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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
ám az értékes verskéziratok egy kötege, köztük a Himnusz is, a család tulajdo-
nában maradt. A sorsáról azonban a 20. század közepéig semmit sem tudott az 
irodalomtudomány.

1944 nyarán, a háború pusztításától félve helyezte el letétként Kölcsey 
oldalági leszármazottja, László Magda a pótolhatatlan kéziratot az Országos 
Széchényi Könyvtárban, ahol azóta is ôrizik.

A családnak kezdettôl fogva a legfontosabb szempontja volt, hogy a kézirat 
biztonságban és méltó körülmények között legyen --- mondta az örökösök 
képviseletében Fáy Péter, László Magda unokája.

Ezért döntött úgy a család, hogy a könyvtárban helyezi letétbe a dokumentu-
mot, amelynek Fáy szerint az intézmény azóta is gondos ôrzôje, és évente egy-
szer a közönség számára is láthatóvá teszi a kéziratot.

A letéti szerzôdést határozatlan idôre írták alá.

Rendkívüli jelentôségük van 
az Erzsébet-táboroknak

A KDNP rendkívüli jelentôségûnek tatja az Erzsébet-táborokat, mert olyan 
szociális üdültetési programot valósítanak meg, amilyen a rendszerváltás óta 
hiányzott Magyarországon ---- mondta Szászfalvi László Somogy megyei 
kereszténydemokrata országgyûlési képviselô pénteken Berzencén.

A politikus a somogyi településen található és jelenleg gyerekek táborozását 
biztosító Kavulák János Általános Iskola bejáratánál tartott sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: a hatodik éve megszervezett Erzsébet-táborokban eddig mintegy 
400 ezer hátrányos helyzetû gyermek vett részt.

Közölte, ennek az üdültetési lehetôségnek a biztosítása is cáfolja a 
kormánypártok szociális érzéketlenségérôl szóló baloldali ellenzéki vádakat.

Hatmillióan ellenzik
Közel másfél millió ember –-- azaz mindössze a teljes felnôtt népesség 18 

százaléka –-- ért egyet azzal, hogy Magyarországon szabályozott keretek között 
lehessen marihuánát árusítani.

A Nézôpont Intézet kutatása szerint viszont közel hatmillióan ellenzik Fodor 
Gábor májusban benyújtott, a cannabis legalizációjáról szóló törvénymódosítási 
javaslatát. Az intézet felmérése szerint mindez azt jelenti, hogy többen vannak 
a teljes legalizálás mellett, mint ahányan saját bevallásuk szerint fogyasztottak 
már marihuánát. A kutatás szerint jelenleg egyébként nincs olyan társadalmi 
csoport, ahol többségben lennének a legalizációt támogatók.
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Július 24-én Kinga, Kincsô név-
napja van.

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

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dalibor, 

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

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim, 

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

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 

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

van.
Kibôvített naptárak szerint Ada, Ade-

lina, Adelinda, Adina, Adna, Alina, 
Bars, Barsz, Botond, Gyôzô, Ince, 
Nauzika, Szatmár, Szeréna, Szerénke, 
Viktor névnapja van.
Július 29-én Márta, Flóra 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adelmár, 

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

van.
Kibôvített naptárak szerint Avenár, 

Azucséna, Donatella, Donna, Indira, 
Inge, Ingeborg, Inka, Julietta, Jutta, 
Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemôke, 
Szénia, Zsüliett névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. Július 13-án

1 AUD = 205.56 Ft

Botrányok a Tesco körül
Ha dinnyeszezon, akkor botrány. A tavalyi dinnyedobálás után a Tesco újra 

keresztbe tett a magyar dinnyének, ráadásul az áruházlánc dolgozói tüntetést 
szerveztek az alacsony fizetésemelés miatt. A Tesco dolgozók többsége nem 
volt elégedett azzal a fizetésemeléssel, amit július 1-én kapott, mintegy 7200 
dolgozó csak bruttó négyezer forinttal keres többet. Ezért tartott tüntetést több 
szakszervezet szombaton a Fogarasi úti Tesco elôtt.

Amennyiben a tüntetésnek nem lesz eredménye, akkor további akciókra 
lehet számítani a dolgozóktól. Az áruházlánc szerint idén már több mint 12 
százalékkal növelték a béreket és tavaly is kétszámjegyû emelést adtak.

Ha ez nem lenne elég, a Tesco magára haragította a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarát (NAK) azzal, hogy irreálisan alacsony áron árulnak dinnyét. Az 
áruházlánc pár napja még 250 forintért árulta a magyar dinnye kilóját, de a 
július 6. és 9. közötti idôszakra ezt 99 forintra csökkentették. A NAK szerint a 
Tesco tönkreteheti az idei szezont.

Az év végéig kérhetô
 a rehabilitáció

Az 1956-os forradalommal kapcsolatos katonai rendfokozati rehabilitációra 
vonatkozó döntést felülvizsgálati eljárás elôzi meg, ezt az év végéig lehet kezde-
ményezni --- közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Simicskó István honvédelmi miniszter 2016. december 29-ei utasításában 
rendelte el az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatosan a katonai 
rehabilitációs eljárás újbóli megnyitását.

Az utasítás hatálya a Magyar Néphadsereg irányítása és felügyelete alatt 
álló szervezetek azon egykori tagjainak erkölcsi és katonai rehabilitációjával 
kapcsolatos eljárásra terjed ki, akiket az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiben való szerepükért a bíróság bizonyíthatóan politikai okok miatt 
ítélt el, feltéve, hogy az ítéletet semmissé nyilvánították. Azok is érintettek, aki-
ket közbiztonsági ôrizetben vagy más módon fogva tartottak, fegyelmi eljárás 
keretében felelôsségre vontak, eltávolítottak a honvédség állományából vagy a 
felülvizsgálatok során megfosztottak tartalékos rendfokozatuktól.

A közlemény szerint nem vizsgálható a rendfokozattól történô megfosztása 
annak, akit elítéltek, de az ítéletet nem nyilvánították semmissé, valamint, akit 
1963. április 4-e után fegyelmi okból vagy méltatlanság címén, államigazgatási 
úton bocsátottak el a szolgálatból.A honvédelmi miniszter elrendelése alapján a 
katonai rendfokozati rehabilitációra vonatkozó döntést felülvizsgálati eljárás 
elôzi meg, ezt a honvédelmi miniszternek címzett kérelemmel és a bizonyító 
erejû dokumentumok másolatának megküldésével lehet kezdeményezni. Az 
eljárást kezdeményezheti az érintett, az ô hozzátartozója vagy civil szervezet.

A felülvizsgálati eljárásra a kérelmeket 2017. december 31-ig lehet be-
nyújtani.

Megújították a Himnusz 
kéziratának letéti szerzôdését

Megújították a Himnusz kéziratának letéti szerzôdését, azaz továbbra is az 
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) marad Kölcsey Ferenc költemé-

nyének kézirata.
Az OSZK sokmilliós gyûjteményében alig kétszáz olyan okmány található, 

amely nem a könyvtár tulajdonát képezi. Ezek közül a legkiemelkedôbb és 
legértékesebb a Hymnus, a Magyar népzivataros századaiból címû költe-
mény kézirata --- mondta Földesi Ferenc, a könyvtár különgyûjteményi 
igazgatója, a szerzôdés aláírásakor.

Kölcsey Ferenc kéziratait és könyvtárát végrendeletében unokaöccsére, 
Kölcsey Kálmánra hagyta. Mivel a fiú ekkor még kiskorú volt, a kéziratok 
további sorsáról édesanyja, Kölcsey Ádámné, Szuhányi Josephine gondosko-
dott. A hagyaték a következô évtizedekben több részre szakadt, kerültek okmá-
nyok a Magyar Tudományos Akadémia és a Széchényi Könyvtár tulajdonába, 



Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt tagja még május közepén nyújtott be 
törvénymódosítást a fû legalizációjáról. A politikus a módosítás szövegében 
úgy fogalmaz: „Az Országgyûlés, felismerve a cannabisfogyasztás kriminalizá-
lásának veszélyeit, valamint azt, hogy a büntetôjogi elrettentésen alapuló drog-
politika nem lehet sem hatékony, sem pedig igazságos, mivel sokkal nagyobb 
ártalmat okoz, mint a drogfogyasztás maga, amelyet egyébként sem képes 
megszüntetni vagy megelôzni, felismerve a cannabis gyógyászati és rekreációs 
használatának létjogosultságát, elfogadva azt, hogy a cannabis mint belépôdrog-
elméletet a tudomány nem igazolta.”

Az elképzelést az átlagnál többen, elsôsorban a 18-29 évesek – 34 százalékban 
a fôvárosiak –-- 28 százalékban –--, valamint az önmagukat felsô osztályba 
sorolók támogatják. Ugyanakkor a korábbi fogyasztók harmada ellenzi még a 
legális vásárlás gondolatát is. Fodor elképzelései szerint a cannabist „csak” 21 
éves kortól lehetne fogyasztani, ám abban az esetben, ha valakinek gyógyászati 
célból írják fel, természetesen a fiatalabbak számára is megengedett lenne. Az 
MLP mindenre kiterjedô javaslatában a vásárlást is elôre megálmodták: a 
jogszabályban elôre meghatározott üzletekben lehetne beszerezni a füvet. 

A külföldön dolgozók 
hazautalásai javítják a mérleget

A külföldön dolgozók Magyarországra érkezô jövedelmének és átutalásainak 
GDP arányos értéke, 3,3 százalék. Ugyan a balti államok és a délkelet-európai 
államok 10 százalékhoz közeli arányt tekintve méréskelt, de a kelet-közép-
európai viszonylatokhoz képest felülmúlja azt ---- írja a Világgazdaság, egy 
jegybanki kutatás alapján.

Az elmúlt negyed évben a GDP közel 3 százalékával mérsékelték a hazautalá-
sok a jövedelemegyenleg hiányát, ezzel növelve a folyó fizetési mérleg többle-
tét.

A hazautalások elsôsorban azoktól érkezik, akik átmenetileg tartózkodnak 
külföldön.

Kisebb részben és kevesebb pénz érkezik azoktól, akik tartósan kint élnek. A 
hosszabbtávon gondolkodó külföldön élôk átutalása az elmúlt években a GDP 
0,5 százaléka közelében alakult.

Azok, akik átmenetileg vannak és dolgoznak külföldön, általában Németorszá-
got vagy Ausztriát választják, ahonnan tavaly 3,5 milliárd euró munkabér 
háromnegyede származott.

Megékeztek Debrecenbe 
Románia aranykincsei

Megérkezett a debreceni Déri Múzeumba a hétvégén az Ôsi arany- és ezüst-
kincsek Romániából címû kiállítás több mint ezer darabja --- közölte a múzeum 
sajtószolgálata az MTI-vel.

Közleményük emlékeztet arra, hogy a Déri Múzeum a bukaresti Román 
Nemzeti Történeti Múzeum szervezésében kiállítást rendez a Románia terüle-
tén a 19-20. században elôkerült, az ôskortól a korai középkorig terjedô idôszak-
ból származó arany- és ezüstkincsekbôl.

„Ilyen nagyságrendû kiállítás utaztatása mindkét állam, Magyarország és 
Románia múzeumi történetében is példátlan” --- olvasható a közleményben.

Az Ôsi arany- és ezüstkincsek Romániából címû kiállítás --- 31 romániai 
megyei múzeum kincseibôl --- 2013. decemberében nyílt meg elôször Bukarest-
ben, majd bemutatták a projektben résztvevô múzeumok egy részében is.

A megatárlaton látható tárgyak zömét szigorúan ôrzött és védett trezorokban 
tárolták, eddig soha nem kerültek a nagyközönség elé. Ilyen jelentôségû és 
értékû külföldi kiállítási anyag eddig egyetlen magyar vidéki múzeumba sem 
érkezett, az esemény jelentôsége így messze túlmutat a lokális vagy regionális 
szinten.
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HÍREK
A kiállításban szereplô tárgyak, leletegyüttesek Magyarország, a Kárpát-

medence, sôt Európa ôs- és kora történetének olyan kiemelkedô emlékei és 
forrásai, amelyek jelentôs része eddig nem hagyta el Románia területét.

A kiállítás rendezése úgy vált lehetôvé, hogy a tárgyak összértékére, több 
tízmilliárd forintra, mind a román kormány, mind Magyarország kormánya 
állami garanciát vállalt --- jelezte a Déri múzeum.

Az összesen 1065 tárgyat bemutató kiállítás a Déri Múzeum Zoltai termében, 
Galériájában és Kupolatermében kap helyet. A kincseket július 11-tôl október 
15-ig tekinthetik meg a látogatók.

“Kossuth Zsuzsanna élete 
 üzenet a magyarságnak”

Kossuth Zsuzsanna életútja erôteljes üzenet az egyetemes magyarság szá-
mára, azt hirdeti, nincs olyan külsô körülmény, hatalom, amely egy igazi ma-
gyar szívet megtörhet --- mondta a nemzetpolitikáért felelôs helyettes állam-
titkár Sárbogárdon. Szilágyi Péter a Fejér megyei város rendelôintézete elôtt 
létrehozott Kossuth Zsuzsanna emlékpark avatásán hozzátette: kevés olyan 
alakja van nemzeti múltunknak, akinek öröksége az övénél aktuálisabb lenne.

Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc alatt a tábori kórházak fôápolójaként tevékenykedett, „példakép volt 
forradalom és béke idején, nôként és anyaként, szülôföldön és emigrációban, 
fontos példakép ma a külhoni magyarságnak is” --- mondta.

Kossuth Zsuzsanna, aki férjével, Meszlényi Rudolffal 1844 és 1848 között 
élt Sárbogárdon, ugyanazt tette saját korában, „amit mi magyarok azóta is 
teszünk, harcolt a megszállók ellen, és minden erejével azon volt, hogy iden-
titását ôrzô magyar maradjon a számûzetésben” ---- hangsúlyozta Szilágyi 
Péter, hozzátéve, Kossuth Zsuzsanna élete emlékeztet arra, hogy „a haza soha 
sem földrajzi terület, határai addig tartanak, ameddig a szív és a lélek él”.

Azt mondta: bár Kossuth Zsuzsanna egész életét a haza szolgálatára tette fel, 
örök nyugalomra csak szülôföldjétôl több ezer kilométerre, egy idegen város-
ban, New Yorkban lelhetett, ahol 1854-ben hunyt el.

Életpéldája a diaszpórában megmaradás valódi mementója, a kormány, a nem-
zetpolitikai államtitkárság ezért támogatta az emlékpark létrehozását --- jegyezte 
meg. A helyettes államtitkár bejelentette: a Kossuth Zsuzsanna születésének 200. 
évfordulóján felkutatott, a New York-i Ötödik sugárúton álló presbiteriánus 
templom kertjében lévô sírja fölé síremléket helyeznek el, a presbiteri testület 
hozzájárulásáról Kumin Ferenc New York-i fôkonzul a napokban adott tájé-
koztatást. A síremlék a magyarság igazi zarándokhelyévé válhat --- tette hozzá.

Kánikulában is kiváló minôségû 
maradt a Balaton vize

Fenékig átlátszó a tó vize, annyira tiszta, írják nyaralóknak szóló jelen-
tésükben az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 
munkatársai.

A Balaton vizének hômérséklete meghaladta a 25 Celsius-fokot a június végi 
kánikulában, miközben megôrizte kiváló minôségét. A tó vize – amíg a szél fel 
nem kavarta – fenékig átlátszó volt. A vízben lebegô mikroszkopikus algák 
mennyisége messze az egészségügyi határérték alatt maradt, annak ötödét sem 
érte el. Ez a jó állapot a tó vízgyûjtô területén végrehajtott sokmilliárdos 
beruházásoknak (fejlett szennyvíztisztítás, szennyvizek elvezetése) köszönhetô, 
amelyek töredékére csökkentették a tó külsô növényitápanyag-terhelését.
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ORBÁN MELLETT A 
VILÁG 

LEGGAZDAGABB 
EMBERE

A jelek szerint óriási különbség van 

két amerikai milliárdos hozzáállásában 

az Európát most már jó két éve sújtó 

migránsválság megítélésében. Amíg a 

tôzsdespekuláns Soros György beván-

dorlók millióit tolná a kontinensre, ad-

dig a Microsoft-alapító szerint –- aki 
egyben a világ leggazdagabb embere 
–- katasztrófához vezet ez a politi-
ka.

Hozzájárulnak a migránsválsághoz 

azok az európai vezetôk, akik nagy 

számban fogadnak be menekülteket --

– mondta Bill Gates a német kancellár 

bevándorlási politikájára célozva. A 

számítástechnikai óriáscég alapítója 

szerint Európának a migránsok töme-

ges befogadása helyett az afrikai kon-

tinensrôl érkezôk tranzitútvonalait 

kellene lezárnia.

A 61 éves milliárdos a német Welt am 

Sonntagnak adott interjúban magya-

rázta el, hogy a német attitûd már így 

is óriási interkontinentális kavarodást 

okozott.

Mintha egy kis Közép-európai ország 

kormányfôje is ezt az álláspontot kép-

viselné…
(Magyar Idôk)

ERRÔL VOLT SZÓ?
Nagyon nem tetszik a magyar vásár-

lóknak, hogy a multicégek Magyaror-

szágon gyengébb minôségû, silányabb 

élelmiszereket forgalmaznak, mint az 

Európai Unió nyugati felén.

Ebben az egy mondatban sûríthetô 

össze annak a legújabb felmérésnek az 

eredménye, amelyben az élelmisze-

rügyi hivatal azt próbálta kideríteni: a 

magyar fogyasztók elégedettek-e az 

idehaza kapható bolti áruval, s elôfor-

dult-e velük, hogy Nyugaton jobb, ízle-

tesebb és gusztusosabb termékekkel 

találkoztak. A honi vásárlók nagy ré-

szének tapasztalata szerint a multik 

Magyarországot a második vonalba 

sorolják, a különbségtétel pedig oly-

annyira kézzelfogható, hogy a nyilván-

való jelek ott sorakoznak a boltok pol-

cain.

Az uniós csatlakozás idôszakában a 

legtöbben azt várták, hogy hazánk --– 

más, hasonló sorsú kelet-közép-euró-

pai államokkal együtt –-- olyan közös-

ségbe nyer bebocsátást, amely az 

egyenrangúságra épül, ahol a szabad 

verseny áldásos elônyeit minden tér-

ség minden fogyasztója élvezheti, s 

ahol a vevô az elsô. Másfél évtizeddel 

késôbb viszont ott tartunk: harcolnunk 

kell azért, hogy legalább a tányérunkon 

ne látszódjon a különbség Nyugat és 

Kelet között. Vagy ha már látszódik, 

legalább jelezzék az eltérést a gyártók 

a csomagoláson. Annak idején mintha 

nem errôl lett volna szó.
(Magyar Idôk)

Ha egy hajó léket kap (meg-
indul az invázió) és a kapitány 
azon gondolkodik miképpen 
kellene e beözönlött vizet a 
hajó kajütjeiben elosztani 
ahelyett, hogy a léket betömje 
az egy nagyon beteg és kor-
látolt kapitány akit azonnal e 
kell váltani.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
az Iszlám Állammal szemben - 

mondta az iraki miniszterelnök az 
NBC News szerint. Szíriában pedig 
körbevették a dzsihádisták fŒvárosát.

Befellegzett
HVG Hír
Vége, visszafoglalták a terroris-

táktól az Iszlám Állam fôvárosát
Az iraki kormányerŒk visszafog-

lalták az an-Núri mecset romjait, 
ezzel jelképes gyŒzelmet arattak Mo-
szulban. A sokat szenvedett várost 
egyes hírek szerint megtisztították a 
terroristktól, más források szerint 
kétszázan még harcolnak Moszulban.

Befellegzett az Iszlám Állam terror-
szervezet „hamis államának” – mond-
ta Haider al-Abádi iraki miniszter-
elnök, miután csütörtökön a kormány-
erŒk elfoglalták annak a moszuli 
nagymecsetnek a romjait, amelyben 
a dzsihadisták három évvel ezelŒtt 
kikiáltották „kalifátusukat”.

„Az an-Núri mecsetnek és az al-
Hadba minaretnek a visszatérése a 
nemzethez az Iszlám Állam hamis 
államiságának végét jelzi” – mondta 
Abádi. A kormányfŒ megfogadta, 
hogy az iraki erŒk le fogják vadászni 
az utolsó emberig a terroristákat, 
megölve vagy Œrizetbe véve Œket.

Várható, hogy a szélsŒségesek ellen 
indított hadmûveletek lezárultával 
Abádi hamarosan „gyŒzelmi beszé-
det” mond Nyugat-Moszulban. 

Az egyesült arab emírségekbeli Sky 
News Arabíja hírtelevízió a nap folya-
mán Moszul teljes felszabadításáról 
számolt be az iraki védelmi miniszté-
riumra hivatkozva.

„Az IÁ kezén nem maradt egyetlen 
moszuli városnegyed sem. A lázadók-
nak nincs más lehetŒségük, mint a 
kapituláció. Az IÁ iraki jelenlétének 
örökre befellegzett” – idézte a hírtévé 
a tárca közleményét.

