, állha-
tott volna szándékait eltérítendŒ. A 
logikai sor szerint a fŒbb vonalakban 
minden ami történt hetven éve, az 
ennek a világhatalomnak akaratából, 
hozzájárulásával, engedélyével jött 
létre. Az Egyesült Államok viselkedé-
se is ezt igazolja.

Lépjünk túl azon a tételen, hogy a 
marxizmust, szocializmust, kommuniz-
must tudományos szinten Nyugaton 
fejlesztették ki, hogy ezek az elvek tág 
teret kaptak politikai téren, elsŒsorban 
Európa nyugati államaiban, hogy eh-
hez pénz kellett, és volt is bŒven, hogy 
az 1917-es oroszországi forradalmat 
nyugati, fŒként New York-i bankházak 
finanszírozták – ezek ismert tények. A 
Szovjetunió diplomáciai elismerésben 
részesült 1933-ban az Egyesült Álla-
mok részérŒl, gazdasági, fegyverke-
zési segélyezésével a közelgŒ újabb 
háborúhoz felkészülten rendelkezésre 
állt a szovjet katonai hatalom bŒséges 
emberanyagával.

A számítás bejött, 1945-re Európa 
minden országa romokban hevert, a 
nyugatiak az Egyesült Államok szövet-
ségében eladósodva elfogadták a gyar-
matok felszabadítása elvét, részesül-
tek a kontinens sorsában, elfogadva 
közel fél évszázadra területe megosz-
tását két külsŒ hatalom érdekei kis-
zolgálójaként. 

Csak közbeiktatva, egy kis politika-
filozófia Egedy GergelytŒl: „A nyuga-
ti értelmiség egy része hagyományo-
san vonzódik a totalitárius berendez-
kedés eszméihez. Amikor a totalitárius 
fenyegetést immár nem a legyŒzött 
Németország, hanem a szuperhata-
lommá emelkedett Szovjetunió jelen-
tette! Sajátos módon a kommunista 
eszmék liberális és antiliberális értel-
miségiekre egyaránt hatni tudtak, 
azokra is, akik az állam ellenfelei 
voltak, s azokra is, akik az elkötelezett 
hívei.” 

Drábik János errŒl így vélekedik: 
„Nehéz megérteni, hogy a világ leg-
gazdagabb embereinek ez a szûk 

csoportja miért támogatta kezdettŒl 
fogva a kommunizmust, mikor a kom-
munisták, leninisták és sztálinisták 
egyaránt nyíltan azt hirdették, hogy el 
kell pusztítani a kapitalizmust, és an-
nak legélŒsködŒbb változatát, a finánc-
kapitalizmust. Ezt az ellentmondást 
csak úgy tudjuk feloldani, ha megért-
jük, hogy a szocializmus csak szavak-
ban volt a vagyon (és a vagyonon ala-
puló önrendelkezés és hatalom) igaz-
ságos elosztásának a rendszere. Való-
jában a szocializmus (bolsevik és 
egyéb változataiban) a vagyon elrab-
lásának, és egy kis csoport ellenŒrzése 
alá vételének volt a módszere.” 

Tegyük hozzá: erre törekszik a mai 
liberalizmus is. Továbbá arra is figyel-
jünk, hogy az amerikai csak úgy ked-
veli és támogatja a totalitárius rend-
szert, ha az mások országában uralko-
dik.

A diktatórikus rendszerek iránti 
amerikai megértésben több van, mint 
különcség, eredeti szinten hasonlóan 
irreális elhivatottságtudat. Magyarics  
Tamás Az amerikai külpolitikai ön-
kép címû munkájában írja: „A »sza-
badság« eszméje mellé került az er-
kölcsi felsŒbbrendûség – elsŒsorban 
vallási alapon levezetve. John Wint-
hrop híres megfogalmazásában, mi-
szerint az amerikai puritán közösség 
egy »hegyen lévŒ fénylŒ várost«, egy-
fajta választott népet alkot. Azaz 
erkölcsileg-vallásilag züllött Európával 
szemben egy bibliai erejû alternatívát 
kínál. A vallási csoportok közül az ún. 
evangelizáló keresztények az Egyesült 
Államok külpolitikáját bibliai megha-
tározottságból vezetik le; a világ fejlŒ-
désének zálogát benne látják. Wash-
ington külpolitikájára jelentŒs hatást 
fejtenek ki az ún. keresztény cionisták, 
akik – ugyancsak a Bibliából kiindulva 
– Izrael állam feltétlen támogatását 
szorgalmazzák, abban a meggyŒzŒ-
désben, hogy másik választott nép-
ként, a zsidók jelenléte létfontosságú 
lesz a Jó és Gonosz erŒi közötti végsŒ 
összecsapásnál. A világ ilyen jellegû, 
manicheista felfogása tökéletesen 
illett a hidegháború körülményeibe, s 
ezt retorikailag is maximálisan kihasz-
nálták az amerikai vezetŒk; közülük is 
a legismertebben Ronald Reagan, 
amikor a »Gonosz birodalmáról« be-
szélt a Szovjetunióval kapcsolatban. 
(A hidegháború utáni elnökök közül 
George W. Bush vette át a szóhasz-
nálatot, aki az új ellenséges államokra 
– Iránra, Irakra és Észak-Koreára – 
alkalmazta azt.) Meg kell jegyezni, 
hogy a retorikát és az aktuális 
(kül)politikai lépéseket nem szabad 
összekeverni: az utóbbiak az esetek 
többségében inkább a hatalmi rea-
litásokból vezethetk le, s az ideológia 
inkább az adott politika bel- és külföldi 
»eladhatóságát« szolgálja.”

Jegyezzük meg: a felvilágosodás 
elŒtti, sŒt a szeretetet hirdetŒ vallás 
megjelenése elŒtti idŒk vallási funda-
mentalizmusába visszaforduló ameri-
kai protestantizmus hitelvi elkötele-
zettséget ró a követŒkre, akikben lel-
kiismereti elkötelezettség lesz a tisz-
tán üzleti érdekekre alapozott, most 
újabban világmegváltó háborúkat in-
dító adminisztráció követése. 

Tehát, az európai szekuralizált politi-
kai társadalom kiüresedett hitvilágá-
val szemben néhány évtizeddel az 
európai civilizáció szétrombolása után 
készen állt elfogadni a liberalizmusnak 
és a kommunizmusnak frigyében elŒ-
készített világrendet, amibŒl minden 

elem hiányzik, ami európai. A 80-as 
évtized elején-közepén a 68-as bein-
dítás után minden készen állt az US–
USSR világrend elfogadására Európa 
nyugati országaiban, de szinte világ-
szerte felújult a marxi elvek követése. 
Még Ausztráliában is alakult a politika 
a készülŒ szocialista világrend fogadá-
sára – emlékezzünk a nagy szocialita 
fellobbanásra, amikor itt is fasisztákat 
kerestek a kommunizmus elŒl ide-
vándorolt nemzeti csoportok soraiban. 

„Az enyhülés irányába hatott a nyu-
gatnémetek ún. keleti politikája is 
(Willy Brandt). A két német állam 
1972-ben kölcsönösen elismerte egy--
mást. Hamarosan az NSZK vált a 
szovjet tömb legfontosabb gazdasági 
partnerévé. Ugyanebben az évben 
aláírták az elsŒ jelentŒs szovjet-ame-
rikai fegyverzetkorlátozási egyez-
ményt, a SALT-1 szerzŒdést. 1975-ben, 
az enyhülési folyamat csúcspontján 33 
európai ország, valamint az USA és 
Kanada vezetŒi aláírták a Helsinki 
Záróokmányt, ami kimondta az álla-
mok egyenjogúságának elvét, a terüle-
ti sérthetetlenséget, a viták békés 
rendezésének elvét és az emberi jogok 
tiszteletben tartását.” A kétpólusú 
világ (tortenelem.fazekas.hu .)

Ez a folyamat is, mint minden más, 
amerikai politikai irányítású volt. 
Amerikai érdek volt olyan világhata-
lom kiépítése, amely ellenŒrzése alatt 
tartja Európát. Ehhez kellett számára 
a szövetség a szovjet államhatalom-
mal. Ezért kellett minden eszközzel 
felerŒsíteni a háborúban kimerült 
Szovjetuniót, majd elfogadhatóvá ten-
ni a nemzetközi politika területén.

Sztalin halála után nyílt meg a lehe-
tŒség szalonképesebbé tenni a szovjet 
diktatúrát. Liberalizmus néven és 
antisztalinizmus néven folyt a ráhatás. 
Gazdasági és politikai elŒnyök ellené-
ben szorgalmazta a változást az ame-
rikai diplomácia. A jugoszláv kommu-
nisták jó lehetŒséget láttak az irány-
zatban, Tito kommunista állama volt a 
Nyugat kedvence, olyan példakép, 
amit kellene kövesse a többi kommu-
nista kormányzat. 

A Szovjetunióban is, a leigázott 
országban is voltak hívei az enyhülés-
nek, rendszerint a hatalom második 
vonalában. Magyországon, ahol a leg-
kegyetlenebb és szûk körû volt a 
párthatalom, élénk volt az érdeklŒdés 
a Rákosi klán uralmának felhigítására. 
Moszkvában is megindult a vetélkedŒ, 
ami Hruscsov 1956 januárban elmon-
dott beszédével kezdŒdött Sztalin meg-
bélyegzésével. A szovjet hatalom kö-
reiben dúlt a vita a változás hívei és 
ellenzŒi közt. Erre utal, hogy 1953-ban 
Moszkva leváltja Rákosit, helyére  
teszi Nagy Imrét, majd leváltja Na-
gyot, visszahelyezi Rákosit, majd 
megint leváltja Rákosit, helyére teszi 
GerŒt. 

Ez a bizonytalanság és a Moszkvából 
érkezŒ változtatási igény nagy bizta-
tást keltett Magyarországon a hata-
lomközeli körökben. A nyers, brutális 
Rákosi-csapat mellett volt a rendszer-
nek józanabb megszállott rétege is. 
Moszkvai utasításra a magyarországi 
hatalom is bátorította az enyhülési 
folyamatot, a PetŒfi Kör ilyen módon 
jött létre. A rendszert támogató isko-
lázottabb réteg, írók, média alkalma-
zottak pontosan tudták – már a titoi 
kommunizmus révén is –, hogy a 
nyugati hatalmak, élen Amerikával, 
állnak az enyhülés mögött.

Itt most visszautalok múltheti rova-
tunk szerzŒje, prof. Jobbágyi Gábor 
megállapítására, ami szerint szerve-
zett, napra elŒre tervezett esemény 
volt az, ami október 23-án megtörtént 
Budapeten és az ország nagyobb váro-
saiba. Érveivel nem lehet vitatkozni, 
bár a köztudatban az a vélemény jár-
ja, hogy a forradalom spontán, szerve-
zetlenül jött létre. Mi itt az emigrá-
cióban felfokozott figyelemmel kísér-
tük a fejleményeket, amik a moszkvai 
XX. pártkongresszuson elhangzottak 
napjától egyre érdekesebb meglepe-
tést hoztak. A világmédia Varsóra és 
Budapestre fókuszolt, és minthogy 
elŒbbi éppen lezajlott, fokozódott az 
érdeklŒdés Budapesre. 

Hogyhogynem a világ vezetŒ média 
hálózata jelen volt, így történt, hogy a 
világ szeme láttára folyt le, és rögzült 
a világ tudatába, hogy egy kis ország 
népe föllázadt szabadsága érdekében, 
amit – hacsak tíz napra is – fegyverrel 
megvédett. A kivívott szabadságot a 
Szovjetunió fegyverrel taposta el. Ez 
hosszú hónapokra világszenzáció volt, 
és azonnali következményekkel járt a 
kommunista-szimpatizáns nyugati po-
litikára, nemkülönben a nyugat-eu-
rópai kommunista pártokra és moz-
galmakra, mert elvesztették szimpati-
zánsaik és szervezeti tagjaik nagy 
részét.

Széles nagy irodalma van a veszte-
ségnek, ami érte a Szovjetuniót – 
sokan vallják –, ha nem is azonnal, de 
hosszú távon a magyar forradalom 
leverése vezetett összeomlásához. 

De a legnagyobb vesztes az Ameri-
kai Egyesült Államok!

Elveszítette a Szovjetuniót, világha-
talmi ambícióinak egyik tartóoszlopát, 
a világhatalmat megvalósító Atlanti-
Eurázsiai Unióra alapozandó Világ-
kormány megvalósításának lehetŒsé-
gét. 45 évet fecsérelt el Amerika a 
szovjet-orosz birtok alkalmassá téte-
lére partneri alapon, amihez kész volt 
önmagát és a szolgálatára kényszerült 
országokat szocialista vonalra állítani 
a konvergencia érdekében. 

Hetven éve foglalkozom Amerika 
szerepével, annak másik, eltakart ar-

culatával, külön tekintettel a kommu-
nizmushoz kapcsolt viszonyával. A 
Magyar Élet 1985. december 5-i szá-
mában írtam az alábbiakat:

– Reagan és Gorbacsov november 
19–21-i találkozójáról rövid közös nyi-
latkozatot adtak ki. Eszerint: 

„Elismerve a különbséget a két rend-
szer között a nemzetközi kérdések 
tekintetében, a két vezetŒ jelentôs 
egyetértésre jutott egymás szempont-
jai megértésében. Megegyeztek ab-
ban, hogy szükség van a US–szovjet 
viszony, és általában a nemzetközi 
helyzet javítására...” „...elismerik a 
USSR és a US különleges felelŒsségét 
a béke fenntartására...” „...felmérték a 
US és a USSR közötti esetleges össze-
ütközés szörnyû következményeit, 
hangsúlyozták a közöttük elŒfordul-
ható bármilyen háború megelôzésének 
fontosságát, legyen az nukleáris vagy 
konvencionális, és nem törekszenek 
katonai felsôbbrendûségre...”

Úgy látszik, ha valaki az Egyesült 
Államok elnöke lesz, elveti vagy levet-
kŒzi az etikai elveket. Nincs egy éve, 
hogy a moszkvai diktatúrát Evil Force 
kifejezéssel illette. Ha a szovjet bolse-
vizmus a „Gonoszság Hatalma”, akkor 
azzal nem kiegyezni kell, hanem har-
colni ellene. Ha Ronald Reagan való-
ban úgy érezte, hogy a moszkvaiak a 
szabad világ ellenségei, és hogy a 
politikai gépezet Œt elveivel ellenkezŒ 
cselekedetbe viszi, miért nem modott 
le? Ha valaki, Œ nagyon is tisztában 
van azzal, hogy mit várt tŒle az 
amerikai nép többsége, de azzal is, 
hogy mit várt tŒle a világnak az a 
része, amely a Gonoszság Hatalma 
alatt sínylŒdik. Reagan elnök ezzel a 
szereplésével kiszolgáltatta Amerikát 
egy olyan világhatalmi tervnek, amely 
a két nagyhatalom erejével fogja dik-
tatórikus uralmát gyakorolni az egész 
világ fölött. Egy ország politikai és 
morális lezüllesztésének jele, ha annak 
vezetŒje az ország ereje teljében a 
gyengébb ellenféllel olyan megállapo-
dást köt, ami a jövŒre vonatkozóan 
katonai védelmi erejét korlátozza, és 
az is, ha a hátország, a társadalom 
már nem tud ellenállni az ilyen intéz-
kedésnek.

A Gonoszság Hatalmával fele-fele 
alapon egyezkedni azt jelenti, hogy a 
bolsevizmus normái befogadott ele-
meivé válnak a jövŒ világrendezésé-
nek. Ezzel együtt jár a Vörös Hadse-
reg által eddig már megszállt orszá-
gok bekebelezésének nemzetközi el-
ismerése, hiszen a nemzetközi tör-
vényt ezentúl a szovjet–kapitalista 
szövetség határozza meg. 

A nagyhatalmi önkény erŒsödik a 
US—USSR szövetség nyíltszíni fellé-
pésével. Amíg csak „ellenségként” 
mûködtek együtt, még volt valami 
szabad mozgása a nemzeti érdekek-
nek, vetélkedésük árnyékában meghú-
zódhatott a nemzeti szabadság és 
függetlenség gondolata, de ezután Œk 
fogják meghatározni minden népnek, 
mit szabad tenniük. Úgylehet, a de-
mokrácia történelmileg csak rövid-
életû épizód volt a királyi önkényural-
mak és az állami diktatúrák ideje 
között. (Idézet vége.)

Négy évre rá összeomlott a Szovjet-
unió és vele hullott a semmibe a 
Világállam terve. 

     (MinderrŒl bŒvebben olvasható: 
www.magyarelet.net  internet állomá-
son, Csapó Endre Világállam – utópia 
cím alatt.)

A legnagyobb földi hatalom felelôssége
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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.

Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. július 3-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

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

1 órától Presbiteri gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra 

a Bocskai Nagyteremben.
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

SPRINGVALE (VIC) 
2016.július 3-án vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

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

2016. július 3-án vasárnap de. 11.30 órakor 
Istentisztelet

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2016. július 3-án 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 3-án 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 3-án 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

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

és magyar nyelvû játszócsoport
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján 

2016-ban 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

Soha nincs vége a templom 
körüli munkának... 

Ez alkalommal a templom 
elôtti kiskert várta a 

gondozást.
Megoldodott a probléma, 

amikor egynéhány 
Bibliaóra testvérünk 

elvállalta és rendbe szedte 
a templomkert egyrészét. 

Sok köszönet érte, sajnos 
nincs mindenkirôl kép.

Oláh Irén és Szatmári Juci nagy munkába fogtak

Oláh Ernô boldogan vett részt a munkában
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„Fain” iskolát szeretnének Tiszabôn, 
várják a máltaiakat

Tiszabô, az ország legszegényebb települése idôrôl idôre feltûnik a sajtóban: 
olvashattunk szocpolos csalássorozatról –-- amelynek okán az akkori képviselô-
testületbôl egyszerre négyen ültek börtönben, köztük a polgármester –-- és egyéb 
bûncselekményekrôl, vagy arról, hogy az önkormányzati választás névjegyzékében 
a jelöltek beceneve is szerepelt, mivel a helyiek több mint felét Mágának hívják, és 
valahogyan meg kellett ôket különböztetni egymástól.

A viccesen hangzó ragadványnevek hivatalossá tételén az újságolvasók jót mu-
lattak, azonban a cikkek túlnyomó többsége a szinte kizárólag cigányok lakta, két-
ezres lélekszámú falu elkeserítô helyzetét mutatja: munkanélküliséget, nyomort, 
az erre rátelepedô uzsorázást, teljes kilátástalanságot.

Legutóbb pedig az iskolában kialakult áldatlan állapotok kerültek célkeresztbe, az 
apropót az adta, hogy kiderült, eljárás folyik az egyik tanítónô ellen. Az Index pél-
dául Állatként viselkedik egy tiszabôi tanárnô címmel közölt „objektív” tudósítást 
arról, hogy „hiába tudnak a szülôk, kollégák, szakemberek a bántalmazásokról, 
megalázásokról, a nô a mai napig taníthat”. Ezek után felmerül a kérdés, ki aláz meg 
kit: netán az, aki tényként kezel és kürtöl szét egyelôre bizonyítatlan, jórészt ko-
molytalannak tûnô állításokat?