Az an-Núri nagymecset elfoglalása 
mindenesetre jelképes gyŒzelem az 
iraki erŒk számára, amelyek több 
mint nyolc hónapon át ostromolták 
Moszult. Az északi város gyakorlati-
lag az Iszlám Állam iraki fŒvárosa 
volt. A dzsihadisták egy héttel ezelŒtt 
felrobbantották a középkori építésû 
mecsetet és a híres ferde – „púpos” – 
minaretet, amikor az Egyesült Álla-
mok-támogatta iraki erŒk az elŒre 
nyomulás közben elkezdtek közelíteni 
az épületegyüttes felé. Az Iszlám 
Állam azt állítja, hogy egy amerikai 
légicsapás döntötte romba.

Ikakban vége az
Iszlám Államnak

Korábbi  jelentés
Haider al-Abádi iraki miniszterel-

nök bejelentette, hogy a kormányerŒk 
gyŒzelmet arattak az Iszlám Állam 
nevû dzsihadista szervezet fölött 
Moszulban. Ez volt a dzsihadisták 
utolsó fellegvára Irakban, amely 
egyben szimbolikus jelentŒséggel is 
bírt számukra, miután vezetŒjük, Abu 
Bakr al-Bagdadi innen kiáltotta ki 
kalifátusát az Iszlám Állam által 
elfoglalt iraki és szíriai területeken.

„Az iraki hadsereg fŒparancsnoka, 
Haider al-Abádi megérkezett a felsza-
badított Moszulba és gratulált a hŒsi-
es harcosoknak, illetve az iraki nép-
nek a nagy gyŒzelemhez” – írta 
közleményében a kormányfŒ hivatala. 
A város ostroma alatt több ezer civil 
vesztette életét, és csaknem egymil-
lióan kényszerültek otthonaik elha-
gyására. Az iraki erŒk januárban 
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szerezték vissza a Tigris folyó által 
kettészelt város keleti felét. A Nyu-
gat-Moszul visszaszerzéséért folyó 
ostrom végsŒ szakaszában Moszul 
sûrûn lakott óvárosáért zajlott a küz-
delem, amelynek szûk sikátorai ko-
moly kihívást jelentettek a hadsereg 
számára.

A harcokban a biztonsági erŒk je-
lentŒs veszteségeket szenvedtek. Bár 
a hivatalos adatok hiányoznak, az 
amerikai védelmi minisztérium úgy 
tudja, hogy a terrorelhárítás, amely-
nek oroszlánrésze volt Moszul vissza-
foglalásában, emberei 40 százalékát 
elvesztette.

A Washington vezette nemzetközi 
koalíció támogatását élvezŒ iraki erŒk 
tavaly október 17-én indították meg 
offenzívájukat az ország második leg-
nagyobb városának visszavételéért, 
amely 2014-ben került az Iszlám 
Állam kezére. Ez volt a dzsihadisták 
utolsó fellegvára Irakban. A szélsŒsé-
gesek az elmúlt idŒszakban jelentŒsen 
veszítettek befolyásukból.

Forrás: MTI.

Milyen fegyverzettel
pusztították el az oroszok a 
terrorista Iszlám Államot?

Másfél évvel ezetŒtti orosz beavat-
kozás alkalmával közzétett ismerte-
tésbŒl tudunk némi képet alkotni az 
alkalmazott fegyverzetrŒl. Hegyes-
halmi Richárd tájékoztatója 2015. ok-
tóber 15-én.

Oroszország egy hete sikeres raké-
tatámadást indított Szíria ellen. Az 
akcióhoz az orosz haditengerészet 
könnyû hadihajóit használták: a csa-
pásmérŒ robotrepülŒgépek a Kaszpi-
tengerrŒl lŒtték az Iszlám Állam 
létesítményeit, 1500 kilométer távol-
ságról. Leginkább a haditechnikai 
szakértŒket lepte meg az orosz raké-
tatechnológia fejlettsége, ugyanis Œk 
számítottak rá legkevésbé. Az elem-
zŒk szerint ez nem egyszerû csapás-
mérés volt, hanem erŒdemonstráció. 

Múlt héten bombahír volt (elnézést 
a nem szándékos szóviccért), hogy 
Oroszország október elején katonai 
erŒdemonstrációt tartott a világnak, 
méghozzá olyat, ami egy Sztálin-port-
rékkal súlyosbított Vörös téri dísz-
szemlénél is hatásosabb volt. Négy 
orosz hadihajó a Kaszpi-tengerrŒl 
összesen 26, Kaliber–NK típusú csa-
pásmérŒ robotrepülŒgépet indított 11 
különbözŒ célpont ellen: az Iszlám 
Állam iraki és szíriai állásait támad-
ták Aleppóban, Idlibben és Rakkában 
1500 kilométer távolságról.

Az orosz védelmi miniszter, Szergej 
Sojgu szerint az összes kijelölt cél-
pontot megsemmisítették, civil áldo-
zat nem volt. Az orosz hírszerzés 
drónok és kémmûholdak felvételei, a 
rádióforgalom figyelése és a helyi 
kémek jelentései alapján választotta 
ki a célpontokat. Ezek között voltak 
fegyver– és lŒszergyárak, illetve ki-
képzŒtáborok is. A biztonsági szakér-
tŒk szerint ez nem egyszerû légi csa-
pás, hanem az orosz rakétatechnológia 
fejlettségének demonstrációja volt.

Az orosz hírügynökségek és tévék 
ontották a sikeres támadásról szóló 
filmeket és sajtóközleményeket, és a 
kurd milícia amatŒr videóin is jól 
látszanak a cél felé repülŒ rakéták. 
Szép bemutatkozás, fŒleg ahhoz 
képest, hogy eddig még a szakértŒk 
sem sejtették, hogy a kisebb orosz 

Az Iszlám Állam összeomlott
korvettek csapásmérŒ robotrepülŒket 
indíthatnak. Most már mindenki tud-
ja. Mivel eddig nem szóltak róla sen-
kinek, a fejlŒdés ugrásszerûnek hat – 
és emiatt elég riasztónak is.

Orosz közlemény
a fegyverzetrôl

Azt sem tudták, hogy létezik
Az október 7-i támadás elŒtt a vilá-

gon senki sem tudta, hogy a Kaliber-
eknek ekkora a hatótávolsága. A 
rakétaindítás ráadásul igen látványos 
volt, így nem tûnik alaptalannak a 
gondolat, hogy az oroszok erŒfitogta-
tásnak szánták a támadást. Eric 
Wertheim, a haditengerészet függet-
len szakértŒje is így látja. Mint 
megjegyezte, a Pentagon által SS–N–
27 néven emlegetett rakétatípusnak 
volt egy korábbi verziója, de azt hadi-
hajók ellen tervezték, és a hatótávol-
sága legfeljebb 150 mérföld lehet.

Az amerikai hadsereg és a hírszer-
zés adatai szerint legalább négy raké-
ta csapódott be iráni területen, de ez 
biztonsági szempontból lényegtelen 
(egyébként nem az).

Az oroszoknak ez jó hír, mert végre 
éles helyzetben használhatták az új 
csapásmérŒ robotrepülŒket, és de-
monstrálhatták a képességeit. [...] Az, 
hogy négy célt tévesztett, nem feled-
teti azt a tényt, hogy a többségük 
célba talált– mondta Paul Schwartz, 
a Stratégiai és Nemzetközi Tanul-
mányok Központjának fŒmunkatársa. 
Vagyis szerinte is az a tény a fontos, 
hogy az oroszoknak van nagy ható-
távolságú, csapásmérésre alkalmas 
robotrepülŒgépük.

Az orosz védelmi minisztérium 
elŒször az RT-n keresztül cáfolta, 
hogy a rakétáik Iránban csapódtak 
volna be. De még mindig nem ez a 

lényeg. Hanem az, hogy a csapásmé-
rés pontossága arra utal, hogy az 
orosz rakétatechnológia elkezdett 
felzárkózni az amerikaihoz.

Kis hajó, nagy tûzerô
A Pentagon számára az is aggasztó 

fejlemény lehet, hogy a rakétákat vi-
szonylag kisméretû hajókról indítot-
ták: a Gepárd osztályú fregattról, a 
Dagesztánról, illetve három, Buyan–
M osztályú korvettrŒl. A hadihajók 
Kalibr–NK rakétaindító rendszerei, 
ahogy az elemzŒk tudják, 2500 kilo-
méter hatótávolságú rakétákat indít-
hatnak. A hajók hossza 60–90 méter 
hosszú, 1500–2000 tonna vízkiszorítás-
sal.

Ehhez képest az amerikai Toma-
hawk rakétákat hatalmas cirkálókról, 
rombolókról és tengeralattjárókról in-

dítják. Ezek a hajók legalább 150 
méter hosszúak és 9000 tonna a vízki-
szorításuk.

„Kis hajó, nagy tûzerŒ” – foglalta 
össze Wertheim. 

Mintha halászbárkáról indítanának 
ûrrakétákat – gondolhatja a laikus.

A robotrepülŒgép nem vadonatúj 
találmány – a Németország által fej-
lesztett sugárhajtású V–1 is annak 
számít –, de az elsŒ, igazán látványos 
demonstrációja az öbölháborúban 
kezdŒdött. Az amerikai haderŒ akkor 
nagy számban vetett be Tomahawk 
rakétákat; sokáig övék is volt a precí-
ziós csapásmérŒ fegyverek monopóli-

uma. De nekik is idŒbe telt, mire 
hatékonyan ki tudták használni az új 
fegyvernemet.

Cirkálórakéta vagy 
robotrepülô-gép?
A szíriai támadáshoz használt fegy-

vertípust magyarul csapásmérŒ ro-
botrepülŒgépnek hívják; hogy ma-
gyarul gyakran hívják cirkálóra-
kétának. A robotrepülŒgépek csak az 
indításkor használnak szilárd hajtó-

anyagot, a célpontot már kerozinnal 
mûködŒ sugárhajtómûvel érik el.

Ez meglátszik a gyorsaságukon is. 
A robotrepülŒgépek még a 800 kilo-
méteres óránkénti sebességet sem 
érik el, vagyis a rakétákhoz képest 
lomhának számítanak; az igazi truváj 
a repülési képességükben rejlik. A 
célpontot manŒverezve közelítik meg, 
és mivel alacsony, alig 30–100 méte-
res magasságban repülhetnek, a lég-
védelem sem tudja észlelni Œket.

Nem mintha az oroszoknak ez 
ismeretlen terület lenne. Az RK–55 
Granat szárazföldi rakétaindító rend-
szer már 1984-ben elkészült, de az 
errŒl indított robotrepülŒgépeket 
nukleáris robbanófejjel szerelték 
volna fel, amit az INF-szerzŒdések 
megtiltottak. Az új rakétatípus irányí-
tórendszere, repülési profilja és meg-

bízhatósága viszont az elŒnyére vál-
tozott – nem is keveset.

Az sem volt titok, hogy Oroszország 
sokat költ a légvédelemre. Az elmúlt 
években egyre több, egyre fejlettebb 
légvédelmi rendszert telepítettek, 
különösen Kalinyingrád és Krím 
környékén; így akarják korlátozni, 
hogy a NATO és az Egyesült Államok 
gépei belépjenek a légterükbe.

Ha már itt tartunk, ne menjünk el 
szó nélkül amellett, hogy miért ér-
hette meg az oroszoknak beszállni a 
szíriai polgárháborúba. Részvételük 
látszólag segíthet az Iszlám Állam 
elleni küzdelemben – ami egybevág a 
damaszkuszi rezsim érdekeivel –, de 
az sem mellékes, hogy Szíria straté-
giai hozzáférést biztosíthat Moszk-
vának a Földközi-tengerhez.

Távolról sem biztos, hogy ezzel a 
lehetŒséggel élni is fognak, de ne 
felejtsük el, hogy Vlagyimir Putyin 
a berlini fal lebontása óta sírja vissza 
a kétpólusú világot. Azóta sok minden 
történt, de ez nem garancia arra, 
hogy ne fordulhatna minden a visszá-
jára. A Gorbacsov, majd Jelcin által 
vezetett, államcsŒd felé tántorgó 
Oroszországnak a kilencvenes évek 
elején nem volt pénze talpraállítani a 
hajóipart, és ezt a haditengerészeti 
fejlesztések is megszenvedték.

Legalábbis úgy tûnt. Dimitrij Go-
renburg, a Harvard Egyetem szak-
értŒje szerint az elmúlt években az 
orosz haditengerészet kevés új hadi-
hajót állított rendszerbe, és ezek is 
többnyire kisebb hajótípusok voltak. 
A szíriai csapásmérés viszont azt 
mutatja, hogy nincs is szükségük na-
gyobbakra egy precíziós támadáshoz.

Elrettentés?
Jeremy Binnie, az IHS Jane’s elem-

zŒje is úgy látja, hogy a bombázás 
elsŒsorban látványos erŒdemonstráció 
volt. A csapásmérŒ robotrepülŒket 
többnyire kiemelt fontosságú célpon-
tokra irányítják, például a légvédelmi 
egységekre: a célzott tisztogatás után 
megnyílik az út a légierŒ és a bom-
bázók elŒtt. Olyan esetekben is jól 
használhatók, ahol fontos a meglepe-
tés ereje, elvégre a robotrepülŒket 
nem látják a radarok. Ehhez képest 
az oroszok lŒszergyárakat és kiképzŒ-
táborokat támadtak. 

Vajon miért éri meg alacsony prio-
ritású célpontokat méregdrága fegy-
verekkel támadni, miközben Oroszor-
szág körülbelül 50 harci repülŒgépet 
állomásoztat Szíriában? Tényleg logi-
kus válasznak tûnik, hogy azért, mert 
a levegŒbŒl porig bombázni valakit 
nem nagy kunszt. De 1500 kilométer-
rŒl eltalálni valamit, méghozzá három 
méteres pontossággal? Arra már az 
egész világ felfigyel. 



A nemzeti emigráció
kisebbségi politikája
Csapó Endre tanulmányát Ámon 

Antal olvasta fel 1992. augusztus 
18-án Budapesten, a Magyarok 
Világkongresszusa keretében megtar-
tott Határontúli Magyarok Fórumán.

A nemzeti emigráció nem valami-
féle egységbe szervezett társadalom, 
nem valamiféle politikai világszer-
vezet, hanem a nyugati világban szét-
szórtan élô magyarok körében olyan 
egyénekbôl és kisebb-nagyobb létre-
hozott szervezetekbôl álló munkacso-
portok sokasága, akik a helyi körül-
mények és lehetôségek között a 
magyar nemzet érdekében álló tevé-
kenységet folytatnak. Másszóval, a 
nemzeti emigráció nem valamiféle 
fentrôl megszervezett politikai háló-
zat, hanem mindenütt helyi kezdemé-
nyezéssel és egymástól függetlenül 
létrejött munkaegységek hálózata, 
ami nem került soha egységes vezetés 
alá, illetve nem épült ki valamiféle 
egységesen elismert felsô szerve. Ha 
lehet történelmi hasonlattal élni, a 
török idôk végvári vitézeihez hasonlít-
hatók, akik a haza szeretetében, 
szilárd eszmei egységben harcoltak, 
harcmodoruk hasonlított egymáséhoz, 
nagyjából tudtak is egymásról, de 
nem tudott létrejönni olyan szerves 
kapcsolat, ami frontot képezhetett 
volna.

A nemzeti emigráció is egységes a 
haza szeretetében, a keresztény 
erkölcsiségben és mindazokban a 
szándékokban amik a magyar nép 
függetlenségét óhajtják. Csoport-
jaikban a mindenkor helyileg adott 
szellemi és anyagi erôknek megfe-
lelôen végezték dolgukat, harcmodo-
ruk alapjában véve azonos volt, de 
sohasem koordinált. Ebbôl következik, 
hogy nincs rá felhatalmazásom, és 
senkinek sem lehet rá felhatalmazása 
meghatározni az emigráció kisebbségi 
politikáját, de igenis lehetséges meg-
határozni az emigráció kisebbségi 
politikájának alapelveit, aminek alap-
ján megfogalmazhatók az emigrációs 
kisebbségi politika fôbb vonásai.

Az emigrációs politikában két fô 
téma uralkodott: a bolsevistaelle-
nesség és a kisebbségvédelem. Az 
emigráció Trianon gyermeke és áldo-
zata, és mint ilyen, nagy figyelemmel 
kísérte a nálánál sokkalta mostohább 
körülmények közé taszított testvérei 
sorsát. Hovatovább, nem is egy ok 
miatt, a mindent megelôzô fô tevé-
kenység tárgya a trianoni, majd ismét 
a párizsi békében elszakított ország-
részek magyarjainak a sorsa lett. 
Ennek két legfôbb meghatározója a 
kommunizmus hanyatlása és Ceau-
sescu faluromboló terve volt. A 
kisebbségek iránti aggodalom és 
segítôkészség csak fokozódott azóta, 
hogy a merev állapot feloldása egy-
részt több lehetôséget nyújt a közvet-
len és közvetett segítségre, másrészt 
szomszédainknál fokozódott és nyíltan 
kimondott illetve gyakorlott terv lett a 
magyar etnikum felszámolása.

A korai emigráció idôsebb 
korosztálya még ápolgatta a „Mindent 
vissza” érzelmeket. Jól tesszük, ha ezt 
megértéssel kezeljük, hiszen a törté-
nelmi jog ma is alkalmazásban van, 
persze, ha van hozzávaló erô, továbbá 
mert az utódállamok létrehozásával 
ugyanúgy soknemzetiségû államokat 
hoztak létre. Az évtizedek folyamán – 

bizonyára annak köszönhetôen, hogy 
az emigrációban állandóan napirenden 
volt a trianoni és a kisebbségi kérdés 
– a kárpát-medencei helyzet megíté-
lésében közvéleményünk ma már 
egészen reális talajra talált. 

Az elszakított területekkel való fog-
lalatosság hasznos perspektívákat nyi-
tott meg. A távolság nagyon sok eset-
ben elôsegíti a tisztánlátást. Távolság 
a történelembe visszatekintés is, de 
távlatot ad az is, ha négy évtizeden 
keresztül szemléljük a mi kis népünk 
sorsát a világesemények dimenziói-
ban. Távolság az is, hogy nem 
vagyunk szenvedô alanyai annak az 
agymosásnak, hogy az erdélyi magya-
rok sorsa román belügy, meg hogy a 
szocializmus megoldja ezeket a prob-
lémákat, hogy mindenki legyen hû 
polgára annak az államnak amiben él 
stb. Távolság az is, hogy nem mosták 
ki belôlünk a hazaszeretetet, a vallást, 
az áldozatkészséget, az érdeklôdést.

A mindezekbôl összeálló távlati 
szemléletbôl következik az is, hogy 
nem tudjuk elfogadni azt az elvet, ami 
szerint az államhatárok mai helyzete 
szent és sérthetetlen. Elég csak végig-
lapozni Európa történelmi térképét, 
nem található benne olyan korszak, 
amiben valamiféle állandósági ten-
dencia felismerhetô. Mi több, itt for-
galomban van egy olyan térkép, ami-
ben az államhatárok tartósságát a 
határvonalak vastagságával jelzik, 
amiben a Kárpátok vonulatán ezer-
éves állandóság mutatkozik, tehát épp 
ez jelzi a párizsi határok tarthatatlan-
ságát a Kárpát-medencében.

A távlati szemlélet abban is segít, 
hogy megérezzük a változás történel-
mi lehetôségét. Éppen a jelen évek 
mutatják meg világosan, hogy az 
erôszak által létrehozott helyzetet 
erôszak által csak ideig-óráig lehet 
fenntartani. A szuronyokon nem lehet 
sokáig ücsörögni, a béke és a haladás 
megköveteli a megnyugtató megoldá-
sokat.

A változás történelmi lehetôségét 
fejezte ki Szôcs Géza, a Romániai 
Magyarok Demokratikus Szövetsége 
alelnöke, az alábbi két mondatban: „A 
nemzetközi konstelláció Erdély arany-
kora óta talán még egyszer sem volt 
annyira kedvezô számunkra, mint 
most. Ugyanis az erdélyi magyarság 
partikuláris érdekei százszázalékosan 
egybeesnek a világpolitikában érvény-
re jutó általános érdekekkel és erôvo-
nalakkal”. A felismerésben igazság 
van, de nagy kérdés, hogy az egyirá-
nyú érdekeket érvényesíthetjük-e 
nemzetünk egyesítésére. Ugyanis, mi 
nagyon hamar eljuthatunk az érdekek 
egybeesésének a felismeréséig, mert 
mi hetven éve várunk valamilyen cso-
dát, de vajon a világpolitikában 
érvényre jutó érdekek és erôvonalak 
nyitnak-e részünkre lehetôséget? Nem 
ismerem Szôcs Géza reményeit, de 
innét külföldrôl úgy ítélem meg a 
rendezô nagyhatalmakat, hogy csak 
olyan változást fogadnak el, amit nem 
tudnak elhárítani. Egyébként még 
addig sem jutottak el, hogy felfogják 
a kisebbségi helyzet lényegét. Ez arra 
való figyelmeztetés, hogy nem elég az 
alkalom, a változást ki kell erôszakol-
ni. Vitán felül kedvezôbb a nemzetközi 
konstelláció mint az elmúlt hetven 
évben, de az a kérdés: mit tudunk 
ebbôl realizálni?