A feljelentések nyomán indult vizsgálat még tart, és annak lezárultáig a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ nem nyilatkozik az ügyben. Az ártatlanság 
vélelmének szellemében mi sem ítéljük el a tanítónôt, akit szavahihetô infor-
mátoraink jó szándékú, bár kissé különös emberként jellemeztek.

„Az a bugyi dolog nekem nagyon fáj” –-- mondja szomorúan Menyhért Ildikó, 
utalva a médiát bejárt »mutogatós« történetre, amely szerint felhúzta a szoknyáját 
a gyerekek elôtt, és nem volt rajta alsónemû… A vádak közül ez viselte meg leg-
inkább. Az igazság az, meséli, hogy két és fél évvel ezelôtt, amikor még gyógy-
pedagógiai osztályt vezetett, az egyik „szertelen” gyerek --– egy súlyosan maga-
tartászavaros tanuló –-- rántotta fel a szoknyát, persze a hideg októberi idôjárás 
miatt még harisnyanadrág is volt a tanítónôn. A bántalmazásokról szóló rágal-
makkal kapcsolatban Menyhért Ildikó megjegyzi, érdekes, mások meg éppen azt 
róják fel neki, hogy nem elég szigorú, nem tartanak tôle a diákok.

Tiszabôn 2013 szeptemberétôl tanít, kinevezése óta lejárató hecckampány folyik 
ellene, mondja, de esze ágában sincs feladni a küzdelmet és elhagyni a falut, meg a 
házat, amelyet saját kezûleg igyekszik rendbe hozni, s a telket, amelyre virágos- és 
zöldségeskertet álmodott.

Jelenleg negyedikesek osztályfônöke, tizenhat gyermek jár az osztályába.
Itt a lányok fiatalon szülnek, még ôk maguk is gyerekek, így elôbb-utóbb a 

nagyszülôhöz kerül a kicsi, vagy a nagynéni neveli --– vázolja Ildikó a szociális 
hátteret. –-- Valójában „szabadon nevelôdés” történik, amin sajnos az iskola sem 
javít, mert nincs napközi, nincs délutáni benntartózkodás, nincsenek szakkörök, 
sem hét végi programok, és lehetetlenség osztálykirándulást szervezni –-- sorolja. 
–-- Amikor reggel papírmikrofonnal jön valamelyikük, lehet tudni, hogy elôzô éjjel 
buli volt náluk… elénekli azokat a számokat, amelyeket hajnalig hallott. A családi 
pótlék csak akkor jár, ha iskolában van a gyerek, ezért beküldik, de nem sokat lehet 
kezdeni vele, olyan álmos, fáradt, hogy képtelen figyelni. Errefelé a szülôk nem 
mindig együttmûködôk a problémák megoldásában, elôfordul, hogy inkább a se-
gítséget kérô pedagógust hibáztatják --– folytatja Ildikó.

Majd arról beszél, jellemzô az „éntagadás” már az alsósoknál is, nehezen fogadják 
el cigányságukat, „nem bír pozitív jelentéstartalommal a számukra”. Felsô tago-
zaton az éntagadás már teljes mértékû, ezzel párhuzamosan a fiatalok úgy gon-
dolják, ha valaki cigány, annak sok minden megengedett, a verekedés természetes 
dolog, ha viszont baj van, akkor csak be kell hívni aput-anyut. A tanítónô elma-
gyarázza azt is, hogy az állandó csúfolás, zaklatás miatt nem fejlôdik a kom-
munikációs készség megfelelôen, a gyerek nem beszélget, mert úgy érzi, „úgysem 
mondanak neki semmi szépet”, ezért nem figyel oda, vagyis az egyoldalú kom-
munikáció vezet a figyelemzavarhoz.

Ildikó szerint alsóban elegendô lenne napi négy tanóra, aztán ebéd és játék után 
közös házifeladat-készítés. Órákon a tananyagot részfeladatokra bontja, ma-
tematikából nagy hangsúlyt fektet az alapok megtanítására. A magyarral kap-
csolatban arra figyelmeztet, minél zártabb körben beszélnek egy nyelvet, az annál 
szûkebbé válik, ezért kezdetben egyszerûbb történeteket tartalmazó, speciális 
tankönyvekre lenne szükség. Ezzel szemben most a tanterv túlságosan bô, és nem 
is a tanulók életkori sajátosságainak megfelelô, ezért gyakran használ az óráin 
fénymásolt szövegeket, könnyebben érthetô írásokkal. Szívügye a cigánynép-
ismeret, amelyhez régebben olvasókönyvet is szerkesztett Zöld az erdô címmel. A 
gyerekekhez közel állnak ezek a dalok, versek, mesék, Ildikó tapasztalatai szerint 
jobban megragadják a fantáziájukat, mint más olvasmá-nyok.

Nagy hátrány, hogy csak cigányok vannak az iskolában –-- vélekedik a tanítónô –--, 
mert így nem tanulnak meg a magyarokkal együtt élni, konfliktusokat feloldani, 
nem ismerik meg ôket, nincs becsatlakozási lehetôség. Azt tervezi, egy ismerôse 
budapesti, „magyar” osztályával közös Facebook-csoportot hoznak létre, hogy 
legalább ilyen módon, virtuálisan ismerkedjenek a gyerekek. A cigányság fel-
vállalásával egyenrangú dolog Ildikó szemében a hazaszeretetre nevelés. Osz-
tálytermüket a Péli Tamás festômûvésznek tulajdonított mondás díszíti: „Homlo-
komon két aranypánt van. Az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom.”Ildikó 
úgy gondolja, osztályának mintegy fele lenne alkalmas arra, hogy középiskolába 
menjen majd, a másik felének jobb lenne szakmát tanulni, olyat, amibôl késôbb 
meg tud élni, állatgondozást, növénytermesztést, tudatosítani bennük, hogy nem 
szégyen a fizikai munka. Hasznosnak tartja a közmunkaprogramot, mert így 
tevékeny emberek veszik körül a gyerekeket, akik jó példát látnak maguk elôtt. 
Nem ésszerû viszont szerinte, hogy a mentor-programok keretében szinte mindenki 
elkezdheti a középiskolát, de mivel „nem akarnak igazán tanulni”, egy végzôs 
évfolyamból csupán két-három gyerek szerez szakmát, a többiek lemorzsolódnak, 
visszajönnek a faluba, ki három nap, ki három hónap múlva. „Csak a nagyon elszánt 
gyerekeket lenne szabad beengedni a küzdôtérre” –-- fogalmaz Menyhért Ildikó a 
továbbtanulással kapcsolatban.

Mivel egy lánc szakítószilárdsága a leggyengébb láncszem erôsségétôl függ, a 
tanítónônek ebben igaza lehet: a módszer, amely itt mûködik, mindenütt hatékony 
lenne. 
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KRÓNIKA
Külön öröm volt számunkra, hogy az 
elôadás nagy részében a magyar isko-
lás diákjaink, cserkészeink szólaltatták 
meg a nemzet legnagyobb fájdalmáról 
szóló költôk verseit, s bemutatkozott 
az új furulyacsoport is. 

A megemlékezés helyszíne a Sydney-
i Református egyház gyülekezeti ter-
me volt, ahol az istentisztelet után ta-
lálkozott a megemlékezô közönség. 
Nt. Péterffy Kund református lelki-
pásztor köszöntô szavai után Csiki 
Magdi, a mûsor vezetôje mutatta be 

az elôadókat. Fiatal versmondóink, 
Bajai Martin Attila, Kovács Ákos, 
Péterffy Tekla és Fazekas Attila oly 
átéléssel és átérzéssel adták elô a jól 
ismert költôk verseit, hogy itt-ott 
könnyeket csaltak a közönség sze-
mébe.

A kis furulyacsoport a Kôrösi Csoma 
Sándor ösztöndíjasa Hargitai Halász 
Lehel, kezdeményezésére alakult a 
tavalyi év során. Idén Mikes Márta 
vette át a 9 tagból álló gyermek-cso-
portot és tanítja  ôket kotta olvasásra 

Mártival léptek színpadra. Donald 
Mártika, aki nagymamája, s édesanyja 
nyomdokaiba lépett, mostanában vizs-
gázott csellón elsô fokon, kitünte-
téssel. 

Az emlékbeszéd megtartására egy 
népszerû elôadót, dr. Cser Ferencet 
kértük fel. 

Megemlékezés Sydney-ben 
a Trianoni békediktátum

96. évfordulóján
A Sydney-i Trianon Társaság ebben 

az évben éppen huszadik alkalommal 
rendezett megemlékezést a Trianoni 
országvesztés alkalmából . 

A kerek évforduló miatt fogadjanak 
el egy rövid áttekintést a Társaság 
munkájáról.

A Sydney-i Trianon Társaság 1996-
ban alakult meg Boros Béla vezetésé-
vel. 

Boros Béla Magyarországra hazaköl-
tözése miatt  2004-ben adta át Török 
Andrásnak a vezetést,  majd 2007-11 
között Magyar János volt a a Trianon 
Társaság ügyvezetôje. 2012-ben  jóma-
gam vállaltam át a vezetést és azóta is  
munkatársaimmal együtt töretlen hit-
tel folytatjuk ezt a munkát. 

A Trianon Társaság az évenkénti 
megemlékezések, történelmi elôadá-
sok szervezése mellett a legfôbb hang-
súlyt a nemzettudat ébrentartására 
helyezte. Az elmúlt 20 esztendô alatt 
17 könyvet adtunk ki önerôbôl, a Tár-
saság Tagjainak önfeláldozó munkájá-
val. 
A Trianon Társaság céljait, feladatát  
a legszebben Deák Ferenc szavaival 
fogalmazhatnánk meg: 
„Amit erô és hatalom elvesz, azt 

idô és kedvezô szerencse ismét visz-
szahozhatják. De amirôl a nemzet 
félve a szenvedésektôl önmaga le-
mondott, annak visszaszerzése 
mindig nehéz és mindig kétséges.”

A 96. évfordulóra az alkalomhoz illô 
emlékezetes mûsorral készültek a ma-
gyarság körében már színvonalas elô-
adásukról jól ismert kiváló elôadóink. 

és zenélésre. A furulyacsoportot öten 
képviselték, Bajai Izabelle, Bajai 
Martin Attila, Otel Hanna, Otel 
Lára és Péterffy Tekla. Elsô fellé-
pésük nagy sikert aratott.

Különleges élményt nyújtott a Mikes 
család három generációja alkotta kis-
együttes. Mikes Márta, akit a DMSZ 
kórusának fellépésein sokszor hallha-
tott zenélni Sydney közönsége, ezúttal 
új oldaláról ismerhettük meg: gyö-
nyörûen énekel. Mikes-Liu Eszter a 
Sydney-i Operaház Balett zenekar 
cselló osztályának helyettes fô játéko-
sa kislányával, a tehetséges Dolnald 

Katona Rózsa, aki a Trianon Társa-
ság és a HID alapító tagja a Trianon 
Társaság egyik nemrég elhúnyt tag-
jának, Totth Jenônek a versét vá-
lasztotta erre az alkalomra. 

Rózsa nemcsak a mûsorban vállalt 
fellépést, hanem Czakó Lászlóval 
együtt ô gondoskodott a színpadi dísz-
letrôl és a teremben kiállított trianoni 
képek bemutatásáról.

Harasta Emôke, aki a flemingtoni 
Magyar Iskola felsô osztályának taná-
ra szép magyar népdalokból álló csok-
rot nyújtott át a közönségnek. Emôke 
gyönyörû tisztán csengô énekhangja 
betöltötte a termet, sokan dúdolva kö-
vették a jól ismert dallomokat.

Dr. Cser Ferenc már évtizedek óta 
kutatja a magyarság eredetét. E kuta-
tómunka eredményeképpen jelent 
meg 2000-ben Magyarországon a 
Gyökerek címû könyve. A magya-
rokat ebben a tanulmányban Kárpát-
medence ôslakóinak találta. Késôbbi 
adatok --- vércsoport, genetika, nyel-
vészet --- alátámasztották a könyvben 
bemutatott elgondolást, így immár 
Darai Lajossal társszerzôségben 
több könyvben igazolta ezt az elmé-
letet. Egyik tanulmánya  a Magyarság-
tudományi Füzetek sorozatban „Kár-
pát-medencei ôsiség” címmel jelent 
meg. 

A Trianon Társaság felkérésére Dr. 
Cser Ferenc „A trianoni békediktátum 
és Székelyföld autonómiája” címmel 
tartotta meg emlékbeszédét, melynek 
zárásaként közösen elénekeltük a Szé-
kely Himnuszt.

Megemlékezésünket a Magyar Him-
nusszal zártuk.

A hang- és fénytechnikáról Sánta 
Mihály és Kovács Krisztián gon-
doskodtak, a ebédrôl a református kö-
zösség tagjai, a finom házi sütemények 
sok-sok önkéntes adományából ke-
rültek ki. Köszönet illet mindazokat, 
akik a rendezvény sikeréhez tehet-
ségükkel, felkészülésükkel, munkájuk-
kal, részvételükkel hozzájárultak. 

Török Zsuzsanna
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Storck: Mindent 
megkockáztattunk, és 
ezzel sokat nyertünk

Bernd Storck, a magyar labdarúgó-
válogatott német szövetségi kapitánya 
az Izland elleni döntetlen után azt 
mondta: büszke csapatára.Gera Zoltán 
szerint az izlandiak tartottak a magyar 
csapattól, Dzsudzsák Balázs szerint 
ilyen közönség elôtt nem is lehet 
veszíteni, Böde Dániel az Eb kezdete 
elôtt simán „aláírta” volna a négy pon-
tot, Juhász Roland szerint csapata 
„egyre inkább játszós futballt” mutat.

A szakvezetô közvetlenül a meccs 
után nyilatkozott az M4 Sportnak, 

Dzsudzsák Balázs csapatkapitány 
arról beszélt, hogy már Ausztria 2-0-s 
legyôzésekor megmutatták, tudnak 
futballozni, de szerinte ilyen közönség 
elôtt szinte nem is lehet kikapni. A 
meccsrôl szólva megjegyezte, hiába 
játszottak jól, ezen a szinten már nem 
lehet hibázni, mert azt megbünteti az 
ellenfél. Ezen a találkozón szerinte 
kettôt hibáztak, s abból egyszer gólt is 
kaptak.

„Szívesen lennénk otthon is, hogy 
átéljük az ottani hangulatot, de nekünk 
ez a 90 perc jut. Viszont ennél nagyobb 
katarzis sehol sem lenne. Jussunk mi-
nél tovább, hogy ezt sokszor átél-
hessük” - mondta a magyar szurko-
lókról a Bursaspor szélsôje, aki 
hozzátette, mindent feladna a vá-
logatott sikeréért, mert annál számára 
nincs felemelôbb, minthogy „magyar 
játékosként a magyar válogatottért 
küzdjön magyar szurkolók elôtt egy 
nagy tornán”. Megjegyezte, Bernd 
Storck szólt, hogy a meccs elôtti na-
pokon már ne foglalkozzanak az ün-
nepléssel és a drukkerekkel, de nehéz 
függetleníteni magukat ettôl.

„Nagy Ádám nagyszerû észrevétele 
volt a passz, amelyet kiválóan adott be 
az üres területre nekem. Elôször Gerát 
szerettem volna megjátszani, de végül 
mégis a hosszú oldalon érkezô Böde 
Dani mellett döntöttem. Jó labda volt a 
kapus és a védôk között, ha nem a vé-
dô, akkor Böde rúgja a kapuba” - 
elevenítette fel a gólt a csereként be-
állt Nikolics Nemanja.

 .A Legia Warszawa gólkirály csatára 
úgy vélte, Izland angol futballt játszott, 
sok ütközéssel és kontratámadásokkal, 

de a magyar csapat addig nyomott, 
amíg célt nem ért. Hozzátette, mivel 
az izlandiak nagyon beálltak védekezni 
és nagyon tömörek voltak hátul, ezért 
az volt a terv, hogy széleken kerülnek 
mögéjük.

Böde Dániel azt mondta, az Eb rajtja 
elôtt mindenki aláírta volna a négy 
pontot, mert ezzel nagy sanszuk van a 
továbbjutásra. Arról, hogy ki mennyi 
lehetôséget kap, úgy nyilatkozott, ôk 
katonák, és azt teszik, amit a hadvezér 
mond, ha egy percet kap, akkor egy 
percet játszik.

Juhász Roland szerint az egész 
meccsen fölényben játszott a magyar 
válogatott, amely szinte végig bir-
tokolta a labdát, és „az ellenfél sem-
mibôl szerzett vezetést”. A Videoton 
védôje úgy vélte, „egyre inkább ját-
szós futballt” próbálnak megvalósí-
tani.

Az utolsó körben Bernd Storck 
együttese szerdán (lapzárta után) 
Portugáliával találkozik Lyonban.

Heimir Hallgrímsson, az izlandiak 
egyik szövetségi kapitánya gratulált a 
magyar csapatnak és elismerte, hogy 
nagy energiákat mozgósított az 
egyenlítésért.

Hozzátette: emiatt talán a végére 
elfáradtak a játékosai és nem bírták ki 
a nyomást.

„Nagyon el vagyunk keseredve a 
végkimenetelt illetôen. A lefújás után 
a játékosok némán ültek az öltözôben” 
- mondta az 1-1-gyel végzôdött 
marseille-i mérkôzést követô sajtó-
tájékoztatón az izlandi szakember, aki 
szerint az volt a legnagyobb baj, hogy 
nem tudták megtartani a labdát.

hangsúlyozva: nem foglalkozik azzal, 
hogy jogos volt-e az ellenfél javára 
megítélt tizenegyes.

„Az elsôtôl a kilencvenedik percig 
mindent beleadtunk. Mindent megkoc-
káztattunk, és ezzel sokat nyertünk, 
gratulálok az egész csapatnak!” - szö-
gezte le, majd így folytatta: „Lé-
nyegtelen, hogy a büntetô jogos volt-e. 
A csapat nagyon sokat fejlôdött, nagy-
szerûen játszott. Továbbra is futballoz-
tunk, ez látható a labdabirtoklásból is. 
Nagyon megérdemeltük, közel állunk 

a továbbjutáshoz” - mondta Bernd 
Storck az izlandiakkal játszott 1-1 
után. 

Storck a meccset követôen azt emelte 
ki, hogy a magyar válogatott az utolsó 
pillanatig nem adta fel a küzdelmet, 
ennek köszönheti az egyenlítést. „Na-
gyon örülünk mindannyian, hogy sike-
rült, a játékosaim az utolsó pillanatig 
küzdöttek ezért. Ezt az öngólt kipro-
vokáltuk az ellenféltôl. Nemcsak a 
második félidôben, hanem már az 
elsôben is fölényben játszottunk, de a 
másodikban több kockázatot kellett 
felvállalnunk, hogy minél több lehe-
tôséget sikerüljön kialakítani. Ez veze-
tett eredményre” - mondta a német 
szakember.