Elméletileg két megoldás hozhat 
eredményt. Egyik az, ha a kisebbségi 
magyar így vagy úgy kikerül az 

idegen impérium alól, a másik pedig 
az, ha az idegen impérium elveti a 
homogén nemzetállam elvét és egy-
úttal teljes kultúrális autonómiát ad a 
magyar kisebbségnek.

A nemzeti emigráció nem hisz 
ebben a második lehetôségben. Nem 
tudhatom, de az az érzésem, hogy az 
utóbbi évek eseményei alapján a 
kisebbségi magyar sem hisz ebben a 
lehetôségben. Talán erre utal az 
Erdélyben elhangzott kijelentés: „A 
harmadik évezred küszöbén, itt 
Romániában sem ígér semmi jót az 
állandó kérlelés, jogaink koldulása... 
Térden állva, lehajtott fôvel nem lehet 
politizálni”. Mi ezt úgy fordítjuk gya-
korlati értelemre, hogy az erdélyi 
magyarság dialógusa a román állam-
mal, a bármikori román állammal, 
értelmetlen és reménytelen.

Az említett kedvezô nemzetközi 
konstelláció annyit végre már nyújt, 
hogy az anyaország nyíltan kiállhat a 
kirekesztettek érdekében. Sok függ 
ennek a kiállásnak a minôségétôl és 
mértékétôl.

Annak érzékelésére, hogy mennyire 
reménytelen lett a hadizsákmány 
magyarság sorsa, idézem Banner 
Zoltán mûvészettörténészt, aki az 
ausztráliai Magyar Élet részére írt 
cikkében – ami ezév márciusában 
jelent meg – így ír: „Sohasem hittem 
volna, hogy egyet fogok érteni Zol-
csák Istvánnal, az Erdélyi Világszö-
vetség brazíliai társelnökével. Még 
akkor sem, amikor 1977-es ausztráliai 
utamon személyesen ismerkedhettem 
a nyugati magyarság, de fôleg az 
erdélyi emigráció szinte homogén 
módon egységes álláspontjával a szét-
szakított magyarság újraegyesítésé-
nek a kérdésében.”

Itt a továbbiakban felvázolta Banner 
Zoltán annak a bizakodásnak a lég-
várát, a „Szellemi Erdély Fejedelem-
ség konstrukcióját”, amitôl otthon 
sokan remélték az erdélyi magyarság 
megmaradását a román állam kereté-
ben. Majd így folytatja:

„Mint az egyre mélyülô vízbe lép 
mind beljebb a gyanútlan, hiszékeny 
erdélyi ember a kisebbségi sorsra 
rendeltetésben, mígnem szájáig ér a 
hullám, s nem mindenki tud úszni, ki 
pedig tud, annak felfôzik a folyót. 
Igazat kell tehát adnom Zolcsák Ist-
vánnak, mert három és fél év elegen-
dô volt ahhoz, hogy ez az effektus 
kellôképpen kilazuljon bennem, s 
belássam: a hivatalos magyar külpo-
litika és az erdélyi magyar politizálás 
együttvéve sem képes megmenteni a 
mesterségesen szórvánnyá lefokozott 
magyarságot. Még akkor sem, ha a 
magyar külpolitikai koncepció azért 
engedte elsôszámú tárgyalási feltétel-
ként leszögezni, hogy a határokat sért-
hetetlennek tartja, mert a bizalomerô-
sítésnek ezen a pontonhídján, s a 
további kis lépések taktikájával kíván 
mind közelebb férkôzni a másik fél 
szívéhez és tudatához, s végül eljutni 
a határokat átszellemítô, korszerû 
nyugati típusú szomszédsági állapo-
tok, a fizikai és szellmi közlekedés 
szabadságához. Magyarországgal sem 
fognak soha, semmiféle szerzôdést 
sem tiszteletben tartani megfelelô 
nemzetközi garanciák és konzekven-
ciák nélkül.”

Ebben a néhány idézett mondatban 
éreznünk kellett egy szemlélet drámai 
összeomlását, aminek szalmaszál 
mivolta mentôövnek tetszett a nagy 
árvaság árjában. Pedig csak át kellett 
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volna ülni a másik oldalra, és beszíván 
annak a szemléletnek a levegôjét, 
talán nem is lett volna nehéz megér-
teni, hogy a területekkel és magyar 
lakossággal túlzottan megajándéko-
zott országok mindenkori kormányai 
egészen normálisan és természetesen 
viselkednek: csupán kihasználják az 
adott lehetôséget, nevezetesen azt, 
hogy az általánosan uralkodó nemzet-
állam szemlélet alapján állva igyekez-
nek fölszámolni a háborús hódítás 
során szerzett területeken élô idegen 
lakosságot. Így ez a törekvés nemcsak 
állambiztonsági kötelesség, de gyöke-
redzik a kor szellemében is, igazolást 
kap az ôsi román föld hitvallásában is. 
Ez nekik hôsi, honszerzô, országgya-
rapító korszak, történelmi alkalom, 
aminek fékezésére, visszafordítására, 
megcsorbítására nem lesznek hajlan-
dók vállalni a „hazaáruló” szerepet, 
sem román–magyar megegyezéssel, 
sem valamiféle külhatalmi garanciák 
és konzekvenciák elismerésével.

Ezeket a kérdéseket és eshetôsége-
ket az emigráció közel félévszázadon 
át latolgatta, és a legnagyobb aggoda-
lommal szemlélte a trianoni és a 
kisebbségi kérdésre borított tilalom, 
agyonhallgatás és félretájékoztatás 
súlyos következményeit. Ennek a 
negatív kezelésnek tulajdonítható, 
hogy a magyar társadalom nagyobb-
részt tájékozatlan a kisebbségi kérdé-
sekben. E tájékozatlanság eloszlatá-
sára a mai nemzeti kormányzat sem 
tett meg eleget. Ezt példázza az is, 
hogy a Budapesten élô, magyar 
kisebbségi ügyek olyan szakértôje, 
mint dr. Palotás Zoltán, elôbb kap és 
könnyebben kap publicitást és bizta-
tást munkájának folytatására az emig-
rációban, mint Magyarországon. 

Íme nem megszûntek, hanem meg-
sokasodtak a nemzeti emigráció fela-
datai.

Nem szeretek szükségtelenül nagy 
szavakat használni, de most megte-
szem azt a kijelentést, hogy a magyar 
nép közvetlen életveszedelemben van, 
mégpedig azért, mert az országhatáro-
kon túli, immár hat államra szétosz-
tott részeinek ellenálló ereje a zuha-
nás állapotába került. Ha ehhez 
hozzáadjuk az anyaországi állapoto-
kat, különösen a nemzeti érzés és 
hivatástudat hiányát és a gyermekál-
dást nem vállaló országos öngyilkos-
ságot, akkor országon belül is meg-
gyorsul a zuhanás. A magyar nép 
erôinek egyesítése nélkül nem tud a 
felemelkedés útjára lépni. A kérdés 
tehát nem az, hogy miként tudunk 
megegyezésre jutni a szomszéd álla-
mokkal a kisebbségi jogok tekinteté-
ben, hanem az, hogy miként lehet 
hatálytalanítani a Kárpát-medence 
magyar népét szétválasztó határokat.

A két világháború közötti Magyar-
ország közvéleménye egyszerûen 
fogalmazta meg ezt a kérdést: eleve 
elutasította a trianoni kényszerbékét 
és a területi revizióban látta a meg-
oldást. Ez a megoldás 1938 és 1941 
között létre is jött a nagyjában és 
többségében magyarlakta területek 
békés visszatérésével. Az akkori 
magyar kormány, ellenszegülve a 
közhangulat jelentôs részével, nem 
igyekezett a reviziós igényeket a 
történelmi jogra helyezni, megmaradt 
kizárólag az etnikai igazság elvén, 
arra számítva, hogy az így létrejött 
határokat a Közép-Európán kívüli 
nagyhatalmak is tiszteletben tartják 
és elismerik. Ez részben akkor meg is 

történt. Az ország közvéleménye is 
megnyugodott ebben, és bizonyos 
hogy ez az elrendezés jobb feltéte-
leket nyújtott volna hosszú távon a 
szomszéd népekkel való békés meg-
egyezésre is. 

Itt jutunk el az emigráció felelôs 
tényezôinek álláspontjához, ami kife-
jezhetô abban, hogy megvizsgáltunk 
minden olyan megoldást, ami szóba-
jött az elhatárolt magyarok területi 
revizió nélküli megmentésére, de ezek 
egyike sem mutatkozott mindezideig 
kielégítônek. Így minden baj egyedüli 
oka az országhatár, ami útjában áll az 
egyesülésnek is és a megbékélésnek 
is. Ezért a magyar nemzeti emigráció 
foglalkozik a területi rendezés kérdé-
sével és felkészülten várja a történel-
mi alkalmat, amikor ebben a magyar 
nép segítségére lehet.

Az ma a felelôs magyar gondolkodó, 
aki nem mulasztja el azt, amit ma 
még meg lehet tenni. Amikor ma 
Európában minden átalakul, senki 
nem kívánhatja a magyar néptôl, hogy 
önként elfoglaljon olyan elvi álláspon-
tot, ami valamikor Közép-Európa és 
benne Magyarország tönkretétele 
érdekében készült.

Figyelemmel kísérjük, milyen kör-
mönfont zsarolásokkal kényszerítik ki 
a szomszéd államok a magyar kor-
mánytól annak ismételt kijelentését, 
hogy Magyarországnak nincsenek 
területi követelései szomszédaival 
szemben. Nekünk az különösen lehan-
goló, ha ilyen kijelentés elhangzik fel-
tételek nélkül. Mennyivel megfelelôbb 
lenne, ha a magyar kormány tenné 
meg a követelést, ilyen formán: Ha 
nem rendezik a magyar kisebbség 
dolgát európai normák szerint, akkor 
elôvesszük a határok kérdését. Elvég-
re nem a revizió felvetése a természe-
tellenes, hanem a magyarlakta terül-
etek idegen megszállás alatt tartása, 
de mindenképpen a kisebbségek bán-
talmazása.

Gyakran hangzik el emigrációs kö-
rökben a panasz, hogy jobban meg-
felelne a történelmi adottságoknak, ha 
a magyar kormány egyre-másra azt 
jelentené ki, hogy igenis, fáj nekünk 
az országcsonkítás, és csak a háborús 
erôszak hozta létre azt, hogy a magyar 
nép egyharmada hadifogságban szen-
ved. A békét úgy képzeljük el, hogy 
megszûnik a hadiállapot. Ezen felül 
nyugtalanul szemléli a szomszéd álla-
mok viselkedését a magyar kisebbsé-
gekkel szemben, s leszögezi, hogy ez a 
viselkedés nem felel meg többé a 
korszellemnek, az európai viselkedés-
nek és a jószomszédi viszonynak. 
Egyenes beszéd lenne, ha pontosan 
megfogalmazná, hogy mik az elvárá-
sok, miben nem feleltek meg az 
utódállamok. A nyitott kisebbségi poli-
tika útjára kellene lépni, ami a 
kisebbségi magyarok ügyének bátor 
felvállalásában nyilatkozna meg.

A magyar kormány ilyen megkívánt 
tiszta álláspontja nagyban elôsegítené 
az emigráció munkáját is, amit azért 
vállalt és azért folytat szívós követ-
kezetességgel, mert felmérte azt, 
hogy még ideje lejárta elôtt hasznos 
munkát végezhet. Szerencsére ez a 
hátralévô idô meghozta a lehetôséget 
ennek a sorsdöntô kérdésnek is a fel-
vetésére, és a végrehajtástól függô 
sikerére is.

A nemzeti emigráció egyszavas 
üzenetét küldöm: 

Dolgozunk! 
(Magyar Élet, 1992. szeptember 17.)



A visegrádi együttmûködés soha 
nem volt annyira szoros és hatékony, 
mint most, ez az EU legszorosabb és 
leghatékonyabb szövetsége --- mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és kü-
lügyminiszter a Kossuth Rádió Va-
sárnapi újság címû mûsorában.

A külügyminiszter azzal kapcsolat-
ban, hogy Magyarország átvette a vi-
segrádi csoport elnökségét, és az oszt-
rák kancellár a napokban kritikával 
illette a V4-et, kifejtette: „maga a tény, 
hogy a nyugat-európaiak ennyit fog-
lalkoznak velünk, alátámasztja azt az 
igazságot, hogy a visegrádi együttmû-
ködés soha nem volt annyira szoros és 

hatékony, mint jelenleg.
Ez az Európai Unió legszorosabb és 

leghatékonyabb szövetsége”--- jelen-
tette ki.

Úgy vélte, „a négy ország hangja 
együtt sokkal messzebbre és sokkal 
hangosabban szól”, mint ha külön szó-
lalnának meg, és az uniós döntéshoza-
talban a négy ország együttesen kifej-
tett akarata már olyan tényezô, amit 
még a nagy nyugat-európai országok-
nak is számításba kell venniük. Ez az 
együttmûködés soha nem volt ilyen 
erôs, és ennek az idôzítése is jó, hiszen 
az EU most olyan történelmi kihívások 
elôtt áll, amelyekre az adott válaszok 

alapvetôen meghatározzák Magyaror-
szág és Közép-Európa jövôjét is --- 
magyarázta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy 
vannak országok, amelyek kifejezték 
szándékukat, hogy a visegrádi csoport 
tagjai szorosan együttmûködô partne-
rei legyenek, és nem tudja cáfolni, 
hogy „Ausztria is ezek között van, ille-
tôleg volt”, de több szomszédos ország 
is „feltette már ezt a kérdést”. Ez is azt 
mutatja, hogy a V4 „igazi branddé vált, 
amelyhez jó tartozni vagy jó lenne 
tartozni” --- fogalmazott. Hozzátette: a 
V4 tagjai azonban eldöntötték, hogy 
nem bôvítik a csoportot, mert a haté-
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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

A Kormányzó 
„bûnei”

Bosszantó és egyben elszomoritó, 
hogy majdnem 100 évvel a Horthy 
rendszer kezdete után még mindig 
nincs meg az a helyes történelmi 
helyzetkép amit elvárhatnánk történé-
szektôl, publicistáktól és politikusoktól. 
Ma már elértük azt, hogy a Kormányzó 
démonizálása megszûnt és nemrég a 
magyar külügyminiszter „kétségkivül 
pozitiv” momentumnak nevezte Hort-
hy Miklós munkásságában azt, hogy 
érdemeket szerzett Magyarország 
talpra állításában az elsô világháború 
után.

Ugyanakkor a  kiemelkedôen negatív 
és történelmi bûn kategóriájába tarto-
zik, hogy esküjével ellentétben nem 
védte meg a magyar nemzet részét 
képezô magyar zsidóságot. A törté-
nelmi bûn kategóriájába tartozik, 
hogy hivatali ideje alatt a magyar zsi-
dóságot diszkrimináló jogszabályok 
születtek, és több százezer magyar 
zsidó vált a holokauszt áldozatávé --- 
mondta Szijjártó Péter külügymi-
niszter.

De nagyrabecsült miniszter úr aki-
nek a magyar nemzet érdekében el-
végzett munkáját ezen sorok írója 
igen nagyra értékeli, úgy látszik, hogy 
önnek valami „politically correct” 
anyagot adtak a minisztériumából 
amit bátorkodom szerény tehetségem-
mel mint nagyonis amatôr történész 
zsidó forrásmunkákra támaszkodva 
korrigálni.

De mielôtt a „bûnök” megvizsgálását 
néznénk a Horthy rendszert bírálók 
nagyon gyakran úgy viselkednek 
mintha a harmincas évek elejétôl 
kezdve nem létezett volna hitleri Né-

metország, és a negyvenes évek óta 
nem lettek volna olyan ultra-fasiszta 
szomszédok mint az az elsô Szlovák 
Köztársaság, Románia és Horvátor-
szág amelyek -erre Ránki György 
magyar-zsidó történész rámutat- min-
den alkalmat megragadtak, hogy 
Hitlernél befeketítsék Magyarorszá-
got. Hazánkat zsidó befolyás alatt álló 
államnak „bélyegezték” amely nem 
bánik elég kemély kézzel a zsidósággal. 
Hitler magyarországi zsidópolitikájá-
val kifogásai annyira közismertek 
voltak, hogy Tiso, Pavelic és Antonescu 
minden alkalmat felhasználtak hogy 
egyrészt Hitlernél beárulják Magyar-
országot, másrészt miután már a zsi-
dóik nagy részét már deportálták és 
sejtve, hogy a háború elôreláthatóan a 
Harmadik Birodalom vereségével fog 
befejezôdni vonakodtak a további zsi-
dóellenes intézkedésektôl, a magyar 
példára utalva. Így tehát Magyaror-
szág közvetve az egész Kárpát meden-
ce zsidóságát is védte. A szomszédos 
államok szerepe akkor került elôtérbe 
amikor Hitler az 1944 márciusi ma-
gyarországi megszállást ízig-vérig 
fasiszta tót-román-horvát csapatokra 
akarta bízni, de errôl tanácsadói 
lebeszélték.

Ránki történész arra is rámutat, hogy 
Goebbels naplójában teljes ôszinteség-
gel nyilatkozik a németek Magyaror-
szággal szembeni elégedetlenségérôl: 
„A zsidó kérdést legkevésbé Magyar-
országon oldották meg. A magyar ál-
lam tele van zsidókkal és a Führernek 
a Horthyval folytatott tárgyalásai so-
rán sem sikerült meggyôzni Horthyt a 
sokkal szigorúbb rendelkezésekrôl.”

Hitler ismételten figyelmeztette Ma-
gyarország kormányzóját, hogy a zsi-
dókat úgy kell kezelni mint a tuberku-

lózis bacillusait, és azok a nemzetek 
amelyek nem ûzték el a zsidókat 
pusztulásra vannak ítélve.

De nézzük meg a történelmi bûn ka-
tegóriájába sorolt magyarországi zsi-
dótörvényeket. Itt Randolph Braham 
(eredetileg Ábrahám Adolf) Holoka-
uszt kutató, politologus, történész ku-
tató munkájára támaszkodunk. Bra-
ham hatvannál könyvet írt illetve 
szerkesztett. Legismertebb munkája a 
témában alapmûnek számító „A népír-
tás politikája, a holokauszt Magyaror-
szágon.” Ennek a könyvnek lerövidített 
kiadásában Braham a zsidótörvények-
rôl azt írja, hogy a magyar zsidóság 
beleértve a zsidó vezetôséget bízott 
abban, hogy ezek az intézkedések nem 
csak a hazai jobboldalt, hanem a Har-
madik Birodalmat is kielégítik, és 
ezek a zsidó törvények megôrzik az 
alapvetô, életbe vágó zsidó érdekeket. 
A zsidóság vonakodva elfogadta hogy 
ezek a törvények az „idôk szellemét” 
reflektálják és ezeket taktikai lépések-
nek minôsítették abban a reményben, 
hogy ezzel kihúzzák a türelmetlenség 
és antiszemititmus méregfogait. Bíz-
tak abban, hogy a határok revíziója 
miatt a Harmadik Birodalomhoz való 
közeledés nem jelenti, hogy Magyar-
ország elveszti szuverenítását és moz-
gás szabadságát.
Így aztán NEM LEHET TÖRTÉ-

NELMI BÛNNEK MINÔSÍTENI 
AZT A POLITIKÁT AMIBEN A 
HORTHY RENDSZER ÉS A 
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG, 
--NAGYON NEHÉZ HELYZET-
BEN--- EGYÜTTMÛKÖDÖTT.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes   
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konysága könnyen elveszhet, ha töb-
ben lennének.

Megjegyezte ugyanakkor: a V4+ for-
mátumokat a magyar elnökség alatt is 
folytatják, ennek jegyében már egyez-
tettek az egyiptomi elnökkel, és a hó-
nap közepén Izraellel is tanácskoznak, 
hétfôn pedig Horvátországgal, Szlové-
niával és Ausztriával kiegészült kü-
lügyminiszteri találkozót rendeznek.A 
tárcavezetô hangsúlyozta: a V4 ereje 
abban áll, hogy „a négy ország ésszerû 
politikát folytat”, nem véletlenül vál-
tak az EU növekedésének motorjává 
és legbiztonságosabb térségévé.

Arra is kitért, hogy Magyarország 
sosem fogja elfogadni a kötelezô bete-
lepítési kvótát, az ország területére 
illegális bevándorlók nem léphetnek. 
Nemcsak mi vagyunk ezzel így, hanem 
a visegrádi országok is, és egyre több 
európai ország ismeri fel, hogy „az 
eddigi migrációs politika elhibázott 
volt”.
Szijjártó Péter kiemelte: ha bárki 

összehasonlítja, hogy mit mond Ma-
gyarország két és fél éve a migrációval 
kapcsolatban, és „mit mondanak most 
a nyugat-európaiak, akkor azt látja, 
hogy ezek az álláspontok nagyon közel 
vannak egymáshoz”.

Mint mondta, „az elhibázott brüsszeli 
politika és egyes NGO-k tevékenysége 
nemcsak egy nagyon súlyos terrorfe-
nyegetést hozott Európa fejére”, ha-
nem rengeteg embert sodort életve-
szélybe, ugyanis biztatást adnak 
azoknak, „akik az életüket rábízzák az 
embercsempészekre meg a gumicsó-
nakokra, hogy induljanak meg a Föld-
közi-tengeren keresztül”. Ráadásul el-
lenôrizetlen módon mindenkit be 
akarnak engedni Európába ---- fûzte 
hozzá.