Gera Zoltán szerint az izlandi lab-
darúgó-válogatott tartott a magyar 
csapattól, amely a hajrában egyenlítve 
1-1-es döntetlent ért el második Euró-
pa-bajnoki csoportmérkôzésén, ezzel 
bebiztosítva, hogy a harmadik helynél 
már nem végezhet hátrébb.

„Azt hittem bátrabbak lesznek, de 
szerintem tartottak tôlünk, ezért nem 
mertek jobban kinyílni. Abban erôsek, 
ahogy védekeznek, ezt most is meg-
mutatták, de kicsit így is csalódottak 
vagyunk, hogy nem lett gyôzelem a 
vége” - mondta a Ferencváros ve-
teránja, aki arra utalt, hogy a magya-
rok az egész meccsen nagy fölényben 
futballoztak.

Valamivel kevesebb mint egy órával 
a kezdô sípszó elôtt néhány fekete, 
Magyarország feliratú pólós szurkoló 
megpróbált az egyik szektorból a má-
sikba átmászni, de a biztonsági sze-
mélyzet ezt megakadályozta. Ezt kö-
vetôen megerôsítették az egyik kapu 
mögötti lelátó biztonsági személyzetét, 
illetve a rohamrendôrök is nagy szám-
ban felvonultak. A kisebb „közjáték” 
után viszont a lelátókon nagy több-
ségben lévô magyar szurkolók varázs-
latos hangulatot teremtettek az amúgy 
is kiváló akusztikai adottságokkal ren-
delkezô arénában: a több mint húsz-
ezer magyar például együtt énekelte 
„Az éjjel soha nem érhet véget” címû 
számot, amikor az felcsendült a Vélo-
drome-ban.

Az egyenlítést követôen a percekig 
tartó gólörömben a magyar táborban 
számos görögtûz lobbant, majd ezek 
nagy része végül a pályára repült. A 
magyar csapat gyôzelemként ünnepel-
te a döntetlent, melynek végén a játé-
kosok és a szurkolók együtt elénekel-
ték a Himnuszt.

Hat hónap börtönbüntetés egy 
magyar szurkolónak

Összesen hat szurkolót ítéltek el 
a marseille-i események miatt

A marseille-i Stade Vélodrome-ban 
zajló Izland-Magyarország mérkôzés 
elôtt és után szurkolói rendbontások 
történtek, amelyeket hétfôn vizsgált a 
francia bíróság. Öt magyar és egy 
szlovák férfit büntettek meg – közölte 
a Reuters hírügynökség.

A hat szurkolót, akiket szombaton 
vettek ôrizetbe a francia hatóságok, 15 
nap felfüggesztett és hat hónap letöl-
tendô közötti börtönbüntetésre, illetve 
150 és 500 euró közötti pénzbírságra 
ítélték. Az illetôk két szektort elkülö-
nítô kerítést próbáltak átmászni, illet-
ve pirotechnikai eszközöket és petár-
dákat vittek be a stadionba.

A legsúlyosabb büntetést, hat hónap 
letöltendôt egy 25 éves magyar férfi 
kapta, aki néhány más ultrával együtt 
támadott meg egy rendôrt a mérkôzés 
elôtt. Az elkövetôt videofelvételek 
alapján azonosították.

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

Orbán Viktor miniszterelnök, Balog Zoltán, az emberi erôforrások 
minisztere és Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 

elnöke a lelátón az Izland - Magyarország mérkôzésen

Kisorsolták a magyar 
csapatok BL- és EL-

ellenfeleit
Hétfôn tartották a svájci Nyonban a 

labdarúgó Bajnokok Ligája- és Európa 
Liga-selejtezôk sorsolását. Elôbbin 37 
csapat várt ellenfélre köztük a Fe-
rencváros, utóbbin pedig a 96 gárdából 
a Videoton, a Debrecen és az MTK volt 
érdekelt. 

A bajnok FTC az albán liga aranyér-
mesével, a Skenderbeuval mérkôzik 
meg, hacsak addig a július elején 
összeülô Sportdöntôbíróság ki nem 
zárja az albánokat. 

A bajnoki ezüstérmes Videoton a 
moldovai Zaria Baltival, a bronzérmes 
Debrecen a San Marinó-i La Fioritával, 
míg a negyedik MTK a kazah Akto-
béval találkozik a labdarúgó Európa 
Liga selejtezôjének elsô fordulójában.

A zsinórban hatodik albán bajnoki 
címet szerzô KF Skenderbeu csapatát 
bundagyanú sújtja. Az Európai Lab-
darúgó Szövetség (UEFA) kivizsgálja 
az ügyet és júliusban dönt a csapat 
esetleges kizárásáról. Az albán együt-
tes egyébként már játszott magyar 
csapattal a közelmúltban: 2012-ben, 
BL-selejtezôben a DVSC ellen 1-0-s 
gyôzelmet aratott hazai pályán, majd 
kikapott Debrecenben 3-0-ra, így a 
Loki jutott akkor tovább.

 „Most beszéltem a Skenderbeu és az 
UEFA képviselôivel, akiktôl megtud-
tam, hogy amennyiben elmarasztalják 
az albán klubot, úgy játék nélkül me-
gyünk a harmadik fordulóba” – nyilat-
kozott a klub honlapján Orosz Pál, az 
FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. 
Összességében egyébként örömteli, 
hogy elkerültük a papíron erôsebb el-
lenfeleket, ugyanakkor nem megyünk 
nagy mellénnyel Albániába, hiszen 
tavaly a Zeljeznicar ellen is kiderült, 
hogy nem minden a papírforma – 
mondta. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Komáromban, 2. A 
mai India területén, 3. Billy Wilder, 4. 
A tölgyfáé, 5. A habsburgokéban, 6. A 
horzsakô, más néven habkô, amely a 
gázbuborékokat tartalmazó láva meg-
szilárdulásakor keletkezik, ezért 
olyan könnyû, 7. Jean-Francois Millet, 
8. Azerbajdzsánban, 9. Victorien Sar-
duo színmûvébôl, 10. Az ózon réteg 
óvja meg a földet a nap veszélyes 
ultraibolya-sugárzásától.

E heti kérdéseink:
1. Mennyi a nulladik hatványa 1-nek?
2. Hogy mondjuk magyarul:gravitáció?
3. Hogyan keletkezik a szívárvány?
4. Melyik folyó ömlik Dévénynél a 

Dunába?
5. Mennyi a játékidejük a rögbimérkô-

zéseknek?
6. Mi volt az édesamyja neve Arany 

Jánosnak?
7. Ki fedezte fel a vérkeringést?
8. Mi a hivatalos nyelv Szomáliábant?
9. Mit nevez a népnyelv csigernek?
10. Kiket neveztek jaszauloknak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A diákok irodalom órán orosz írók, 

költôk mûveibôl felelnek. A tanárnô 
mondja a mû címét, a gyerekek az 
íróját. Sorba jönnek a válaszok: Dosz-
tojevszkij, Tolsztoj...

Pistike majd kiesik a padból annyira 
jelentkezik, felszólítja a tanárnô, nagy 
büszkén kivágja: Fuskin.

--- Ülj le azonnal! --- szól rá nagy 
mérgesen a tanárnô.

Ekkor odasúgja Pistike padtársa:
--- Bolond vagy? Nem tudod hogy az 

Puskin?
--- Jó jó, de af a hülye ficsa meg nem 

látja, hogy hiányzik elölrôl két fogam?
* * *

Egy férfi a feleségével és az anyó-
sával kirándulni megy a hegyekbe. 
Letáboroznak egy tisztáson, amikor 
hirtelen egy medve tûnik fel a fák 
között, és megtámadja az anyóst. A 
férfi és felesége egy közeli fa tetején 
keres menedéket, az anyós elkezd 
körbe-körbe szaladni, a medve pedig a 
fogait csattogtatva utána. A feleség 
odakiált a férjének:

--- Ez a vadállat mindjárt elkapja 
anyámat.

--- Gyerünk, segíts már neki!
Mire a férj:
--- Ugyan már, gyors ez a medve, 

elboldogul egyedül is.
* * *

Két szöszi beszélget:
--- Mit csinálsz?
--- Hajat mosok!
--- De víz nélkül?
--- Persze, mert az van ráírva a 

samponra, hogy „Száraz hajra!”
* * *

Egy nô a következô társkeresô hir-
detést adja fel az újságban:

„Jól szituált, vagyonos hölgy keres 
olyan urat, aki nem fogja verni, nem 
hagyja ott és remek az ágyban”.

A hirdetésre sokan jelentkeznek 
telefonon és levélben, míg egyszer az 
egyik hódoló becsönget a nôhöz. Az 
meglepôdik, amikor kinyitja az ajtót, 
az úr ugyanis tolószékben ül, nincs se 
keze, se laba.

--- Mit óhajt? --- kérdezi a hölgy.
--- A hirdetésre jelentkezem. Azt hi-

szem én vagyok az idealis jelölt. Mint 
látja, nincs kezem, tehát nem fogom 
verni. Lábam sincs, tehát nem fogom 
otthagyni sem.

--- De az is szempont volt, hogy remek 
legyen az ágyban!

--- Miért, mit gondol, mivel csön-
gettem be?

* * *
Két barát találkozik, az egyik nagyon 

szomorú, ezért a barátja megkérdezi 
tôle:

--- Mi történt veled haver?
--- Ma reggel majdnem elütöttem az 

anyósomat.
--- De ez hogy lehet, nem mûködött a 

fék?
--- Nem mûködött a gázpedál!

* * *
Kisgyerek reggel:
--- Anya, fontos megenni ezt a tojást?
--- Jaj kicsim ne nyavajogj, edd meg!
--- De anya, ez nem úgy néz ki mint 

szokott!
--- Mondtam már, hogy edd meg!
Kicsit késôbb:
--- De anya, legalább a csôrét meg-

hagyhatom?
* * *

Két rendôr elôször járôrözik repü-
lôtéren.