A külügyminiszter Donald Trump 
amerikai elnök Varsóban elmondott 
beszédét illetôen arról beszélt, hogy az 
esemény történelmi jelentôségû volt, 
hiszen Trump világossá tette, hogy 
Közép-Európa igenis fontos az ameri-

kai külpolitika szempontjából, ráadá-
sul olyan „értékalapú beszédet mon-
dott, amelyet Európában nagy ország 
vezetôjétôl --- pláne amerikai vezetôtôl 
--- nagyon régen nem hallhattunk”: a 
családról, a hitrôl beszélt.

„Mi nem véletlenül örültünk annak, 
hogy Donald Trump nyerte az ameri-
kai elnökválasztást, hiszen látszik, 
hogy az általa képviselt külpolitika 
sokkal jobb a világnak annál a külpo-
litikánál, amit a korábbi demokrata 
adminisztráció képviselt” ---- mondta. 
Hozzátette: a Trump által képviselt 
külpolitikai irány, amely szerint tiszte-
letben kell tartani minden ország nem-
zeti sajátosságait, enyhülést hozhat a 
konfliktusok megoldása tekintetében 
az egész világon.

* * *
A külhoni magyarságnak adott ma-

gyar állami támogatások évrôl évre 
nônek, a kormány ezzel is a magyarság 
szülôföldön való megmaradását és 
boldogulását kívánja elômozdítani --- 
jelentette ki Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelôs államtitkár 
szerdán Kishegyesen, a XV. Vajdasági 
Szabadegyetem megnyitóján elhang-
zott beszédében. 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a 
Kárpát-medencében a külhoni magyar 
közösségek közül a legjobb helyzetben 
jelenleg a vajdasági magyarság van, 
az utóbbi 25 évben itt történt a legtöbb 
pozitív változás. A vajdasági magyar-
ság nagyon fontos összekötô kapocs 
lett Magyarország és Szerbia között --- 
hangsúlyozta Potápi Árpád János. 
Emlékeztetett arra, hogy hét éve fo-
gadta el a magyar parlament az egy-
szerûsített honosításról szóló törvényt, 
a cél pedig az volt, hogy 2018-ra egy-
millió külhoni magyar állampolgár le-
gyen. 2017 májusig ez a szám elérte a 
950 ezret, ebbôl 835 ezren már le is 
tették az állampolgársági esküt. 

Évrôl évre növekszik a külhoni ma-
gyarságnak szánt támogatások mérté-
ke ---- húzta alá az államtitkár, majd 

úgy folytatta: a Vajdaságnak a tavalyi 
esztendôben közel 2,5 milliárd forint 
jutott, ebbôl egyebek mellett a Magyar 
Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, 
a magyar hallgatóknak otthont adó 
Európa Kollégiumot, valamint az ifjú-
sági közösségeket támogatták. Ezen-
felül a magyar kormány támogatta a 
doroszlói zarándokhely kiépítését, a 
szabadkai Magyar Ház új épületének 
megvásárlását, a szabadkai Szent Te-
réz-székesegyház felújítását, a falu- és 
tanyagondnoki rendszert, valamint a 
Pannon Médiaház létrehozását. 

Potápi Árpád János kitért az óvoda-
fejlesztési programra, amelynek az a 
célja, hogy minden magyar gyerek 
magyar bölcsôdébe és óvodába járjon. 
Integrált oktatási központokat hozná-
nak létre, ahol a bölcsôdétôl az érett-
ségiig egy intézményben tanulhatná-
nak a diákok. A vajdasági 
óvodafejlesztési program keretében 
hat óvodai szórványközpontot alakíta-
nak ki és támogatnak.

A nemzetpolitikai államtitkár a vaj-
dasági gazdaságfejlesztési program 
jelentôségérôl is beszélt, és felhívta a 
figyelmet arra, hogy a fiatal vállalko-
zók támogatása egyebek mellett azért 
fontos, hogy nôjön a magyar munka-
vállalókat alkalmazó vállalatok száma, 
és nôjön a magyarság kezében össz-
pontosuló vagyon, így pedig elôsegít-
sék a szülôföldön való boldogulást.
Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) alelnöke is kitért 
azokra a lépésekre és eredményekre, 
amelyek segítik a Vajdaságban mara-
dást és a szülôföldön való boldogulást. 
Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra 
is, hogy Szerbiáéval együtt a vajdasági 
magyar lakosság száma is folyamato-
san csökken, és ennek megállítására is 
hathatós intézkedésekre lenne szük-
ség. „Elsôdleges feladat magyarnak 
maradni a szülôföldön” --- szögezte le.

A VMSZ alelnöke szerint a Vajdasági 
Szabadegyetem a magyar értelmiség 
utánpótlásának táptalaja, így az itt 

megjelent fiatalok tudnak fellépni a 
felmerülô problémák megoldása érde-
kében. Szerinte sürgôsen megoldást 
kell találni arra, hogyan állítható meg 
a népességcsökkenés, illetve az elván-
dorlás. Szerbiában a 2011-es népszám-
láláson 253 ezer magyart számoltak 
össze.

Kovács Elvira aláhúzta, hogy a vajda-
sági magyarság támogatásának kö-
szönhetôen a VMSZ olyan pozícióba 
került, hogy a legnagyobb szerb párt-
tal, a Szerb Haladó Párttal tudott 
koalícióra lépni, és a kormánykoalíció 
részeként tudja képviselni a délvidéki 
magyarság érdekeit. 

A Vajdasági Szabadegyetem hat nap-
ja alatt egyebek mellett a felnôtté vá-
lással, a karrierépítéssel, az értelmisé-
gi utánpótlással, valamint kulturális és 
sporttémákkal foglalkoznak a résztve-
vôk.A rendezvénynek helyet adó Ká-
tai-tanyán ezúttal is a fiatal vajdasági 
magyar értelmiség összefogását, 
együttgondolkodását és véleményfor-
málását érintô kérdéseket vitatnak 
meg. A szakmai elôadásokat minden 
nap beszélgetések, viták, csapatépítô 
foglalkozások, játékok és koncertek 
követik. A Vajdasági Szabadegyetem 
résztvevôi elsôsorban a Vajdaságban 
élô és tanuló vajdasági magyar fiata-
lok, friss diplomások és fiatal vállalko-
zók, Magyarországon tanuló vajdasági 
magyar hallgatók, valamint együttmû-
ködô szervezeteik tagjai, aktivistái. A 
rendezvény egy-egy napján átlagosan 
150 hallgató vesz részt. 

* * *
Csehország 800 ezer euróval (250 

millió forint) segíti a földközi-tengeri 
migrációs helyzet rendezését, ezenfe-
lül igény esetén kész egy nagyobb 
rendôri egységet az olasz hatóságok 
rendelkezésére bocsátani --- írta
Milan Chovanec cseh belügyminisz-
ter olasz kollégájának, Marco Minni-
tinek küldött levelében.

A cseh belügyminisztérium által  
nyilvánosságra hozott üzenetben a 

tárcavezetô azt írta, hogy nyugtalan-
sággal figyeli a Földközi-tenger közép-
sô részében honoló állapotokat.

„Tisztában vagyok a helyzet Olaszor-
szágra gyakorolt hatásával, éppen 
ezért szeretném Önnek felajánlani a 
Cseh Köztársaság kézzelfogható segít-
ségét” --- indokolta a döntéseket Cho-
vanec. Prága azonban továbbra is 
elutasítja a menekültek áthelyezésére 
vonatkozó európai uniós kvótát --- 
szögezte le a cseh tárcavezetô.„Egy 
ilyen lépés a Cseh Köztársaság nézete 
szerint ösztönzést jelentene további 
emberek számára, hogy visszaéljenek 
az európai menedékjogi szabályokkal 
az unióba való illegális belépés érdeké-
ben” --- tette hozzá.

* * *
„Pokol” a bikák számára a pamplonai 

San Fermín-ünnep, amely bikafutta-
tásairól lett világhírû --- vélik azok az 
állatvédôk, akik szerdán tiltakozást 
rendeztek az észak-kelet spanyolorszá-
gi város fôterén, egy nappal a rendez-
vény ünnepélyes megnyitója elôtt.

Az AnimaNaturalis és PETA nevû 
állatvédô szervezetek mintegy száz 
aktivistája félmeztelenül, vörös fes-
tékkel bekenve vonult fel a város ön-
kormányzatának épülete elôtti téren, 
és a viadalokon használatos dárdákat 
törtek ketté.

Az állatvédôk követelik a bikaviada-
lok eltörlését, Vér nélküli San Fermínt 
elnevezésû kampányukhoz eddig 150 
ezer aláíró csatlakozott. Petíciójukat 
átadták a városi önkormányzat képvi-
selôjének. A város védôszentjének 
tiszteletére szervezett rendezvényekre 
mintegy 1,5 millió látogatót vár a 200 
ezer lakosú város.

A mintegy 425 különbözô program 
közül a legtöbb embert a bikafuttatások 
vonzzák, amelyeket nyolc egymást 
követô reggelen rendeznek péntektôl 
kezdve.Tavaly ezeken összesen több 
mint 16 ezren indultak, a legzsúfoltabb 
napon 2700-en futottak a bikacsorda 
elôl a szûk, macskaköves utcákon. A 
befutó a városi arénában van, ahol 
délutánonként viadalokat rendeznek.

Az aréna bejáratánál áll a világhírû 
író, Ernest Hemingway szobra, aki-
nek Fiesta címû mûve tette világszerte 
ismerté a bikafuttatást.

A spanyol közszolgálati televízió 37 
éve közvetíti élôben az eseményt, eza-
latt 273-an sérültek meg a bikák szar-
vától és négyen vesztették életüket. Az 
utolsó haláleset 2009-ben történt.

A kilenc napos rendezvénysorozat 
idejére Pamplona belvárosa megtelik 
mulatozó, iszogató emberekkel. Az el-
múlt években a nôkkel szembeni erô-
szakos cselekmények miatt Joseba
Asiron polgármester kampányt hirde-
tett az agresszió ellen. Idén több biz-
tonsági kamerát helyeznek el a város-
ban, és 3500 rendôr vigyáz a 
biztonságra, köztük sok civilruhás, 
valamint kérték a sajtó és a civilek 
közremûködését is a békés ünneplés 
érdekében.

A San Fermín-ünnepet egy jelzôraké-
ta kilövésével nyitják meg csütörtök 
délután, erre az eseményre is több 
százezer embert várnak Pamplona 
belvárosába, ahol az alkalomba a lakók 
bérbe adják balkonjaikat a turisták-
nak.

Egy fôtérre nézô erkélyért a megnyi-
tó idejére akár több száz eurót is el-
kérnek. A bikafuttatások útvonalán 
lévô balkonok ára pedig 85-150 euró 
között mozog.
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Felelet Timmermans biztos úrnak
„Mi történt volna, ha 1956-ban a svéd, 

a dán, a holland, a belga és a luxem-
burgi kormányfô, valamint a német 
kancellár azt mondják, hogy a magya-
rok nem tartoznak ide kulturálisan, 
ezek az emberek elfogadhatatlan mó-
don megváltoztatnák a kultúránkat?” -

-– tette fel ön a kérdést.

Akkor a svéd, a dán, a holland, a belga 

és a luxemburgi kormányfô, valamint 

a német kancellár nem mondott volna 

igazat. Hogy hazudtak volna, vagy 

csak tudatlanságukról adtak volna 

tanúbizonyságot, nem tudom, mert 

A FÉNYKÉP, AMIT FRANS TIMMERMANSNAK 
MEG KELLENE MUTATNI

„Mi történt volna, ha 1956-ban a svéd, a dán, a holland, a belga és a luxemburgi kormányfô, valamint a német kancellár 
azt mondják, hogy a magyarok nem tartoznak ide kulturálisan, ezek az emberek elfogadhatatlan módon megváltoztatnák 
a kultúránkat?” –-- tette fel a kérdést Timmermans, az Európai Bizottság elsô alelnöke az Európai Parlament plenáris 
ülésén.

A korábban Orbán Viktort visszataszító módon támadó brüsszelita vezér ezzel újra elôvette a nyugati liberálisok 
körében idônként elôbukkanó agyrémet, amikor az 1956-os magyar menekülteket összemosták napjaink migrációjával.

Egyetlen fotómontázzsal reagálnánk Frans Timmermans blôdségére.                                                       (Magyar Idôk) 

Menekültek 1956-ban és migránsok 2015-ben

szerencsére nem így történt. Azt sem 

tudom persze, hogy ön, biztos úr, va-

lóban nincs tisztában két európai nem-

zet közötti kulturális eltérés mértéké-

vel és valóban nem látja a mai beván-

dorlók és az euró paiak között gon-

dolkodásbeli, kulturális, vallási elté-

rések nagyságát, vagy tudatosan mos-

sa össze egymással ezt a két dolgot. 

Szögezzük le, a mi régiónk országainak 

kultúráját ugyanabból a szövetbôl 

szôtték, mint az önökét, ha mások is a 

minták és a színek az egyik helyen, 

mint a másikon.

Az 1956-os magyar menekülést több 

okból nem lehet összekeverni a mai 

migrációval. Nem voltak köztük álme-

nekültek, akik a befogadó országot 

akarták volna tönkre tenni, félelembe 

kergetni. Olyanok lehettek elvétve, 

akik a menekültek megfigyelése cél-

jából vegyültek közéjük, talán olyanok 

is, akiknek kémkedési feladatuk volt, 

de tevékenységük nem az önök jog-

rendje ellen irányult. Biztosan voltak 

közöttük olyanok, aki nem annyira az 

itthoni megtorlás elôl, mint inkább a 

jobb élet reményében indultak útnak. 

De még nekik is volt komoly politikai 

üzenetük: a szovjet befolyás alatti or-

szágokban nincs szabadság, nem érvé-

nyesülnek az emberi jogok, a kommu-

nizmus nem járható út, elviselhetetlen. 

Ez az üzenet évtizedekig a politikai 

élet perifériájára szorította a nyugati 

baloldali pártokat.

Ön büszke arra, hogy az akkori Nyu-

gat befogadta a menekülteket. Helyes, 

részünkrôl is köszönet ezért. Ne fe-

ledjük azonban, hogy mintegy kétszáz-

ezer emberrôl volt szó, ami meg sem 

közelíti a mai érkezôk számát. Befo-

gadásuk így is hosszú folyamat volt, és 

az egyes országok csak a saját maguk 

által meghatározott létszámot fogad-

ták be, a felkínált lehetôségek közül 

pedig az érintettek szabadon választ-

hattak. Senkit nem kényszerítettek 

sehová.

Az önök kényszerelosztási elgondolá-

sai sértik az érintett országok szuve-

renitását és a menekültek emberi 

méltóságát. Ha ön büszkélkedni akar, 

inkább büszkélkedhetne azzal a je-

lentôs segítséggel, amely gyógyszer, 

kötszer és élelmiszer formájában 

áramlott hozzánk, esélyt adva a harcok 

alatt és jóval utána is az itt maradt 

civil lakosságnak. A tagállamok egy-

más ellen fordítása helyett ma is az 

volna az önök dolga, hogy a menekülés 

indokainak felszámolásával segítsék a 

kibocsátó térségek lakosságát. Ami 

eddig ezen a téren történt, az szégyen-

teljesen kevés.

Szégyenteljes egyébként az akkori 

politikai vezetés tevékenysége is. Éle-

sen támadták a szovjet beavatkozást, 

közben biztosították Moszkvát, hogy 

tiszteletben tartják a kialakult érdek-

szférákat. Magyarán: tûrték, hogy 

Moszkva martalékává legyünk, és 

közben saját belpolitikai hasznuk ér-

dekében, azaz álszent módon felszínen 

tartották a „magyar ügyet”, hogy el-

szívják a levegôt a kommunizmussal 

kacérkodó nyugati értelmiség elôl. 

1956-nak nem a szabadságot eltipró 

szovjet tankok a gyôztesei, hanem 

önök, akik kétszázezer, kiemelkedôen 

jó teljesítményt nyújtó emberrel 

lettek gazdagabbak és még komoly 

politikai elônyhöz is jutottak, mindezt 

anélkül, hogy bármit tettek volna érte. 

Most is önök élvezik, hogy megállí-
tottuk a balkáni úton a bevándorlást, 
hogy megtartjuk a határ ôrizetére és 
átlépésére vonatkozó elôírásokat, 
mégpedig úgy, hogy közben állandó 
hátbatámadásoknak vagyunk kitéve 
ezért. És még önök beszélnek európai 
szolidaritásról?

Surján László
A szerzô az Európai 

Parlament volt alelnöke
magyaridok.hu

Újratemették 
Pócspetri mártírját

Újratemették az 1948-as év legna-
gyobb politikai perében, az úgyne-
vezett Pócspetri-ügyben halálra 
ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
községben szombaton.

Az esemény alkalmából rendezett ün-
nepségen Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes köszöntését tolmácsolva 
Csallóközi Zoltán kabinetfônök a 69 
évvel ezelôtti történéseket felidézve 
arról beszélt: a rendszerváltozás után 
csaknem két évtizednek kellett eltel-
nie, hogy a háború utáni történelem-
tanítás elferdített szemléletén változ-
tassanak, az elhallgatott fejezetekrôl 
pedig nyugodtan, tényszerûen lehes-
sen beszélni.

A kommunista történelemszemlélet 
a hazájukért dolgozó, életüket felál-
dozó, nemzetükért felelôsséget vállaló 
embereket tüntetett fel ellenségként, 
helyükre a megszállókat korlátlanul 
kiszolgáló kollaboránsokat állított pél-
daképül --- fogalmazott a kabinetfô-
nök.

Csallóközi Zoltán hozzátette, a rend-
szerváltozás után megindult egy fo-
lyamat, amelyben az értékek a he-

lyükre kerültek, a rendszer áldozatait 
már igazi példaképként lehet tisztelni.
Tamás György (független), Pócspet-

ri polgármestere elmondta, a rehabi-
litációs eljárás folytatásaként a tragi-
kus események helyszínét, a polgár-
mesteri hivatal épületét történelmi 
emlékhellyé szeretnék nyilvánítani, 
valamint elkezdik fejlesztését is. Az 
ünnepségen Simon Miklós fideszes 
országgyûlési képviselô, Seszták 
Oszkár, a megyei közgyûlés kor-
mánypárti elnöke és több megyei hi-
vatalvezetô is részt vett. A község 
templomában a pócspetri születésû 
Veres András gyôri megyés püspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke celebrált ünnepi szentmi-
sét.

A pócspetri eset elôzményeként 1948. 
május 15-én Ortutay Gyula vallásü-
gyi és közoktatási miniszter bejelen-
tette az iskolák államosítását. Iskolá-
inak elvesztését a legtöbb egyház tu-
domásul vette, azonban a katolikus 
egyház ---- élén Mindszenty József 
bíborossal --- ellenállt. Ennek hatására 
Pócspetriben is szervezkedni kezdtek 
annak érdekében, hogy a helyi egyházi 
iskolát ne szüntessék meg. Június 3-án 
Asztalos János helyi plébános felhí-
vására az esti litánia után több száz 
hívô vonult a jelenlegi községháza 
épülethez, ahol az iskola államosítá-
sáról dönteni hivatott képviselô-testü-
let ülésezett. Az ellenük kivezényelt 
rendôrök egyikének a kezében dula-
kodás közben elsült a fegyver, halálra 
sebesítve az egyenruhást.

A korabeli hatalom a balesetet gyil-
kosságként értelmezve példát akart 
statuálni, Királyfalvi Miklós segéd-
jegyzôt június 11-én kivégezték, Asz-
talos János plébánost pedig halálra 
ítélték, de az ítéletet másodfokon élet-

fogytiglani börtönre enyhítették. A 
községben kijárási tilalmat rendeltek 
el, a lakók közül több embert még az-
nap elôállítottak és letartóztattak, bán-
talmazással kényszerítve ôket vallo-
mástételre. A verésekbe hárman ké-
sôbb bele is haltak, többen súlyos bün-
tetést kaptak.

Az Országgyûlés 1948. június 16-án 
végül elfogadta az egyházi iskolák ál-
lamosításáról szóló törvényt, melynek 
hatálya alól csak nyolc katolikus, há-
rom református, egy evangélikus és 
egy izraelita gimnáziumot mentesí-
tettek. A megfélemlítés nem törte 
meg a pócspetrieket, bár a falun so-
káig rajta maradt a “rendôrgyilkos” 
bélyeg: a per után egy évvel két helyi 
fiatalember, Miterli György és Som 
Ferenc jelentkezett a faluból kispap-
nak, és a következô évtizedekben több 
papot nevelt ki a község.

A Fôvárosi Bíróság 1990-ben hatályon 
kívül helyezte az ítéletet, Asztalos 
Jánost és Királyfalvi Miklóst a vád 
alól felmentette és hatályon kívül 

helyezett további négy vádlott elleni 
ítéletet. A bíróság 1993 végén per-
újítási tárgyalás alapján további két 
vádlottat mentett fel bûncselekmény 
hiányában.