Megkérdezi az egyik rendôr a má-
siktól:

--- Mi az ott? 
--- mutat a repülôgép propellerjére.
--- Ventillátor.

Egyperces tudományTudja-e, hogy miért vörös az azúr-
kék Vörös-tenger?

Aki járt már a népszerû turista-

paradicsomnak számító, és az Arab-

félsziget, valamint az afrikai kontinens 

közé ékelôdô Vörös-tengernél, mege-

rôsítheti, hogy talán ez a földkerekség 

egyik legszebb színû tengere. A Vörös-

tenger színkavalkádja a nyílt vizek 

mélykék árnyalatától a lagúnák sma-

ragdjáig terjed, és ez nehezen ma-

gyarázza a tenger ôsi, „vörös”nevét.

Az elnevezés az ógörög Erüthra 

Thalassza névbôl származik, amelynek 

Vörös-tenger a fordítása. A híres ókori 

görög történetíró, a Kr. e. V. században 

élt és alkotott Halikarnasszoszi Héro-

dotosz a tenger déli területére hasz-

nálta ezt az elnevezést.

Ezért néhány ókori klasszika filoló-

gus interpretációja szerint --- abból 

kiindulva, hogy az antik ázsiai nyel-

vekben szokás volt színekkel is jelölni 

az egyes égtájakat, így a déli vidékek 

megjelölésére a vörös szót használták 

--- a tenger elnevezése elsôsorban a 

fekvésére, a forró sivatagokkal öve-

zett környezetére utal.

A rómaiak a görög elnevezéssel azo-

nosan ugyancsak a Mare Rubrum (la-

tinból: Vörös-tenger) elnevezéssel il-

lették az Indiai-óceán melléktengerét. 

A VII. századi arab hódítások idejétôl, 

az arab népek is Vörös-tengerként (Al-

Baar Al-Amar) jelölték a kék számta-

lan színárnyalatában játszó víztöme-

get.

Akadtak azonban ettôl eltérô elne-

vezések is; a kora középkori geog-

ráfusok közül egyesek Mare Mecca 

(Mekkai-tenger) vagy Sinus Arabicus 

(Arab-öböl) néven jelölték meg a tér-

képeiken.

A tenger mentén élô arab népek ha-

gyományában a vörös szín a víztömeg 

partvidékét határoló kopár hegyekrôl 

kapta a nevét; napnyugtakor az ala-

csonyan beesô napsugarak fényében 

vöröses-okkerszínekben játszanak a 

kopár sziklák, és ezek színét tükrözi 

vissza a víz.

Van, amikor valóban vörös, és ez le-

het a megoldás Nagyon ritkán, de elô-

fordul, hogy a pávatollakat is meg-

szégyenítô smaragd-türkiz színekben 

játszó, és a Vörös-tenger partjait jel-

lemzô szegélyzátonyok feletti (a ko-

rallzátonyok egy típusa, a szerk.) se-

kély víz zavaros vörösbarnára vált.

Ilyenkor az amúgy kristálytiszta és 

átlátszó víz helyenként olyanná válik, 

mintha egy hatalmas szippantókocsi 

tartalmát zúdították volna a vízbe.

Még mielôtt bárki valamilyen kör-

nyezet ellen elkövetett merényletre 

gondolna, sietve le kell hogy szö-

gezzük, ennek a rendkívül ritka jelen-

ségnek biológiai magyarázata van.

A part menti vizek vörösre válását 

ugyanis egy baktériumtörzs, a ko-

rábban tévesen kékmoszatnak neve-

zett fonalas cianobaktériumok egy 

fajának, a Trichodesmium erythraeum 

egyedeinek robbanásszerû, ideiglenes 

túlszaporodása okozza.

Ez a fajta „algavirágzás” csak a Vö-

rös-tenger, illetve az ausztráliai Nagy-

korallzátony, valamint a nyugat-paci-

fikus melanéziai szigetek környékén 

fordul elô.

Amikor akár az egyiptomi, akár a 

szaúd-arábiai partszakaszon rövid idô-

re felszaporodnak a fonalas cianobak-

tériumok, a part menti vizek valóban 

vörössé válnak, mintegy a „legkékebb 

tenger”elnevezésének alátámasztásá-

ra.

Tényleg szeretik az egerek a saj-
tot?

A mesékkel ellentétben az egerek 

valójában egyáltalán nem szeretik a 

sajtot --- csak akkor fanyalodnak rá, ha 

már nagyon éhesek.

A Manchester Metropolitan Egyetem 

kutatója, dr. David Holmes készített 

kutatást, hogy kiderítse: vajon tényleg 

szeretik-e az egerek a sajtot, vagy ez is 

csak városi legenda. A kísérlet megál-

lapította, hogy a rágcsálók csak akkor 

fanyalodnak rá a sajtra, ha már na-

gyon éhesek, inkább a gabonaféléket 

és a gyümölcsöket szeretik.

A mítosz, hogy az egerek szeretik a 

sajtot, legalább kétezer éve tartja ma-

gát: már a római filozófus, Lucius 
Annaeus Seneca is megemlítette 

(metaforikus célzattal) mûveiben az 

egereket, amelyek sajtot esznek. A 

történet valószínûleg onnan eredhet, 

hogy az elmúlt kétezer évben az em-

berek külön tárolták a sajtot (amely-

nek levegôznie kellett) a gabonafé-

léktôl, valamint a húsoktól, és 

utóbbiakat rendesen elzárták a kárte-

vôk elôl.

Mivel a sajtot nem volt szabad ren-

desen bezárni, az egerek csak ehhez 

jutottak hozzá, és ezt dézsmálták meg.

Ez azonban még csak az egyik teória, 

dr. Holmes pedig inkább a másik mel-

lett teszi le a voksát.

Ez a második elmélet a mitológiára 

vezethetô vissza: az ókori Görögor-

szágban Apollónt Egéristenként is 

becézték (Apollón Smintheus), az ô 

egyik fia pedig Aristaeus volt, aki a 

legendák szerint megtanította az em-

beriséget a sajtkészítés rejtelmeire. 

Könnyen lehet, hogy ezt a két személyt 

kapcsolták össze néhány freskón vagy 

festményen, és így ragadt ránk a tév-

képzet, hogy az egerek szeretik a saj-

tot.

Tudja ön, mióta tapsolunk örö-
münkben?

Az ókori görögök tapsoltak, ha tet-

szett nekik valami, köveket dobáltak, 

ha nem, az ókori rómaiakat pedig 

elôször egy Kr. e. 3. századi komédiaíró 

szólította fel, hogy ütögessék össze a 

tenyereiket.

Ma már minden viselkedéskutató 

tisztában van azzal, hogy a tapsolás 

tanult cselekvés. A kisgyerekek néha 

véletlenszerûen összeütik a tenyerüket 

(jellemzôen egyéves koruk elôtt), de 

tudatos tapsolás csak akkor lesz ebbôl, 

ha a szülôk ösztönzik a csemetét, hogy 

folytassa. A tapsolás tehát semmiképp 

nem ösztönös tevékenység, és mint ta-

nult szokás, valamikor ki kellett ala-

kulnia.

Már a Bibliában is említik a tapsot, 

mint a tetszésnyilvánítás egyetemes 

kifejezési eszközét: a királyok köny-

veiben már megjelenik, ezeket pedig a 

Kr. e. 6. század körül vethették papír-

ra. Az elsô, dátum szempontjából is 

biztosabb említés az ókori görögöktôl 

származik, akik igencsak aktív kö-

zösség voltak, mindegy, hogy elôadá-

sokról, szónoklatokról vagy játékokról 

volt szó. Ha nem tetszett valami nekik, 

köveket és különbözô tárgyakat do-

báltak az elôadókra, üvöltöztek, szit-

kozódtak, a tetszésüket pedig tapso-

lással nyilvánították ki.

A Római Birodalomban a Kr. e. 3. 

században egy komédiaíró, Plautus 

kifejezetten biztatta a közönségét, 

hogy nyilvánítsa ki véleményét a 

darabjaival kapcsolatban. A római nép 

a tapsoláson kívül csettintgetett, ló-

bálta a tógáját, kiabált, dobálózott --- 

gyakorlatilag bármi olyat mûvelhetett, 

amivel kifejezhette, tetszett-e neki a 

darab, vagy sem. Plautus kifejezetten 

megkérte a színjáték után az egyik 

színészét, hogy elmondja: „Valete et 

plaudite!”, azaz „Viszlát, és tapsol-

janak!”.

 --- mondja a másik.
--- Húú, de ez nagyon gyorsan forog.
--- Biztos nagyon izzad a pilóta...

* * *
--- Mi a különbség egy megkopaszodott 

angol és egy megkopaszodott skót kö-
zött?

--- Az angol elmegy az összes koz-
metikushoz, egy vagyont költ hajnö-
vesztô szerekre és még egy parókát is 
vesz.

--- A skót pedig azonnal eladja a fé-
sûjét.

* * *
Figyelmeztetés egy New York-i férfi 

WC-ben:
Az alkalmazott aki kiszedi a cigaretta 

csikkeket a kagylóból az ugyanaz a 
személy aki a jégkockákat késziti az 
italodba!

* * *
--- Ki az abszolút peches?
--- ???
--- Aki magába roskad és mellé esik.

* * *
A halász hazatér fatörzsbôl vájt csó-

nakján a napi halászatból és találkozik 
egy külföldi piackutató szakemberrel, 
aki ebben a fejlôdô országban dolgozik. 
A piackutató azt kérdezi a halásztól, 
hogy miért jött haza olyan korán. A 
halász azt feleli, hogy tovább is ma-
radhatott volna, de elég halat fogott 
ahhoz, hogy gondoskodjon a családjá-
ról.

--- Mivel tölti az idejét? --- kérdezi a 
szakember.

--- Hát, például halászgatok. Játszom 
a gyerekeimmel. Amikor nagy a for-
róság, lepihenünk. Este együtt vacso-
rázunk. Összejövünk a barátainkkal és 
zenélünk egy kicsit --- feleli a halász. A 
piackutató itt közbevág, és ezt mond-
ja:

--- Nézze, nekem egyetemi diplomám 
van, és tanultam ezekrôl a dolgokról. 
Segíteni akarok magának. Hosszabb 
ideig kellene halásznia. Akkor több 
pénzt keresne, és hamarosan egy na-
gyobb csónakot tudna vásárolni ennél 
a kis kivájt fatörzsnél.

Nagyobb csónakkal még több pénzt 
tudna keresni, és nem kellene hozzá 
sok idô, máris szert tudna tenni egy 
több csónakból álló halászflottára.

--- És azután? 
--- kérdezi a halász.
--- Azután ahelyett, hogy viszontela-

dón keresztül árulná a halait, köz-
vetlenül a gyárnak tudná eladni, amit 
fogott, vagy beindíthatna egy saját 
halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna 
menni ebbôl a porfészekbôl Párizsba 
vagy New Yorkba, és onnan irányít-
hatná a vállalkozást. Még azt is fonto-
lóra vehetné, hogy bevezesse a tôzs-
dére az üzletet, és akkor már milliókat 
kereshetne.

--- Mennyi idô alatt tudnám ezt elérni? 
--- érdeklôdik a halász.

--- Úgy 15-20 év alatt --- válaszolja a 
piackutató.

--- És azután? --- folytatja a kérde-
zôsködést a halász.

--- Ekkor kezd érdekessé válni az élet. 
--- magyarázza a szakember. --- Nyug-
díjba vonulhatna. Otthagyhatná a vá-
rosi rohanó életformát, és egy távolesô 
faluba költözhetne.

--- És azután mi lenne? --- kérdezi a 
halász.

--- Akkor volna ideje halászgatni, 
játszani a gyermekeivel, a nagy for-
róság idején lepihenni, együtt vacso-
rázni a családjával és összejönni a 
barátaival zenélgetni kicsit...



00:20 Öt kontinens  
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?! Rajzfil-
mesek
02:25 Rákóczi nótája (1943) 
Magyar történelmi film  
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Loire 
völgye: Villandry Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Balatoni utazás 
(2010)  20/1.: Lacus Pelso 
06:20 Balatoni utazás 
(2010)  20/2.: Magyarok a 
Balatonnál Magyar isme-
reterjesztő 
06:50 Ridikül  Szállj el, 
kismadár!
07:45 Emberebb ember 
2/2.: Tutajtúra Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
08:15 Fajmentők akcióban 
(2015)  6/5.: A bőrszárnyú-
ak védelmében
08:35 Fajmentők akcióban 
6/6.: Négylábúak beveté-
sen. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
08:50 Német nyelvű hírek   
08:55 Kínai nyelvű hírek    
9:05 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Világ    
09:35  Summa  
10:00 Öt kontinens   
10:30 Tanúságtevők 
10:55 Világ-Nézet  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Ünnepi vacsora 
(1956)  Magyar film  Ren-
dezte: Révész György Sze-
replők: Tolnay Klári (Már-
ta), Básti Lajos (Varsa), 
Olthy Magda (Zsófi), Kál-
lai Ferenc (Laci), Ruttkai 
Éva (Klári), Szirtes Ádám 
(Imre) Varsa főmérnök 
Kossuth-díjat kap, és ez 
alkalomból ünnepi vacso-
rára hívja családja tagjait. 
Az este során felszínre 
törnek a családtagok közti 
ellentétek.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad (2006) 
Az Orsay múzeum  Fran-
cia dokumentumfilm-
sorozat  
14:40 Itthon vagy!   
15:05 Roma Magazin  
15:35 Domovina   Szlovák 
nyelvű nemzetiségi maga-
zin
16:05 Balatoni nyár  
18:00 Inti Raymi - A Ma-
gyarországon élő Andok-
beli közösség ünnepe Ma-
gyar ismeretterjesztő film 
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Mécs Károly köszöntése
20:00 Már egyszer tetszett! 
Szín-házibuli, Déryné út-
rakél, Kinn vagyunk a víz-
ből, avagy egy nedves nap 
éjszakája
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/19.: Kazimír 
Róbert az új űrkutató kollé-
ga. Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/18.: 
Erővonalak Magyar tévé-
filmsorozat  
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát  
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta 
(2014)  Zenés filmsorozat  
02:10 Ízőrzők Bucsuta
02:45 Ünnepi vacsora 
(1956)  Magyar film  
04:05 Már egyszer tetszett! 
Szín-házibuli, Déryné útra-
kél, Kinn vagyunk a víz-
ből, avagy egy nedves nap 
éjszakája. Ezúttal a Szín-
házibuli, a Déryné útra kél, 
és a Kinn vagyunk a vízből 
című szilveszteri műsorok-
ból válogattunk. 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Loire 
völgye: Chinon kastélya 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
05:50 Család-barát válo-
gatás    
06:45 Ridikül  Lelki iker-
testvérek
07:40 Inti Raymi - A Ma-
gyarországon élő Andok-
beli közösség ünnepe  Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50Orosz nyelvű hírek   
09:00 Család és otthon  
09:25 Minden tudás   
09:50 Térkép   
10:15 Református 
magazin    
10:45 Református ifjúsági 
műsor   
10:50 Unitárius ifjúsági 
műsor    
11:00 Baptista ifjúsági 
műsor    
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 A Danaida (1971) 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Zsurzs Éva Szereplők: 
Törőcsik Mari (Kati), Sin-
kó László (Simkó Elek), 
Bulla Elma (Anyuci), Sir 
Kati (Melinda), Tolnay 
Klári (Nóra), Harkányi Ö- 
dön, Harsányi Frigyes, Ké-
pessy József, Máthé Erzsi, 
Némethy Ferenc, Rákosi 
Mária, Schubert Éva
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor    
13:40 Térkép   
14:10 Magyar gazda   
14:35 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű nemzetiségi maga-
zin
15:05 Unser Bildschirm   
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
15:35 Útravaló   
16:00 Balatoni nyár  
17:55 Jön az árvíz... (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Hét vadász (2015)  
Magyar ismeretterjesztő 
film  
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Inke Lászlóra emlékezünk
19:55 Dallamról dallamra 
(1996) Vár egy vonat rád... 
20:30 Dallamról dallamra 
Kiss Manyi zenés felvé-
teleiből.
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 
22:00 Tűzvonalban (2008)  
69/19.: Fehér por Magyar 
tévéfilmsorozat 
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56
02:10 Kisfiúk és nagyfiúk 
(1976)  Magyar tévéfilm  
03:30 Ízőrzők Szigetbecse
04:00 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Sor-
bonne Egyetem Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Dolgozni, 
de hogyan?
07:40 Vannak vidékek 
Magyar tájak: Zágráb
08:40 Német nyelvű hírek    
08:45 Kínai nyelvű hírek  
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:00 Médiaklikk    
09:25 Tessék!    
09:45 Magyar Krónika  
10:15 A sokszínű vallás 
10:30 Biblia és irodalom   
10:45 Kereszt-Tények   
10:50 Így szól az Úr!    
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:20 Alkony (1985) Ma-
gyar tévéjáték  Rendezte: 
Kazimir Károly Szereplők: 
Balogh Erika (Maruszja, a 
lánya), Drahota Andrea 
(Dvorja, a lánya), Forgács 
Péter (Szenyka Topun), 
Gálvölgyi János (Monsi-
eur Bojarszkij), Gelecsényi 
Sára (Klassa, az állapotos 
fiatalasszony), Gyimesi Ti-
vadar (Szemjonov, paraszt-
gazda), Hacser Józsa (Jev-
dokija Potapovna, piaci 
árus), Incze József (Levka, 
a fia), Juhász Tóth Frigyes 
(Őrnagy, Fuvolás), Kozák 
András (Benya, a fia), 
Lengyel Erzsi (Nyehama, 
a felesége), Mikó István 
(Arja-Lejb templomszolga 
és házasságközvetítő), 
Nagy Attila (Ben Zharja 
moldovankai rabbi), Orosz 
István (Fomin), Pethes 
Csaba (Cvibak, kántor), 
Ruttkai Ottó (Bobrinyec, 
gazdag ember), S. Tóth 
József (Uruszov, a 
zugprédikátor), Simon 
Zsuzsa (A felesége), Szabó 
Gyula (Mendel Krik 
fuvarozó), Szirtes Ádám 
(Nyikifor, Krikék 
főkocsisa), Tándor Lajos 
(Mitya, a pincér), Verebes 
Károly (Ivan Pjatyirubel 
kovács), Vidó János 
(Rjabcov, korcsmáros)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Egyedi   
13:30 Magyar Krónika  
14:00 Család és otthon    
14:30 Rondó    
15:25 Balatoni nyár  
17:30 Junior Úszó Európa 
Bajnokság, Hódmezővá-
sárhely  
20:05 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/22.: Munka-
ügyi oktatófilm
22:00 Tűzvonalban 69/21.: 
Álmok és rémálmok Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Eger
02:20 Alkony (1985)  
Magyar tévéjáték  
03:5 Virágzó Magyaror-
szág Sellye  Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad Az 
Invalidusok Francia doku-
mentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Világjárók
07:40 Vannak vidékek 
(2005)  Bihar-Érmellék és 
Hegyköz
08:35 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek    
08:45 Orosz nyelvű hírek  
09:00 Iskolapad    
09:20 Élő egyház    
09:45 Hazajáró Beregi-
Tiszahát - A kuruc szabad-
ságharc bölcsője
10:15 Katolikus krónika    
10:40 Isten kezében   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Vakáció a halott ut-
cában (1979) Magyar já-
tékfilm  Rendezte: Palás-
thy György. Szereplők: 
Ambrus András, Bódis 
Irén, Csala Zsuzsa, Eck 
György, Fillár István, 
Fonyó József, Gabányi 
Szergej, Gyenge Árpád, 
Gyetvai András, György 
László, Hacser Józsa, 
Halász László, Harsányi 
Gábor, Horesnyi László, 
Horváth Gyula, Inke 
László, Kelemen Endre, 
Kőhalmi Attila, Madaras 
Vilma, Miklósy György, 
Ráday Imre, Scheer Gabi, 
Simon Péter, Sonkoly 
Tamás, Szabó Éva, Tímár 
Éva, Tóth Judit, Tóth Péter, 
Venczel Vera, Vogt Károly, 
Zana József
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Unió28    
13:40 Magyar elsők  
14:00  Magyarország 2000 
- Családi krónikák (1999)  
Mády-Zsengellér család. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  A Mády-Zsengell-
ér család Újpesti illetőségű, 
felmenői a belső - városi 
református egyházközös-
ség alapítói-, több nemze-
déken át lekészei, fenntar-
tói voltak - és ezt a felada-
tot vállalják ma is a közös-
ség életében. Nagyapjuk, 
Mándy Lajos építtette a 
templomot is, még a XIX. 
század második felében.
14:30 Kosár    
14:55 P'amende    
15:30 Balatoni nyár  
17:30 Junior Úszó Európa 
Bajnokság, Hódmezővá-
sárhely  
20:00 Slágertévé 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show (2011)  24/23.: 
Céges Karácsony Magyar 
tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban (2007)  
69/22.: Női könnyek. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
22:55 Ridikül   
23:50 Család-barát