Szombaton a jelenlévôk és az áldo-
zatok rokonai az emlékezés koszorúit 
és virágait helyezték el az 1948-as 
események áldozatainak emléktáb-
lájánál, ezt követôen Királyfalvi Mik-

lós ünnepélyes újratemetési szertar-
tását tartották meg a község teme-
tôjében. A segédjegyzô hamvait ko-
rábbi nyughelyérôl, Rákoskeresztúrról 
kihantolták, Pócspetribe szállították 
és örök nyugalomra helyezték.

A pócspetriek történetérôl az 
1980-as években készített dokumen-
tumfilmet Ember Judit.

Az úgynevezett Pócspetri-ügyben halálra ítélt és 
kivégzett Királyfalvi Miklós újratemetése Pócspetriben 

2017. július 8-án. MTI Fotó: Balázs Attila
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Testre szabott merénylôElfogtuk a merénylôt, aki feltéte-
lezhetôen legszentebb nemzeti ün-
nepünkön, július 14-én, a katonai 
díszszemlén tervezte elkövetni tet-
tét

Ott akart megölni minél több musz-
limot, zsidót, feketét, migránst, homo-
szexuálist. Sôt, talán szinglit és számos 
nemi identitásában még bizonytalan 
honfitársunkat is. És persze elsôsorban 
az Elnök Urat! Az Elnök Urat, aki 
egyedül van hivatva képviselni nem-
zetünk nagyságát és büszkeségét! Aki 
éppen ma intézi elsô szózatát a nem-
zethez, miután a nép elsöprô többsége 
megválasztotta erre a tisztségre. In-
formációim szerint az Elnök Úr min-
den becsületes francia érdekében 
nagy horderejû bejelentésekre készül. 
A merénylônél egyes hírek szerint 
atombomba volt, de egyelôre csak 
konyhakéseket találtunk nála. Az ille-
tôrôl már tudjuk, hogy szélsôjobboldali, 
vagyis nacionalista és reakciós. Való-
színûleg szoros szálak fûzik az egyik 
párthoz, amely maga a métely Fran-
ciaországban. Amelyet ki kell irtani. 
Bérence egy külsô hatalomnak, amely 
arra törekszik, hogy háborút robbant-
son ki. Bizonyítékok vannak --- s ha 
még nincsenek, lesznek ---, hogy az 
illetônek szoros kapcsolatai voltak 
terrorszervezetekkel. A merénylô 
még tagad. De nem lesz ez így sokáig! 
Meg fog törni a bizonyítékok súlya 
alatt. Beismerô vallomást fog tenni.

A Diadalívnél akarta lelôni az Elnök 
Urat, egy közeli bérház felsô ablakából. 
Azt tervezte, hogy különleges fegyvert 
szerez. Ezt videojátékokat forgalmazó 
internetes portálokon kereste. Algériai 
veteránnak maszkírozta volna magát, 
így akart átjutni a kordonon ócska-
piacon vásárolt kitüntetésekkel a mel-
lén. Majdnem sikerült a terve, de az 
utolsó pillanatban leleplezôdött. Hála 
az egykori antifasiszta ellenállók és a 
politikai rendôrség éberségének. A 
merénylôt már évek óta figyeltük, 
mivel a bíróság egyszer már elítélte a 
terrorizmus dicsôítéséért. A legjobb 
emberünk elérte, hogy a merénylô töl-

ténye néhány milliméterre elkerülje 
az Elnök Úr koponyáját és így a Char-
les de Gaulle tér macskakövei közé 
fúródjon. Volt egy B terve is az ösz-
szeesküvônek, eszerint gitártokba 
rejtett fegyverrel tüzelt volna az El-
nök Úrra, de a konyhakések feltûnôen 
zörögtek a tokban, így errôl letett.

Így menekült meg Európa, így mene-
kült meg Franciaország! Jobban kell 
vigyázni! Az ellenség nem alszik! Ta-
lán néhányan eddig puhánynak tartot-
ták az Elnök Urat. Esetleg mások 
bábjának. Egy strómannak. De most 
már remélem, észhez térnek! Az ellen-
ség köztünk van! Elvegyült. Még a 
pártba is befurakodott. Ez az össze-
esküvô például a pártunk tagja volt! 
Magasra emeltük, de visszaélt a bizal-
munkkal. A rasszisták bérencévé vált. 
Nacionalista volt. Bevallottan olyan 
sugallatot kapott, hogy „orientálódjék 
a nacionalista, soviniszta elemekre”. 
És ô orientálódott! Már az elôzô kor-
szakban.

Most új korszak kezdôdik a francia 
nemzet és az Európai Unió történe-
tében az Elnök Úr vezetésével! Ami 
azelôtt volt: elmúlt. A lendület radiká-
lis útjára indulunk, karöltve német 
testvéreinkkel. Meg kell jegyezni, 
hogy az összeesküvôk nemcsak az 
Elnök Urat akarták meggyilkolni, de 
az Európai Unió legfontosabb vezetôit 
is. Bizonyítható, hogy az instrukciókat 
kívülrôl kapták. A dolgot úgy képzel-
ték, hogy az egyik valamilyen szeren-
csétlenség áldozata lesz, a másik ön-
gyilkosságot követ el, a harmadik hir-
telen betegségben hal meg.

Azt tervezték, hogy lángba borítják 
az országot, Európát és a Világot is. 
Nem kizárt, hogy az egész összeeskü-
vés mögött Putyin áll és egy orosz 
hackertámadás elôkészítését szolgálta 
volna, amellyel meg akarták bénítani a 
francia és az európai informatikai 
rendszereket. Mindezt egyértelmûen 
bizonyítja, hogy Putyin parancsára 

Mexikóban egy jégcsákánnyal meg-
gyilkolták Trockijt.

Az összeesküvôk halomra akarták 
lövetni a becsületes franciákat. Egy 
csôszkunyhóban találkoztak, ahol ott 
volt Totó a láncos kutya –-- azelôtt 
Walter –--, ügynöke is. Mozgósítani 
akarták a belsô ellenséget, mert az el-
lenség köztünk van! Éberebbnek kell 
lenni! Hogy ki az ellenség? Természe-
tesen azok, akiket nem akartak meg-
gyilkolni az aljas árulók. Ez tisztán 
logika. Szóval nem a muszlim, zsidó, 
fekete, migráns, homoszexuális honfi-
társaink, hanem a többiek. A szélsô-
jobboldaliak. A reakciósok. Reakciós 
az, aki nem macronista.

Itt az Elnök leintette a szónokot. 
Tekintetét körbehordozta a versailles-
i palota pompás termén, és kinyilat-
koztatást tett: 

Engem nem lehet megfélemlíteni! 
Visszaadom a franciák szabadságát! 
Ôsszel feloldom a rendkívüli állapotot! 
Hatékonyság, képviselet, felelôsség! 
Új kezdeményezések! Valódi forradal-
mat! Éljen a felszabadulás! Éljen a 
francia és a német nép megbontha-
tatlan barátsága! Éljen a béke! Éljen 
az antifasiszta koalíció! Éljen az Eu-
rópai Unió népének nagy családja! 
Éljen a két sebesség! Éljen a segédmo-
toros kerékpár! Éljen a tandem! Éljen 
a Tour de France idei gyôztese!

Képviselôk és szenátorok pártállástól 
függetlenül felállva éltették az Elnö-
köt. A taps ovációba ment át, a lelkese-
dés kiszökött a terembôl, bejárta a pa-
lota díszes lépcsôit, szalonjait, kicsa-
pott a kertbe, a szökôkutak közé és 
kacagva szaladt Párizs felé. De hogy 
kicsoda lesz ez az Elnök, csak egy pi-
pázó fóka, ötletpiperkôc vagy De Ga-
ulle és Chirac egy személyben? Még 
nem lehet tudni. Mindenesetre saját, 
testre szabott merénylôje már neki is 
van.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

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

és a 52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a

2017. július 22-én szombat 
este 6.30 órai kezdettel tartandó

Cserkész Anna Bálra
a Magyar Központ Nagytermébe

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)

Elsôbálozók bemutatója 8.00 órakor 
Zenét az Új Hullám együttes szolgáltat

Vacsorával együtt Belépôdij  $40      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $35

Vacsora nélkül  Belépôdíj  $30      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $25

Vacsora $15  12 éven aluliaknak ingyenes belépôdíj

Finom sütemények és italok vásárolhatók.
Gazdag tombola

Gárdonyi Eszter   0466 880-701
Fried Andrea  andrea@altustravel.com.au

Kérjük legyen a vendégünk – Estélyi ruha ajánlatos

NÁCIZÁSBA KEZDETT 
A SPEKULÁNS

Európa legsötétebb óráit idézi a magyar kormány új, migrációellenes 
kampánya, amely Soros György képét használja plakátjain – írta Michael 
Vachon, a tôzsdespekuláns szóvivôje a Reuters hírügynökségnek e-mailben 
eljuttatott közleményében.

Vachon szerint a magyar kormány idegengyûlölete és a menekültek démo-
nizálása Európa-ellenes, a plakátkampány elferdíti a milliárdos migrációról 
vallott nézeteit. A szóvivô fantazmagóriának nevezte azt a feltételezést, hogy 
Soros támogatja az Európába özönlô menekültáradatot.

„Soros migrációval kapcsolatos jelenlegi álláspontja az, hogy a nemzetközi 
közösségnek jobban kellene támogatnia a fejlôdô országokat, amelyek ma a 
menekültek 89 százalékának adnak otthont, és hogy Európának több százezer, 
teljesen átvilágított menekültet kellene befogadnia egy módszeres ellenôrzési 
és áttelepítési folyamat keretében” – magyarázta Vachon.

A nyilatkozattal szinte egy idôben Gyurcsány Ferencék közleményben jelen-
tették be, hogy a plakátokon Soros nevét Orbánra festik át, mert „az egész 
kormányzati kommunikáció gyalázatos, és bizony joggal emlékeztet mindenkit 
a harmincas-negyvenes évek módszereire”.

– A baloldal nemcsak a plakátokat kész letépni Soros kedvéért, hanem a Soros-
tervet is kész végrehajtani: le akarják bontani a kerítést, be akarják engedni és 
be akarják telepíteni a migránsokat” – reagált a Fidesz a DK plakátrongálási 
akciójára, amit egyébként az Együtt kezdett el a napokban.

Mint a nagyobbik kormánypárt közleményében fogalmazott, „Soros katonái 
rögtön ugranak, ha Sorost kell védeni”. Mindeközben az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség bejelentette: arra kérik a Fôvárosi Közgyûlést, vonja 
vissza Soros György díszpolgári címét.

TÖRVÉNY A 
TÔZSDEGURU ELLEN
Az izraeli kormánypárt, a Likud egyik parlamenti képviselôje a héten benyújt 

egy Soros-ellenes törvényjavaslatot – számolt be a 888.hu a Haaretz.com 
alapján. Az izraeli lap szerint a törvényt ugyan Soros Györgyrôl nevezték el, de 
nem csak az ô szervezeteit érinti. A Miki Zohar képviselô által jegyzett jog-
szabály tervezet alapján „minden olyan személy, aki Izrael-ellenes tevé-
kenységet végzô szervezeteket támogat, az nem támogathat semmilyen 
nonprofit szervezetet Izraelben”. A Benjamin Netanjahu által vezetett Likud 
képviselôje szerint azért van szükség a „Soros-törvényre”, hogy megnehezítsék 
egyes baloldali szervezetek nagyszabású, külföldrôl érkezô támogatását. Em-
manuel Nahshon, az izraeli külügyminisztérium szóvivôje szintén éles sza-
vakkal illette Sorost és az amerikai spekuláns által támogatott, illetve létrehozott 
szervezeteket. A szóvivô szerint Izrael elítéli az antiszemitizmus mindenfajta 
kifejezôdését világszerte, ám Soros György kritizálása legitim. Soros fo-
lyamatosan támadja a demokratikusan megválasztott izraeli kormányt, mivel 
olyan szervezeteket finanszíroz, amelyek Izraelt rágalmazzák, valamint ta-
gadják az állam önvédelemhez való jogát – nyilatkozta Nahshon. Vasárnap 
délután jelent meg, hogy az izraeli kormány visszakozott magyarországi 
nagykövetének kijelentése miatt, aki megvédte Soros Györgyöt, valamint a 
Sorost ábrázoló plakátkampány befejezésére szólította fel a magyar kormányt.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!
302 - 306 Waverley Rd. East Malvern   VIC  3145

Tel.: (03) 9534-0901, Fax: (03) 9534-8679
Website: www.aclandtravel.com.au

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. július 23-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)
(Watkins St.bejárat)

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 július 23-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE
(SA) 2017. július 23-án vasárnap de.11 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2017 július 23-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) július du. 2 
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik 

vasárnapján) 2017. július 16-án du. 2 órától  
Istentisztelet

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

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. július  11.30 órától Istentisztelet

és magyar nyalvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.

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

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

Felkérjük mindazokat, akik túl akarnak adni régi könyveiken és lemezeiken 
— lehet magyar, vagy angol —, hozzák el egy héttel a könyvvásár elôtt a Bocskai 

Nagyterembe vasárnap délben 11-2 óráig, amennyiben nem megfelelô az idôpont, úgy 
legyenek szívesek hívni a 9439 -8300 telefonszámon és megbeszélünk más megoldást. 

Köszönjük elôre a szíves közremûködésüket.

Disznótoros Ebéd
A vasárnap déli disznótoros ebéd nagy sikerrel zajlott. Köszönet a sok kedves vendégnek, akik a Bocskai 

Nagytermet megtöltötték jókedvvel és barátsággal.
Az ebéd mindenkinek nagyon ízlett, a vendégek alig várták az ízletesen ekészített disznótoros ebédet. Hálás 

köszönet a Basa, Oláh, Szatmári házaspárnak, Szôke Katónak, Horváth Annának, Körtesi Jánosnak,
akik önkéntes nehéz munkájukkal az alkalom sikeréhez hozzájárultak.

Nem kis dolog, egy egész napi munkába került a több mind 300 kolbászt elôvarázsolni. Sok talpon állásra és 
gyors kezekre volt szükség... De már egy — két éve sikerült kialakítani egy kiválló kis csapatot, akik szakérte-
lemmel és jókedvvel végzik a munkát.

Az elkészített finomságokat Liptai Ernô és Ibolya sütötték meg, szintén önkéntes munkával.
Jár a köszönet egy kis hölgyikének is, April Steffannak, Csutoros István és Viola unokájának, aki

minden vendégnek kis ízletes süteményt készített. Nagyszerû volt így befejezni a gazdag ebédet.
Az ebéd alatt Boros Emil látta el a bár melletti feladatokat. Köszönjük Emilnek, hogy segített.
Vendégeinket pedig visszavárjuk a jövendô Könyvvásárunkra, ahol újból egypár kellemes órát eltölthet-

nek... J. Cs.
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Disznótoros 
a Bocskai Nagyteremben

A süketnéma
Lágy, simogató szél fúj a 301-esben. Csönd, nyugalom, mozdulatlanság
Az örökkévalóságban nem jelez az idô. A csendet csak a fûnyíró gép zaja 

zavarja meg. A levágott fû friss illatot áraszt, rászáll a kôlapokra és betakarja a 
kivégzettek nevét. Le kell törölni, hogy elolvashassuk, ki nyugszik odalent. Itt-
ott egy-egy kicsiny, piros-fehér-zöld zászló és nemzetiszínû szalag jelzi, hogy 
hôsök parcellájában vagyunk. Helyenként tenyérnyi mûkoszorú, üres váza, 
egységesen kopjafák és kôlapok – pontatlanul a sok átrendezés miatt. Ami elüt 
a többitôl: Mansfeld Péter emberesnél is magasabb fakeresztje, Komjáti 
Ferenc fényképe, Tóth Ilona körbezárt sírja márványtáblával; a sírt átölelô fa 
törzsén egy nejlonba bujtatott felirat: „Nem felejtünk, Nem felejthetünk. 
Bajtársaid.” A legendák sosem halnak meg. Nincs egy éve, hogy a forradalom 
és szabadságharc hatvanadik évfordulóját ünnepeltük, de a 301-es (és a 300-as) 
parcellában már semmi sem emlékeztet az évfordulóra. Hangos volt az em-
lékezés, országosan is lélekemelô, de elmúlt. Most már a hétköznapokat éljük, 
és a hétköznapok árulkodóbbak az ünnepnél. Mintha igaz lenne a mondás: nem 
az emlékezés, hanem a felejtés képessége teszi lehetôvé, hogy éljünk. Nap-
jainkban senkinek sem érdeke 1956-ot zászlajára tûzni. Vagy a jelen érdekeivel 
összhangban megváltoztatni és átértékelni 1956-ot. A hôsök mondhatni 
részvétlenségben alusszák örök álmukat. 

Ezen a délutánon nincs látogatójuk. De ne legyünk igazságtalanok: az isko-
lákban szünet van, a fiatalokat ne keressük a temetôben. Ember nem jár a nagy 
hôségben errefelé. Csak magam vagyok, meg egy süketnéma fûnyíró, aki a 
közelembe érve abbahagyja a munkát. Nyílt tekintetû, harmincöt év körüli 
férfi. Jelnyelv segítségével érdeklôdik az életkorom felôl. Arckifejezése szo-
morú, amikor mutatja, hogy puskával kivégzett emberek laknak a föld alatt.

Mit tudhat ô 1956-ról? Szeretném elmondani neki, hogy… Mit is? Aztán rajzolni 
kezdek a jegyzetfüzetembe: zászlót, tankot, forradalmárt és oroszt. Ahogy így 
„beszélgetünk”, észreveszem, hogy körénk sereglettek a halottak árnyalakjai. 
Már nem ketten, hanem sokan vagyunk. Egy egész hadsereg. „…ôk fogják 
ceruzámat / s én érzem ôket és emlékezem”. Újra élem és „mesélem” ennek a 
süketnéma férfinak a forradalmat.

Átforrósodik az arca; az izgalom redôi mozdulnak; a rajzok alapján próbálom 
megértetni vele, hogy mi is történt hatvanegy évvel ezelôtt, és miért kellett a 
parcella hôseinek meghalniuk.

S amikor a sokadik rajz után világossá válik a számára, hogy elbukott a 
forradalom, és a hôsöknek akasztófa jutott, váratlanul a nagy csendben elbôdül, 
s egy fájdalommal teli artikulálatlan hang hagyja el az ajkát! 

Megrémülök a hangtól. A szeme nedvesen csillog.
Lehet, hogy én „beszéltem” neki elôször 1956-ról?

Kô András
(Magyar Hírlap)
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„Áldottak legyetek 
magyarok, Atilla népének 

egyetlen örökösei!”

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji 
Modi indiai történész, Hun-kutató 
rövid beszéde 1925-ben, amikor Buda-
pesten a Magyar Tudományos Aka-
démia kitüntette. Zajti Ferenc festô-
mûvész, magyarságkutató társa és 
barátja volt, az eredeti angol szöveget 
ô fordította magyarra.

A magyarság életében ünnepnappá 
emelkedett az a nap, amikor Horthy 
Miklós meghívására, 1925-ben ha-
zánkba érkezett a világhírû hindu 
tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg 
jelenlétében tolmácsolta India üdvöz-
letét, majd elôadást tartott „A régi 
magyarok nagyságáról, viselt dol-
gairól, faji ôserejérôl” címmel. Eb-
bôl az elôadásból emeltük ki azt a 
részt, amellyel leghatalmasabb kirá-
lyunkat, Atilla nagy királyunkat, 
„az Isten Ostorát” kívánom bemutat-
ni és jellemezni:

„Áldottak legyetek magyarok, Atilla 
népének egyetlen örökösei! Félszá-
zados tanulmányaim meggyôztek ar-
ról, hogy a hunok feltétlenül a magya-
rok ôsei voltak, s így a mai magyarság 
az ôsi szkíta népek egyedüli leszárma-
zottai.

Így a magyarságnak a történelme a 
ma élô összes nemzetek legôsibb tör-
ténelme.

Kutatásaim során a hunokat olyan 
nemzetnek ismertem meg, amelynek 
dicsôsége a mai szomorú világot is 

beragyogja. 
Atilla a világtörténelem egyik legna-

gyobb hôse, aki mint minden igaz hôs, 
lovagias és nagylelkû is volt, amit 
Róma alól történt visszavonulásával a 
legcsodálatosabb módon bizonyított 
be.

Tudják-e önök, hogy a világtörténelem 
legnagyobb alakjait, összehasonlítha-
tatlanul legnagyobb hadvezéreit, leg-
nagyobb államépítôit és államszervezô 
zsenijeit önök, magyarok adták? 

Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri 
nagyságához képest a történelem töb-
bi nagy katonai héroszai: egy Cyros, 
egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy 
Julius Caesar, egy Napóleon elenyé-
szôen kicsi figurák? 
Ki volt a világtörténelem folya-

mán, Atillán kívül, aki a kínai nagy 
faltól egészen az Atlanti-óceánig 
terjedô két világrészt átfogó, rop-
pant területet tudott uralma alá 
hajtani? 

De volt-e Atillán kívül a világtör-
ténelemnek még egyetlen zsenije, aki 
hadvezéri tehetségével megszerzett 
és megalapított két kontinensnyi biro-

dalmat nemcsak meghódítani, hanem 
megszervezni, élô organizmusban ösz-
szefogni, törvényekkel szabályozni, 
renddel fenntartani tudta volna? 

És ezt a szinte emberfeletti, emberen 
túli nagyságot, ezt a minden idôk 
legnagyobb tehetségû katonáját és 
államférfiját önök, magyarok adták a 
világnak! 

És én, az egyszerû öreg hindu ember 
büszke vagyok arra, hogy ezt most 
önöknek elmondhattam és meghajthat-
tam személyesen is az önök nagyszerû 
fajtája elôtt az elismerés zászlaját.

Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott 
produkálni, magából kitermelni, olyan 
érték és olyan erô, amelyet ideig-óráig 
érhetnek ugyan leromlások, kisiklá-
sok, letörések, de mégis a maga ôsere-
jébôl táplálkozva megújulhat százszor 
és ezerszer, s amelyet végleg elpusztí-
tani nem lehet soha! A magyarok 
mindig az elsô faja voltak a világ-
nak s azok is maradnak mindvégig, 
a történelmi idôk jó és balsorsán 
keresztül.”

– Dr. Sir Ervad Jivanji 
Jamshedji Modi –

Az 1993. és 1994. években számos 
cikkem jelent meg Dandos Gyulá-
ról, s a következôkben ezek alapján 
fogom áttekinteni ezen cigány szár-
mazású forradalmár páratlan életút-
ját.
Dandos Gyula, 4386-os törzsszámú 

állami gondozott rövid és tünékeny 
élete, csupán 18 év 7 hónap és 8 napig 
tartott. Ezen röpke idôszakban volt, 
diák, forradalmár, elhurcolt rab az 
ungvári szovjet börtönökben, s végül 
a megtorláskor fogoly, a papíron 
megszüntetett ÁVH nyíregyházi vizs-
gálati osztályán. Éles eszével a bukás 
után átlátta, hogy a Kádár-féle zsar-
nokság közepette hazájában nem le-
het jövôje. Így, vissza akart jutni 
Svájcba, ahol a Nemzetközi Vörös-
kereszt jóvoltából már élt az 1947-
1949. években. Sajnos azonban a má-
sodik határátlépési kísérlete kapcsán 
a határôrök Szentgotthárdnál 1957. 
február 10-én lelôtték. Kérésünkre 
holttestét kereste a Kahler-féle bizott-
ság, azonban nem találta meg, s így 
nincsen eltemetve.

Megkezdte ugyan a gimnázium IV. 
osztályát, de leérettségizni már nem 
tudott. Korai halála miatt kimaradt a 
nyíregyházi Szilágyi László és társai 
vagyis „ellenforradalmi bandája” 
bûnperébôl, mert a jegyzôkönyv sze-
rint „külföldre szökése közben életét 
vesztette”. A diktatúra számára az 
ilyen kegyetlenség szokványos, ma-
gától értetôdô eljárás volt.

Megemlítem röviden Dandos Gyula 
néhány életrajzi adatát. A népvisele-
térôl ismert Torockó községben szü-
letett 1938. július 2-án, unitáriusnak 
keresztelték. Édesanyját, Lakatos 
Ilonát 4 éves korában elvesztette. 
Apja, Dandos Gyula kômûves volt, 
aki katonaként 1946-ban nyugati fog-
ságban halt meg. Ezután eleinte nagy-
bátyja, Dandos Sándor nevelte Bu-
dapesten, ahol kijárta az elemi iskola 
I.-II. osztályait. Ettôl kezdve végig ál-
lami gondozott volt, s árvaként Svájc-
ba élt 1947-49 között, a Nemzetközi 
Vöröskereszt segítségével. majd az 

A teljesen árva, állami gondozott
Dandos Gyula gimnazista, 1956 egyik 

szabolcsi vezetôje és mártírja volt
1949-50. években a debreceni Gyer-
mekváros és 1950-51 folyamán pedig 
a karcagi Gyermekváros lakója volt. 
Az 1951-52 években a balkányi gyer-
mekotthonban élt és elvégezte az ál-
talános iskola VII-VIII. osztályait. 
Ettôl kezdve a nyíregyházi Petôfi 
Sándor Kollégium lakója volt, s itt 
tartóztatták le 1956. november 6-án 
(kedden).

Én nem ismertem Dandos Gyulát, 
alakját mégis jól meg tudtam rajzolni, 
mert kitûnô adatközlôim voltak ---, 
mindenekelôtt Bálint Pál (1918-1999) 
munkatanácsi elnök, aki egyben a 
19556-os nyíregyházi szovjet elhur-
colást vizsgáló küldöttség vezetôje is 
volt, Blanár Mihály (1922-2004) kór-
házi gondnok és a Megyei Nemzeti 
Bizottság elnökhelyettese (a sátoral-
jaújhelyi piarista gimnáziumban osz-
tálytársam!), Izsák István (meghalt, 
1998-ban) volt Nefelejcs utca 21. 
szám alatti lakos a Városi Munkás-
tanács, valamint a Megyei Nemzeti 
Bizottság elnökhelyettese, majd Ná-
dasy József (1923-2000) barátom, aki 
a Megyei Forradalmi Bizottság me-
zôgazdasági osztályának volt vezetôje, 
és végül Majoros-Takács Ferenc, 
Kossuth Gimnáziumi osztályfônöke 
(meghalt.2006-ban).

Nos, Izsák István szerint nagyon ér-
telmes ember volt Dandos Gyula. 
Blanár Mihály és Nádasy József sze-
rint Vele mindenrôl el lehetett be-
szélgetni, utobbi egyenesen Petôfihez 
hasonlította! Volt osztálytársa, Ga-
vallér Gábor szerint vakmerô és bá-
tor volt, s a vitorlázó repülés nagyon 
érdekelte. Mentora volt M. Takács 
Ferenc osztályfônök, aki elôsegítette, 
hogy Dr. Dévényi Zoltán tüdô-
szakorvos kedvezô véleménye alap-
ján már 1957. január 14-én átkerült a 

szentgotthárdi Iskola-Szanatoriumba 
tüdôtágulás miatt (valóban éveken át 
sokat betegeskedett és sok igazolt 
hiányzás miatt külön vizsgát kellett 
tennie). Innen az elsô szökési kísér-
lete után azonban 1957. január 22-én 
Szombathelyre utalták a Gyermek-
védô Intézetbe! A Kádár féle renszer 
Szabolcs --- Szatmár megyében a ha-
talom legfôbb ellenségének tekintette. 
Ma már alig ismert, hogy a megtor-
láskor a disszidens tanulók osztály-
fônökét a Megyei Pártbizottságra 
rendelték. Így, Dandos Gyula eseté-
ben M. Takács Ferenc tanárt és még 
Tarr János kollégiumi igazgatót is. 
A megyei párttitkár, Benkei András 
elsô kérdése 1956. december 3-án így 
hangzott, „Hol van Dandos Gyula?” 
Tehát, nem az ideológia érdekelte 
vagyis, hogy forradalom vagy ellen-
forradalom volt-e, hanem kizárólag a 
gyûlölt diákvezér elfogása!

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár 
megye ugyan nem került az 1956-os 
események középpontjába, mégis je-
lentôsnek kell tartanunk az itteni 
fiatalság, a „nyíregyházisuhancok” 
forradalmi tevékenységét. Ezek a kö-
vetkezôk voltak,

1./ a lakosság tájékoztatása (sajtó, 
rádió, kiltványok, beszédek) és az el-
lenséges szovjet katonák felvilágosítá-
sa, megmaradt a Szabolcs-Szatmár 
Megyei Forradalmi Bizottság jegyzô-
könyvében Dandos Gyula 1956. no-
vember 3-i felszólalása, „Nekünk a 
szovjettel szemben egyetlen fegyve-
rünk van, a felvilágosítás! Az oro-
szokat félrevezették, fel kell ôket 
világosítani, hogy itt nem ellenforra-
dalmárok vannak és azok nem az ál-
lamhatalom megdöntésére töreked-
nek. A szovjet katonák ezt nem tud-
ják, tapasztaltuk ezt abból is, hogy 
már ilyen szovjet írásos röplapokat 

készítettünk, s azt a szovjet katonák 
elolvasták. megértették és együttér-
zést láttunk az arcukon”!

2./ a közlekedési jelzôtáblák rossz 
irányban történt elfordításával za-
varták a leígázó szovjet haderô tájé-
kozódását, sok ipari tanuló bekapcso-
lódott a katolikus templom körüli tan-
kok elleni kôdobálásba 1956. október 
27-én, s a szovjet és ávós fegyverek-
tôl négyen súlyos sebesüléssel a kór-
házi sebészeti osztályra kerültek 
(Hajósi Mihály 17 é., Tálas Miklós 
14 é., Moravecz Pál 21 é., valamint 
Szabó Flóra 28 é.)

3./ élelmiszerek szállítása kapcsán 
hasznosan segítettek a rakodásban

4./ a legnagyobb hasznukat pedig 
hírszerzésben, a telefon-ügyeleti szol-
gálatban vették! A forradalom me-
gyei vezetôje, Szilágyi László ugyan-
is ezzel e fontos feladattal a helyet-
tesét, Tomasovszky Andrást bízta 
meg, aki erre igen jól tudta felhasz-
nálni a középiskolásokat. A fedônéven 
szereplô diákok jegyzetfüzetben rög-
zitették a megszervezett adatokat (a 
tankok száma, mozgásirány, stb.), s a 
megyei vezetés az értékesebbeket 
továbbította a Honvédelmi Minisztéri-
umba, valamint a debreceni és mis-
kolci Forradalmi Bizottságokhoz.

5./ diák lôfegyvert csakis a nemzet-
ôrség tagjaként kaphatott! Ezért 
Kabai Dezsô, a nemzetôrség pa-
rancsnoka 1956. október 29-én meg-
bízta Debreceni László nemzetôrt, 
hogy a középiskolalás diákokból ---
Dandos Gyula segítségével --- szer-
vezzen fegyveres alakulatot járôr-
özési és letartóztatási joggal (Pol-
gárôrség).

6./ a fiatalok központja a Bocskai 
utca 25. szám alatti Úttörô Ház (volt 
Ipartestületi Székház) lett, ugyanis az 
épületet Rácz István tanár úr, városi 

munkástanácsi elnök átadta a  forra-
dalmi ifjúságnak. Itt készültek a kiált-
ványok, röplapok, amelyeket aztán 
kiutalt gépkocsikkal szállítottak vi-
dékre is.

Különben Dandos Gyula tagja volt a 
nyíregyházi Városi Forradalmi Bi-
zottságnak és a Megyei Forradalmi 
Bizottságnak is, s emellett vezette ké-
sôbb a nyíregyházi Forradalmi Di-
áktanácsot (ez csak 1956. november 
2-án alakult meg) és tagja volt két 
jelentôs küldöttségnek.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy 
felavathattam 1993. október 23-án a 
nyíregyházi Béla utca 1. szám alatti 
emléktábláját és beszédet mondhat-
tam Városnaményben 1996. október 
23-án a Dandos Gyula Cigány Egylet 
névadó ünnepségén is.

Áttekintésemet nagy Gáspár költô 
„Örök nyár, elmúltam 9 éves” címû 
versének (1984) utolsó három sorával 
zárom,
 „Egyszer majd el kell temetni,
És nekünk nem szabad feledni,
A gyilkosokat néven nevezni.”

Dr. Fazekas Árpád 
orvostörténész, 

Nyíregyháza,

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

HÍRBE HOZOTT 
NÔVÉREK

Hogy honnan jött a „füles”, ma már 
nehéz lenne kideríteni, mindenesetre 
a Hír TV egy hete arról tudósított: „tö-
megével mondtak fel ápolók és nôvé-
rek a dél-pesti Jahn Ferenc Kórház-
ban”.

Majd gyorsan elterjedt, hogy a távo-
zók zöme a közelben megnyílt IKEA 
bútoráruházban vállalt munkát koráb-
bi fizetése többszöröséért.

Hiába jött a gyors cáfolat, hogy csak 
a szokásos nyári festés zajlik, azért 
csökkent a kórház forgalma (aki te-
hette –-- dolgozó, beteg –-- nyaralni 
ment), a „fogékony” médiumokat már 
nem lehetett megállítani, máris rácup-
pantak a „hírre”: Hvg.hu, 24.hu, 168 
Óra, meg persze a szocialista Bangóné 
lelkem…

A Hvg.hu kerek perec kijelentette: „a 
problémás osztályra lakat került, a 
dolgozók inkább a svéd bútoráruházat 

választják, mint hogy az egészségügy-
ben robotoljanak”.

A népszavás Bihari Tamás hírmagya-
rázata már az utókornak készült. Ala-
posan „körülnézhetett” a kórházban, 
mert ekképp cifrázza: „Milyen is a ma-
gyar beteg? Hát erôs, büszke és job-
ban teljesít, mint külföldi sorstársai 
(…) A magyar beteg, ha tudomására 
jut, vagy megsejti, hogy az intéz-
ményben nyári felújítás van vagy lesz, 
akkor nyaralni megy.”

Bihari sziporkájából sokat levesz, 
hogy eközben kolléganôje –- ugyan-
csak a Népszavában, ugyanabban a 
szám-ban –-- azt írja: a kórház nôvérei 
egyetlenegy átszerzôdött dolgozóról 
sem tudnak.

„Az elsô emeleten teljes az üzem, a 
nôvérpultok mögött mindenütt 3-4 nô-
vér (…) A felújítás két emelettel fel-
jebb, a negyedik emeleten tart. Onnan, 
akit lehetett, hazaküldtek, akit meg 
benn kellett tartani, az elsôre költöz-
tették. A negyediken kapásból féltucat 
munkást számolunk össze.”

Megtudjuk még: a hírbe hozott bel-
osztályról az elmúlt hónapban csak 
ketten távoztak, egyikük a fül-orr-gé-
gészetre ment, a másik visszatért az 
elôzô munkahelyére, egy ápolási ott-
honba.

A többi stimmel.

NEM UNJÁK, 
HORTHYZNAK

Az elmúlt hét ideológiai rugózóját a 
miniszterelnök szerdai, Klebelsberg-
kastélyátadó beszéde szolgáltatta az 
ellenzék begyöpösödöttebb felének. 
Orbán Viktor ugyanis azt találta mon-
dani az ünnepségen, hogy „néhány ki-
vételes államférfiúnak, Horthy Miklós 
kormányzónak, Bethlen István minisz-
terelnöknek és Klebelsberg Kunó mi-
niszternek köszönhetô, hogy az el-
vesztett világháború, a vörös terror 
133 napja és a trianoni diktátum rop-
pant súlya alatt sem temetett maga alá 
minket a történelem.” (Stimmel.)

Kapkodták is a levegôt a túloldalon. A 
„demokratikus” ellenzék mellett maga 
Heisler András Mazsihisz-elnök, sôt 

még Ronald S. Lauder, a Zsidó Világ-
kongresszus frontembere (hoppon 
maradt „Sukoró-befektetô”) is kikelt 
magából.

Kell-e alkalmasabb csócsálni való 
most, hogy lankadni látszik a tüntizôk 
lendülete? A szörnyülködôk között 
persze Lendvai Ildikó (MSZP, naftalin-
tagozat) is felbukkant. A Kádár-kor 
éber cenzor asszonya ezúttal a Népsza-
va pulpitusáról üzent híveinek: „Hort-
hy belovagolt a Fideszbe”.

(Sokat nem idéznék a gyalázkodó 
írásból, egyik mondata aljasabb, mint 
a másik. Olyan lendvais.) „Váratlan 
ideológiai kanyarral a nevére vette 
Horthyt (…) Nemzetmentésben, or-
szágépítésben mindenesetre kollégák. 
(…) Nagy kár, hogy a nemzetmentés 
végül nem sikerült annyira jól. Már-
mint Horthynak (…)” Ildikó asszony 
ezek után leszögezi: sok tartaléka nem 
lehet a Fidesznek, ha már a „Jobbik 
túlsó szélén” álló, csalódott szavazóit 
kívánja megnyerni. Ennyit vesz le az 
Orbán-beszédbôl szegény.

„Drága Cenzorina! –-- írja egy kom-
mentelô. –-- Ön, személy szerint 
belovagolt egy olyan pártba, amelyik 
halomra gyilkoltatta 1956 után a ma-
gyar embereket és szintén belovagolt 
egy zsidóktól zabrált villába, szottyos 
csirkét zabálni! Nem kellene eltûnnie 
végre a közéletbôl?”

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

VIGYÁZAT, TESCO-
DINNYÉK!

A sajátjaival is hadilábon álló Tesco 
(bagóért dolgoztatja az alkalmazottjait) 
az idén is megrendezi hagyományos 
„dinnyefesztiválját”. Ne valami ünnep-
ségfélére gondoljunk –-- az történik 
csupán, ami már tavaly ilyenkor is 
kiverte a biztosítékot az itthoni piacon. 
Tescóék mostantól elképesztôen ala-
csony áron, kilónként 99 forintért 
kínálják a görögdinnyét, holott az át-
lagár ezekben a napokban 140-160 
forint körül mozog. Dinnyésgazdák a 
megmondhatói, hogy 99 forintért kép-
telenség megtermelni az árut, ennyiért 
csak az viszi ki a piacra, aki elôtte bo-
londgombát fogyasztott… Meg --– 
például a Tesco --–, aki azért dobja be 
ezt a fogást, hogy becsalogassa magá-
hoz a vásárlót. Régi kalmártrükk.

Pócs János, dinnyetermeléssel is fog-
lalkozó országgyûlési képviselô azt 
mondja, ezzel a módszerrel a Tesco 
tönkreteszi a termelôket, megkárosítja 
a tisztességes áruházláncokat, meg 
persze a hitvány árut megvásárló 
fogyasztókat is. (Rosseb az ilyenekbe! 
–-- ezt már én mondom.) A nyomott ár 
egyébként az exportpiacot is megza-
varja, azt a látszatot kelti, mintha 
itthon túltermelési válság lenne. (Az 
agrárkamara is fölfigyelt a multi zsivá-
nyokra, és nyomban hatósági vizsgá-
latot kezdeményezett. Ami –-- ne 
legyen igazam –-- nagyjából annyit ér 
majd, mint halottnak a csók.)

A sajtó persze megszólaltatta a Tesco 
illetékeseit is, akik készségesen elma-
gyarázták, hogy ôk csak a kezdôdô 
magyar dinnyeszezonra kívánták fel-
hívni a figyelmet… Karon ülô gyer-
mek és leépült aggastyán talán el is 
hiszi. Tescóék valószínûleg nem tud-
ják, de rázós terepen ügyeskednek. 
Csak szólok.

ELVTÁRSMONTÁZS
Nem csak a nyomdának, már a Face-

booknak is van ördöge. Illetve, a fene 
tudja… Az Origó.hu mindenesetre ösz-
szehasonlított két fotót Vona Gábor 
közösségi oldalán, s akár ez is meg-

fordulhatott a fejében.
Az egyiken a pár hete Varsóban 

vendégeskedô Jobbik-vezér látható, 
amint épp a lengyel fôvárosban sétál 
az övéi –-- mások közt Gyöngyösi 
Márton –-- társaságában. A másik fotó 
– ez a napokban került föl az oldalra --
– szinte ugyanez, illetve mégsem… Itt 
már nem látni Gyöngyösit. A többiek 
mind megvannak, minden részlet, 
minden mozdulat ugyanaz, csak épp a 
sudár Marci hiányzik… Még ilyet!

Volt már hasonló a történelemben, 
emlékeztet a PestiSrácok.hu, s mind-
járt közre is ad néhány felvételt. Az 
egyik fotó A változatán a nagy Sztálin 
látható alvezéreivel, köztük az apró 
Jezsov belügyi népbiztossal, amint va-
lahol a Volga mellett sétálnak. A B 
verzió ugyanez, csak itt a mitugrász 
Jezsovot már nem látni. Elfújhatta a 
volgai szél… A két másik fényképen 
hasonló a helyzet, itt a szónokló Lenin 
komálósait –- Trockijt és Kamenyevet 
–-- viszi el idôközben a történelmi hu-
zat.

Hazai példákkal egészíteném ki az 
összeállítást. Sztálin legjobb magyar 
tanítványa, Rákosi Mátyás is alkal-
mazta a szocialista „fotóeljárást”. Pon-
tosabban az elvtársai. 1952-ben, ké-
szülvén a Vezér hatvanadik születés-
napjára, a szervezôk ijedten vették 
észre: nincs az archívumban fotó, 
amelyen Rákosi közvetlenül a gene-
ralisszimusz mellett áll. Sebaj, elvtár-
sak! Az elôzô moszkvai pártkong-
resszus tablóképébôl nemes egysze-
rûséggel kiretusálták a Sztálin és Rá-
kosi közt idvezülten álldogáló Ce-
denbál mongol fôtitkárt. Ennyi.

Frissebb példa is akad. 2003-ban egy 
Kovács László-fotón kellett –-- utólag 
–-- „eltávolítani” Marx és Engels fény-
képét, ugyanis a magát fotóz tató 
MSZP-potentát példaképei ott lógtak 
Laci bácsi hivatalának falán. Lenin, 
Sztálin, Rákosi, Kovács, Vona… Nagy 
csapat.

PRIDE-JAVASLAT: 
LEKONYULNI!

Kedves Momentum, így inkább ne 
képviseljetek minket, buzikat! –-- kéri 
a Pride-részvételre nógató Fekete-
Gyôr Andráséktól bizonyos Tonka Ál-
mos és Rosenfeld Mirjam a szombati 
Kettôs Mércén. A szerzôpáros érvelé-
sének lényege: okos buzi (hogy én is a 
cikkírók szóhasználatával éljek) ne 
hangolja önmaga ellen a hagyomány-
ôrzô heteroszexuálisokat. „Ha arcukba 
fitogtatjuk, hogy milyen f…szák is va-
gyunk mi, mert nekünk ez alap, akkor 
valószínûleg elsô reflexük nem a bé-
kesség lesz” –-- véli Álmos és Mirjam, 
egyébként nagyon helyesen. (A Mo-
mentum-vezér múlt heti videotoborzó-
ja azt sugallta, hogy a Pride-részvétel 
lényege: érted-e a XXI. századot –-- 
mert ha nem, bunkó vagy.) A szerzôk 
szerint ezek az emberek –-- mármint 
mi, lemaradt heterók –-- nem hülyék, 
nem maradiak, nem értetlenek, csak 
hát a mostani század mást mond ne-
kik.

Vajon hogyan fogadhatta az írást a 
büszkemenetre verbuváló Fekete-
Gyôr és a többi, harci tûzben égô 
szivárványos aktivista? Lekonyultak? 
Arra is kíváncsi lennék, mi a véle-
ménye errôl Parti Nagy Lajos koszo-
rús íróembernek, aki a pénteki meg-
nyitón arról beszélt: miközben föle-
melô, egyben elborzasztó, hogy a 
Pride elsôsorban a bátorság ünnepe. 
Majd hogy még nagyobbat szóljon, 
hozzátette: „Bízzunk benne, lesz még 
Magyarországnak LMBTQ-miniszter-

elnöke!” (Vagy elnöknôje –-- ha ciklus 
közben úgy dönt…)

Ábrándos óráimban néha elmeren-
gek: mi lesz, ha egyszer a Föld minden 
országában elfogadják a buzik házas-
ságát? Mi lesz a sok jogvédôvel, 
LMBTQ-élharcossal, gondterhelt libe-
rális szervezettel, ha az ô gyámolítá-
sukkal már nem lehet több szavazatot 
szerezni? Amikor ez a fajta hülyítés 
már nem lesz többé az ellenállás szim-
bóluma? Hogyan lesz tovább?

Addig viszont riadtan latolgatom: 
nem lesz-e abból valami bajom, hogy 
ezt az egész szexuális vircsaftot én 
még mindig a régi felállásban szere-
tem?

RAGASZKODNAK A 
LÁNCAIKHOZ

Újabb ismeretekkel gazdagodott, aki 
részt vett a Soros-féle Eötvös Károly 
Közpolitikai Intézet minapi konferen-
ciáján.

Egyebek mellett megtudhatta, a bíró-
ságnak figyelembe kell vennie, hogy 
amikor a civil szervezetek a polgári 
engedetlenség eszközeihez nyúlnak, 
azt mindenkor egy magasabb cél érde-
kében teszik.

E kapitális marhaságot az a Misetics 
Bálint mondta –-- talán nem véletlenül 
–--, aki sztárrandalírozóként vett részt 
annak idején a Fidesz-székház 2013-as 
elfoglalásában. Büszkén hozzátette, 
ezeknek az akcióknak a mindenkori 
célja nem más, mint a felforgatás, a 
provokálás és a zavarkeltés.

„A városligeti munkálatok folyamatos 
megzavarásával például elérhetô --– 
magyarázta a tenyérbemászó hülye-
gyerek –--, hogy ezáltal a projekt 
kiadásai elviselhetetlenül megnöve-
kedjenek, és a kormány kénytelen 
legyen leállítani.” (Kapcsolódó napi 
hír: ismét akcióztak a ligeti zöldek, a 
sajtó szokásos mozgósítása után né-
hányan fájdalmas arccal láncra verték 
magukat –-- ez jól fotózható, a tévében 
a sikolyok is klasszul átjönnek…) A 
hazafiak találkozóját ezúttal is amo-
lyan továbbképzésre szervezték a kor-
mánybuktatásra spekuláló civilek. 
(„Civilek”. Mondja meg már valaki, 
mitôl civil az Eötvös-brigád, vagy a 
Társaság a Szabadságjogokért, a Ma-
gyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor 
meg a hasonló felekezetek? Mondjuk 
úgy, „Soros-civilek”.)

Miseticsék nem titkolják, az ôsszel 
induló újabb akcióik legfontosabb cél-
ja a különféle állami intézmények, 
épületek elfoglalása lesz. Nagy ívben 
fütyülnek arra, hogy a napokban az 
igazságügyi miniszter nyílt levelében 
arról írt: lehet ugyan polgárilag enge-
detlenkedni, de az nem lehet egyenlô a 
káoszteremtéssel –-- viselni kell a kö-
vetkezményeket is.

Meg azt is –-- ezt én teszem hozzá --–, 
ha egy ilyen akciózás közben történe-
tesen engedelmességre intik ôket az 
igazi civilek.

ahogy 
Pilhál György 

látta

Verebek
Itthon vannak végre, megjött a Green Holidays utazási iroda mind az ötszáz-

hatvankilenc alaposan átvert utasa, véget ért az antalyai rémálom
Pihenés helyett kiszolgáltatottság, strandolás helyett reményvesztett várako-

zással telt a nyári vakációja sok száz embernek.
Tudjuk, a történet nem egyedi. Eddig is hagytak cserben és bizonytalanságban 

távol otthonuktól irodácskák a velük utazókat, és gyanítható, a folyamatos 
szigorítások ellenére is lesz még ilyen eset. A szomorú történet kapcsán roppant 
figyelemreméltó mondatok hangzottak el nemrég egy szakértô szájából. Arról 
beszélt, a károsultaknak feltûnhetett volna, hogy nemigen hirdetnek két hó-
nappal az indulás elôtt last minute utakat, és gyanúsnak kellett volna találniuk, 
hogyan lehet nyolcvan–százezer forint (400 dollár) az ára az egyhetes all inclu-
sive útnak repjeggyel és transzferrel együtt.

De miért éppen ez lett volna gyanús? Hiszen hány, de hány emberben nem 
hagyott kétséget a kilencvenes évek elején a Globex holding, amely harminchat 
százalékos hozamot ígért a tisztelt lakosságnak befektetési jegyeire –-- ez több-
szöröse volt az akkori banki kamatoknak --–, mint ahogy több, komoly tôkével 
bíró, befektetésekkel foglalkozó és botrányosan csôdbe menô cég sem fukar-
kodott az ígéretekkel. És akkor még nem beszéltünk Tribuszerné gondosan 
felépített piramisjátékáról, vagy éppen Bróker Marcsi bizalmi alapon mûködô 
városi házi bankjáról, mint ahogy nem szóltunk a „nagyobb pénzt várok külföld-
rôl, de addig is...” jól ismert szlogenrôl és a hasonló ámításokról.

Egyszerû lenne az egészet a kapzsiság, a mohó szapiensz effektusra szûkíteni, 
pálcát törve a becsapottak felett. Nyilvánvaló, a hiszékenység és a bizalom 
kézen fogva jár. Hiszen, visszatérve a korábbi példához, ki mert arra gondolni, 
hogy a televízióreklámban naponta megjelenô, erôtôl duzzadó Globex-oroszlán 
mögött egy súlyosan beteg nagymacska vonaglik, vagy hogy a kisvárosban 
nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendô befektetési tanácsadó szemrebbenés 
nélkül teszi zsebre az ott lakók megtakarított pénzét. 

Pedig gyanakodásban amúgy jók vagyunk. Mégis, a ha forintjainkról van szó, 
mintha megszûnne a veszélyérzetünk. Ezért is nézhetnek bizakodón a jövôbe a 
zavarosban halászók. Pontosan tudják, veréb volt, van és lesz.

Forró Péter (Magyar Hírlap)

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Mária Valéria, 2. A 
Szentivánéji álom c. színmûé, 3. Mar-
tin Sheené, 4. Fülek vára, 5. Az AS 
Romáé, 6. Bécshez, 1782-ben VI. Pius 
pápa ment el II. Józsefhez, 7. Jon, 8. 
1843-ban, 9. 1936, jaan. 20-án elhunyt 
V. györgy, az ôt követô VIII. Edward 
december 11-én lemondott a trónról, 
s az új király VI. György lett, 10. 
Huszonhét évig, 1978-tól 2005-ig.

E heti kérdéseink:

1. Melyik királyunkat avatták szentté 

1192-ben?

2. Hogy nevezik idegen szóval a 

narancsbôrt?

3. Mi a neve Jordánia 1999-ben trónra 

lépett uralkodójának?

4. Milyen betegségben halt meg I. 

Napoleon?

5. Mi a székhelye Alsó-Ausztria szö-

vetségi tartományának?

6. Ki írta Az ajtó c., nagysikerû regényt?

7. Mi a svéd fôváros, Stockholm finn 

neve?

8. Melyik országban látható Hue, az 

egykori császárváros romjai?

9. Melyik város repülôterei Mirabel 

és Dorval?

10. Mi a neve a zsidó imasálnak?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Használt a szúnyogriasztó, amit 

tegnap adtam? --- kérdi a szôke nôtôl a 
szomszédja.

--- Sajnos, nem. Egész éjjel csíptek a 
dögök, pedig este megittam az 
egészet!

* * *
Két anyuka beszélget:
--- Te, milyen jól break-el a fiad.
--- Nem break-el, csak a tolószékét 

keresi...
* * *

--- Mi a közös vonásuk a politiku-
soknak és a pelenkának?

--- ???
--- Mindkettôt gyakran kell cserélni, 

és ugyanabból az okból.
* * *

--- Mit csinál egy rendes vô, ha 
meghalt az anyósa?

--- ???
--- Elengedi a torkát.

* * *
Két rendôr megy az utcán, találnak 

egy gumibotot, az egyik megszólal:
--- Te ez nem a Béláé?
--- Kizárt, ô tegnap elvesztette.

* * *
–-- Doktor úr! –-- mondja az özvegy-

asszony a pszichológusának. --– Tegnap 
meghalt a férjem! Tiszta ideg va-
gyok!

–-- Ó, részvétem hölgyem! És mondja 
csak, volt a férjének utolsó kívánsá-
ga? –-- Igen.

–-- Na és mit mondott?
–-- Azt mondta: Mari, basszus, tedd le 

azt a puskát!
* * *

–-- Doktor úr, halálosan el vagyok 
keseredve! A férjem részegen ordíto-
zott velem, és a legsúlyosabb sérté-
seket vágta a fejemhez.

–-- És ezért tetszik telefonálni hajnali 
háromkor?

–-- Igen, mert nagyon nehezen nyugo-
dott meg. Ahogy látom, szüksége van 
egy-két öltésre is…

* * *
A kisfiú megkapja élete elsô számí-

tógépét, és mivel azt hallotta, hogy a 
számítógép mindent tud, gyorsan be is 
írja:

–-- Hol van most az apám?
A számítógép természetesen vála-

szol:
–-- A tavon pecázik.
De a srác csak nem nyugszik:
–-- Téves! Apám 3 éve meghalt.
Mire a válasz:
–-- Téves! Anyád férje halt meg 3 

éve!
* * *

Egy csinos nô ül a vonaton egy 
kabinban egy katonával.

A katona nagyban falatozik, mire az 
asszony is megkívánja és megkérdezi:

–-- Mondja, csinálna nekem is egy 
kicsike katonát?

Egyperces tudományÚgy néz ki, hogy nem 
fogunk életet találni a 

Marson
Kémiai anyagok mérgezô „koktélja” 

fertôtlenítheti a Mars felszínét, így 
valószínûtlen, hogy életet találnánk a 
vörös bolygón –-- állapította meg a 
szomorú eredményt egy új kutatás.

Mivel nem rendelkezik ózonréteggel, 
a Marsot pusztítóan erôs ultraibolya 
sugarak bombázzák. Az Edinburgh 
Egyetem kutatói azt találták, hogy ha 
az UV-sugárzás reakcióba lép a marsi 
talajban jelenlévô anyagokkal, bakté-
riumölô vegyületek jönnek létre, amik 
sterilizálják a vörös bolygó talajának 
felsôbb rétegeit.

A vörös bolygó talajának anyagait 
felhasználva tudósok kipróbálták, mi 
történne, ha egy Földön gyakori talaj-
baktériumot (Bacillus subtilis) kiten-
nének a marsi környezetnek.

A perklorátok marsi jelenlétére a 
NASA Viking leszállóegysége derített 
fényt még 40 évvel ezelôtt, a felfede-
zést végül a Phoenix leszállóegység 
erôsítette meg. A mikrobákat a kuta-
tók magnézium perkloráttal keverték 
össze majd a mixtúrát erôs UV-sugár-
zásnak tették ki.

Az eredmények alapján az organiz-
mus nagyon gyorsan elpusztult, esélye 
sem volt a túlélésre.
Elszomorító eredmények
A kísérlet második szakaszában a 

vas-oxid és a hidrogén-peroxid hatását 
vizsgálták meg a tudósok, ezek szintén 
megtalálhatóak a marsi talajban.

Amikor az elôbb említett vegyülete-
ket hozzáadták a perklorátokhoz és 
úgy bombázták a mixtúrát UV-suga-
rakkal, az élôlények 11-szer gyor-
sabban pusztultak el, mintha csak 
perklorátok jelenlétében tették volna 
ki ôket a káros sugárzásnak.

Az eredmények a Scientific Reports 
tudományos folyóiratban jelentek meg.

„Megfigyeléseink alapján a jelenkori 

berek különleges kapcsolatának ere-
detét kutatók számára is jelentôséggel 
bír ez a vizsgálat, hiszen sikerült ki-
mutatni, hogy már a kutyák ôse, a 
farkas is képes emberekkel személyes 
kapcsolatot kialakítani, amely felnôtt 
korban is megfigyelhetô” –-- mondta 
Ujfalussy Dorottya.

Az eredményeket a rangos Royal 
Society Open Science nemzetközi 
szakfolyóiratban közölték.

Tudja-e, hogy súlyos 
sérülést okozhat a 

mikrohullámú sütô?
Bizonyos feltételek mellett a folya-

dékok képesek túlhevülni a mikorhul-
lámú sütôkben, ami balesetveszéllyel 
jár együtt.
Hogyan mûködik a mikrohullámú 

sütô? 
Amikor bekapcsoljuk a gépet, mik-

rohullámok jönnek létre, nagyener-
giájú változó mágneses mezô keletke-
zik, pozitív és negatív pólussal. Ezek az 
elektromágneses hullámok, rezgések 
meghatározott hullámhosszal rendel-
keznek, egy méter és egy centiméter 
között, frekvenciájuk 300MHz és 
300GHz közötti.

Másodpercenként 250 millió rezgést 
végeznek, és kölcsönhatásba lépnek a 
felmelegítendô táplálékkal. Ezek a 
hullámok az étel dipólus molekuláit 
forgatják, rezegtetik, amelyek ener-
giát vesznek fel a mágneses mezôbôl, 
a rezgés által hô keletkezik és a kaja, 
ital felmelegszik.

Mivel az ételek általában tartalmaz-
nak vizet, fôleg a víz dipólusmolekuláit 
mozgatják a hullámok: forgatják, 
vonzzák-taszítják, másodpercenként 
elképesztô gyorsasággal.

Kikapcsolás után az étel még néhány 
percig fô, mert a molekulák nem tud-
nak hirtelen megállni.
És miért lehet ebbôl tragédia?
A folyadékok képesek túlhevülni, 

ami azt jelenti, hogy elérik ugyan a 
forráspontot, de mégsem keletkeznek 
buborékok.

Ahogy fentebb említettük, ez homo-
gén folyadék esetén történhet meg, 
amennyiben sima felületû bögrében 
melegítjük.

Ilyenkor felgyülemlik a feszültség, 
és amikor kivesszük poharat, megmoz-
dítjuk, vagy beletesszük a kanalat, e 
mechanikai hatásra a feszültség felol-
dódik, és az arcunkba robban a felforrt 
folyadék.

Szembe fröccsenve rossz esetben ez 
akár vakságot is okozhat.

Vannak gyártók, akik elôírják, hogy 
tegyünk bele a csészébe vagy bögrébe 
mûanyag kanalat, vagy cukrot, vagy 
egyebet, ---- attól függôen, mit szeret-
nénk fogyasztani-, hogy buborékok 
keletkezhessenek, és ne tudjuk túlhe-
víteni a folyadékot.
Tûzhely, kondenzáció, és ónos esô: 

rokon folyamatok hordozói
Tûzhelyen ez azért nem fordulhat 

elô, mert ott másképp, egyenletesen 
melegszik fel a víz, és képes felforrni. 
A tûz felmelegíti az edényt, és az 
edény fala adja át a hôenergiát a víz-
nek.

Mikrohullámú sütôben a mikrohullám 
melegíti fel az ételt, és az étel az 
edényt.

Hasonló dolog a folyadékok túlhûlése. 
Mínusz 30 Celsius- fokra is lehûlhet a 
víz, anélkül, hogy megfagyna.

–-- Egy pillanat hölgyem, elôbb befe-
jezem az evést.

* * *
Csörög a telefon:
–-- Halló! Szia itt a papa! Adnád a 

mamát egy pillanatra?
–-- Most nem tudom papa, mert fent 

vannak a hálószobában a Béla bá-
csival.

–-- Légy szíves tedd mellé a kagylót, 
és szaladj fel. Csak kiálts be: a papa 
telefonált, hogy mindjárt hazaér.

A gyerek nemsokára visszatér:
–-- Papa, bekiabáltam. Erre a mama 

nagyon megijedt. Megbotlott a füg-
gönyben, és kiesett az ablakon.

A Béla bácsi is nagyon megijedt, és ô 
is kiugrott az ablakon, egyenesen a 
fürdômedencébe. De elfelejtette, hogy 
nincs benne víz. Így azt hiszem mind-
ketten meghaltak…

Kis szünet a vonal másik végérôl:
–- Medence??? Ez nem az 585-3587?

* * *
Paraszt bácsi feljön Pestre, és be 

akar menni a kaszinóba játszani, de 
nem engedik, mert nincsen nyakken-
dôje. Ekkor odalép hozzá egy jól öl-
tözött figura és így szól:

--- Játszani akar? Jöjjön inkább ve-
lem, nálunk sokkal többet nyerhet!

A paraszt bácsi rááll a dologra. Be-
mennek egy pincébe, ahol már bent ül 
öt hamiskártyás.

--- No, öreg! Mit játszunk? Pókert?
--- Hát, azt én nem ismerem!
--- Talán kanasztát?
--- Hát, én olyat se tudok!
--- Akkor valami vidékit? Talán snap-

szert?
--- Én sajnos aztatat se ismerem!
--- Akkor mit tud játszani?
--- Pimpôkét!
A hamiskártyások ugyan nem isme-

rik a játékot, de a kártya az kártya, hát 
ráállnak. A paraszt bácsi kioszt min-
denkinek egy-egy lapot, megteszik a 
téteket, majd felfordítja a lapját és be-
mondja: „pimpôke!”. Majd bezsebeli a 
nyereményt. Így megy ez még jó né-
hány körön át, mikor az egyik hamis-
kártyás kitalálta, hogy most majd ô 
mondja be, hogy pimpôke és vissza-
nyerik a pénzüket. Le is adja a drótot a 
többieknek, hogy triplázzák meg a té-
teket. Még a paraszt bácsi elôtt gyor-
san felcsapja a lapját, bemondja a 
pimpôkét, ám mikor a tétekhez nyúlna, 
a paraszt bácsi megfogja a kezét:

--- Nono, fiam!
Felfordítja a lapját és közli:
--- Royal pimpôke!
***
Egy fiatal férfi betér a templomba 

gyónni:
--- Atyám, nagy bûnt követtem el, egy 

felebarátom felesége annyira kihívó 
volt, hogy elcsábított, és hát már meg 
is történt a jóvátehetetlen.

--- Nyugodj meg fiam. Ki volt az ille-
tô? Csak nem a postamester felesége, 
Mrs. Brown?

- Nem mondhatom meg, atyám!
- Ugyan, fiam! A fûszeres felesége, 

Mrs. Simpson?
- Hova gondol atyám!
- Akkor biztos a körzeti orvos 

felesége, Mrs. Stephens...
- Nézze atyám, most nem mondhatok 

többet. Talán a jövô héten újra el-
jövök.

A templom elôtt a fiatalembert 
megkérdezi a barátja:

- No, nyertél-e bûnbocsánatot?
- Azt nem, de kaptam három isteni 

tippet!

Mars felszíne rendkívül károsan hat a 
sejtekre, ami az oxidánsok, vas-oxidok, 
perklorátok és UV-sugarak halálos 
koktéljának számlájára írható” -– von-
ták le a konklúziót az egyetem munka-
társai.

Ez persze nem jelenti száz százaléko-
san azt, hogy a Mars teljesen kihalt 
lenne, de ha vannak is élôlények a 
bolygón, azokat a felszín alatt kell ke-
resni.

Lehet-e barátság ember 
és farkas között? 

Az ELTE TTK Etológia Tan-székének 
legfrissebb kutatásában farkas és 
ember kapcsolatát vizsgálták.

Meglepô, de már a kutya ôse is képes 
személyes kapcsolatot kialakítani ne-
velôjével: az ELTE etológusai ezúttal 
az ember és a kézben nevelt farkasok 
viszonyát vizsgálták, melynek során a 
kutatók saját otthonukban nevelték fel 
a kisfarkasokat a lehetô leginkább in-
gergazdag környezetben.

Magunkkal vittük ôket napi tevé-
kenységeink közben, autóban, buszon, 
villamoson, az egyetemre, éjszaka ve-
lünk egy ágyban aludtak” –-- mondta 
a kutatásról Ujfalussy Dorottya, a 
tanulmány elsô szerzôje.

„Arra voltunk kíváncsiak, hogy kia-
lakítanak-e ezek a kézben nevelt far-
kasok kötôdést az ôket nevelô embe-
rekkel. Elsô erre vonatkozó kutatá-
sunkból kiderült, hogy a farkasok 16 
hetes korban nem mutatnak a klasz-
szikus értelemben vett kötôdést az 
ôket nevelô ember felé, vagyis idegen 
helyen a nevelô jelenléte nem nyújt 
számunkra biztonságot” –-- hívta fel a 
figyelmet Gácsi Márta, az Etológia 
Tanszék tudományos fômunkatársa. A 
kutatók azonban úgy érezték, hogy a 
kép ezzel még nem teljes. Hogy to-
vább árnyalják azt, idôsebb korban is 
megvizsgálták a farkasokat, egy szá-
mukra kevésbé stresszes helyzetben, 
amelynek során különbözô mértékben 
ismerôs emberek látogatták meg ôket 
saját területükön. Azt vizsgálták, hogy 
a farkasok az egyes látogatókat ho-
gyan üdvözlik, például mennyi idôt 
töltenek a közelükben vagy mennyire 
keresik velük a fizikai kontaktust.

Eredményeik szerint a kézbôl nevelt 
farkasoknál még felnôttkorban is tet-
ten érhetô a nevelôjük és közeli isme-
rôseik iránti ragaszkodás, hiszen job-
ban keresték a közelségüket, mint az 
idegenekét, akik felé viszont gyakran 
félelem jeleit mutatták.
Az eredmények
A kutatás eredményei arra engednek 

következtetni, hogy a kutya-ember és 
farkas-ember közötti viszony különb-
ségei nem abból eredeztethetôk, hogy 
a farkas képtelen emberekkel szoros 
kapcsolatot kialakítani és azt fenn-
tartani, hanem inkább abból, hogy a 
kutyák egész életük során az emberrel 
függô viszonyban maradnak, míg a 
farkasok 16 hetes korban már sokkal 
önállóbbak, az egyedüllét számunkra 
nem jár akkora szorongással.

Ennek valószínûleg az lehet az oka, 
hogy az ilyen korú farkaskölyköket a 
falka felnôtt tagjai már rendszeresen 
hagyják egyedül hosszabb-rövidebb 
idôre.

„Eredményeink nagyon fontosak a 
farkasokat fogságban tartó intézmé-
nyek számára, mind az állatok jóléte, 
mind a dolgozók biztonságának szem-
pontjából. Emellett a kutyák és em-

A fagyáshoz úgynevezett kondenzá-
ciós magvakra van szükség, ame-
lyekre kifagyhat a víz. Ezek lehetnek 
porszemek, pollenek, amelyek a leve-
gôben lebegnek.

A túlhûlt vízcseppek veszélyeztetik a 
repülôgépeket, mert ha a gép egy 
túlhûlt vízcseppekbôl álló felhôbe be-
lerepül, a vízcseppek kifagynak a gép 
szárnyára, ennek következtében meg-
változnak az aerodinamikai viszonyok, 
és a repülôgép lezuhanhat. Hogy ez ne 
történhessen meg, a szárnyakat elekt-
romosan melegítik.

Így keletkezik az ónos esô is. A túlhûlt 
vízcseppek lehullanak, és, ahogy a ta-
lajjal, tárgyakkal ütköznek, kifagynak 
rájuk, ami, ha nem vigyázunk, akár 
súlyos balesetet is okozhat.



05:25 Balatoni nyár 
06:50 Öt kontinens 
07:20 Ridikül
Bánj a pénzzel okosan!
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

 08:30 Orosz nyelvû hírek 
 08:40 HungarIQ - Minden, 
ami magyarMagyar Zoltán, 
A mai adásban bepillantást 
nyerhetünk a tornászok vi-
lágába, bemutatjuk a ma-
gyar-vándort, és a tornászt, 
akirôl elnevezték, Magyar 
Zoltánt.
09:10 Világ 
09:35 Summa
09:55 Önkéntesek 
10:25 Ortodox örömhír 
11:00 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Egy pikoló világos 
(1955)Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Ruttkai Éva 
(Cséri Juli), Bitskey Tibor 
(Kincse Marci), Bulla Elma 
(Csériné), Schubert Éva 
(Gizus), Görbe János (Kin-
cse)Kincse Marcinak régen 
tetszik a vele egy házban 
lakó Cséri Julika, de mielôtt 
szerelmük kibontakozhatna, 
a fiút behívják katonának. 
Juli gyárba kerül dolgozni, 
ahol rossz társaságba keve-
redik
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk 
13:35 Ízôrzôk Vitnyéd
Körsétánkon elsôként az 

tûnt fel, hogy mennyi tiszta 
vizû forrás, patak és tó 
található a falun belül.
14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy! 
15:00 Roma Magazin 
15:30 Domovina 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Székely vágta

Hetedik éve szervezik meg 
a Nemzeti Vágta sepsiszent-
györgyi elôfutamát, a Szé-
kely Vágtát. 
20:00 Hogy volt?! (2016) 
Nagy Feró Az elsô magyar 

punk zenekar, a Beatrice  a 
rajongóknak, egyet jelen-
tett a szabadság érzésével, a 
bátor véleménynyilvánítás-
sal és az önfeledt szórako-
zással.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013) 
Bunda Magyar bûnügyi té-

véfilmsorozat  Csizit, a profi 
bokszbajnokot meggyilkol-
ja a sportfogadási maffia. 
22:35 Életmûvész (2014)
Vastag Csaba
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2013) 
Rozsály-”Bérci tetô”
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Egy pikoló világos 

(1955)  Magyar romantikus 
film Marci egy év után 
hazalátogat és mélységesen 
csalódva a lányba
03:45 Nyitott stúdió (1992)   

 Phrala (Testvérek)
04:05Hogy volt?! (2016)

  Nagy Feró
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2017. július 20. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 24. hétfô Július 25. kedd Július 26.  szerda

Július 27.  csütörtök

Július 28. péntek Július 29.  szombat Július 30.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül Divatfüggôk
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:40 Térkép 
09:10 Család és otthon 
09:35 Magyar gazda 
09:55 Református magazin 
10:25 Metodista ifjúsági 

mûsor
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Úton-útfélen 
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek 

 11:30 A rablólovag (1988)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Balázs Péter 

(László gróf), Bessenyei 
Ferenc (Ferenc gróf), Kaló 
Flórián (Mihály gróf), A 
nagybirtokos Cserháti csa-
lád feje, a hetvenéves Cser-
háti Ferenc gróf vidéki 
villájába hívja rokonait és 
bejelenti nekik, hogy fele-
ségül kívánja venni a fiatal 
és csinos Anna kisasszonyt. 
Jegyajándékul már a villát 
a nevére is iratta. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Szerelmes földrajz 
Péterfy László  Kossuth-

díjas festô, szobrászmûvész 
a székelyföldi Nyárádselyén 
született.  Útitársa a lánya, 
Péterfy Bori énekesnô, szí-
nésznô lesz.
13:45 Térkép
14:15 Életkor 
14:40 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:10 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi   

15:40 Útravaló
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Székely vágta  A há-

romnapos verseny izgal-
mas, szoros futamokat ígér,   
20:00 Budavári Palotakon-
cert (2013) Operett gála a 
Budai Vár Oroszlános udva-
rában 2013 augusztusában -   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
A nyomozó nyomában
Egy nyomozót holtan szed-

nek ki a Dunából. A nyomo-
zást hamar lezárják, ám 
Szondi makacsul megy az 
orra után, és megérzései ez-
úttal sem hagyják cserben.
22:35 Ég, föld, férfi, nô 

(2014) Szigetköz Az a hír 
járja, hogy a Dunában lehet 
aranyat mosni
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2013)
Gutin-hegység - A kárpáti 

vulkán taréja
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 A rablólovag (1988) 
Magyar tévéjáték
03:40P’amende  A hit kato-

nái Bemutatjuk a Debre-
cenben mûködô Üdvhadse-
reg  Keresztény Egyházat.
04,10 Budavári Palota-kon-

cert (2013)
 05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül
Extrém lánykérések
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 

 08:30 Orosz nyelvû hírek 
 08:50 Magyar Krónika 
Mûvésztelep
09:20 Médiaklikk 
09:45 Útravaló 
10:00 Az én ’56-om (2016)
Bácskai Endre
10:10 A sokszínû vallás
10:25 Kérdések a Bibliában
10:40 Így szól az Úr!
10:45 Kereszt-Tények 
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Hátország (1976)

  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Cseke Péter 

(Péter), Dancsházi Hajnal 
(Emma), Tordy Géza (De-
zsô), Tímár Éva (Dusi), Az 
utolsó mondén, szerelmes 
nyár 1943-ban a Balatonon, 
egy egyetemista fiú, Péter 
szemével. Aki nagy valószí-
nûséggel nem más, mint az 
ifjú Karinthy Ferenc, aki a 
Hátország címû novelláskö-
tetében idézte fel nyugtalan 
ifjúságának emlékeit.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Az én ’56-om (2016) 
Kele Lajosné
13:50 Az én ’56-om (2016) 
Ivánfi Jenô
14:05 Magyar Krónika 
14:35 Család és otthon 
15:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2010) 
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - V. évad (2013)
Szól a rádió Miután elra-

bolnak egy népszerû rádiós 
mûsorvezetôt, és váltság-
díjat követelnek az életéért
22:35 Ég, föld, férfi, nô 

(2014) Somogy
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2013)
Kelet-Szlavónia- Feltáma-

dás a romokból
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írt
 02:20 Hátország (1976)

  Magyar tévéfilm  Az ifjú 
Karinthy Ferenc, aki a Hát-
ország címû novellásköteté-
ben idézte fel nyugtalan 
ifjúságának emlékeit.
03:35 Ízôrzôk (2010)
Sándorfalva
04:05 Nem csak a 20 éve-

seké a világ (2003)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül
Félig tele, félig üres?
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:45 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora
09:15 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:00 Isten kezében
10:30 Katolikus krónika 
11:00 Angol nyelvû hírek 

  11:15 Tálentum (2001)
  Somogyi Gyôzô   festômû-
vészrôl kevesen tudják, hogy
az ortodox egyház kitûnô 
ismerôje.
11:40 Vihar a Sycamore 

utcában (1959) Magyar 
tévéfilm  Szereplôk: Bánki 
Zsuzsa (Phyllis Hayes), 
Básti Lajos (Joseph Blake), 
Berek Kati (Anna Blake), 
Egy amerikai kisváros tisz-
tes villanegyedében titokza-
tos dolgokra készülnek an-
nak kevésbé tisztes polgá-
rai. Miután kiderítették, 
hogy az egyik lakó bör-
tönben ült, kiközösíteni ké-
szülnek a tisztes családi 
életet élô embert, aki azért 
került börtönbe, mert meg-
tagadta az Amerika-ellenes 
tevékenységet vizsgáló Mc-
Carthy bizottság kérdéseire 
a választ. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem 
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély 
15:05 Életkerék 
15:35 Öt kontinens 
16:10 Család-barát váloga-

tás
17:10 Szerelmi álmok 

( 1 9 3 5 ) M a g y a r - n é m e t -
osztrák játékfilm  Szereplôk: 
Táray Ferenc (Liszt Fe-
renc), Z. Molnár László 
(Gróf Duday), Báthory Giza 
(Madelaine, a felesége),  
Duday Mária grófnô báró 
Eötvös Péter menyasszonya. 
De amikor  találkozik Liszt 
Ferenccel, házasság helyett 
inkább Weimarba megy, 
hogy a tanítványa lehessen. 
18:45 „Lehettem volna...”-

Psota Irén arcai (2004)
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - V. évad (2013) 
Egy gyújtogató egyre 

veszélyesebb tüzeket okoz:   
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
(2014) Tata Eszter és Pepe 
útnak indulnak
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája   
00:30 Hazajáró (2013)
Liptói-havasok- A Rohács-

csoport ôszi tüneményei
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Vihar a Sycamore 

utcában (1959)
03:25 Ízôrzôk (2010)  Békés-

szentandrás
04:05 Évszakok Balázs Fe-

cóval (2001)      
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Szerelmi álmok 
(1935) Magyar-német-
osztrák játékfilm  Duday 
Mária grófnô báró Eötvös 
Péter menyasszonya. De 
amikor  találkozik Liszt 
Ferenccel, házasság helyett 
inkább Weimarba megy, 
hogy a tanítványa lehessen. 
Ott hamarosan beleszeret 
Liszt kedvenc tanítványába, 
Franz Wendlandba. 
07:00 Fantastic Places 
07:15 Ridikül Szépkorúak
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
  08:40 Unió28
09:05 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz 
Péterfy László  útitársa a 

lánya, Péterfy Bori énekes-
nô, színésznô lesz.
10:05 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens  egy 

nemzet a világ magyarságát 
összefogó mûsor.
11:10 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Címzett ismeretlen 
(1935)Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Ágay Irén 
(Szabó Teri), Ráday Imre 
(Pali), Kabos Gyula (Stangl), 
Ernst Heinz Haussermann 
Pali, a gazdag aranyifjú 

elsô látásra beleszeret a ba-
latonföldvári postáskisasz-
szonyba, Teribe. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Gál Sándor -  Egyetlen 

idô - Portréfilm Gál Sándor 
író, költôrôl
14:10 Bolha-piac-gazdaság 

(2015)    (angol felirattal)
2/1.: Láng Gépgyár
Magyar dokumentumfilm-

sorozat  A sorozat az ötvenes 
években felturbózott ma-
gyar ipar zászlóshajóinak 
történetét, „tündöklését és 
bukását” mutatja be. 
14:35 Család-barát
16:05 Balatoni nyár 
17:45 OTP Bank Liga
3. forduló Élô közvetítés
22:30 Nincs kegyelem 

(2006) Magyar filmdráma
Egy isten háta mögötti kis 

faluban meggyilkolnak egy 
idôs férfit. 
23:45 Opera Café

  00:20 Evangélium
  00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:30 Gasztroangyal
  Magyarlapád
02:25 Én vagyok Jeromos 

(1970)  Magyarfilmvígjáték  
Szereplôk: Alfonzó (Jero-

mos), Harsányi Gábor A 
honi munkamorált csipkedô 
szatíra fôszereplôje két csa-
tornatisztító „szaki”.
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

 Jánosi zenekar
04:05 Mindenbôl egy van   

1.Dani álma, 2. A randi
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:05 Térkép
07:35 Gasztroangyal 
Magyarlapád
08:35 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek 

  08:50 Orosz nyelvû hírek 
  09:05 Minden tudás 
09:30 Profit7 
09:55 Kárpát expressz
10:20 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
10:50 Térkép
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Lila akác (1934)  Ma-

gyar romantikus film  Sze-
replôk: Ágay Irén (Tóth 
Manci), Biller Irén (Hédi, 
táncosnô), Nagy György 
(Pali), Kabos Gyula (Ange-
lusz), Gózon Gyula (Weber), 
Tóth Manci masamódból 
lett kartáncosnô megismer-
kedik Palival, a csinos bank-
fiúval, és halálosan belesze-
ret.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Nagyok 
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Bolha-piac-gazdaság 

(2015)  Gyôri Keksz A 
sorozat az ötvenes években 
felturbózott magyar ipar 
zászlóshajóinak történetét, 
„tündöklését és bukását” 
mutatja be. A rendszerváltás 
után elindultak a Magyar-
országon a privatizációs 
folyamatok.
14:20 Család-barát
15:50 Balatoni nyár 
17:15 Öt kontinens
17:45 OTP Bank Liga 

labdarúgó mérkôzés
3. forduló Élô közvetítés
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 On the Spot (2014) 

Diktátorok gyermekei - Ang 
Szan Szu Csi
22:35 133 nap - A Tanács-

köztársaság története(2015)  
Dicsôséges vagy éppen 

szégyenletes. Hetven éven 
át vagy csak pozitív vagy 
csak negatív köntösben mu-
tatta be a 133 nap történe-
tét.
23:35 Hangvilla
00:05 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek Szabó Dezsô - 
„Minden magyar felelôs 
minden magyarért.” 
00:35 Magyar elsôk (2004) 
Az elsô magyar mozis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Hogy volt?! (2016) 
Kállay Bori felvételeibôl
02:25 SÁRDY JÁNOS 110 

  Fiú, vagy lány (1944)
Magyar játékfilm  (ff.)
04:00 Lila akác(1934)

Magyar romantikus film
Egy szerelmi háromszôg 

története.
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül   Tükröm, 

tükröm, mondd meg!
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:40 Nagyok 
09:10 Esély
09:35 Kék bolygó 
09:55 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:20 Világ-Nézet
10:50 A Biblia a magyar 

költészetben (2013)
Keresztury Dezsô
11:05 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Világörökség Portu-
gáliában (2008) 
A Szent Jeromos Kolostor
11:50 Szép Ernô: Május 

(1963) Magyar tévéjáték 
Szereplôk: Szabó Gyula (A 
fiú), Halász Judit (fh - A 
lány), Agárdy Gábor (Az 
öngyilkos), Horesnyi László 
(Az elsô világháború idején 
a Városligetben egy este 
összetalálkozik egy szerel-
mespár és egy öngyilkos-
jelölt. „Nézzétek, fiaim. Én 
itt fel akarom akasztani ma-
gamat. Ma olyan szép csen-
des tavaszi este van. Kijöt-
tem, hogy ma este fela-
kasztom magam. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok 
14:15 Kárpát expressz
14:40 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi     

15:10 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Család-barát váloga-

tás
16:40 Balatoni nyár 
18:40 Magyar rock (2010) 
19:40 Legenda (2013)

  Cserháti Zsuzsa
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - V. évad (2013)
A tékozló fiú   Kornél fel-

függesztése után egy ködös 
nyom különös helyszínre 
vezeti a csapatot: egy tuning 
mûhelybe, ahol Szondinak 
egy eltûnt Suyota Perfecto 
ügyében kell eljárnia. Vajon 
hogyan kapcsolódik mindez 
Kornélhoz? Van egyáltalán 
remény a fiú tisztázására?
22:35 Ég, föld, férfi, nô 

(2014)  Bakony  Eszter és 
Pepe izgalmas utazásra in-
dulnak a Bakonyba. 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:25 Hazajáró Kôhát - A 

máramarosi só birodalma
Túraútvonalunk: Aknasu-

gatag, Máramarossziget, 
Hosszúmezô.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
02:15 Szép Ernô: Május 

(1963)Magyar tévéjáték  
„Nézzétek, fiaim. Én itt fel 
akarom akasztani maga-
mat. Menjetek el innen, 
legyetek olyan szívesek!
 03:15 Nyitott stúdió (1992)   

 a Téka együttes
03:45 Legenda (2013)

 Cserháti Zsuzsa
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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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.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

Tisztelt  Szerkesztôsége

Garami András vagyok Budapest-

rôl. Egy régi barátomat keresem, aki a 

hetvenes évektôl Melbourne-be, Vic, 

lakik. Nem tudom hogy találhatnám 

meg. Bizonyos Simon Mihályt, vagy 

Michael Simont. Ha jól emlékszem 

szakácsként dolgozott valamelyik 

magyar étterembe a városba. Nagyon 

régen nincs kapcsolatom vele, és 

szeretném megkeresni. A feleségét 

Ágnesnek (Simon) hívják. 

Üdvözlettel

Garami András

a.garami@ibs.hu

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

BETEGGONDOZÁST, háztartási 

munkát vállalok. Sydney és környéke.

Tel.0432-614-515, (02) 8807-0318.

Grüner Péter búcsúzni készül
(bôvebben következô számunkban)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

NÉMETORSZÁGBÓL most áttele-
pült, a hatvanon alig túli magyar fér-
fi, 50-60 év közötti egyedülálló, füg-
getlen magyar hölgy ismeretségét 
keresi. Bemutatkozó levelet „Elsô 
próbálkozás” jeligére a Szerkesztôség-
be vár.

Tisztelt Magyar Élet Szerkesztô-

sége!

A Szerkesztôség segítségét kérem 

abban, hogy Magyarországon, Nagy-

rada község szülöttének (Iker Anna) 

gyermekét szeretnénk megkeresni, és 

a kapcsolatot felvenni vele. Iker Anna 

lánya Gelencsér Ágnes Zsuzsanna 

(született: 1949.08.07. Budapest XIII. 

kerület, anyja neve: Iker Anna), akit 

1967-ben vitt ki édesanyja Auszt-

ráliába.

Üdvözlettel:

Zsiga Zsolt polgármester

garaboncpmh@t-online.hu

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 
egy fürdôszobás ház Narre Warren-
ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 
költség hozzájárulás. Nagy méretü 
szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 
$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-
962 Justin

Idôsgondozói végzettséggel 
és tapasztalattal, 

gondozói munkát vállalok 
Sydney-ben. 

Telefon: 0431 534-265