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:20 A Bagi Nacsa Show 
(2016)  Rendezte: Kubin-
szky Péter
02:15 Ízőrzők (2015)  
Herend Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
02:45 Vakáció a halott 
utcában (1979)  Magyar 
játékfilm  
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Gare 
du Nord. Francia doku-
mentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2003) 
Tessedik Sámuel (1742-
1820) Magyar ismeret-
terjesztő  
07:15 Öt kontinens   
07:45 Vannak vidékek 
Bóly Magyar ismeret-
terjesztő  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Kínai nyelvű hírek  
08:55 Orosz nyelvű hírek    
09:05 Kosár    
09:25 Itthon vagy!  
09:55 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:25Öt kontinens   
10:55  Nagyok   
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Szeleburdi vakáció 
(1987)  Magyar családi 
film  Rendezte: Palásthy 
György. Szereplők: Bene-
dek Miklós (Faragó papa), 
Kiss Mari (Faragó mama), 
Puhr Ádám (Feri), Simon-
kovits Ákos (Laci), Dar-
nyik Adrienn (Picur), Mik-
lósy György (nagypapa), 
Zolnay Zsuzsa (nagyma-
ma), Balázs Péter (Belvizi 
úr), Borbás Gabi (Belvizi-
né), Horváth Andrea (Bel-
vizi Andrea) A Szeleburdi 
család című filmben már 
megismert Faragó família 
vakációzni készül. A pénzt 
együttes erővel próbálják 
előteremteni, ezért a 
gyerekek is munkát 
vállalnak. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Novum   
13:50 VASUTASNAP 
MAGYARORSZÁGON 
Vasúti építészet Magyaror-
szágon 
14:45 Tálentum  
15:25 Balatoni nyár  
17:30 Junior Úszó Európa 
Bajnokság, Hódmező-
vásárhely  
20:00 Egynyári kaland 
(2014)  6/5.: Összezárva. 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Dyga Zsombor Szerep-
lők: Dobos Evelin (Dóra), 
Döbrösi Laura (Fanni), 
Egri Márta (Egészségügyis), 
Héricz Patrik (Gábor)
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show24/24.:Akadály- 
mentesítés Magyar tévé-
film  
22:00 Tűzvonalban (2008)  
69/23.: Kishalak és nagy 
hala Magyar tévéfilm-
sorozat  
22:55 A Bagi Nacsa Show 
23:50 Űrdisco - Szűcs 
Judith (1979)  

00:25 Örökzöld dallamok 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Gasztroangyal  
Görög konyha
02:20 A 9-es kórterem 
(1955)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Makk Ká-
roly. Szereplők: Ajtay An-
dor, Darvas Iván, Gábor 
Miklós, Krencsey Marian-
ne, Makláry Zoltán, Mol-
nár Tibor, Simon Zsuzsa, 
Sívó Mária, Szemere Vera
04:05 Egynyári kaland 
(2014)  6/5.: Összezárva 
Magyar tévéfilm  
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Ro-
din Múzeum. 
05:50 Balatoni utazás 
(2010)  20/3.: Vár állott, s 
most kőhalom...Magyar 
ismeretterjesztő  
06:20 Gasztroangyal  
Görög konyha
07:15 Vasúti építészet 
Magyarországon Magyar 
ismeretterjesztő film 
08:05 Német nyelvű hírek   
08:15 Kínai nyelvű hírek   
08:20 Orosz nyelvű hírek   
08:30 Minden tudás   
08:55 Élő örökség (2016)  
09:25 Novum  
10:00 Térkép   
10:25 Angol nyelvű hírek   
10:40 Fölszállott a páva 
Negyedik elődöntő
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56 
14:40 Lélektől lélekig - Dr. 
Romics Imre urológus 
professzor portréja Magyar 
dokumentumfilm  
16:00 Balatoni nyár 
17:30 Junior Úszó Európa 
Bajnokság, Hódmezővásárhely  
20:00 „A zene az kell” 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60  A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Varjúröptetés - 1956 
Bukarestben (2006) Ma-
gyar dokumentumfilm  
Rendezte: Fischer István 
Kevéssé ismeretes, hogy 
nemcsak erdélyi magyar, 
de bukaresti román diákok 
is százszámra kerültek bör-
tönbe 1956-ban, a forrada-
lom iránti rokonszenvük, 
szolidaritásuk miatt. 
22:30 Az On The Spot 
bemutatja: Egy gádzsó 
utazása Romanisztánban 
(2015)  1.: Ki kicsoda. 
Ezüst Medve-díjas színész, 
szociális munkás, kovács, 
költő, ügyvéd, cipőpucoló, 
polgármester, fémgyűjtő, 
pap, látó – mások mellett 
ők a főszereplői a március-
ban induló, hétrészes doku-
mentumfilm sorozatnak, 
amely az Európában élő 
romákról szól. A sorozat 
bemutatkozó adásában 
Nick Thorpe szülőhazá-
jába, Angliába, majd Fran-
ciaországba, Romániába 
és Magyarországra látogat 
el, hogy kiderítse, mit jelent 
a roma identitás  egy író-
nak, egy szociális munkás-
nak, egy színházi rendező-
nek és az egyik legsikere-
sebb slammernek.
23:30 Öt kontinens   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Magyarnóta-hang-
verseny (2003)A Magyar-
nóta hangverseny mai adá-
sában Kolostyák Gyula, 
Csikós Márta, Bokor János 
és Bangó Margit népszerű 
nótákat énekel, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara 
muzsikál.
02:15 A Danaida (1971)  
Magyar tévéfilm  
03:45 Útravaló    
04:00 Dallamról dallamra 
(1996) Vár egy vonat rád...
Spirituálék magyarul
04:30 Dallamról dallamra 
(1996)  Manyika halhatat-
lansága-Kiss Manyira 
emlékezünk
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad Párizs 
tüdeje, a Bois de Boulogne 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Gyermek 
egészség- mindent az első 
ezer napról
07:40 Vannak vidékek Po-
zsony Magyar ismeret-
terjesztő  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:50 Kínai nyelvű hírek  
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Esély    
09:30 Kék bolygó   
09:55 Nagyok  Sára 
Sándor
10:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:50 Új nemzedék  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:25 Útravaló    
11:45 Kisfiúk és nagyfiúk 
(1976)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Várkonyi Gábor 
Szereplők: Baranyai Ibolya 
(nagymama), Berkes Gábor 
(kisfiú), Filep György (kisf-
iú), Geszti Péter (kisfiú (E-
de)), Gruber István (kisfiú), 
Iványi József (nagyfiú), Ka-
szás Gergő (kisfiú (Jancsi-
ka)), Komlós Juci (nagy-
mama), Makay Sándor 
(nagyfiú), Miklósy György 
(házmester), Németh Lász-
ló (kisfiú), Pap Éva (anya), 
Papp Zoltán (nagyfiú 
(rendőr))
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:50 Nagyok  Sára 
Sándor
14:20 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
14:55 Ecranul Nostru   Ro-
mán nyelvű  magazin
15:25 Balatoni nyár  
17:30 Junior Úszó Európa 
Bajnokság, Hódmezővá-
sárhely  
20:00 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Az új honlap és 
a román mikulás Magyar 
tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban (2007) 
69/20.: Óvatos megköze-
lítés Magyar sorozat  
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

CSINOS, VIDÁM 63 éves jelenleg 

Budapesten élô hölgy, szeretne 

megismerkedni Sydneyben élô 

férfivel 67 éves korig. Társaság, 

barátság és szabadidô eltöltés céljábol. 

Várom leveled!

terifodrasz@gmail.com

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)

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

BEJÁRÓ vagy bennlakó házvezetôi 

segitséget keresünk Sydneyben

Jelentkezés: 

Telefon (02) 9923-1855

Mobile 0413 800-922

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads


