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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Szijjártó Péter az interjúra reagálva kijelentette: Európában hadviselés 

zajlik azokkal szemben, akik nem hajlandók illegális bevándorlókat befogadni, 
ennek a hadviselésnek két eszköze van: a jogi és a pénzügyi fenyegetôzés. A 
miniszter szerint létezik egy „Soros-terv” arról, miként kell fenyegetéssel 
rávenni országokat arra, hogy migránsokat fogadjanak be. Az osztrák kancellár 
a magyar miniszter szerint nyilatkozatával „beállt” azon balliberális politikusok 
közé, akik ezt támogatják, és kinyilvánította, hogy el akarja venni a szerzôdések 
alapján járó uniós forrásokat.

Diplomáciai úton tiltakozott Varsó Christian Kern nyilatkozata miatt, 
amelyben az osztrák kancellár Magyarország és Lengyelország uniós támo-
gatásának csökkentését szorgalmazta egyebek között a menekültelosztási 
kvóta kapcsán --- derül ki a lengyel külügyi tárca honlapján nyilvánosságra 
hozott közleménybôl.

A közlemény szerint a lengyel külügyminisztérium képviselôi a varsói oszt-
rák nagykövettel folytatott megbeszélés során Lengyelország tiltakozását 
fejezték ki az interjúban foglalt „több javaslat és értékelés” miatt.

Az uniós jogra, valamint “az Európai Unió strukturális alapjainak lerakásakor 
elfogadott célokra” hivatkozva a lengyel diplomaták annak “helytelenségére és 
alaptalanságára” mutattak rá, hogy Kern az uniós alapokból való támogatás 
csökkentése mellett állt ki ---- olvasható a közleményben.

Arra vonatkozóan, hogy Kern az interjúban kifogásolta Varsónak és Buda-
pestnek a menekültek elosztására vonatkozó álláspontját, úgy értékelve, hogy a 
két ország hajlandósága az európai szabályok betartására “nagyon csekély”, a 
lengyel diplomaták a közlemény szerint leszögezték: az Európai Unió Bíró-
ságánál beperelt kényszerû menekültátirányítás ügye semmiképpen nem függ 
össze az uniós strukturális alapok témájával.

Ugyanígy értékelték a Lengyelországgal szemben az Európai Bizottság által 
elindított kötelezettségszegési eljárás és az uniós támogatások közötti össze-
függést. A beszélgetés során a felek abban állapodtak meg, hogy a lengyel állás-
pontot “sürgôsen” továbbítják az osztrák külügyminisztériumba és a kancellári 
hivatalba ---- áll a lengyel dokumentumban.
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Augusztus 9-én Emôd névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Há-
gár, János, Máté, Orlandó, Roland, 
Román névnapja van.
Augusztus 10-én Lôrinc névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amadé, 

Amadea, Amadeusz, Amadó, Asztéria, 
Bianka, Blanka, Csilla, Csillag, Enzó, 
Loránd, Lóránt, Orlandó, Roland név-
napja van.
Augusztus 11-én Zsuzsanna, Ti-

borc névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dulcinea, 

Filoméla, Filomén, Filoména, Fióna, 
Ince, Kiara, Klára, Klarisz, Klarissza, 
Lilian, Liliána, Lilianna, Lilibella, Lili-
en, Liliom, Lulu, Lujza, Szanna, Tarján, 
Tibor, Tícia, Trajánusz, Tullió, Zsanka, 
Zsanna, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuzsánna, 
Zsuzska névnapja van.
Augusztus 12-én Klára névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dina, 

Hilár, Hilária, Hilárion, Hiláriusz, Hil-
da, Hildelita, Kiara, Klarisz, Klarissza, 
Larina, Letícia, Létó, Letti, Orália, 
Sugár, Sugárka, Tícia névnapja van.
Augusztus 13-án Ipoly névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áldáska, 

Barakon, Barakony, Belinda, Benedet-
ta, Benedikta, Beneditta, Benita, Elen, 
Elena, Eleni, Elin, Emôd, Enid, Gerda, 
Gertrúd, Hannó, Hippia, Hippolit, 
Hippolita, Ibolya, Ince, Ippolita, János, 
Jerta, Kamélia, Kászon, Kasszián, 
Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, 
Via, Víta, Vitália névnapja van.
Augusztus 14-én Marcell névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Atanáz, 

Atanázia, Bere, Celesztina, Marsall, 
Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Mon-
tika, Özséb, Tanázia névnapja van.
Augusztus 15-én Mária névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréd, 

Ali, Asszunta, Masa, Napóleon, Tarzí-
cia, Tarzíciusz névnapja van.
Augusztus 16-án Ábrahám név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábrán, 

Áhim, Amelita, Csépán, Dioméd, Ibra-
him, István, Joachim, Joáhim, Joakim, 
Rokkó, Rókus, Stefán, Szeréna, Sze-
rénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szi-
rom, Szironka, Teodor, Ugor névnapja 
van.
Augusztus 17-én Jácint névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Aminta, Arika, Arikán, Emiliána, Ete, 
Hetény, Kármán névnapja van.
Augusztus 18-án Ilona névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Age-
nor, Elen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, 
Illa, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Je-
lena, Jelka, Lenke, Rajnald, Rinaldó, 
Ronald névnapja van.
Augusztus 19-én Huba névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ber-
nárd, Bernát, János, Lajos, Szebáld 
névnapja van.

DOLLÁR 
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Érik már a Zala megyei 
magyar kivi

Tonnaszámra termesztik a kivit a Zala megyei Becsehelyen. Már a magyar 
boltokban is lehet kapni a magyar kivibôl.

Miklós Ákos Márton, a birtok szakmai vezetôje apjától „örökölte” a kivi 
iránti szeretetét, otthon az 1990-es években próbálkoztak a termesztésével. Né-
hány éve fedezték fel a kivitermesztéshez kiváló adottságokkal rendelkezô 
Becsehely dombokat, ahol 2012 óta nagyüzemi módszerekkel termesztik a kínai 
gyümölcsöt. Négy hektáron közel háromezer tô kivi sorakozik a domboldalakon, 
a májusi virágzás után október közepén szüretelik, de már most roskadoznak a 
vesszôk a gyümölcsök sokaságától.

A környéken sokaknak voltak kivibokrai, de nagyüzemi módszerekkel senki 
nem próbálkozott. Az éghajlati és talajviszonyok kedveznek a kivinek, hiszen 
egyrészt soha nincs mínusz 10 Celsius-foknál hidegebb, a kötött, agyagos talaj 
pedig jól megtartja a vizet. A kiviültetvény méreteiben egyedülálló Magyaror-
szágon.

A dél-zalai dombokon évszázadok óta termesztenek szôlôt, de a nagy munka-
igényû kisparcellás termelés inkább ráfizetéses ---- vélekedik Miklós Ákos 
Márton. A kivi azonban helytakarékosabb is, tavaly viszont már több tonnányi 
mennyiséget adtak el egy nemzetközi üzletlánc hazai cégének.

Az üzletekbe kerülô dobozon is rajta áll, hogy magyar kivi Becsehelyrôl, a 
sikere pedig azért is nagy, mert húsosabb, magasabb a szárazanyag- és cukorta-
rtalma, továbbá hónapokig eltartható hûvös helyen.

Az európai boltokban olasz és új-zélandi kivit árusítanak, de az importgyü-
mölcs 3-4 százalékát egy-két éven belül kiválthatja a becsehelyi kivi. Az ültet-
vény 8-10 éves korára éri el a maximális termôkapacitását, akkor már nagyjából 
90 tonna körüli mennyiséget szüretelhetnek.

Számtalan egzotikus gyümölcsöt termesztenek még kisebb mennyiségben a 
környéken, van itt khakigyümölcs, füge és pekándió is, de a pálmáktól a többfé-
le bambuszfajtáig nagyon széles a választék.

Az osztrák 
szociáldemokratáknak is be kell 

látniuk, hogy a 
Monarchia kora véget ért

Visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az 
Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) parlamenti frakcióvezetôjének bírálatát.

Andreas Schieder az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva egyebek 
mellett „színvonaltalannak” nevezte Szijjártó Péter kijelentéseit az osztrák 
kancellárról, és azt hangoztatta, hogy az unió egy értékközösség, amelyet „nem 
szabad összekeverni egy bankautomatával”.

A magyar tárcavezetô újságírók kérdésére úgy reagált, hogy Bécsben ideje 
lenne mindenkinek rádöbbennie arra, „még a szociáldemokrata barátainknak 
is”, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idôszaka véget ért. Legitim dolog, hogy 
Budapesten más az álláspont, mint Bécsben. El kell fogadniuk, hogy a magyar 
emberek véleménye különbözhet az osztrák emberek véleményétôl --- hangsú-
lyozta.

Amikor az osztrák kancellár méltatlan módon megtámadja Magyarországot, 
elvitatja, hogy Magyarország Ausztriát is védi, hogy osztrák cégek nagyon ko-
moly profitra tesznek szert Magyarországon, hogy Magyarország milliárd 
forintokkal támogatja az itt mûködô osztrák vállalatokat, számítaniuk kell arra, 
hogy ezt nem hagyjuk szó nélkül --- jelentette ki. Stílusának bírálata kapcsán azt 
mondta, az „pont annyira elfogadott, mint, hogy egy szomszédos ország kancel-
lárja nekirongyol Magyarországnak mindenfajta hazug vádakkal”. Hozzátette, 
van egy magyar mondás: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A magyar 
diplomácia és a magyar külpolitika ehhez tartja magát.

Ha valaki tiszteletlen Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben, 
abban a stílusban fognak reagálni, lejárt az ideje a finomkodásnak --- mondta. 
Hozzátette, senki nem kérte az osztrák kancellárt arra, hogy megvádolja, minô-
sítgesse Magyarországot. Ha nekiállt, számolnia kell azzal, hogy reagálnak rá. 
Christian Kern osztrák kancellár a német Frankfurter Allgemeine Zeitung 
címû újságnak nyilatkozva a többi között azt mondta, az unió szabályainak meg-
sértése esetén csökkenteni kell Magyarország és Lengyelország uniós támoga-
tását.



Egymilliárdos bevétel évente 
Pannonhalmán

A fôapátság egy négycsillagos, százszobás superior szálloda építésébe 
fog bele a jövô esztendôben, az üzemeltetô egy nemzetközi hotellánc lesz

Bár Pannonhalma szakrális helyszínként él a köztudatban, mára új irányok 
felé is nyit. A legújabb cél: Budapest, Pozsony és Bécs közelségére építve, az 
üzleti turizmus beindítása.

A tavalyi Szent Márton-év kiemelkedô turisztikai forgalmat generált Pannon-
halmának. Több mint hetven rendezvényük is segített abban, hogy az elmúlt 
évben minden korábbinál nagyobb számban, kétszáztízezren látogattak el a 
bencés apátságba. Az idei esztendôben nem számolnak ennyi vendéggel, de az 
elsô félévi adatok alapján már most is valószínûsíthetô, hogy a korábbi években 
megszokott száznyolcvanötezernél többen választhatják célpontul a fôapátságot 
--- mondta lapunknak Veiland László, az apátság értékesítési és marketing-
igazgatója. Úgy fogalmazott: bár Pannonhalma elsôsorban szakrális helyszín-
ként létezik a köztudatban, de mára átalakult turizmusuk jellege. Nagyjából 
látogatóik fele érkezik vallásturisztikai céllal, a többiek kulturális programjaik-
ra, gasztronómiai rendezvényeikre látogatnak el. Ezért is kezdenek bele egy 
négycsillagos, százszobás superior szálloda építésébe az elkövetkezô évben. A 
városközpontban 2014-re készült el az apátsági major látogatóközpontja, ahol 
ma múzeum és galéria is mûködik. Az épületegyüttes egy részének átalakításá-
val és kiegészítésével hozzák létre a szállodaépületet, annak wellness-részlegét 
és egy 220 fôt befogadó konferenciatermét. Miként az értékesítési és marketing-
igazgató elmondta, a hotel a tervek szerint egy nemzetközi szálloda-lánc kötelé-
kébe tartozik majd, már az üzemeltetôvel is megállapodtak. Veiland László úgy 
fogalmazott: egy felsô középkategóriás szállodát képzelnek el, amely egyszerre 
képviseli majd a bencés hagyományokat, de a kor elvárásaihoz alkalmazkodva 
az üzleti turizmust is kiszolgálja, kihasználva a Budapest–Pozsony-Bécs három-
szög közelségét. A hatmilliárd forintos beruházás részben állami támogatásból, 
részben önerôbôl, valamint banki forrásból készülhet el, legkésôbb 2020 elsô 
negyedévére – tette hozzá.Az igazgató tájékoztatása szerint a termékekhez 
kapcsolódó üzletág is virágzik Pannonhalmán. A fôapátság épületeiben található 
üzleteken kívül nemrégiben Budapesten is nyitott, és hamarosan Kôszegen is 
elérhetô lesz egy apátsági termékbolt, ahol pannonhalmi borokat, különbözô 
gyógynövény- és gasztronómiai termékeket találhatnak a vevôk. Veiland László 
elmondta, hogy éves szinten körülbelül egymilliárd forintos bevételt produkál a 
turizmus és a termékekhez kapcsolódó üzletág együttesen. Ennek csaknem fe-
le, azaz mintegy négyszáz-négyszázötven millió forintos éves bevétel származik 
borokból, víz- és termékértékesítésbôl, a többi turizmusból és vendéglátásból, 
valamint a különbözô rendezvények bevételeibôl, belépôjegyek értékesítésébôl 
keletkezik. Pannonhalma, úgy tûnik, halad a korral: az apátság már régóta meg-
újuló energiaforrásokat használ. Napelemekbôl és a biomassza fûtômûveikbôl 
nyerik az energiát, utóbbival kiváltották a teljes gázfogyasztásuk kétharmadát. 
Idén pályázati támogatásból megkezdôdhet ezek korszerûsítése is --- tudtuk 
meg az igazgatótól.
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HÍREK
Borsos számlát kaphatnak

a hanyag gazdák
Utólag fizetteti ki az elhanyagolt területeken végzett munka költségét a föld-

tulajdonosokkal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A szôlô arany-
színû sárgasága miatt a hatóság húszhektárnyi szôlôültetvényt számolt fel.

A Dunántúl hét megyéjében összesen 80 hektár elhanyagolt szôlôterület 
gondozására szólította fel az érintett gazdákat a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih). Tették ezt annak érdekében, hogy megakadályozzák 
a szôlôültetvényeket veszélyeztetô aranyszínû sárgaság terjedését. Bár a Nébih 
tájékoztatása szerint a tulajdonosok többsége eleget tett az elôírásoknak, a 
továbbra is gondozatlanul hagyott 20 hektáron közérdekû védekezés részeként 
a hatóság vágja ki a tôkéket.

A Badacsony-hegyen összesen 24 elhanyagolt ültetvényt találtak, melyek 
összterülete eléri a 6,4 hektárt, ebbôl a Nébih szakemberei összesen 1,2 hek-
táron védekeznek a tôkék felszámolásával a kór ellen. Az elvégzett munka költ-
ségét a hatóság utólag kifizetteti a tulajdonosokkal, illetve a földhasználókkal. A 
borsos számla mellett jelentôs bírságra is számíthatnak az érintettek.

A szôlô aranyszínû sárgaságát eddig Gyôr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Bara-
nya, Somogy, Veszprém és Fejér megyében azonosította a hatóság. A fertôzés 
miatt körülhatárolt területekre szigorú növényegészségügyi intézkedések 
vonatkoznak, amelyek célja a fertôzés felszámolása és a betegség terjedésének 
megakadályozása. A kórt kisebb távolságon belül különféle kabócafajok ter-
jesztik. Mivel az aranyszínû sárgaságnak nincs ellenszere, ezért a szakemberek 
a betegséget terjesztô rovarok gyérítésével igyekeznek megelôzni a járvány 
kialakulását.

A kórokozó elleni harcban kiemelt jelentôségû a gondozatlan területek fel-
számolása, az elhagyatott parcellákon élô kabócák ugyanis könnyedén megfer-
tôzhetik az egészséges növényeket is. A Nébih jelezte: a történelmi jelentôségû 
szôlôtermô vidékeink megóvása, valamint az ültetvényüket szakszerûen gondo-
zó gazdák érdekeinek védelme közös ügyünk. Ha az elhanyagolt területeket 
újból gondozásba veszik a tulajdonosok, nemcsak a járványt sikerülhet megál-
lítani, hanem a hatósági bírságot is elkerülhetik az érintettek.

Kapós lett a tanári pálya
Nyilvánosságra hozzák az egyetemek, fôiskolák felvételi pontszámait, de 

addig is tudni lehet, hogy az összes jelentkezô körében a legnépszerûbb intéz-
mény az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem volt. Csaknem 12 ezren jelentkeztek osztatlan mester-
képzésre, közülük a legtöbben jogászok, tanárok és orvosok szeretnének lenni. 
Minden korcsoportban nagyobb számban voltak a nôk, mint a férfiak; a legna-
gyobb –-- csaknem egyharmados –-- arányban a Közép-Magyarország régióban 
élnek a felvételizôk.

Az összes jelentkezô körében legnépszerûbb intézmények között az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegye-
tem, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudománye-
gyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Budapesti Gazdasági Egye-
tem képzéseire egyaránt ötezernél több elsô helyes jelentkezés érkezett a 
Felvi.hu-n közzétett idei adatok szerint. Az alapképzések közül a gazdálkodási 
és menedzsment, a mérnökinformatikus, az óvodapedagógus, az ápolás és 
betegellátás szakokat háromezernél, a gépészmérnöki, a pszichológia, a turiz-
mus-vendéglátás, a gyógypedagógia, a kereskedelem és marketing, valamint a 
programtervezô informatikus alapképzéseket kétezernél többen választották 
elsô helyen.

Idén csaknem 12 ezren jelentkeztek osztatlan mesterképzésre, közülük a 
legtöbben jogászok, tanárok és orvosok szeretnének lenni. A tíz legnépszerûbb 
szak között a fogorvos, az állatorvos, a gyógyszerész, az államtudományi és az 
építészmérnöki szerepel a mûvészeti képzések (színmûvész, grafikusmûvész) 
mellett. Minden korcsoportban nagyobb számban jelentkeztek nôk, mint fér-
fiak (összesen 56 százalék nô, 44 százalék férfi). A felvételizôk legnagyobb 
arányban (36 százalék) a 20–23 éves korcsoporthoz tartoznak, de nagyjából 
hatoduk (16 százalék) idôsebb 30 évesnél. Az állandó lakóhelyük szerint a jelent-
kezôk a legnagyobb, majdnem egyharmados arányban a Közép-Magyarország 
régióban élnek. A jelentkezôk valamivel több mint két százalékát teszik ki a 
nem magyarországi lakóhelyû felvételizôk. Közülük a legtöbben a szomszédos 
országokból, Szerbiából, Szlovákiából, illetve Romániából jelentkeztek.

Növelik a diaszpórának  nyújtott 
támogatást

A ReConnect Hungary –-- Magyar Birthright Program keretében Magyaror-
szágra érkezô fiatalokat köszöntve Szilágyi Péter hangsúlyozta: a kormánynak 
és a nemzetpolitikai államtitkárságnak 2010 óta kiemelt célja a diaszpórában 
élô magyar közösségek támogatása és anyaországgal való kapcsolataik erôsí-
tése. A helyettes államtitkár rámutatott: a nemzetpolitikai államtitkárság 
kiemelt céljai között szerepel a diaszpórában mûködô hétvégi magyar iskolák 
megerôsítése és a diaszpórának nyújtott anyagi támogatások összegének to-
vábbi növelése. Örömét fejezte ki, hogy a ReConnect Hungary Program immár 
hat éve szolgálja az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok erôsítését, és 
reményének adott hangot, hogy a programban résztvevô fiatalok a jövôben sem 
felejtik el gyökereiket, ápolják magyar felmenôik örökségét és hazatérve a 
magyar nemzet valódi „nagyköveteivé” válnak saját közösségeikben.

Az államtitkárság háttéranyaga szerint a 2012-ben indított Reconnect Hun-
gary-Magyar Birthright Program azzal a céllal jött létre, hogy egy kéthetes 
magyarországi program keretén belül azon másod- és harmadgenerációs, 18-28 
év közötti észak-amerikai fiatalok, akik keresik vagy erôsíteni szeretnék 
magyar identitásukat, megismerkedhessenek az anyaország társadalmi, kultu-
rális és gazdasági életével. A program fôvédnökei George Pataki, New York 
állam volt kormányzója és lánya, Allison Pataki Levy.
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DERMESZTÔ 
ÜZENET 1989-BÔL
Tûpontos helyzetértékelés

Csurka István a Ziccerszerep címû 

1989-es jegyzetében a világban tapasz-

talható káoszról és a rend szükséges-

ségérôl írt. Ehhez példaként hozta Lu-

igi Pirandello, olasz drámaíró a Hat 

szereplô szerzôt keres címû mûvét, 

amellyel világhírûvé vált. Mégpedig 

azért, mert zseniálisan mutatta be a 

világban tapasztalható zûrzavart és 

káoszt.

„Senki nem tud semmi bizonyosat, 

mert a színházban, amelyik természe-

tesen az egész életet jelképezi, nincs 

rendezô elv, nem mûködik semmi, ká-

osz van. {…} Életünkbôl iszonyatosan 

hiányzik egy szerzô, mintha a Jóisten 

is levette volna kezét a világról.”

Ugye ismerôs a helyzet? A különbség 

csupán az, hogy a mostani káosz tuda-

tosan készül, és pontosan tudjuk kinek 

a boszorkánykonyhájában.

(Magyar Idôk)

HORN IS KEZET 
CSÓKOLT A 

SPEKULÁNSNAK
„Nem tehetünk e percben mást, mint 

hogy példát merítünk Soros tevékeny-

ségébôl, nem adjuk fel a nyílt társa-

dalom eszméjét és reményeim szerint 

minél többen rögzítjük, leírjuk: Kö-

szönjük, Soros György!” –-- írta Horn 

Gábor jegyzetében.

A bukott SZDSZ emblematikus figu-

rája egyenesen úgy fogalmazott, hogy 

Soros „a legnagyobb magyarjaink 

egyike”.

Lelke rajta. Horn korábban átíratta 

volna a szerinte „idejét múlt”, „avítt” 

himnuszunkat is, ezek után nem sok 

jóra számíthattunk tôle a magyarság 

megítélésében sem.

Finoman szólva, nem ô a zsinórmér-

ték.

(Magyar Idôk)

SZILÁGYI ÚR! 
TUDJA MI AZ A 
DIKTATÚRA?

Szilágyi György, a Jobbik parlamenti 

képviselôje sajtótájékoztatót tartott, 

amelyen kifejtette eredeti ötletét: 

„Mára nyugodtan kimondhatjuk: Ma-

gyarországon diktatúra van!”

Szilágyi úr! Tudja mi az a diktatúra?

Ha igen, az nagy baj, mert tudja, hogy 

nem mond igazat.

Ha meg nem tudja mit jelent, akkor 

még nagyobb a baj, mert azt sem tud-

ja, mit beszél.

Lehet választani!

Ui.: A „Magyarországon diktatúra 

van” kifejezésre a Google 512 találatot 

ad ki.

Csemegézzünk:

2011. jan. 12. –-- „Magyarországon 

diktatúra van, a posztkommunistáké”. 

(Tôkés László)
2014. nov. 11. –-- a New York Times 

cenzúrázta egy interjúját, mert nem 

volt hajlandó azt mondani, hogy Ma-

gyarországon diktatúra van… 

(Kertész Imre)
2016. aug. 10. –-- A baloldal naponta 

azt kiabálja, hogy Magyarországon 

diktatúra van, csakhogy aki ezt állítja, 

az azt sem tudja, mi a diktatúra.

(Magyar Idôk)
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Az elmúlt 
hét

PACA SZOCTETKÓ
Most, hogy a derûs Kunhalmi Ágnes 

az EFOTT-fesztiválon vörös csillagot 
pingált a szoci pártelnök Molnár Gyula 
karjára, még az alultájékozottak szá-
mára is nyilvánvalóvá lett: immár a 
felelôs kormányzásra készülô MSZP is 
elkezdte a választási kampányát. Az 
eseményt (mármint az aktust, ahogy a 
mosóporplakát-mosolyú Ágnes asz-
szony Gyula vezér jattjára festi az ön-
kényuralmi jelképet) természetesen a 
bulvárlapok is lelkesen lehozták. Ga-
gyival jól eladható az újság…

Komolyabb elemzést eddig nem ol-
vastam az akcióról. Talán mert komoly 
elemzô nem foglalkozik a politika alsó 
tagozatának provokáló ökörködéseivel. 
Azóta is merengek, vajon a társadalom 
mely rétegét kívánta megszólítani a 
kitartón idétlenkedô szocialista párt e 
frenetikus geggel.

Csak nem a már hosszú ideje szorulá-
sos problémákkal (constipatio) küzdô 
proletariátust? Ebben az esetben 
ugyanis mindjárt bevehetnék a kam-
pánycsapatba a mélybolsevik Vajnai 
Attilát. Ô az a kevély elvtárs, az Eu-
rópai Baloldal –-- Magyarországi Mun-
káspárt 2006 vezére, aki évtizede 
egyetlen tömegrendezvényt sem ha-
gyott ki, hogy hajtókájára tûzött vörös 
csillaggal ne froclizná az ott megjelent 
épeszû embereket. Jogerôsen teheti 
ezt, hiszen az Emberi Jogok Európai 
Bírósága szerint –-- szemben az érvé-

nyes magyar törvényekkel –-- a vörös 
csillag „jogszerûen viselhetô”.

(Az emberjogi bírák valószínûleg 
nem fordultak meg annak idején a 
kies Szibériában tíz-húszévnyi szak-
mai gyakorlaton, de még a mi recski 
well-nessközpontunkban sem igen 
járhattak.)

Merengéseim legvégén újra és újra 
visszatérek egy kósza gondolathoz: va-
jon mit szólna a tudományos baloldal 
ajvékoló megmondócsapata, ha te-
szem azt, horogkereszttel vagy SS-
felirattal ékesítené magát valaki az in-
nensô fertályon? Megnézném a vörös-
lô, habzó ábrázatukat.

RÁNK SZÁMOLT – K. O.
Van úgy, hogy nyaralás közben sem 

tud rendesen kikapcsolni az ember. 
Ahelyett, hogy átadná magát a pihe-
nésnek, munkahelyi problémákon té-
pelôdik, viszi magával az otthoni nya-
valyákat. Szegény Kálmán Olgával is 
ez történhetett a minap. Nemhogy 
önfeledten napfürdôzne a kies Ibizán, 
szakmai tartalmú levéllel jelentkezett 
közösségi oldalán. „Hahó, magatokat 
újságírónak nevezô enter billentyûk! 
–-- írta a Simicska-tv megmondóasz-
szonya. –-- Szóltam elôre, hogy fölösle-
ges hülyeségeket írni felmondásról, 
kirúgásról, nézettségrôl. Bár tudom, 
hogy ez utóbbi különösen fájhat a ke-
nyéradóitoknak, nehéz megemészteni, 
hogy a Hír TV tájékoztat, nem agyat 
mos, és még nézik is sokan, nagyon 
sokan (…)”

Mi van? Mi fáj? Milyen enter bil-
lentyûk?… Figyelmesebben olvasom 
tovább.

„ (…) Szóval, szóljatok már a fônök-
nek (szerintem nem vagyunk cimbik 
vele itt a Facebookon, ezért nem látja 
–-- bár ki tudja…), hogy szívesen vála-
szolok személyesen is, ha kérdése van. 
Árpád! Itt vagyok én is Ibizán, ha van 
kérdés, Egyenesen felteheted, mielôtt 
bármit megírattatsz. Igaz, mi nem a 
bulinegyedben vagyunk, és napközben 
ritkán érek rá, mert uno kártyázunk a 
férjemmel és a gyerekeinkkel, de ösz-
szefuthatunk valahol egy fagyizóban. 
Üdv! K. O.”

Ja, hogy ez egy szatirikus bejegyzés 
–-- sôt, körlevél –-- akar lenni a „más-
képpen gondolkodó” kollégákhoz? Mi-
közben a szerzô nem ér rá, mert kár-
tyát vet, azért mégis ír az „enter bil-
lentyûknek”, meg Árpáddal is kész-
séggel összefutna egy fagyira… Né-
zem a mellékelt fotón az önfeledt nya-
ralót alakító megmondóasszonyt. 
Mintha zaklatottság érzôdne a napsze-
müveg mögül. Csak nem szakmai fél-
tékenység áll mögötte, amiért a he-

lyettesíteni beugró Csintalan Sándor 
nagyot alakított a múltkori Olga-mû-
sorban? Megjegyzem, tényleg korsza-
kos volt, amikor a kolléga, együtt ke-
seregve a tömlöcbe induló Tátrai Mik-
lóssal, lehülyézte önmagát. Olga asz-
szony tudna ilyet?

JUSZT MÉLA LESBEN
Pár napra rá, hogy ellenzéki források 

„megtudták”: hamarosan célkeresztbe 
kerülnek a kormány tevékenységét 
bíráló újságírók (érdekes, én nem hal-
lottam errôl –-- P. Gy.), nyomban szol-
gálatba léptek a sajtószabadság láng-
lelkû hívei. Nagyszabású mozgósítás 
történhetett, mert még az a Juszt Lász-
ló is szólásra emelkedett, akirôl már 
hosszú évek óta nem hallottunk –-- A 
TV ügyvédje utoljára akkor szerepelt 
a híradásokban, amikor 2004-ben jog-
erôsen elítélték lopás, engedély nélküli 
fegyvertartás és orvvadászat bûntette 
miatt. Mit mondjak, elvoltunk nélkü-
le… Ezúttal közösségi oldalán szólalt 
fel a „kriminális ember” (elmondása 
szerint heti 600-700 ezer olvasója van); 
s már az elsô soraiból érzôdött, nincs 
nagy véleménnyel a regnáló kormány-
zatról. Trágárságot sem nélkülözô 
vádbeszédében a lopós orvvadász a 
miniszterelnököt sem kímélte, testsú-
lyával élcelôdött. (Ami annyiból érde-
kes, mert ô maga sem az a filigrán 
alkat –-- finomabb helyen nem enged-
nék rá a fajanszra…)

Juszt László egyebek mellett ezt írta 
olvasótáborának: „Mint a szart, utálom 
ezt a rezsimet. Orbánt, aki eltörölte a 
mûsoromat, bezáratta a kiadómat, s 
másfél évig jártam miatta az ügyész-
séget, a bíróságot. S az utálatom nem 
önzetlen, hiszen legalább 430 milliót 
vesztettem miatta.” (Egy hozzászóló: 
„Ez nekem százévnyi fizetésem, bak-
ker…”)

Mindenesetre Juszt László kritikus 
hangja azóta hiányzik –-- nem, nem 
nekünk – a képernyôrôl. Emlékszem, 
pár éve egy újságinterjúban alaposan 
kiosztott minket, mondván, a mai ri-
porterek pucájában nincs vér, lusták, 
maflák, élhetetlenek, egy sincs közöt-
tük, aki rendôrkordont átjátszva készí-
tene riportot túszszedôkkel, terroris-
tákkal és emberrablókkal, holott vala-
mikor alapelvárás volt az ilyesmi. Ô 
például kerítéseken csimpaszkodva, 
kéménykürtôkön aláereszkedve lett 
Juszt László. Aztán meg orvvadász. 
Mint látni, most újra lesben áll.

BESZÓLTAK 
MOLNÁRNAK

Legújabban Molnár Zsoltnak szólt be 
a szocialisták miniszterelnök-jelöltje. 
Botka László szerint a párt elnökségi 
tagja árulást követett el azzal, hogy 
szembement a kongresszus elfogadott 
irányvonalával. Molnár nemrég a 
Sztárklikkben azt írta, az MSZP nem 
vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferenc-
nek a parlamentben a helye. Meg kell 
egyezni vele, mert a szocialista párt 
önmagában a kismaccsból sem tud ki-
jönni. (Vagyis az ôszödi embert okvet-
lenül be kell venni a baloldali összefo-
gásba, bármennyire kétségbeejtô fi-
gura is.)

Igen ám, csakhogy a Botka-stratégia 
legfontosabb alappillére éppen az, 
hogy a leharcolt miniszterelnököt még 
akkor sem szabad bevenni a csapatba, 
ha cigány gyerekek potyognak az ég-
bôl, hisz az ô puszta felbukkanása már 
önmagában riadalmat kelt minden jó-
érzésû emberben. (Logikus gondolat-
menet.) Botka azt mondja, két dolgot 
nem tûr el pártjában: az árulást és a 
Fidesszel való kollaborációt. Márpedig 
ez a javaslat mindkettôt kimeríti: Mol-
nár kibeszélése a pártból árulás, az 
pedig óriási szolgálat lenne a Fidesz-

nek (vagyis kollaborálás), ha az MSZP-
nek Gyurcsánnyal a hátán kellene 
csatába indulni.

Persze meg lehet érteni szegény 
Molnár Zsoltot is, aki meg azt kérdi: és 
hol itt a demokrácia? Az ember még a 
véleményét sem mondhatja el? Akinek 
más a nézete, azt el kell távolítani? 
Csakhogy ôt nem lehet sem elnémítani, 
sem megfenyegetni, nyilatkozta. Hoz-
zátette: a rossz szövetségi politika 
újabb Fidesz-kétharmadot hoz, ezt ô 
már most borítékolja.

Kívülálló ember, miközben sajnálja a 
leárulózott Molnárt, megérti Botkát is, 
aki hideglelést kap, ha csak meghallja 
Gyurcsány nevét. Botkával „csak” az a 
baj, hogy rosszemlékûek a módszerei. 
Én már a „Fizessenek a gazdagok!” 
plakátnál fölszisszentem, most meg itt 
ez az „egységes irányvonal” duma… 
Mi lesz itt, ha nyernek? Ötéves terv? 
Szocialista munkaverseny? Rákosi-
emlékév?

KIIRATKOZOTT A 
CIVILIZÁCIÓBÓL

Nem kell ahhoz nyugdíjasnak lenni, 
hogy az embernek ökölbe szoruljon a 
keze, esetleg köpjön egy méreteset 
Vona Gábor nemrég kelt Facebook-
bejegyzése nyomán.

A túlcukisodott Jobbik-vezér úgy lát-
ja, a magyar nyugdíjasok ostobák és 
veszélyesek, fôleg a „viktoriánusok”, 
akikrôl –-- az ô egyik személyes élmé-
nye szerint –-- így ír: „a szemükben 
gyûlölet lobogott, a szájukból pedig a 
szennyvíz folyt”. Magyarország mi-
niszterelnöke szeretne lenni ez a (so-
káig kerestem a jelzôt) förtelmes em-
ber, aki ilyennek látja saját hazájának 
hárommillió lakóját.

Szüleinket, nagyszüleinket, talán épp 
bennünket. Vona Gábor, ha eddig nem 
tette volna, most végképp kiiratkozott 
a civilizációból. Ezek után költôi a kér-
dés: vajon kit képvisel az ország házá-
ban az a „honatya”, aki ilyennek látja a 
saját honát? „Anya szülte ezt az em-
bert?” –-- teszi föl a kérdést az egyik 
kommentelô (még a higgadtabbak kö-
zül). Én nem mennék ilyen mélyre, 
gyakorlatiasabb dolog érdekel: saját 
ötlete volt-e a pártvezérnek ez az aljas 
bejegyzés, vagy segített neki valame-
lyik kampányembere? (Bakiról aligha 
beszélhetünk, leírt szövegben ritkán 
csúszik félre a szó –-- meg aztán nem is 
történt helyreigazítás…)

Ha sajátja a szöveg, akkor nincs több 
kérdésem a szavazatokra vadászó, no-
tórius arculatigazgatóhoz. Ha meg 
segítettek neki, akkor is csupán annyi: 
tudja-e, hogy hitvány emberek veszik 
körül? „Rossz a célpont, Vona úr! –-- 
írja egy nyugdíjas olvasó. –-- A mi 
generációnk fölnevelt egy nemzedé-
ket, végigdolgozta az életét, és magas-
ról tesz az ön hatalomvágytól, gyûlö-
lettôl fröcsögô véleményére. Önnel 
ellentétben a mi gerincünk hajlíthatat-
lan, azt csak az évek alakították, nem a 
pénz, mint az önét, a kisstílû politiku-
sét.” A Vona-írás zárómondatából or-
dít a sanda pátosz: „Magyar szívvel, 
józan ésszel, tiszta kézzel!”

EGY „MARADI” FUTÓ
A sporttudósítás, amely a szenzációk-

nak kijáró részletességgel számolt be 
egy atlétikai versenyen történt emberi 
gesztusról, és amelyet aztán számos 
hírportál is átvett, néhány évtizede 
legföljebb a mínuszos hírek között ka-
pott volna helyet. Vagy talán még ott 
sem.

A világért sem akarom leárazni Pa-
vuk Tíra atlétalány érdemeit, aki mi-
nap, az U20-as Európa-bajnokság 3000 
méteres akadályfutás-döntôben –-- 
saját versenyzését megszakítva –--
kiállt a mezônybôl, hogy fölsegítse az 

egyik gátnál felbukó honfitársát, Tóth 
Lili Annát. Bár kétségkívül szép és 
emelkedett cselekedet volt, amit ez a 
tizennyolc éves leány tett, mondom: 
mindez néhány évtizede biztosan nem 
kapott volna ekkora sajtót. Mert né-
hány évtizede még –-- és ahogy távo-
labb megyünk, még inkább --– minden-
napos volt egy ilyen gesztus. Elesett, 
hát fölsegítem… Hogyne segíteném? 
Hát még ha a honfitársam!

Dehogy irigylem én a háromhasábos, 
fényképes beszámolókat, a stadion 
vastapsát Pavuk Tírától –-- járt az 
neki! Járt neki, mint annak, akit még 
nem fertôzött meg a másikon átlépô 
emberi közömbösség, a mindenen és 
mindenkin átgázoló törtetôk sivársága. 
Tíra az a sportoló, akiben az empatikus 
ember képes volt legyôzni a babérra 
konokul szomjazót. Innen nézve ez 
nem kis teljesítmény a mostani világ 
eldurvult „akadályfutásában”.

Ki beszél itt már atlétikáról? Ha szé-
gyelljük is kimondani, valahol mind-
nyájunknak hiányoznak ezek a mási-
kat fölemelô, emberi pillanatok. Ami-
kor hirtelen és fájón átszalad rajtunk, 
oh, ha mindig ilyenek lennénk –-- és 
miért ne lehetnénk? --–, talán nem 
csökevényesedne el bennünk a jó!

A nagybetûs JÓ. Ahogyan a Himnusz-
nál magasba kúszó zászló láttán, bi-
zony, egy ilyen futódrámát nézve is 
bepárásodik a szemünk. És ez így van 
rendjén. Jobbulást, Anna! Köszönjük, 
Tíra!

HA KELL, AZ 
ÖRDÖGGEL IS

Megelégelvén az ellenzéki pártok 
szerencsétlenkedését, az órájára pil-
lantó Lengyel László haragosan a kürt-
jébe fújt, hátha gatyába rázható még a 
szétzüllött regiment.

Tartok tôle, fújhatja. Az Összefogás a 
független sajtóban címmel minap köz-
readott Népszava-szózatban a látnok-
közíró azt magyarázza, hogy a kétség-
beejtô ellenzéki pártok helyett a füg-
getlen médiumoknak kéne mielôbb 
átvenniük a prímet. Ellenkezô esetben 
ugyanis megint talajmintát vesznek a 
„demokratikus” erôk. Fogjon mielôbb 
össze a Soros- és Simicska-birodalom 
(az ô kezükben vannak a „független” 
médiumok), mert csakis így nyerhetô 
meg a tavaszi választás. Miért kellene 
a tehetetlen ellenzéki politikusokra 
várni? –-- kérdi a szónok, majd nyom-
ban felel is rá. –-- Nem kell! A 
szerkesztôségek vegyék kézbe az irá-
nyítást, csinálják ôk a politikát!

Tökmindegy most az eszme, a meg-
gyôzôdés; az sem baj, ha az antiszemita 
Jobbik van a háttérben. „Nincs semmi 
oka a megmaradt független/ellenzéki 
sajtótermékek szerkesztôségeinek és 
tulajdonosainak, hogy ne alakítsanak 
ki koordinált stratégiát a választásokig 
tartó viselkedésre” –-- oldozza fel 
híveit Lengyel gyóntató. (Kicsit le van 
maradva szegény, a liberális–Jobbik-
nász már rég megköttetett a rekety-
tyésben.)

Avatott olvasó nem lepôdik meg a 
gerincproblémákkal küzdô Lengyel 
László szavain, írt ô már cifrábbakat 
is. Egyik pünkösdi cikkének (Népsza-
badság, 2015. május 23.) például ezt a 
címet adta: Ma magyarnak lenni szé-
gyen. Megjegyzem, a sajtónak kiszig-
nált politizálás sem igazán új, már 
Gyurcsány Ferenc is értekezett errôl 
egyik klasszikus (nem elveszített) 
dolgozatában: „[…] fölkészíteni a leg-
befolyásosabb lapok vezetôit és vezetô 
publicistáit, hogy mire számíthatnak, 
bevonni ôket ebbe a folyamatba.” 
(Ismerôs? Hogyne. Ôszödi beszéd.) A 
klasszikusok találkoznak.

ahogy 
Pilhál György 

látta



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (21)
Ausztráliai Magyar

Szent Korona
Társaság 

Amikor 1989-ben végre kezdett meg- 
inogni a föld a bolsevista egypárt-
rendszer alatt Magyarországon, ala-
kult meg, 1989. november 9-én az 
Ausztráliai Magyar Szent Korona 
Társaság, amelynek keretében vál-
lalták a célkitûzést és szervezést, 
Debreczeny Ádám, Debreczeny 
Zsuzsa és Csapó Endre és az 
Ausztráliai Magyar Szövetség részrôl 
Kardos Béla elnök és további alkal-
mi segítôtársak.

Akkor még feladataink között volt: 
törekvés a magyar koronás kiscímer-
nek hivatalos magyar államcímerré 
visszaállítására. A következô év ezt a 
kívánságunkat meghozta. 

Sajnos, a lendület megtorpant, Ma- 
gyarországon a szentkoronás címer 
nemzeti jelképe mögött nem jött lét-
re a nemzeti szellemiségû törvényke-
zés és kormányzás. A törvényhozók 
elmulasztották a sztalini alkotmány 
megtagadását, elvetését, elszalasztot-
ták az új alkotmányozás lehetôségét.

Várakozásaink nem teljesültek, de 
ez várható volt, mi a célt sokkal távo-
labbra tettük, feladatunkat már az 
elején így fogalmaztuk meg: 

Törekvés a Szent Korona tiszteleté-
nek és közjogi szerepének visszaállí-
tására. Elôre látható volt, hogy ez 
nem lesz könnyû küzdelem, mert a 
bolsevista korszakban a Szent Korona 
lényegét és történelmi szerepét fele-
désre kárhoztatták. Ez határozta meg 
feladatunkat: elindítani a magyar 
közfelfogásban a Szentkorona-tan 
restaurációját, kimutatva azt, hogy az 
nem korszerûtlen, ellenkezôleg fon-
tos eleme lehet a megváltozó európai 
körülmények között a nemzet hagyo-
mányokon alapuló egyénisége kifeje-
zésének.

Nem összeegyeztethetetlen sem a 
demokratikus felfogással, sem a köz--
társasági alkotmánnyal, mert a Szent-
korona-tan állandósult (statikus) nem-
zeti hagyomány és államjogi filozófia, 
a demokrácia viszont csupán a jelen 
idôk korszelleme, a köztársaság pe- 
dig a jelen idôk államigazgatási kere-
te, de nem megtestesítôje a magyar 
népnek. A magyar nép, mint a Szent 
Korona tagjainak összessége, csak 
ennek az egész nemzetet összefogó 
filozófiának az értelmében lehet köz-
jogilag is teljes egységet alkotó kép-
let, szemben a jelenlegi közjogi álla-
potokkal és a köztársasági államha-
tárokkal, amik kirekesztenek – és 
amelyek elfogadják, hogy kényszerû 
idegenségben és jogfosztottságban 
tartanak – minden harmadik magyart.

Hirdettük, hogy a Szentkorona-tan 
népszerûsítése ma nemzetvédelem. 

Mi ezt a feladatot vállaltuk, mégpe-
dig elsôsorban Magyarországon. A 
népszerûsítés elsô terveként pályáza-
tot hirdettünk meg Magyarországon 
az egyetemi ifjúság részére, az ottani 
Szent Korona Társasággal karöltve. 
A feladatot dr. Kállay István egye-
temi tanár és dr. Hasznos Miklós  
országgyûlési képviselô látta el. A pá- 
lyázat eredményeként három pálya-
mûvet jutalmaztunk. A díjakat Deb-
reczeny Ádám adta át Budapesten 
1991. szeptember 12-én Kállay István 
professzor jelenlétében Koltay And-

rás (A Szent Korona eszme), Lugos 
József (A Szent Korona tisztelete a 
Tripartitumig) és Duska Ákos (A 
Szent Korona eszme – múlt, jelen és 
jövô) egyetemi hallgatóknak. A pá- 
lyázat témakörének meghatá-rozá-
sára dr. Török Bélát (Sydney) kér-
tük fel, aki többek között mint alkot-
mányjogász, történész, és jogtörténe-
ti-, alkotmánytörténeti szakíró, ebben 
a kérdésben szaktekintély. Koltay 
András tanulmánya megjelent teljes 
egészében a Magyar Élet c. ausztrá-
liai hetilapban.

1992 októberében kiadtuk dr. Török 
Béla tanulmányfüzetét, amelynek 
címe: A magyar közjog múltja és 
jövôje. Ezt a füzetet megküldtük a 
magyar parlament mindenegyes kép-
viselôjének. Tanulmányában a szerzô 
vázolta a magyar közjog történetét és 
lényegét, majd azzal foglalkozott, 
hogy az adott politikai keretben és 
viszonyok között miképpen lehetne 
megközelíteni azt a célt, hogy az or- 
szág viszaállítsa a második világhá-
ború szerencsétlen kimenetele foly-
tán elsodort történeti és rugalmas 
alkotmányát. Szakértôkkel, emigrá-
ciós szakértôkkel is kibôvített bizott-
ságot javasolt Török Béla, és az 
állampolgárok alapos tájékoztatása 
utáni népszavazást javasolt a történe-
ti alkotmány helyreállítása érdeké-
ben. 

1994-ben felkértük Kocsis István  
történészt egy összefoglaló tansegéd.
let megírására a Szentkorona-tanról, 
ami megjelent 1995-ben Püski Sándor 
kiadásában, 300 oldalon. Történész-, 
bölcsész diákok részére kimerítô tan.
segédlet a Szent Korona tana megis.
meréséhez, A könyv nagyon kedvezô 
fogadtatásra talált, és a Szent Korona 
közjogi szerepének visszaállítása  ne.
vet viselô küzdelmünknek jelentôs 
állomása volt. 

Egy a Nemzet 
Mozgalom

1993 elején indult útjára az 
Ausztráliai Magyar Szent Korona 
Társaság kebelében az Egy a Nemzet 
Mozgalom a magyar nemzet együvé 
tartozásának, nemzeti önvédelemre 
összefogásának érdekében.

A magyar nép kirekesztett, elhatá-
rolt egyharmada háromnegyed év- 
százados kálváriájának tragikus for-
dulatába lépett, nemzeti létében a 
hanyatlás zuhanásszerûvé vált a kör-
nyezô államok felgyorsult homoge-
nizáló programjai következtében. 
Sem a nemzetközi helyzet, sem a 
magyarországi politikai helyzet nem 
érett arra, hogy ez a válság kedvezô-
en kezelhetô lenne. Az anyaország 
közvéleményébôl kiirtották a nem-
zettudatot, két korosztály is felnôtt 
abban a programozott elbutító kor-
szakban, amikor nem is hallottak 
négymillió hadifogoly magyarról. 

A felszabadulás nemcsak állami, 
hanem sokkal inkább társadalmi fela-
dat. A világ közvéleménye, a nemzet-
közi politika hatalmasai, csak azok-
nak a problémáira figyelnek oda, 
akik felmutatják az akaraterôt, akik 
egységesen lépnek fel: akik követel-
nek! A magyar nép egységes fellé-
pése hiányának jelenleg az a magyar 
közjogi és közhangulati mulasztás az 
oka, hogy nincs a magyarságnak, a 

magyarság intézményeinek a nem-
zetszaggató államhatárokat áthidaló 
munkaprogramja és annak feltételeit 
megteremtô jogalkotása és abból 
fakadó társadalmi felelôsségérzete.

Néhány részlet Csapó Endre 1993. 
február 28-án Sydneyben megtartott 
elôadásából, amelyben részletesen 
ismertette az Egy a nemzet Mozga-
lom célját.

– A Mozgalom programjaként kifej-
tettük, hogy általa azon fáradozunk: 
jöjjön létre olyan törekvés Magyaror-
szágon, az elhatárolt területeken és a 
nagyvilágban szétszórtan élô magya-
rok között, amely feladatává teszi a 
magyar nemzet fogalmának és jogál-
lásának törvényes meghatározását 
annak érdekében, hogy végülis a 
nemzet mint államjogi kategória újra 
helyreálljon egy olyan közjogi és ma- 
gánjogi rendezés-, továbbá társadal-
mi akarat alapján, ami elveti azt az 
újkori etatista elvet, ami megtagadja 
a nemzethez tartozást azoktól, akik 
nem élhetnek a magyar állam határa-
in belül, megfosztva ôket olyan 
emberi és kollektív jogoktól, amikre 
ma már általánosan nemzetközi tör-
vények vannak.

– Az Egy a nemzet Mozgalom pro-
pagálásakor nem kértünk többet, 
mint az elvi egyetértés kinyilvání-
tását. Csupán fel akartuk mérni, hogy 
a gondolat egyáltalán fogantatáské-
pes-e, hiszen nyilvánvaló, hogy mûkö-
dôképes mozgalmat a gondolat érde-
kében nem indíthatunk el és nem 
szervezhetünk meg Ausztráliából. 
Abban reménykedünk, hogy Magyar-
országon megfelelô felkészültségû 
jogászok véleményezik illetve meg-
szövegezik a felvázolt elvet, célkitû-
zést és programot.

– A feladat adva van: a nemzet egy-
harmada ma nem élheti életét a nem-
zet részeként, csak azért, mert ide-
gen állam polgárává tették. Ennek a 
kornak az a bûne, hogy állampolgári 
kategóriákra szaggat kultúrköri kate-
góriákat. Az államhatárok alapján a 
gyakorlatban bûncselekménnyé válik 
részükre a nyelvi-, a történelmi-, az 
érzelmi-, a vallási- és a kulturális 
örökség megvallása és gyakorlása. 

A védekezés módját ezzel szemben 
a nemzet fogalmának közjogi és 
alkotmányos tényezôvé való avatásá-
ban látjuk. Ehhez nem kellenek nem-
zetközi jogi szabályok, ez a magyar 
nemzet „belügye”, amit ha az egész 
magyar nemzet magáévá tesz, olyan 
erôforrást állít a megmaradás talap-
zatául, amit semmiféle nemzetközi 
szerzôdés, trianoni vagy párizsi „bé- 
keszerzôdés” le nem dönthet!

– A mai magyarországi nagyközön-
ség új ismeretként vesz tudomást 
arról, hogy a szomszéd államokban is 
élnek magyarok, mégpedig milliós 
nagyságrendben. 

– Végre már olyan helyzetbe kerül-
tünk, amiben a megválasztott magyar 
kormány hivatalos kiadványában 
olvassuk: „Tekintettel arra, hogy a 
magyarság egyharmada határainkon 
kívül él, a magyar államnak különle-
ges felelôssége a magyar nemzet, 
mint kulturális és etnikai közösség 
megmaradásának támogatása.” 

(A nemzeti megújhodás programja, 
Budapest 1990).

– A Magyar Demokrata Fórum 
népi-nemzeti körének második orszá-
gos találkozóján Antall József mi- 
niszterelnök az alábbi kijelentést 

tette: „Nincs olyan politikai irányzat 
és eszme, ami a nemzeti gondolatot a 
mi gondolkodásunkból számûzhetné. 
A nemzet igenis az a közösség, ame-
lyik különbözô történelmi korszakok-
ban az együvé tartozást, a testvérisé-
get jelenti. Számunkra minden politi-
kai program, minden külpolitikai cél, 
minden átalakulás nemzeti gondolati 
keretben és a nemzetnek, mint test-
véri közösségnek, mint az össze-
tartozó emberek együttesének szol-
gálatában kell, hogy megjelenjék.”

Ezeket a megnyilatkozásokat öröm-
mel és megnyugvással fogadtuk, 
mert a pártállam mélységes szakadé-
kaihoz viszonyítva ezek magaslatnak 
számítanak. De fel kell tenni a kér-
dést ennek a valóban örvendetes álla-
potnak a harmadik évében: elegen-
dô-e az ami tettben és ígéretekben 
eddig megnyilatkozott? Az ôszinte 
válasz erre a kérdésre az, hogy: nem! 

– A legnagyobb probléma az, hogy 
mind a közfelfogás, mind a magyar 
jogrend és a nemzetközi jogrend 
alapján is, a támogatásra szoruló ma- 
gyarok egy-egy idegen állam polgárai 
lévén, teljes egészében alattvalóivá 
váltak az elszakított terület új gaz-
dájának, megszakítva minden jogi 
köteléket a szülôhazával. Egyre nyíl-
tabban és határozottabban fokozzák a 
homogenizáció programját, ami 
eredményesnek is bizonyul a tízez-
rével történô elmeneküléssel, kilakol-
tatással, katonai behívásokkal, átköl-
töztetésekkel, betelepítésekkel.

– Jól ismerjük a jelenlegi magyar 
kormány nehézségeit, korlátozott 
mozgásterét. Nehéz egy hét évtizedes 
irányzattól megszabadulni, különösen 
akkor, ha arra való erô hiányzik.

– A magyar kormány tiszteletre 
méltó mértékben igyekszik felszínen 
tartani külpolitikai szinten az elszakí-
tott nemzetrészek kérdését, bizonyá-
ra nem is eredménytelenül. De na- 
gyon hiányoljuk, és ezt többször is 
szóvátettük, hogy a trianoni határok 
történelmét nem iktatják be a kül-
földi tájékoztatás keretébe. Pedig 
annak szárazon elôadott története is 
alkalmas lenne adott esetben rávezet-
ni a külföldi közvéleményt arra, hogy 
ezeknek a határoknak nincs meg az a 
bûverejük, amit hirdetnek róluk az 
európai biztonság vonatkozásában, 
ellenkezôleg útjában állnak a béké-
nek, a biztonságnak, a gazdasági és 
egyéb kapcsolatoknak.

– Sokszor hangsúlyozzák kormány-
szóvivôink azt is, hogy a határok sze-
repe megváltozik a jövô Európá-
jában. Nagy tévedés lenne erre olyan 
politikát alapozni, ami szerint nem is 
kell már tennünk semmit, csak szé-
pen kivárni ezt a történelmi fejle-
ményt. Érdekeltek vagyunk mélyeb-
ben megvizsgálni a jövô lehetôségeit 
annak a szemünk elôtt látható tény-
nek az ismeretében, hogy amíg Nyu-
gat-Európában az államok egyesülése 
és a határok elmosódása a jellemzô, 
egy lépéssel odébb, a mi térségünk-
ben ennek szöges ellentéte zajlik, a 
szó szoros értelmében. Ez a teljesen 
ellentétes irányzat annyira követke-
zetes és annyira heves, hogy annak 
feltartóztatása és visszafordítása 
nagyhatalmi erô alkalmazása nélkül 
elképzelhetetlen. 

A jelenkor legfontosabb magyar 
feladata az államhatárok korlátai 
fölött létrehozni a nemzeti összetar-
tozás eszméjét, védekezésül az 

etatista-nacionalista magyarirtással 
szemben.

– Ennek elérése érdekében fel kell 
emelni a nemzet fogalmát olyan 
köztudati-, közjogi- és alkotmányjogi 
szintre, mint amivel felszerelte a 
polgári liberális államfelfogás és jog-
gyakorlat az állampolgár fogalmát. 
Más szóval: hozzon a magyar tör-
vényhozás olyan törvényeket, amik 
alkotmányos és jogi keretet adnak az 
egész magyar nemzetnek. Ilyen hatá-
rozatot hozni a magyar népnek 
szuverén jogában áll. Hozzanak olyan 
törvényt, ami szerint: a magyar alkot-
mány a magyar nemzet tagjának 
tekint minden magyart, függetlenül 
attól, hogy mely államnak állampol-
gára. 

– A magyar nemzet számára nem 
területei egy részének más állam 
szuverénitása alá hajtása volt a vég-
zetes, hanem kulturális egységének 
megbontása, az ortodox kelet térhódí-
tása által a Kárpát-medencében. 
Trianon nemcsak magyar veszteség 
volt, hanem annak az Európának is a 
vesztesége, ami a nyugati keresztény 
kultúrkörben fejlett ki világra szóló 
civilizációvá. 

– Mi is kitagadottak vagyunk. És 
mert jogi kategóriaként nincs ma- 
gyar nemzet, amely megnyilatkozhat-
na, de van jogi kategóriaként magyar 
államhatalom, ami Mohács óta gyak-
ran van idegen kezekben, ennek foly-
tán az állam lehetett bolsevista is, 
lehetett hazaáruló is. 

Az állam, Trianon szellemében, 
szolgalelkûen és folyamatosan kita-
gad minket, kitagadja mindazokat, 
akik nem élnek a nagyhatalmi anar-
chia és diktatúra által kijelölt határok 
között. 

Nem a magyar nemzet tagadott ki, 
a magyar nemzet sem kitagadni, sem 
visszafogadni nem tud senkit, mert a 
magyar nemzet nem jogi kategória, 
mert ebben a liberális-etatista rend-
szerben a nemzet szétszakítható, a 
nemzet elkergethetô, kirekeszthetô, 
mert a magyar nemzetnek nincs jogi 
kerete, nincs alkotmányos  meghatá-
rozása és nincs törvényes védelme. 

– Eljöttünk az országból azok miatt, 
akiknek a magyarsága az állami 
hovatartozás keretein túl nem terjed. 
Aki állampolgár, az lehet magyar, aki 
nem állampolgár az nem lehet. Így 
akarták Trianonban a nagyhatalmak, 
így akarták a bolsevisták, és így 
maradt most, a felszabadulás után is, 
mert nincs elképzelés, nincs érzés, 
nincs lélek: minden harmadik ma- 
gyar „nem magyar”. Mert a nemzet-
re nincs jogi keret!

– Ez a helyzet – véleményünk sze-
rint – tarthatatlan, ez ellen az egész 
magyar nemzet nevében, és az egész 
magyar nemzet érdekében tiltako-
zunk, és megindítjuk a kultúrharcot. 
Lássuk hát, kik azok, akik akarják a 
magyar nemzet egységét és fölemel-
kedését, és kik azok, akik ellenzik, 
akik akadályozzák!

A mi jelszavunk: Egy a nemzet!
***

Egy negyedszázad múltán, ma 2017-
ben, a nemzetegyesítés feladatát a 
magyar jogalkotás a kettôs állampol-
gárság intézményével oldotta meg. A 
nemzet fogalmának még ma sincs 
törvényes megfogalmazása, holott  
szentkoronás történelmünk az ural-
kodó és a nemzet közötti szerzôdésrôl 
szólt.                                (Folytatjuk.)
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Radikális iszlamista volt a 26 éves 
migráns, aki Hamburgban egy bevá-
sárlóközpontban elôvett egy hatalmas 
kést, azt rikácsolta, hogy Allah Akbar, 
majd nyakon szúrt egy 50 éves férfit, 
aki azonnal meghalt. A gyilkos kiro-
hant az áruházból, de menekülés köz-
ben akit ért, azt megszúrta, majd az 
utcán is megtámadt járókelôket. Ösz-
szesen hat embert sebesített meg, öt 
férfit, közülük a legfiatalabb 19, a leg-
idôsebb 64 éves. Hasba szúrt egy 50 
éves asszonyt is. Ketten életveszélyben 
vannak. A gyilkost járókelôk fogták el 
--- a napsütésben ugyanis sokan az 
áruház mellett egy teraszon kávéztak. 
Amikor meglátták, mi történt, a mene-
külô migránst székekkel kezdték do-
bálni, az egyikkel fejen találták, és 
elesett. Megpróbált felállni, de egy 
vascsôvel egy férfi óriásit ráhúzott a 
hátára, és utána már nem tudott meg-
mozdulni. Hatan tartották a földön, 
amíg a rendôrök megérkeztek.

Hogy a német állampolgároknak 
mennyire elegük van az iszlamista ter-
rorból, mutatja, hogy egyáltalán nem 

hagyták magukat, hiába rohant egy 
veszélyes bûnözô egy hatalmas késsel, 
azonnal cselekedtek.

Ahogy tavaly nyáron is: akkor egy 
másik német városban egy migráns 
egy terhes nôt ölt meg a nyílt utcán, 
menekülni kezdett, de egy autós látta, 
mit csinált, és amikor elôtte rohant át 
a gyilkos, gázt adott és elütötte.

A német rendôrség mindenesetre 
magyarázkodik. Kiderült ugyanis, 
hogy a hamburgi áruházi gyilkos egy 
nyilvántartott iszlamista volt, aki ráa-
dásul többször arról beszélt a rendôr-
ség tudomása szerint, hogy gyûlöli 
Németországot, gyûlöli a németeket. 
A muszlim férfinek nem voltak rend-
ben a papírja, ráadásul kiderült, hogy 
radikális iszlamista, ezért nem kapott 
menedékjogot, hanem kiutasították. 
Az elsô kérdés: ha hónapokkal ezelôtt 
kidobták az országból, mégis, miért 
élhetett mégis teljes nyugalomban 
egy hamburgi migránsszálláson?

Mert a Bild szerint ott élt, még a gyil-
kosság napján is ott lakott.

A hamburgi polgármester, Olaf 
Scholz szerint nem utasították ki 
egyértelmûen, csak a menedékkérel-
mét nem kapta meg. Szerinte azért 
nem volt még jogerôs kiutasító hatá-
rozat, mert nem voltak rendben a pa-
pírjai. Amennyiben igaz, amit a pol-
gármester mond, akkor egy 
kiutasításra szánt migránst nem tud-
nak Németországból kiutasítani, ha 
gond van a papírjaival.

A rendôrség fontosnak tartotta el-
mondani, hogy ugyan radikális iszla-
mista, de nem dzsihadista. Jogilag 
meg szociológiailag is van különbség a 
két fogalom között, ez kétségtelen, de 
a köznyelvben és legfôképpen a német 
(európai) emberek tudatában a lénye-
gét tekintve nincs. Hiszen a radikális 
iszlamista ---- ez egyébként a francia 
nyilvántartásuk szerinti megfogalma-
zás is, ott veszélyességüket rangsorol-
va, különbözô számú S-kartonnal lát-
ják el ôket ---- egy potenciális gyilkos.

Mindenesetre, a végeredmény tekin-

tetében most már nyugodtan hívható 
dzsihadistának, hiszen Allah Akbar 
kiabálással kezdett gyilkolni.

A Spiegel annyiban próbálja enyhíte-
ni a hatóságok mulasztását, hogy arról 
írnak: a migráns az ô információik 
szerint drogos volt, vagyis, a muszlim- 
és migránsproblémáról kicsit a zavart 
személyiség felé próbálják terelni a 
figyelmet. Ami persze elég nehéz lesz.

Az LCI és a BFM francia hírtelevíziók 
folyamatosan arról beszélnek, hogy 
óhatatlanul elôtérbe fog kerülni Né-
metországban ismét a migránskérdés 
az újabb terrortámadás miatt. És el-
kerülhetetlen az összehasonlítás a 
hamburgi iszlamista gyilkosság és a 
berlini kamionos mészárlás között. 
Akkor egy migráns 12 embert meg-
gyilkolt a karácsonyi vásárban.

* * *
A Defend Europe nevû szervezet 

nemrég alakult, de máris rengeteg 
támadásnak vannak kitéve a baloldal 
részérôl, ami érthetô, hiszen éjt nap-
pallá téve azon dolgoznak, hogy feltér-
képezzék az embercsempészek tevé-
kenységét és hálózatát, valamint hogy 
informálják a líbiai hatóságokat a bal-
oldali NGO-k kártékony tevékenysé-
gérôl. Ha kell, természetesen be is 
avatkoznak ott ahol a liberális politi-
kusok nem akarnak. Céljaik között van 
az is, hogy megmentsék a bajba jutott 
migránsokat a tengeren, azonban min-
dent megtesznek annak érdekében, 
hogy a megmentett emberek ne Euró-
pába, hanem Afrikába kerüljenek.

A Defend Europe egyébként az Iden-
titárius Mozgalom (Identitarian Move-
ment) egyik ága. A szervezet fôleg 
német, olasz, francia és osztrák jobb-
oldali fiatalokból áll, akik Európa és az 
európai nemzetek identitásának meg-
ôrzését tûzték ki célul.

A szervezet a többi civil szervezethez 
hasonlóan adományokból mûködik, és 
az elmúlt idôszakban annyi pénzt 
(állítólag közel 150 ezer dollárt) gyûj-
töttek, hogy egy C-Star névre keresz-
telt hajót is vásároltak, amellyel folya-
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Amit a 
számlájára írt

(Elsô rész)
Randolph Braham amerikai zsidó 

történész, politológus, holokauszt ku-
tató akinek a „Népirtás politikája: a 
holokauszt Magyarországon” címû 
könyve a témában alapmûnek számító. 
A könyv elsô fejezete (a rövidített kia-
dásban) a történelmi háttért vizsgálva 
a Horthy rendszert a német megszál-
lást megelôzô korszakában nagyon 
pozitívan értékeli. Ez szerint amíg a 
Harmadik Birodalom által elfoglalt 
illetve ellenôrzött államokban a zsidó-
kat szisztematikusan elpusztították 
addig Magyarország nemcsak meg-
védte a 825000 zsidó magyar állampol-
gárt, hanem menedéket nyújtott más 
országokból (pl Lengyelország és az 
Elsô Szlovák Köztársaság) ide jött 
menekülteknek is. Ezt tette a növekedô 
német nyomás ellenére addig amíg az 
1944 március 19-i német megszállás 
következtében magyarhon gyakorlati-
lag elvesztette függetlenségét.

Vannak elegen akik nem tudják, hogy 
a magyarországi holokauszt az emlí-
tett német megszállás után történt és 
hogy Hitler teljhatalmi magyarországi 
megbízottja Edmund Veesenmeyer 

magasrangú SS tiszt döntô szerepet 
játszott a magyar zsidóság deportálá-
sában. A háború után a nürnbergi 
bíróság 20 évi börtönbüntetésre ítélte 
Hitler magyarországi helytartóját. A 
Horthy rendszer és a kormány gyalá-
zói elgondolkodhatnak arról, hogy a 
volt magyar államfôt sehol senki nem 
ültette a vádlottak padjára, csak ki-
hallgatták.

Randolph Braham nagyon röviden 
csak három dolgot említ, ami a német 
megszállást megelôzô idôrôl szól, és 
amikor a történész szerint „Magyaror-
szág nem volt szeplôtelen.”

Az elsô ilyen „szeplô” az újvidéki 
razzia. Ennek az okozója a szerb par-
tizánok mûködése volt. A felfegyver-
zett partizánok esetében bevett szokás 
volt minden hadseregnél, hogy nem 
alkalmazzák a genfi egyezményeket. 
De röviddel a razzia kezdete után a 
háborús bûnök sorozata hozott szé-
gyent a magyar fegyveres alakulatok-
ra. De egy nappal a razzia kezdete 
után Szombathelyi vezérezredes táv-
iratban utasította Feketehalmi --- 
Czeydner altábornagyot, hogy a tör-
vénytelenségeket személyes felelôs-
ség mellett szüntesse be.

1943-ban magasrangú katonatisztek-
nek és csendôrtiszteknek kellett felel-
ni a bûntettekért és a fô felelôsöket a 

tárgyalás során halálra ítélték. Egyes 
esetekben az elítéltek Németországba 
menekültek. A fô felelôsöket a háború 
után kiadták Jugoszláviának ahol nép-
bírósági itélettel, egyes tudósítások 
szerint igen kegyetlen módon háborús 
bûnösönként kivégezték ôket. Nem 
vették figyelembe, hogy az összes had-
viselô fél közül Magyarország személy 
szerint Szombathelyi Ferenc vezérez-
redes, a Honvéd Vezérkar fônöke ren-
delt el a saját egységei ellen lakos-
sággal szemben elkövetett atrocitások 
miatt vizsgálatot. Szombathelyi Fe-
rencet a „demokrata” “haladók” kiad-
ták Jugoszláviának ahol halálra ítélték 
és kivégezték.

Az újvidéki razziának hivatalos ma-
gyar adatok szerint 3300, szerb törté-
nészek szerint 3808 halálos áldozata 
volt. A háború utáni magyarokat sújtó 
délvidéki vérengzések áldozatainak 
számát egyes források 30 000 és 45 000 
fô közé teszik, de a pontos adatok tisz-
tázása még folyamatban van. Újvidé-
ken a meggyilkoltak zöme szerb volt.

Már történt szerb beismerés és re-
habilitáció ebben az ügyben. 2013-ban 
Szerbia elnöke az EU-ba való belépé-
sükre készülve elismerte és elítélte a 
háborús bûntetteket.

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes
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matosan szeretnék fenntartani a je-
lenlétüket a líbiai partoknál. Errôl a 
szervezet egyik tagjai a kanadai szár-
mazású Lauren Southernnek adott
interjújában is beszélt még július ele-
jén. A Defend Europe honlapjáról az is 
kiderül, hogy az elhagyott NGO hajó-
kat is el szeretnék süllyeszteni annak 
érdekében, hogy ezzel is csökkentsék 
az emberkereskedôk és a velük közre-
mûködô civilek szállítókapacitását.

A szervezet egyébként nem szeretne 
semmilyen fizikai összetûzésbe kerü-
lni a céljuk kimondottan az hogy tájé-
koztassák a hatóságokat, és leginkább 
egyfajta megfigyelô-informátor szere-
pet töltsenek be.

A szervezetrôl egyébként különbözô 
álhírek is megjelentek, például az, 
hogy a hátráltatják azok munkáját, 
akik az embereket mentik ki a vízbôl, 
ezt a szervezet egy sajtótájékoztató 
keretein belül cáfolta. A baloldali 
NGO-k még azt is el akarják híresz-
telni, hogy a Defend Europe egy kalóz-
szervezet, illetve azt, hogy áldoku-
mentumokat gyártanak annak érde-
kében, hogy igazolják állításaikat.

Az MTI nemrég megírta, hogy Car-
melo Zuccaro olasz ügyész májusban 

beszámolt a Líbia és Dél-Olaszország 
közötti embermentésben résztvevô 
szervezetekrôl eddig végzett vizsgála-
tainak eredményeirôl. Elmondta, hogy 
jelentôsen megemelkedett a migrán-
soknak segítô NGO-k száma, és ez 
módosította a migráció körülményeit. 
Hozzátette, a Földközi-tenger nemzet-
közi vizein tartózkodó európai és olasz 
hadihajókkal ellentétben ugyanis, az 
NGO-mentôhajók sokkal közelebb 
mennek a líbiai partokhoz. Zuccaro 
hangsúlyozta, bizonyítékai vannak, 
hogy egyes NGO-k egyenesen líbiai 
vizeken veszik fedélzetre a migránso-
kat. Kijelentette, hogy információi 
nem az olasz titkosszolgálattól szár-
maznak, hanem a Frontex európai 
part- és határvédelmi ügynökségtôl, 
valamint az olasz haditengerészettôl.

Az olasz kormány nem rég kártékony-
nak nevezett és a szervezetek hajóinak 
elkobzását is kilátásba helyezték, 
amennyiben folytatják a tevékenysé-
güket.

A magyar kormány szintén támogatja 
a migránsokat „taxiztató” nem kor-
mányzati szervezetek (NGO) szigo-
rúbb szabályozását, de nemet mond az 
olyan elképzelésekre, amelyek szerint 

az olaszországi nyomást úgy kellene 
csökkenteni, hogy kötelezô áthelyezé-
seket, betelepítéseket kényszerítené-
nek a tagállamokra –-- mondta Kont-
rát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

* * *
Keresetet nyújtottak be az orosz Szö-

vetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 
ellen Raoul Wallenberg hozzátartozói  
Moszkvában annak érdekében, hogy 
cenzúrázatlan formában juthassanak 
hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, 
amelyekbôl kiderülhet, hol és mikor 
halt meg a Szovjetunióban a svéd dip-
lomata, aki a holokauszt idején zsidók 
tízezreinek életét mentette meg Buda-
pesten –-- jelentette tegnap az MTI. 
Wallenberget a szovjet titkosszolgála-
tok 1945-ben a magyar fôvárosban 
tartóztatták le. Azóta foglalkoztatja a 
világot a rejtély, hogy vajon hová tûnt, 
miután 1945. január 13-án Pesten egy 
orosz ôrnagy elvitte magával. A legel-
terjedtebb, egy 1957-ben közzétett hi-
vatalos jelentésen alapuló verzió sze-
rint 1947. június 17-én a KGB lubjankai 
börtönében hunyt el szívroham követ-
kezében.

A Háárec címû izraeli újság éppen 
egy évvel ezelôtt számolt be Ivan

Szerov volt KGB-fônök tavaly napvi-
lágra került emlékiratairól, amelyek-
ben az szerepelt: Wallenberget a Szov-
jetunióban annak idején felsôbb 
utasításra kivégezték. Ezzel magas 
rangú volt szovjet illetékes elsô alka-
lommal ismerte be a diplomata megö-
lését. A KGB 1954 és 1958 közötti fô-
nökének emlékiratai évtizedekig 
egykori nyaralójának egy titkos falá-
ban rejtôztek, ahonnan öt évvel ezelôtt 
kerültek elô egy átépítés során. Ivan 
Szerov könyvében ezt írja: „Semmi 
kétségem, hogy Wallenberget 1947-
ben kivégezték”, ráadásul egyenesen 
Sztálin, valamint külügyminisztere, 
Vjacseszlav Molotov parancsára.
Marie Dupuynek, Wallenberg 

unokahúgának  kiadott közleménye 
szerint az orosz levéltárakban több 
olyan, konkrétan a diplomata sorsával 
kapcsolatos iratot ôriznek, amelyekhez 
eddig sem a család képviselôinek, sem 
független kutatóknak nem volt hozzá-
férésük. Dupuy rámutatott, hogy az 
orosz hatóságok ezt a hozzájuk beér-
kezett hivatalos és privát kérések elle-
nére sem engedélyezték. „A válaszok 
felkutatása részünkrôl mindaddig 
folytatódik, amíg meg nem tudjuk, 
hogy mi történt Raoul Wallenberggel, 
és hogy miért” –-- hangzott a kommü-
niké.

Wallenberg 1944 júliusától szolgált a 
budapesti svéd nagykövetség elsô tit-
káraként. Ebben a minôségében ezré-
vel bocsátott ki életmentô menleve-
leket. Az anyakönyvi adatokat is 
számon tartó svéd adóhatóság csak 
tavaly ôsszel, vagyis 71 évvel eltûnése 
után minôsítette halottnak a diploma-
tát.

* * *
A világ muzulmánjai látogassanak el 

Jeruzsálembe, és védjék meg a várost 
-- mondta Recep Tayyip Erdogan török 
államfô a kormányzó Igazság és Fej-
lôdés Pártja (AKP) parlamenti frakció-
ülésén Ankarában. Erdogan kijelentet-
te: akinek van lehetôsége, menjen el az 
iszlám vallás harmadik legszentebb 
helyére, a jeruzsálemi al-Aksza-me-

csetbe.Aki nem teheti meg, az küldjön 
segítséget az ottani „testvéreinknek” --
- tette hozzá a török államfô.

Izrael és a muszlim országok viszo-
nya az elmúlt napokban rendkívül fe-
szültté vált a jeruzsálemi óvárosban, a 
Mecsetek terére vezetô utakon felállí-
tott, majd késôbb elbontott biztonsági 
kapuk miatt. A kapukat azután állítot-
ták fel, hogy palesztin támadók a kö-
zelmúltban megöltek ott két rendôrt.

* * *
Róma fôpolgármestere hadjáratot 

indít az arcátlan turisták ellen: ezentúl 
már visszavonult rendôrök ôrzik a vi-
lághírû Trevi-kutat, hogy elejét ve-
gyék a meztelenül fürdôzésnek. 
Amennyiben jól sikerül a tesztüzem, a 
reggel kilenc óra és éjfél között tartó 
ôrjáratok állandósulni fognak. Az Öt 
Csillag Mozgalom színeiben politizáló 
Virginia Raggi azután elégelte meg a 
rendbontást, hogy áprilisban egy férfi 
meztelenül mártózott meg a 17. szá-
zadban épült barokk kútban.

Bár eleinte turistának adta ki magát, 
a hatóságok hamar rájöttek, hogy a 
fürdôzô olasz állampolgár. Kivételes 
esetrôl lehet szó, hiszen sajtóforrások 
szerint leginkább a külföldiek kíván-
koznak a vízbe, mégpedig azért, hogy 
felelevenítsék Az édes élet címû film 
ikonikus jelenetét, amint a fôszerep-
lônô éjjel fürdôzik a Trevi-kútban. A 
The Local hírportál beszámolója sze-
rint visszatérôk is akadnak: egy brit 
modellt például már több alkalommal 
is kitessékeltek a római nevezetesség 
területérôl.

Nem csak az illegális fürdôzôk okoz-
nak fejtörést, a hatóságok ezentúl 
ugyanúgy megbüntethetik a kút terü-
letén szemetelô vagy étkezô személye-
ket. Érdemes kulturáltan viselkedni, 
hiszen a kiszabható bírság összege 
akár 240 euróra, azaz több mint het-
venezer forintra is rúghat. Olaszország 
kulturális ügyekért felelôs minisztere 
nemrég számos olaszországi látnivaló 
részleges lezárását helyezte kilátásba 
a tömegesen érkezô turisták miatt.

* * *

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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KRÓNIKA
Szende az Óperenciás 

tengeren is túl...
Mint a mesében is szoktam mondani, 

--- még az Óperenciás tengeren is túl 
jártam. Kezdte a beszélgetést vendé-

élô szó, és számomra ez a legfontosabb 
a világon, mert a mese ereje, tartja 
össze a közösségeket, ez ad erôt, és azt 
szeretném visszaadni világnak, azt az 
ôsi erôt, amit kaptam az ôseimtôl. 

Késôbb legkedvesebb olvasni valóm 
is a mesekönyv volt. Faltam ôket, mint 
az áldott kenyeret. És felnôtt korom-
ban mindez gyümölcsöt fakasztott 
életemben.

Végûl is telejesen véletlenûl kezdô-
dött az egész. Gyermekeim óvodájában 
népmese nap volt, én is mint szülô, 
székely népmeséket olvastam fel a 
hallgatóságnak. Annyira tetszett a 
közönségnek is és nekem is a mesélés, 
hogy gondoltam megpróbálok mese 

mondó lennei. Megszerettem volna 
jeleníteni a szereplôket a mesébôl, és 
mivel foglat volt a kezem ---- mert 
olvastam a mesét –-- így jött az ötlet: 
fentrôl kerekedett reám a szoknya 
amire varrtam egy házikót és egy fát s 
a lábaimra húztam a bábokat, amiket 
zokniból készítettem el és így állítot-
tam kétlábra a meséket és azóta is 
járom a világot. A meséim forrása a 
gyermekkorom szép Tündérországa.

A meseutam körbevisz a világba. 
Bejártam Magyarország minden 
zúgát, hívtak Vajdaságba, Kárpát-
aljára, és a Felvidékre is. Meséltem 
Ausztria és Németország több váro-
sában, sôt visszahívtak több alkalom-
mal.

Volt egy csodálatos mesebeli utam itt 
Ausztráliába március elején, repül-
tem a vasmadárral az óperenciás ten-
geren tulra, s az ottani emberek lel-
kébe meseszóval raktam fészket, amit 
lelkesen fogadtak. Hálás vagyok a 
melbournei, sydneyi, brisbanei kö-
zönségnek, örök emlék marad éle-
temben az a felemelô érzés, ahogyan 
fogadtak. Felejthetetlen marad éle-
temben, amikor hazámtól több ezer 
kilométerre a Gold Coaston Március 

15-én együtt énekeltük a Magyar 
Himnuszt. Isten áld meg a magyart 
bárhol él a világon!

Bozsik Tamás
Gold Coast

Melbournei felnôtt 
cserkészek a Királyok 

Völgyében téli táboroztak

talál bizonyítékot a magyarok erede-
térôl. Összeállította a tibeti-angol szó-
tárt és a Magyar Tudós Társaság le-
velezô tagjává  választotta.  Ezekkel a 
szavakkal búcsúzott „Így ér véget 
majd küldetésem, ha egyszer be tu-
dom majd bizonyítani, hogy ellentét-
ben a finn-magyar elmélet mellett 
kardoskodókkal, a magyar nép 
igenis Attila népe”.

günk Csernik Szende erdélyi mese-
mondó. Igen, ahonnan én jöttem Er-
délybôl, valóban mesében illônek tû-
nik, hogy voltam az óperenciás tenge-
ren is túl.

A mai moder világban különös, hogy 
a hallgatóságom nagy része még sze-
reti a mesét, valószínû azért mert a 
gyermekkor jut mindenkinek eszében, 
amikor édesanya mesével altatta el 
kiskorában.

Dálnokon nagymamám és nagytatám 
falujában nem volt TV. A vakációkat 
náluk töltöttem, és ott a mesebeli szé-
kely életet mind magamba szívtam. 
Nagyszüleim vidékén, ahogy ott éltek 
az emberek nagyon mesés volt. Élt az 

Még mindig nem untuk meg a Ki-
rályok Völgye (King Valley) vidéket 
és most már negyedszer mentünk oda 
megtartani a téli táborunkat. Tóth 
Éva hûségesen kitartó parancsnokunk 
vállalta a tábor vezetését és Czudar 
Zsuzsával a beszerzést és a fôzést. Így 
jól el voltunk látva és annak ellenére, 
hogy idén kevesebben voltunk, mert 
többen lebetegedtek, jó volt a hangulat 
és nagyon kellemes, nyugalmas három 
napot töltöttünk együtt.  

A tábor témája Körösi Csoma Sán-
dor (1784-1842) élete volt, és most 
vettük csak észre, hogy bár mind is-
mertük a nevét, keveset tudtunk az 
életérôl. Bizony nagyon szomorú élete 
volt, mert fiatal korától a magyarok 
eredetét kutatta és rengeteget és ha-
talmas területeket bejárt de nem ta-
lálta meg a magyar ôshazát. Nagy 
tudású volt, 2O nyelven írt és olvasott,  
foglalkozott a tibeti nyelvvel annak 
reményében, hogy az ôsi íratok között 

Nagyon megleptek cserkészeim, 
mert Kocsis Márti a helyszínen sütött 
egy tortát és felköszöntöttek 85-ik szü-
letésnapomon.  Erre valóban nem szá-
mítottam, mondtam is, hogy vigyáz-
zanak rám, mert már kevesen va-
gyunk ebbôl a korosztályból. 

Vasárnap Bakos János tartott tábori 
áhítatot és elmélyedtünk a komoly 
gondolatokban. Az volt különösen ér-
dekes, hogy elemeztük a „fohász” szót 
és rájöttünk, hogy angolban nincsen 
megfelelô fordítás, van hasonló, de 
egyik sem felel meg a szó igazi értel-
mének.  

Nagyot kirándultunk a vízeséshez, én 
errôl bölcsen lemondtam, mert elôre 
láttam, hogy ez már nekem nem való.

Jó volt ez a kis kikapcsolódás és most 
újult erôvel látunk a munkának  fôleg 
a Cserkész Anna Bál szervezéséhez.

Kovássy Marianne, 
Körzeti parancsnok



A zene az ének gyógyító hatásáról 
nem kell nekem énekelni, hiszen 
mindenki nagyon jól tudja, hogy már a 
kicsi aprószenteknél --- akik ahogy 
világra jöttek ---, milyen jótékony 
hatással van és elôsegíti a mielôbbi 
felgyógyulásukat, amennyiben vala-
milyen problémával születtek. Akkor 
is, ha egészségesek egy gyönyörû dal, 
vagy lágy zene boldogságérzetet vált 
ki náluk és jobban alusznak, fejlôd-
nek.

Kimutatott tény, hogy az állat vi-
lágban és a nôvényeknél is a zene 
serkentôleg hat.

Nem véletlen, hogy idôs embereket 
bármilyen betegek, egy jó magyar 
zene mozgásra, vagyis táncra késztet.

A Nagy házaspár, Nusika és Imre 
tudják ezt legjobban, hiszen ôk el-
járnak muzsikálni és énekelni az 
Árpád Otthonba. Velük beszélgetek 
most el és az érthetôség kedvéért csak 
neveik kezdô betûit tüntetem fel, így 
Nusika kap egy N.-t, Imre I.-t.

Nusika, Imre, mióta házasok?
N. 63 éve. Én 17 éves voltam mikor 

összeházasodtunk, Imre 24.
Te jó ég... szívbôl gratulálok, hogy 

ilyen sokáig kibirták együtt. Mi a titka 
a jó házasságnak?

N. Nekünk is voltak problémáink, de 
a szeretet mindig gyôzôtt.

Imre, nagyon kell, hogy szeresse ezt 
a kis asszonykát.

I. Én nagyon jó diplomata vagyok, ha 
Nusika idegesebb, próbálom lecsillapí-
tani. Nagyon szeretem Nusikát, csak 
egy van belôle. 

Mikor hagyták el Magyarországot és 
miért?

I. Mi nem akartuk elhagyni hazánkat, 
mert vártuk, gondoltuk, hogy a helyzet 
megjavul.

Tehát részt vettek a Szabadságharc-
ban. Budapesten éltek?

I. Igen Budapesten, és fegyveresen, 
amennyire lehetett részt vettünk a 
Forradalomban. A Szabadságharc le-
verése után kezdték összeszedni az 
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Bagin Lívia 

Beszélgetés Nagy Imrével 
és Nusikával

embereket, akik abban részt vettek, 
mi is láttuk, hogy nem maradhatunk 
tovább. 1957. január 23-án elindultunk.    
N. A másfél éves kisfiunkkal, László 
Imrével, aki most 62 éves.

I. Miután az Ausztria felé vezetô 
utakon már nem volt lehetôség átjutni 
a határon, mi az akkori Jugoszlávia 
felé mentünk, mert szüleim 6 km-re 

laktak a határtól és volt határbeutazási 
engedélyük. Mi ott léptük át a határt.

Jugoszláviából Olaszország felé vet-
ték utjukat?

I. Nem, a jugoszláv határôrség Zom-
borba vitt minket, majd Makedóniába 
töltöttünk 9 hónapot egy nyaralóban. 
Közölték, hogy 3 órszágba lehet jelent-
kezni, Ausztriába, Kanadába és USA-
ba. Mi Ausztráliába jelentkeztünk. 
Ekkor elvittek minket Eszékre, ahol 
politikailag, majd egészségügyileg 
(szûrésen), vettek minket vizsgálat alá 
és pár hónap múlva eldôlt, hogy me-
hetünk Ausztráliába. Vonattal men-
tünk Triesztig, ott szálltunk hajóra. 38 
nap után megérkeztünk Ausztráliába.

Gondolom, hogy Bonegillába kerül-
tek, mint mindenki. Letöltötték a köte-
lezô két év munkát, vagy gyorsabban 
sikerült letelepedniük?

I. Alíg, hogy megérkeztünk, többed 
magammal, hatan Mildurába mentünk 
szôlôt szüretelni egy farmra, ez két 
hétig tartott. Utána eljöttem Melbour-
neba munkát keresni, úgy hagytam ott 
Nusikát és a kisfiamat, hogy amint 
keresetem lesz, üzenek értük, hogy 
jöjjenek utánam.

 Nem vitás Imre, hogy egy talpraesett 
ember. Otthon milyen munkakörben 
dolgozott?

I. Távbeszélô telefon szerelô voltam 
otthon, nappal dolgoztam és este pedig 
iskolába jártam.

N. Alig, hogy elment már két hét múl-
va üzent, hogy gyertek utánam van 
munkám! 

Ez tényleg gyorsan ment, hová sike-
rült elhelyezkednie és milyen munka-
körben?

I. Nyomdaiparban helyezkedtem el. 
Egész nap munka után jártam. Este 
mentem egy helyre és mondtam, hogy 
mineden munkát elvállalok. Két úri 
emberrel is beszéltem, mire felvettek. 
Kiderült, hogy az is magyar volt. Mi-
kor megkérdeztem, hogy miért nem 

mondta meg mindjárt. Azt felelte, 
látni akarta, hogy mennyire jól beszé-
lek angolul. Ott maradtam. Kitanultam 
a szakmát és 8 év múlva supervizor 
lettem.

Véletlenül nem dolgozott a Magyar 
Életnek is mint nyomdász?

I. Nem. Három helyen dolgoztam 
mint nyomdász, 8 évig magyar fônök-
nél, 8 évig angolnál és 18 évet auszt-
rálnál. 93-ban mentem nyugdíjba.

Születtek itt még Laci után gyerme-
keik? De gondolom a 63 évbe unokák, 
sôt dédunokák is beleférnek, tehát 
mekkora most a család?

N. 10.5 év múlva megszületett Ró-
bert, neki nincsenek gyermekei, majd 
4 évre rá Dávid következett, neki 
sincs családja. Lacinak van egy fia és 
két kislánya. Fiának van egy 10 éves 
kislánya és egy 8 éves kisfia. Egyik 
lányának van 2 kisfia 8-5 évesek.

Szívbôl gratulálok, szép nagy család a 
Nagy család.

I. A nevünk Nagy de én és Nusika 
alacsony növésûek vagyunk a fiaink 
már mondhatók Nagynak, mert jól 
lehagytak bennünket növésben.

 Nusika ön is dolgozott? 
N. Amíg Lacika iskolába nem ment 

addig otthon voltam és ez úgy volt a 
másik két gyermekünk esetében is. 
Szerettem dolgozni, de Imre így látta 
jónak.

Ez igen, nem sok asszonynak adatott 
meg ez a lehetôség, de csak örülni 
lehet, hogy ilyen férjek is vannak. 

Milyen hangszeren játszanak és vol-
tak-e itt valamelyik zenekarnak a 
tagjai?

I. Nusika nem játszik hangszeren, én 
otthon gombosharmonikán játszottam, 
itt tangóharmonikát vettem. Nem tud-
tam elôször kezelni, így a Melody 
School of Music-nál tanultam.

Ez nagyon érdekes és becsülendô  
Imre, hogyan csinálta, mikor mindig 
dolgozott?

I. Ôk küldték az anyagot a leckét, 
hogy hogyan kell kezelni a jobb és bal 
oldalt én pedig megtanultam szépen 
játszani.

Gondolom Nusikának is jó hangja 
van, ô is énekel?

N. Én is énekelek, de Imre viszi a 
prímet.

I. Az elôzô kérdésre válaszolva. Nem 
tudtam bandába menni, mert nem volt 
rá idôm. Apukám is muzsikus volt, tôle 
tanultam a csodaszép magyar nótákat.

Hogyan történt, hogy az Árpád Ott-
honban zenélnek és énekelnek idôs 
honfitársainknak?

I. Egy barátunk bennt volt az Árpád 
Otthonban 2 hét próbaidôre, mielôtt 
eldöntötte volna, hogy ott akar marad-
ni. Akkor én láttam, hogy a bennt la-
kók unatkozva ülnek a társalgóban, 
néhány néz csak TV.-t. Akkor jött az 
ötlet, hogy mi lenne, ha mi eljönnénk 
néha muzsikálni. Azonnal beszéltem a 
vezetôvel és az megadta az engedélyt, 
tekintettel arra, hogy még ilyen irányú 
szorakoztatás nem volt az Otthonban.

Mennyi idôt töltenek ott el és hogyan 
zajlik le ez a vidám, zenés, énekes 
produkciójuk?

I. Minden hónap utolsó péntekén dé-
lután 4 órára megyünk és kb. 1 órát 
vagyunk ott. Elôsször jön a kívánság 
kosár, amikor mindenkinek eljátszom 
a nótáját, befejezésül a „Lakodalmas 
dal” jön, vidámságot adva, majd a 
„Szeressük egymást gyerekekkel” bú-
csúzunk.

Van-e táncra perdülés is, megmozgat-
ja-e a muzsika nem csak a szíveket a 
lábakat is?

I. Eleinte még majdnem mindenki 

táncolt is, de mamár csak kevesen, 
néhányan.

 Mióta járnak az Árpád Otthonba?
N. Úgy 20 éve.
Hogy látják, mit ad ez a magyar nóta 

éneklés, és zene magyar testvéreink-
nek és mit jelent ez Önöknek?

I. Nekünk nagyon nagy boldogságot 
jelent, hogy örömet viszünk oda tel-
jesen díjmentesen és ôk is már várnak 
minket és kapnak egy csodaszép órát.

N. Mindig szerettünk adni és ebben 
az esetben mi is kapunk vissza, nagy 
nagy szeretet.

I. Az Árpád Otthon vezetôségétôl is 
megkapjuk az elismerést, minden év-
ben az önkéntes segítségek meg van-
nak vendégelve, egy 3 fogásos finom 
ebéddel, ahol pezsgôt, bort és még 
oklevelet is kapunk.

Mit jelent Önöknek az a kifejezés, 
hogy szeretet?

I. Sokat. Nagyon szeretjük az embere-
ket és segítôkészek vagyunk.

N. Minden cselekedetünknek a szere-
tet a mozgató rúgója.

Mindent együtt csinálnak, vagy van-
nak külön programok is?

I. Csak együtt megyünk mindenhova. 
Wantirna-ba a nyugdíjasok klubjába 
és a Kék Dunához, ahol minden hónap 
második vasárnapján van ebéd.

 Ki fôz, ki a szakács otthon kettôjük 
közül?

N. Most Imre fôz nagyon jól, mert én 
gyengélkedem.

Mi a baj Nusika? Remélem nem ko-
moly?

N. Nem nagyon tudok mozogni, de 
lehetne rosszabb is.

És ma mit fôz Imre, tanulhatunk 
valami jót és gyorsat?

I. Rizses pörkölt lesz, a pörkölt már 
kész és roham leves.

Na ez a leves nagyon jó nevû, saját 
kreáció? Kérném a receptet, biztos 
kedves Olvasóink között van akit érde-
kel.

N. Ez a leves --- amit én nagyon 
szeretek ---, úgy született, hogy 94-ben 
elhatároztuk, hogy körül járjuk Victo-
riát és akkor ahol letáboroztunk, gyor-
san elkészítettük ezt a levest, ezért 
neveztük „rohamnak”.

I. Tehát a krumplit nagyon apró koc-
kákra vágjuk, feltesszük fôni, mint a 
paprikás krumplit és utána tésztát 
fôzünk bele.

Nokedlit?
N. Nem vékony metélttésztát és 

ízesítjük, ki hogyan szereti, vegetával 
és petrezselyemmel, stb.

 Úgy látom Nusika, hogy ezt az Imrét 
sokszorosítani kell.

N. Na az jó lesz, legalább nekem kettô 
lesz belôle.

Még két kérdés. Ki a kedvenc 
írójuk?

I. Jókai, Zilahy, Móricz Zsigmond.
L. És miért pont ezek a tényleg cso-

dálatra méltó íróink?
I. Ôk nagyon szépen megtudták leírni 

az emberek lelkivilágát.
Mi az életük mottója?
I. Minden nap legyél boldog és amíg 

itt vagy, mindenkivel legyél jó!
Nagy Imrétôl és Nusikától nehéz volt 

elbúcsúzni, mert két nagyszerû em-
ber, akiknek a kisugárzása, pozítív 
energiája még a telefonokon át is 
ütôképes volt, a szó legpozitívabb 
értelmében. Köszönöm a beszélgetést, 
minden jót!
A Nagy házaspár e hónap 25-én 

ünnepelheti 200. zenés délutánját 
az Árpád Otthonban, amihez szív-
bôl gratulálunk és még sok bol-
dogságot nyújtó fellépést kívá-
nunk!
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. augusztus 13-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,

12-órától Könyv Vásár a Bocskai Teremben
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. augusztus 13-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.augusztus 13-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. augusztus 13-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) augusztus du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. augusztus  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. augusztus 13-án 12 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

Augusztus 1-jén a Nth. Fitzroy-i Magyar Református Templomban 
vettünk búcsút, szeretett gyülekezeti tagunktól Szekeres Gyulától.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte. Megható beszéddel vígasztalta 

a jelenlevô család tagokat és barátokat. Fia, ifj. Szekeres Gyula --- aki 
már régóta Magyarországon él családjával ---, a temetésre megérkezett, 
a fia elôbb jött, hogy még együtt tudjon lenni a nagypapával, de sajnos 
már túl késôn érkezett. 
Úgy emlékezünk Gyulára, mint egy nagyon jószívû, adakozó emberre, 

aki sok éven át adott pénzt Erdélyben élô szegény sorsú gyermekek 
megsegítésére, és nagy összegekkel járult hozzá a Húsvéti tombolához, 
amely bevétele egy az egybe oda lett küldve, ahol szükség volt rá. 
Ifj. Szekeres Gyula Édesapja nyomdokába lépett és Ô is nagy összeggel 

járult hozzá a Nôszövetség adomány gyûjtéséhez.
Emlékezetünkbe megmarad Gyula, mind egy jókedvû és jószívû gyü-

lekezeti tag. Cs.J.

Temetés a Nth. Fitzroy-i Magyar Református Templomban

Ifj. Szekeres Gyula, fiával, rokonaival és Nt. Dézsi Csabával, kisérik  utolsó földi 
útjára Szekeres Gyulát a templomi szertartás után
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Belsô fenyegettetés
Az embert élete során számtalan külsô hatás éri, köztük rengeteg fenyegetés is. Fenyegethetik beteg-

ségek, járványok, balesetek, különféle inzultusok. A múlt század összes generációjának szembesülnie 
kellett a puszta létét vagy szabadságát veszélyeztetô fejleményekkel. Egzisztenciális fenyegetéssel, 
kiszolgáltatottsággal, tulajdona egy részének vagy egészének elvesztésével. Ez érintett valamennyi 
társadalmi csoportot, a parasztságot, a nagybirtokos arisztokráciát, a munkásságot éppúgy, mint a 
nagytôkéseket. Az államosítások, földkisajátítások, a kolhozosítás, a pénzromlás, infláció, aztán a végén 
a „spontán privatizáció” alig hagyott lélegzetvételnyi szünetet a 20. századi embernek. S következtek az 
„egyéb” inzultusok. A haza elvesztése úgy, hogy közben ki sem mozdultunk otthonról, csak ellopták 
önjelölt „határrendezôk” vagy „hivatásos forradalmárok” a fejünk felôl. Máskor mennünk kellett, mert 
nem volt maradásunk. Bitófa, börtön, megbélyegzés várt volna ránk, vagy a szüntelen megaláztatás, 
ami alól csak önpusztítással menekülhettünk. Hányan élték meg fenyegetésnek a század összes 
politikai rendszerét, s benne az összes államhatalmat, még ha a megszépítô emlékezet el is feledtette a 
reménytelen várakozást és a zord perspektívát. És hányan használták fel önös érdekeik érvényesítésére 
a hatalmat, amelyet a történelmi szerencse, nagyhatalmak jóindulata, de legkevésbé saját rátermett-
ségük okán megszereztek?

Az „ôszirózsás vértelen forradalom” leginkább vészjósló eseménye nagyon is véres volt, egy politikai 
gyilkosság, amelynek áldozata Tisza István volt. Mintha jeladás lett volna ez, amely után elszabadultak 
az indulatok, s az ország fordulatból fordulatba tántorgott a váratlan ütések nyomán. A legnagyobb 
pofonokat kívülrôl kaptuk, s így ne is csodálkozzunk, hogy a magyar ember általában fenyegetve érzi 
magát. Bizalmatlan, még ma is. Fôként azokkal szemben, akik hibáik és bûneik következményeit ma is 
fenntartják. A presztízs fontos dolog, de még fontosabb a javítás képessége. Sokan hittek benne, hogy a 
„béketábor” megoldja a gondokat. Keserû csalódás lett a vége. Mások az Euró pai Unióról hitték, hogy 
megfelelô helye lesz a javításnak, de ahogyan mostanság „fejlôdik”, aligha tölti be ezt a szerepét. 
Gyanús volt, amikor a hírhedt Benes-dekrétumokat „befogadta” jogrendjébe, de ennél már csak az a 
gyanúsabb, hogy mi, magyarok (a lengyelek mellett) ma leginkább a szlovákokkal és csehekkel 
pendülünk egy húron.

Pofoztuk aztán itt bent egymást is épp elégszer, leginkább azzal a lendülettel, amelyet a külsô ütések 
adtak. A 20. század végére már olyannyira tántorgott a nemzet egy része, hogy teljesen elvesztette a 
belsô iránytûjét. Aztán szinte öntudatlanul léptett be a remények új színházába. Felöltöttük a kikészített 
jelmezeket, de volt, aki nem akart átöltözni. Másoknak már akkor sem tetszett a rájuk osztott szerep. 
Fôként Yorické nem. A legdühösebbek azok voltak, akikre nem ment rá a zakó, vagy lötyögött a nadrág. 
Nem baj –-- gondoltuk --–, majd kialakul. Örültünk is a zebracsíkos, kockás, virágdíszes kreációknak. Mi 
nem hordtunk uniformist azelôtt sem, s ha mégis, azt is úgy, mintha éppen ehhez lenne kedvünk. (Pedig 
nem volt.)

Zavarunkban nem vettük észre, hogy a színházba nem csak új jelmezek érkeztek, hanem új társulati 
tagok s velük újfajta fenyegetés is. Valaki bedeszkázta a fôbejáratot. Hagyott ugyan egy kiskaput, de 
ott mindenféle feltételeknek kellett megfelelnünk. Míg a kapunál bíbelôdtünk, a gyárat ellopták, a 
munkahelyet megszüntették, a pénz rohamosan vesztette az értékét, a hiteleket nem engedték el, sôt! A 
demokráciát, melyet magunkra öltöttünk, mint egy elegáns öltözéket, sokan félreértelmezték. 
Szabadultak volna az új ruhától, másoknak még a pufajka is vonzóbbnak tûnt. Volt, aki ugyan nem vette 
fel a szagló „vattakabátot”, de kifeszítette vitorlának, s repült a kedvezô nyugati széllel. A kötél szépen 
csúszott háromujjas kesztyûjén, de mutatóujja másfajta ravaszon pihent, mint 1956 decemberében.

Aztán kiderült, hogy van érzékünk a demokráciához. Volt, aki nem tántorgott. Volt tartása. Lelepleztük 
a vizeinken garázdálkodó kalózokat, néhányat elsüllyesztettünk, néhányat –-- sajnos –-- befogadtunk a 
flottánkba. A zavarosban halászókat kiparancsoltuk a vízbôl. Nem ment könnyen, vissza is csempészték 
átfestett hajóikat. Ezért a külsô fenyegetés újra mindennapossá vált. Most úgy hívják, „kötelezettség-
szegési eljárás”, esetleg „hetedik cikkely” vagy valami hasonló. Megvonják, megtiltják, lezárják. Az a 
baj, hogy a fenyegetésekrôl rosszak a tapasztalataink. Ellenünk be szokták váltani ôket. Mi egyedül 
szoktunk maradni. Ebben bíztak és bíznak ma is az örök muszkavezetôk. És ez már a belsô fe-
nyegettetés!

A belsô fenyegettetést nehezebb megemészteni. Még ha tudjuk is, hogy ezeknek az embereknek a 
belsô iránytûje megbolondult. Nem értelmetlenül pörög, de mégis roppant erôs anyagi erôtérben 
mozog. Az „anyag” itt elsôsorban pénzt, hatalmat jelent. Nem mintha nem lenne pénzük vagy akár 
szakmájukban, szûkebb környezetükben hatalmuk, de nekik minden pénz kell és minden hatalom. A 
demokrácia révén a magyar nemzet akaratából most nem valósítható meg a kizárólagos érvényesülésük, 
idegesek hát. Nem kétséges, hogy ezért meg fogják támadni a nemzetet és a demokráciát. „Se nemzet, 
se határ!” –-- festik majd a Szentkirályi utcai ház falára, éppen a Bánk bán írójának emléktáblája alá. 
„Ne tartsd be a törvényt, légy engedetlen!” –-- hirdetik majd festékespalackkal a kezükben. A belsô 
fenyegettetés legveszélyesebb burjánzása, hogy a hatalom reményében (hatalomra persze kevesen 
kerülnek majd, de a markukat annál többen tarthatják) már nemcsak nemzetük, de országuk ellen is 
szurkolnak, dolgoznak.

Külön kell választani a kettôt, mert a belsô fenyegettetés okozói nak egy része már nem tartja magát 
magyarnak. Sôt, szégyenletes dolognak tartja, hogy magyar. De eddig legalább az ország ellen nem 
szurkolt, mégis csak itt él, itt kell érvényesülnie. Volt már olyan, hogy „minél rosszabb, annál jobb”, de 
ahhoz képest, ami ma ezeknek az embereknek az agyában zajlik, az csak gyerekjáték volt. Árulkodó 
primitív ôsellenségesség ez. Nem kellenek nemzetek, nem kellenek országok. Viszont a nemzetek 
maguktól láthatóan nehezen ájulnak a sírba, fôleg itt, Közép-Európában, ahol nagyon megharcoltak 
puszta létükért is. Elpusztításukra vezényelték Euró pába a migránsok millióit. Az egy külsô fe-
nyegetés, de mint minden ilyen, akkor lesz igazán veszélyes, ha már átalakul belsô fenyegettetéssé. 
Ezen dolgozik most a muszkavezetôk örök „ötödik hadoszlopa”. Csak azt ne higgyék, hogy eredmény-
telenül. A panaszkodás attitûdje Magyarországon vészesen közeledik az önveszélyesség határkövéhez.

Ebben komoly hagyományaink vannak. Károlyiék a hatalomért remegve várták, csak kapituláljon 
már a Monarchia, leszerelték a hadsereget, s ölbe tett kézzel nézték, ahogy beözönlenek az országunkba 
az idegen csapatok. Volt ellenkezô példa is. Szálasiék görcsösen reménykedtek a kitartásban, a 
csodafegyverben, akár a pusztulás árán is, néhány heti látszathatalomért. Egészen visszataszító belsô 
fenyegettetést jelentett Rákosi és Kádár, aki a lerombolt, megalázott, forradalmat vívott Magyaror-
szágra orosz vonaton és páncélkocsin érkezett helytartónak.

Akkor lehet baj, ha a külsô és belsô fenyegettetés olyan erôkoncentrá ciót hoz létre, ami ellen nem 
tudunk védekezni. Hibákkal, felesleges frontok nyitásával, elbizonytalanodással, dacos-durcás reakci-
ókkal, kivagyisággal, megkérdôjelezhetô hitelességû emberekkel magunk is elôsegíthetjük ennek az 
erôkoncentrációnak a létrejöttét. Márpedig ha még egyszer létrejön ez a koncentráció, az irreverzibilis 
folyamatot szabadíthat el. Ez már az önveszélyesség folyamata, amelyet nem enyhít, hanem súlyosbít, 
hogy csak egy része egy globális folyamatnak. Tenni ez ellen: szép kötelesség, még ha látjuk is a nyitott 
sírban Yorick koponyáját.

Szerencsés Károly (Magyar Hírlap)

Nehezen jutnak eszembe a szavak. Itt vannak a nyelvem hegyén, de amikor már szólnék, 
elbújnak valami áttetszô, üres katlan mélyén

Érzem, hogy ott vannak, látom is ôket, mégsem jön ki hang a torkomon. Hallgatok. Napok óta 
visszahúz az ágy, majdhogynem alszom is napközben, amit soha nem tettem azelôtt. Ténfergek 
a lakásban. Napra pontosan három éve hagytam el a Baross utcai klinikát transzplantációm 
után. És napra pontosan másfél éve temettem el a feleségemet, harmincöt szerelmes, gyötrel-
mes, boldog év után.

Talán el kellett volna hallgatnom abban az izgatott percben, de az Ô tekintetében ma sem 
látok szemrehányást, viszont egyre több szomorúságot. Ezt eddig nem vettem észre. A szomo-
rúságban valahogy benne van a félelem. Már elég régóta tudom, hogy úgy lesz minden „Ahogy 
rendeltetett”. Most már talán azt is értem: „Legyen meg a Te akaratod!” Az elôbbi címmel tíz 
évvel ezelôtt megjelent regényem hátoldalán szerepel ez a mondat: „Hencegôn egyszerûnek 
tûnt a jövô, s mégis összeomlott minden: élet, rendszer, szerelem, de megmaradt az ország, s 
az ember is, hogy tökéletesedjen és szabadabb legyen, ahogy rendeltetett. Így lesz ez minden 
Halál után: sok szomorúság és sok öröm, új Élet, mely adatott az új embereknek. S már nem is 
fontos, éltem-e én?”

Három éve kevésbé hittem el az én új Életemet, mint a szerelmem lehetséges Halálát. Pedig 
már hat éve viaskodott halált hozó melanoma ördöggel és a testében szerterebbenô áttéteivel. 
A halál veszett, gyilkos szolgáival. Már régen nem hencegtem akkor, de a hitem nem ingott 
meg. Nem magamban hittem, Ôbenne. Mégsem mondhatom, hogy váratlanul ért az összeom-
lás. Kimondani nem mertem, gondolni sem rá. Minden gondolatnak, kimondott szónak mági-
kus erôt tulajdonítottam, talán ezért voltam szûkszavú, s ma már vagyok hallgatag is. De a 
rettenetet szívembe átnyilallóan éreztem. Éreztem a „Legyen meg a Te akaratod!” igazságát. 
S most újra „háromévesen” magamra nézve is teljesen elfogadom ezt a szédületes szelídséget. 
Sôt, vágyom rá. Ennek a gyönyörû akaratnak a feltétlen elfogadása másvalaki evilági búcsú-
jakor olyan belsô kapcsolatot feltételez, ami egyszeri és megismételhetetlen. Nem dogma, 
nem követelmény, nem lemondás. Dehogy! Épp ellenkezôleg: olyan mély emberi kapcsolat, 
ami csak kivételes állapotokban jöhet létre. Szerelem–Isten–Halál misztikus távlatában. A 
behunyt szemû örökkévalóságban. Ezért nem vagyok egyedül, mert szeretni tudtam és tudok. 
Így az Istent is megértem s a Halált is. Lám, megint hencegek. De mégis csak van ilyen misz-
tikus távlat! Létezik az Anya–Isten–Halál csitító vonzásban is. És bizonyosan sok más, mély 
kapcsolatban. A megnyugvás feltétele, hogy a felsô akarattól ne csak a csodát várjuk, de az 
elmúlást is. Merthogy az is csoda.

Az idézethez visszatérve: az ország tényleg megmaradt, de hogy az emberek tökéletesedtek-
e, vagy szabadabbak lettek-e, az már kétséges. Ítélje meg mindenki maga. Mindenesetre az 
egy fôre jutó „tökéletes” emberbôl valószínûleg Magyarországon van a legtöbb. Ôk a mindent 
mindenkinél jobban tudók, a mindenhez értôk, a másfajta véleményt elviselni képtelen, min-
dig nagyon ideges emberek. Hiszen ôk tudják az egyetlen igazságot, és az nem érvényesül 
mindig. Hogy honnan tudják? Hát csak úgy tudják, így születtek. Ôk a mindenkinek panasz-
kodók, a mindjárt embert is ölôk, a sem embert, sem Istent nem ismerôk. Ôk egyre tökélete-
sednek, s azt hiszik, hogy egyre szabadabbak is. Hazudhatnak, gyûlölhetnek, törhetnek, 
zúzhatnak, megtagadhatják a népakaratot, törvényt, hazát, szabályt, múltat, nemzetet, s ha 
úgy tetszik, még a nemüket is. Minden reggel így ébrednek, de csak a tükörbe néznek. A 
valóság már régen nem érdekli ôket, örülni nem tudnak semminek. Tükör egy belterjes 
tüntetés is, egy megkomponált televíziós beszélgetés, egy megrendelt, gyalázkodó újságcikk 
is. De ki tudja elviselni, hogy állandóan a tükörbe nézzen? Ettôl érzik magukat annyira 
frusztráltnak: pedig magukat zárták ketrecbe, s abból a börtönbôl a legnehezebb kiszabadulni, 
amelyet lelkükben építettek fel. Elôbb-utóbb össze fogják törni a tükröt, amelyben saját 
eltorzult arcukat látják. Sajnos a szerterepülô szilánkok meg fognak sebezni másokat is.

Tökéletesedni én nem tudtam, szabadabbnak sem érzem magam. Szabaddá tett a szerelmem 
szenvedéseinek bevégeztetése, de a bennem élô gyötrô hiány, a veszteség legalább ilyen erôs. 
Megszabadultam viszont a gépektôl, amelyek életben tartottak oly sok éven át. Annyi mindent 
akartam csinálni, s csak a töredéke sikerült, de ez a hiányérzet –-- bár néha nyomasztó –-- 
mégis csak semmiség ahhoz képest, hogy másnaponta több mint négy órán át az ember vére 
elhagyja a testét, és egy gép szûrôin át tér vissza belé. Szeretettel és összeszoruló szívvel 
gondolok testvéreimre, akik több ezren most, ebben a pillanatban is dialíziskezelésen vannak. 
Hálával és köszönettel azokra a tudósokra, orvosokra, nôvérekre –-- és persze az egész 
közösségre, nemzetre –--, akik segítettek túlélni az elmúlt huszonhárom évet. De ez nem 
sikerülhetett volna, ha nem áll mellettem, aki küzdött értem, aki hazavárt, és akivel úgy hittük, 
együtt megyünk, amíg kihûl majd a Nap. Imádkozott is értem csodát várva: „Legyen meg a Te 
akaratod!”

Három éve kaptam egy új esélyt, bizonyosan az utolsót. Hazafelé a klinikáról én akartam 
vezetni, de Anna lányom nem engedte. Nem vitatkoztam. Másnap mámorosan autóztam a 
városban. Elmentem a Vízivárosba, a Pajtás étterembe ebédelni. Azért, mert ide jártunk a 
hetvenes évek elején a barátaimmal iskola után. Kamaszok, tele fantasztikus tervekkel az 
életre. Felidéztem Gyuszi, Bogi, Ági és Judit boldog, szép, fiatal arcát. Aztán megittam egy 
sört a Római-parton, elmerengve azokról a tervekrôl, amelyekbôl kevés valósult meg, de 
mégis élet lett belôlük. Kimentem a békásmegyeri piacra. Megszólítottak: „Károly, jól van?” 
Zavartan feleltem, mint mindig erre a kérdésre. „Mindennap imádkoztunk magáért” –-- 
mondta a kedves hölgy a paradicsom- és uborkahegyek között.

Másfél éve vettünk búcsút egy csodálatos, tisztaságában visszhangos földi élettôl. Azóta 
sokféle szomorúság kísért. Próbáltam leplezni. Örömök is kinyíltak. Leginkább az új életek 
felsarjadása. Unokáim eszmélkedése. S már a pocakban fészkelôdô új élet is! Felnôtt lányaim 
eltérô ívû merészsége. Bánt, hogy ezekben már nem tudok teljes odaadással, felszabadultsággal 
részt venni. Kevés az a pillanat, amikor nem jut eszembe a mi kettônk boldogsága és szenve-
dése. Nem hiszem, hogy az idô ezen változtathat. Babákkal kedves órák, katedrán jó pillanatok, 
egy szellemes eszmefuttatás könyvben vagy asztalnál. Mostanában egy hûs szellô, rácsodálko-
zás a város és a természet gyönyörûségeire. Egy szép emberi sors, a zene, a tehetség meghat. 
Most már úgy mondatnám –-- tíz éve még, azt hiszem, egy kicsit csaltam –--, hogy nem is 
fontos, élek-e én? Nehezen jutnak eszembe a szavak. Kételkedni már végképp nincs idôm, se 
kétségbeesni. Másfél év, három év. Mosolyogva nézem, hogy az egymást ölelô Élet és Halál az 
árnyak csarnokában mennyire hasonlít mihozzánk.

(Idôközben a Pajtást bezárták.)

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)

Másfél év, három év



Tizenegy éves volt, amikor elhagyta 
Magyarországot. Ausztrália Les Mur-
rayként ismerte meg, a labdarúgás 
világában pedig Mr. Soccerként emle-
getik az egyik legnevesebb sport-
riportert. Noha a nevét dalba foglalták, 
mégsem jelenthetô ki, hogy Les 
Murray csak egy van… 

A február 25-i Nemzeti Sport Hosz-
szabbítás címû mellékletében megje-
lent interjúval emlékezünk a most el-
hunyt, állami temetéssel is megtisztelt 
kiváló újságíróra.

– Ismeri a másik Les Murrayt?
– Az ausztrál költôt? Személyesen 

nem, de természetesen tisztában va-
gyok vele, ki ô. Engem is rímbe sze-
dett, jóllehet túlzás lenne azt állítani, 
hogy dicsérôen szólt rólam, inkább 
gúnyos volt a hangnem.

– Más viszont dalba foglalta a 
nevét…

– Úgy ám, az egyik neves ausztrál 
banda, a TISM. 

A kilencvenes évek közepén kaptam 
egy telefonhívást valakitôl, hogy a 
zenekar írt rólam egy számot What 
nationality is Les Murray?, vagyis Mi-
lyen nemzetiségû Les Murray? cím-
mel. Nagy sikert aratott, méltónak 
találták az egyik jelentôs zenei díjra. 

A TISM-rôl tudni érdemes, arról volt 
híres, hogy tagjai maszkban léptek 
színpadra, mert nem akarták felfedni 
a kilétüket. A díjátadó gála elôtt meg-
kerestek, hogy a nevükben vegyem át 
az elismerést, egyúttal arra is meg-
kértek, hogy csak magyarul szóljak a 
közönséghez. Így is történt, ezt a mon-
datot kellett elmondanom: „Amikor 
eljön a forradalom, a zeneipar lesz az 
elsô, ami elmegy”. A publikum meg 
csak nézett, hogy ez mi volt?!

– Tényleg, mi volt?
– Kulcs a megoldáshoz. A dalszöveg-

ben tudniillik megannyi nemzetiséget 
soroltak fel, ám a magyart nem. A 
legvégén ugyan elhangzott, hogy 
„Éljen, Magyarország!”, kevesen ér-
tették. Mint ahogy sokan azt sem ér-
tették, hogy a nyolcvanas évek elején, 
amikor elkezdtem futballmeccseket 
közvetíteni, milyen akcentussal be-
szélek. Akkor még nem ismertek, így 
csak találgattak, honnan származom.

– Volt, aki telibe trafált?
– Sokáig senki. Egy idô után azért 

fény derült a titokra. Ámbár abban az 
én kezem is benne volt, mert nem-
egyszer említést tettem a magyar fut-
ball dicsô korszakáról, no és Puskás 
Öcsirôl. Mindig büszkén vallottam, 
hogy magyarnak születtem.

– Az internetes lexikon csupán annyit 
árul el, hogy egy Budapest melletti kis 
faluban jött világra.

– Az enciklopédia szerkesztôi is lô-
hetnek bakot… Pápán születtem 
ugyanis. Más kérdés, hogy a gye-
rekkoromat Budakeszin töltöttem, 
tizenegy esztendôs koromig éltem ott. 
Amíg kivándoroltunk Ausztráliába, 
addig. Abban azonban nem téved a 
lexikon, hogy Budakeszi közel van 
Pesthez, a Széll Kálmán térrôl húsz 
perc alatt odaér az autóbusz.

– Ha fejbôl fújja a menetidôt, gyakran 
járhat haza…

– Évente egyszer. A feleségem brazil, 
de szerencsére imádja Budapestet, 
nem nehéz rávennem, hogy útra kel-
jünk. Ha pedig otthon vagyok, ki-
megyek Budakeszire is. Azt látom, 
hogy az egykori sváb falut már elô-
szeretettel látogatják a turisták. A 
világ változik, én azonban a sváb falu 
emlékét ôrzöm a szívemben. A két 
fiútestvéremmel sötétedésig fociz-
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tunk, hol az udvaron, hol az utcán. Szép 
gyerekkorunk volt. A gyerekek, tör-
ténjék bármi, úgyis mindenben meg-
találják a jót.

– Hogyan fogadták, hogy egyik 
napról a másikra el kellett hagyniuk 
Magyarországot?

– Akceptáltuk a szüleink döntését, 
amit elrendeltek, azt tettük. Az egészet 
kalandnak fogtuk fel, úgy volt a leg-
könnyebb. Hat hónapig egy ausztriai 
táborban éltünk, onnan utaztunk to-
vább egy menekülteket szállító re-
pülôgéppel. Akkor repültem elôször, 
mindjárt Ausztráliába… 

Sydneytôl nyolcvan kilométerre, 
Wollongongban telepedtünk le, édes-
apám a helyi vasgyárban kapott állást. 
Engem annak rendje és módja szerint 
beírattak a helyi iskolába, és bár 
eleinte nem beszéltem angolul, hat 
hónap elteltével már ez sem okozott 
problémát.

– Akkor az 1960-as BEK-döntô köz-
vetítését már tökéletesen értette.

– Persze, de azt nem érteni, hanem 
látni kellett! Hogy milyen a sors: 
Wollongongig kellett mennem ahhoz, 
hogy Puskást lássam játszani. Odahaza 
szegénységben éltünk, nem telt arra, 
hogy kimenjünk egy meccsre, tévénk 
sem volt, csak Szepesi Györgyöt hall-
gatva volt sejtésem arról, hogy Puskás 
Ferenc a földkerekség egyik legjobb 
labdarúgója. 

Ausztráliában már leülhettem a tele-
vízió elé, és végignézhettem az 
ominózus BEK-döntôt. 

A Real Madrid úgy nyert hét háromra 
az Eintracht Frankfurt ellen, hogy 
Öcsi négy gólt szerzett, Alfredo Di 
Stéfano hármat. Az, kérem, tiszta fut-
ball volt. Tizennégy voltam akkor – az 
azóta eltelt ötvenhét évben nem volt 
részem hasonló élményben. Nem cso-
da, hogy a glasgow-i Hampden Parkot 
megtöltô százharmincezer nézô még 
egy órával a lefújást követôen is állva 
tapsolt. Én sem akartam elhinni, amit 
láttam, holott az elsô pillanattól fogva 
az utolsóig igaz volt.

– Nem vágyott hasonló babérokra?
– Dehogynem! Magam is fociztam a 

St. George Budapestben, de nem az 
elsô csapatban, csak a „Bélában” – 
ahogy mi hívtuk a tartalékgárdát. 
Noha félprofi státusban voltam, hu-
szonkét évesen rádöbbentem, nem 
vagyok elég jó ahhoz, hogy kimagasló 
eredményeket érjek el, ezért elen-
gedtem ezt az álmot.

– Volt helyette más: az újságírás és a 
zenélés. Melyik volt a nagyobb sze-
relem?

– Hogyhogy melyik? A futball! Hi-
szen annak szenteltem az életemet! A 
zenét természetesen imádom, a rock 
and rollt különösen. Két együttesben 
is játszottam. Három éve, amikor – 

Búcsú Les Murraytól

csaknem két és fél évtized után – úgy-
mond visszavonultam a közszolgálati 
csatornától, az SBS-tôl, összehoztam 
egy tíztagú bandát, és két órán át 
muzsikáltunk a kollégáknak. Ha már 
egykoron énekes voltam, hét számot is 
eldanoltam.

– Manapság is nótás kedvében van?
– Hogyne lennék abban!
– Hát az újságírás?
– Ó, azt is élvezem. Nem voltam min-

dig sportújságíró, ki kellett várnom, 
amíg megüresedik egy hely… Most 
publicista vagyok, alaposan meg kell 
fontolnom a véleményemet, de igyek-
szem ebben a minôségemben is 
helytállni. A visszhangokból arra 
következtetek, hogy sikerül.

– Na ja, akit ünnepeltek már az év 
bloggereként…

– Az is voltam, igen. Hatvanöt eszten-
dôsen… De kaptam már állami kitün-
tetést Ausztráliában és Magyaror-
szágon is. Úgy érzem, az emberek sok 
helyen megtiszteltek a szeretetükkel.

– Puskás Ferenc egyenesen a 
barátságával, nemde?

– Bizony, az évek során barátokká 
váltunk. 

Ô Melbourne-ben edzôsködött, én 
Sydneyben éltem, és ha nem is fu-
tottunk össze kétnaponta, sokszor be-
széltünk. Amikor csak tehettem, el-
mentem a South Melbourne Hellas 
meccseire, gyakran meginterjúvoltam. 
Tipikus pesti srác volt, remek emberi 
tulajdonságokkal megáldva.

– Mással is ápolt ilyen szoros 
viszonyt?

Olyan jót, mint Öcsivel, csak Johnny 
Warrennel. Fájdalom, már ô sincs köz-
tünk… Kiváló játékos volt, az ausztrál 
válogatottban a csapatkapitányi kar-
szalagot is viselte. Miután szögre 
akasztotta a stoplist, edzôként dol-
gozott, majd televíziós szakértô lett. Ô 
volt mellettem, körbeutaztuk a földet, 
együtt hirdettük az igaz hitet – a fut-
ballt. Hû barát volt, ugyanannyira 
bolondult a fociért, mint én. Büsz-
keséggel tölt el, hogy errefelé úgy 
tartják, mi ketten voltunk a legna-
gyobb hatással az ausztrál labda-
rúgásra. 

De ha szabad még valakit említenem, 
aki megajándékozott a bizalmával, az 
Pelé. Vele is számtalan beszélgetést 
rögzítettem, a már említett három év-
vel ezelôtti búcsúpartin is megtisztelt 
a jelenlétével.

– Ki volt a nagyobb zseni, Puskás 
vagy Pelé?

– Egyik jobb volt, mint a másik… Azt 
azért ne feledjük, hogy más korban 
varázsoltak a pályán, másfajta játé-
kosok voltak. Pelé mindkét lábával 
fantasztikusan bánt a labdával, Öcsi 
szinte csak ballal nyúlt hozzá, na de 
úgy, ahogy senki más! Egyszer meg-

kérdeztem tôle, hogyan vihette olyan 
sokra, amikor csak az egyik lábát 
használta, mire rávágta: a labdába egy 
lábbal lehet belerúgni, ha kettôvel 
teszed, fenékre esel… A zsenialitásra 
visszatérve, szerintem öt játékos 
„bélyegezte meg” a futballt: Puskás, 
Pelé, Di Stéfano, Cruyff és Maradona. 
Hogy esetleg hatodikként Messit ide-
sorolhatom-e, még nem tudom. Jó 
úton halad afelé, hogy ô is mély 
nyomot hagyjon maga mögött, ám 
ahhoz, hogy megítéljük a karrierjét, 
meg kell várnunk, amíg befejezi.

– Ön nyolc világbajnokság után tette 
le a mikrofont. Melyik volt a legem-
lékezetesebb?

– A maga nemében mindegyik az 
volt, de ha létezik egyenlôbb az 
egyenlôk között, az a brazíliai torna. 
Az én szememben a vébé lényege, 
hogy a labdarúgás származásra, val-
lásra és bôrszínre való tekintet nélkül 
összehozza az embereket, akik együtt 
élik meg a futballünnepet. Brazíliában 
ezt tapasztaltam, ami felemelô ér-
zéssel töltött el. Mivel jelen állás 
szerint az volt az utolsó világbajnok-
ságom, mondhatom, a csúcson hagy-
tam abba.

– Meglepôdnék, ha azóta a boldogtalan 
nyugdíjasok életét élné.

– Ne féltsen, szerfelett aktív vagyok. 
Egyrészt írogatok, valamint al-
kalmanként interjúkat készítek az 
SBS-nek, másrészt állandóan úton 
vagyok. Alig múltam hetvenegy, 
próbálom élvezni az életet.

– Sikerül?
– Naná, hogy sikerül! A barátaim 

mindig irigyeltek, mert egész életem-
ben azért kaptam fizetést, amit ingyen 

is megtettem volna. Nincs ez másként 
mostanság sem, továbbra is azt 
csinálom, amit szeretek. Van két cso-
dálatos lányom, Natalie újságíró, 
Tania pedig énekes, méghozzá nagyon 
jó énekes, sokkal jobb nálam… Már 
három unokával is dicsekedhetek, egy 
kislány és két kisfiú nagypapája 
vagyok. Az egyik fiúból lehet focista. 
Még csak négyéves, de ahogy a 
labdához ér, ráadásul jobbal és ballal… 
Sajnos Hongkongban él, ezért nem 
foglalkozhatok vele sokat, pedig ha itt 
lakna, mindennap kivinném a parkba 
gyakorolni.

– És közben mesélne neki arról, 
milyen jó csapat a Western Sydney 
Wanderers?

– Valahol azt írták rólam, hogy ezért a 
klubért rajongok, de ez nem felel meg 
a valóságnak. Nekem két kedvenc 
csapatom volt, van és lesz: a magyar 
és az ausztrál válogatott! Azt ugyan-
akkor nem tagadom, szeretem azokat 
az együtteseket is, amelyek szívbôl 
játsszák a futballt. A Liverpool és a 
Barcelona például ilyen.

– Arról nem ábrándozik, hogy 
Magyarország egyik mérkôzését kom-
mentálja?

– A világbajnokság közvetítési joga 
az SBS tulajdonában van, ha a magyar 
válogatott kijutna, akkor talán még ez 
is megadatna nekem. Mindenesetre a 
következô hazautamat úgy tervezem, 
hogy beleférjen a szeptemberi 
Magyarország–Portugália vb-selej-
tezô, hátha azon dôl el…

– Csakugyan a futballhoz köti a 
látogatását?

– Tudja, mi nem múlik el soha egy 
ember életében? A szenvedély.

Vasas-siker a Puskás Akadémia ellen
A Vasas 2-0-ra legyôzte a Puskás Akadémia csapatát a labdarúgó OTP Bank 

Liga harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján, Újpesten. 
Az elsô félidôben a felcsútiak kapusának, Hegedüs Lajosnak sokkal többször 

kellett védenie, mint a másik oldalon Lubos Kamenárnak, mert a Vasas többet 
támadott, veszélyesebb volt a kapura, és a játékrész hajrájában Felix Bur-
meister fejesével meg is szerezte a vezetést.

A második felvonás elején ígéretes helyzeteket alakítottak ki a vendégek, de 
egyiket sem tudták kihasználni, a 75. percben pedig Kulcsár Tamás eldöntötte 
a Vasas javára a mérkôzést. Az izgalmas hajrában szépíthetett volna a Puskás 
Akadémia, ám ekkor sem tudott betalálni.

Vasas -Puskás  2-0 (1-0)
A Ferencváros kiütötte a Mezökövesdet
A Ferencváros hazai pályán könnyedén, öt góllal nyert az eddig százszázalékos 

Mezôkövesd ellen.  A zöld-fehér együttes húsz perc alatt háromgólos elônyt 
dolgozott ki, s a különbséget a második félidôben tovább növelve, magabiztosan 
diadalmaskodott. Az FTC-bôl Moutari és Varga Roland is két gólt szerzett.

FTC-Mezôkövesd 5-0 (3-0)
A hajrában mentett pontot a Videoton
Kétgólos hátrányból felállva, a rendes játékidô utolsó öt percében szerzett 

találatokkal mentett pontot a Videoton a vendég Újpest ellen  a felcsúti Pancho 
Arénában. Az Újpest szerzett vezetést a mérkôzés elején Nagy Dániel szép 
lövésével. A félidô hátralévô részében a hazai csapat játszott veszélyesebben, 
gólt azonban nem tudott szerezni.

Fordulást követôen fokozta a nyomást a Videoton, ám Nagy második 
találatával a vendégek megduplázták elônyüket. A mindent egy lapra feltevô 
székesfehérváriak a hajrában Scepovic, majd Hadzic fejesével egyenlítettek, 
így végül megosztoztak a felek a pontokon.

Videoton  - Újpest 2-2 (0-1)
Az idényt két vereséggel kezdô DVSC Sós Bence góljával az elsô félidô végén 

vezetést szerzett a Paks otthonában, a hazaiak a második félidôben Bertus Lajos 
tizenegyesével tudtak egyenlíteni. A debreceniek a döntetlennel elkerülték a 
történelmi rossz szezonrajtot, a hajdúságiak ugyanis még sosem kezdték három 
vereséggel az idényt.

Paks - Debrecen 1-1
A DVTK Tamás Márk, Óvári Zsolt és Busai Attila góljával 3–0-ra legyôzte a 

Haladást Sopronban.

Haladás - Diósgyôr 0-3
A bajnoki címvédô Budapest Honvéd nem bírt odahaza az újonc 

Balmazújvárossal, a labdarúgó NB I 3. fordulójában rendezett mérkôzés 2–2-re 
végzôdött.

Honvéd - Balmazújváros 2 - 2
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SPORT
BIZONYÍTOTTUNK: 

KIVÁLÓ HÁZIGAZDÁK 
VAGYUNK

Befejezôdött minden idôk legnagyobb 
magyarországi sporteseménye, a vi-
zes világbajnokság. A Nemzetközi 
Úszószövetség (FINA) elnöke, dr. Ju-
lio C. Maglione a záróünnepséget kö-
vetô sajtótájékoztatón kijelentette: az 
idei volt minden idôk legjobb világbaj-
noksága. Az uruguayi sportvezetô kö-
szönetet mondott a magyar kormány-
nak, Budapest és Balatonfüred ön-
kormányzatának, a szervezôknek és a 
több ezernyi önkéntesnek a minden 
részletre kiterjedô elôkészületekért és 
a páratlanul kiváló lebonyolításért.

Egészen idén februárig úgy volt, 
hogy a hazai rendezésû vizes világbaj-
nokság afféle fôpróba, ha úgy tetszik, 
bizonyságtétel lesz. Kitûnô idôpontban 
volt ugyanis az esemény, július máso-
dik felében, szûk két hónappal a szep-
temberi, limai NOB-kongresszus elôtt, 
ahol Los Angeles és Párizs mellett 
Budapest volt a harmadik kandidáló a 
2024-es nyári olimpia rendezési jogá-
ra. Budapest, illetve tágabb értelem-

ben maga az ország azt szerette volna 
bizonyítani, hogy képes egy igazán 
nagyszabású sportesemény magas 
színvonalú megrendezésére. Annak 
ellenére, hogy a mexikói Guadalajara 
visszalépése miatt csupán bô két éve 
kaptuk meg a rendezési jogot – elôre-
hozva a korábban elnyert 2021-es ren-
dezést – emberfeletti munkával min-
den beruházás elkészült, minden olyan 
állapotban várta az ideérkezô sok ezer 
sportolót, edzôt és több tízezer turistát, 
mintha eleve az idei vb-re kandidáltunk 
volna.

Ez a rendezés szinte tálcán kínálta 
volna a döntést a NOB korifeusai szá-
mára, hogy Budapestnek ítéljék oda a 
2024-es olimpia rendezését. Erre 
azonban már nem kerülhet sor. Amint 
az közismert, év elején egy liberális 
eredetû milliárdokból összegründolt 
politikai társulat, a Momentum Moz-
galom összpontosított támadást kezde-
ményezett a magyar kandidálás ellen 

és ennek nyomán sikerült is elkaszálni 
az olimpiai pályázatot, elérve azt, hogy 
Budapest végül visszalépjen.

Akkor is sokan elmondták, itt, a Ma-
gyar Fórumban mi is megírtuk, hogy 
hazánkat hatalmas veszteség érte a 
pályázat visszavonásával. Ha valaki 
akkor kételkedett ennek igazságtartal-
mában, netán politikai felhangot, kor-
mánypárti elkötelezôdést vélt felfe-
dezni ezen vélemények mögött, az 
most láthatja, hogy nagyot tévedett. A 
vizes világbajnokság páratlan és osz-
tatlan sikere kétséget kizáróan tá-
masztja alá azokat a véleményeket, 
amelyek szerint a saját rendezésû 
olimpia nem csupán egy különleges 
esemény, hanem az új évezred eddigi 
legnagyobb lehetôsége lett volna a 
magyarságnak, a kandidálás önkéntes 
visszavonása pedig sokszoros és hatal-
mas veszteség.

Ez a veszteség egyrészrôl nemzetközi, 
hiszen az önkéntes visszalépés miatt 
még jó ideig nem lesz komoly esélyünk 
a rendezésre. Egy ilyen lépés ugyanis 
a döntéshozók szemében alapvetôen 
kérdôjelezheti meg azt a szándékot, 
hogy mi tényleg rendezni kívántunk, 
így legalább egy-két olimpia esetében 
akkor sem igazán lenne esélyünk a 
végsô sikerre, ha esetleg újból 
kandidálnánk. Emellett szegényebbek 
lettünk egy gyönyörû álommal, egy 
kézzelfogható közelségbe került lehe-
tôséggel is. Ismét elraboltak tôlünk 
valamit, ami növelhette volna a ma-
gyarság presztízsét, amelytôl magyar 
emberekként felemelhettük volna a 
fejünket, amire méltán büszkék le-
hettünk volna. Márpedig ha a vizes 
vb-t ilyen rövid idô alatt is képesek 
voltunk felejthetetlenül megrendezni, 
akkor nem vitás: az olimpiára, amelyre 
háromszor ennyi idônk lett volna fel-
készülni, még nagyszerûbb rendezést 
hozott volna össze nemzetünk.

Most, a vizes vb-n újból kiderült: a 
sport, valamint a sportban elért bár-
milyen eredmény kiemelkedô jelen-
tôséggel bír a magyar emberek életé-
ben. Egy-egy magyar sportsiker és az 
általa kiváltott felszabadult öröm ösz-
szehozza az embereket, a szunnyadó 
nemzeti büszkeség ilyenkor még 
azokban is felszínre tör, akik korábban 
talán sosem adták jelét, hogy ma-
gyarságuk fontos volna számukra. 
Mindez egy olimpia esetében hatvá-

nyozottan jelent volna meg a hét-
köznapjainkban, olyan kohéziót adva a 
nemzet számára, amelyet a most élô 
magyarok még egyszer sem élhettek 
át. Sok egyéb más mellett ettôl lettünk 
megfosztva, kisstílû percemberkék 
homályos hátterû politikai akciója 
miatt.

Hogy mekkora lehetôséget vettek el 
az országtól és a nemzettôl az olimpia 
elkaszálói, az vélhetôen sohasem derül 
ki. Azonban dicsôségünket és büszke-
ségünket sem tudják elvenni, hogy az 
utolsó pillanatban, megmentôként be-
ugorva is képesek voltunk megren-
dezni minden idôk legnagyszerûbb 
vizes vb-jét.

Kovács Attila
(Magyar Fórum)

NYOLC ÉREMMEL 
ZÁRTAK A MAGYAR 

ÚSZÓK
A magyar úszók két arany-, négy 

ezüst – és két bronzéremmel zárták a 
hazai rendezésû világbajnokságot.

A Duna Arénában Hosszú Katinka 
volt az elsô számú éremhalmozó, hi-
szen két elsôséggel, valamint egy má-
sodik és egy harmadik hellyel járult 
hozzá a sikerekhez: a 28 éves sztár 
megvédte címét 200 és 400 méter ve-
gyesen, valamint ezüstérmes lett 200 
méter háton, 200 méter pillangón pe-
dig a dobogó harmadik fokára léphe-
tett fel.

A vb magyar felfedezettje egyér-
telmûen a 17 éves Milák Kristóf, aki 
100 méter pillangón az elôfutamban, 
majd az elôdöntôben és a döntôben is 
junior világcsúcsot úszott, utóbbi kettô 
pedig országos csúcs is volt, a finá-
léban ez ezüstérmet ért. Szintén má-
sodik lett Cseh László, aki 31 évesen 
sorozatban nyolcadik világbajnoksá-
gán is érmet szerzett, ezúttal 200 
méter pillangón, a világbajnokság ta-
lán legizgalmasabb és legérzelemdú-
sabb csatájában maradt alul jó barát-
jával, a dél-afrikai Chad Le Clossal 
szemben.

Egy évvel a riói kudarc után egy 
fantasztikus ezüstéremmel tért vissza 
Verrasztó Dávid, a 28 éves magyar 
versenyzô 400 méter vegyesen végzett 
a második helyen.

A magyar küldöttség elsô érme egy 
igazi bombameglepetés volt: a Kozma 
Dominik, Németh Nándor, Holoda 
Péter, Bohus Richárd összeállítású 
4x100 méteres férfi gyorsváltó or-
szágos csúccsal lett bronzérmes.

AGLIONE: 
A MAGYAROK 

RENDEZTÉK MINDEN 
IDÔK LEGJOBB 

VILÁGBAJNOKSÁGÁT
A magyar nemzeti Himnusz nyitotta 

meg a mûsort, majd az óriáskivetítôn 
felelevenedtek a vizes világbajnokság 
legemlékezetesebb pillanatai. Ezután 
következett a Recirquel Társulat több 
mint kétszáz artistát és táncmûvészt 
megmozgató produkciója Vági Bence 
rendezésben. 

A nagyszabású show-mûsor után 
ünnepélyesen köszöntötték a 17. FINA 
világbajnokságon részt vevô 182 nem-
zetet, és önkéntesek segítségével be-
mutatták azok lobogóit.

Ez után érkezett Seszták Miklós, a 
szervezôbizottság elnöke. Kiemelte, 
hogy 2015 óta – amikor az eredetileg 
elnyert 2021-es vb helyett Budapest 
átvállalta a 2017. évi esemény rende-
zését a mexikói Guadalajara visszalé-
pése után – a szervezôknek házon belül 
nem volt szabad arról beszélniük, 
hogy negyedére csökkent az elô-
készületi idô, egyszerûen meg kellett 
oldaniuk ezt a feladatot.

Ha a világbajnokság alatt nem le-
hetett észrevenni, hogy csupán két 
esztendônk volt a felkészülésre, akkor 
valóban elmondhatjuk, hogy megcsi-
náltuk a lehetetlent. 

Tarthatnék hosszas névsorolvasást, 
de ha megbocsátanak, csupán egyet-
lenegy kiemelést tennék. Köszönöm 
az önkénteseknek! És akkor joggal 
mondhatom munkatársaimnak a kül-
földön tartózkodó Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr nevében is, hogy kö-
szönöm!” 

Seszták Miklós jelezte, hogy Ma-
gyarország kész újabb FINA-ese-
mények rendezésére. 

„Nem tagadom, nehéz volt ennek a 
kihívásnak megfelelni, ugyanakkor 
bizonyos értelemben vérzik a szívem, 
hogy vége a világbajnokságnak. Nehéz 
volt, de gyönyörû. Kedvet kaptunk 
hozzá. A magyar kormány nevében is 
kijelenthetem, önöket bármikor, bár-
mely új kihívás esetén tárt karokkal 
visszavárjuk.” 

A szervezôbizottság vezetôje egy, az 
irodája falára függesztett Muhammad 
Ali-idézettel zárta a beszédét. 

„A lehetetlen nem tény. Hanem véle-
mény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. 
Hanem kihívás. A lehetetlen lehetôség. 
A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen 
nem létezik. Mi megcsináltuk, amit 
mindenki lehetetlennek gondolt.” 

Ez után a FINA elnöke, dr. Julio C. 
Maglione tartott beszédet, aki minden 
idôk legjobb világbajnokságának ne-
vezte a Budapesten és Balatonfüreden 
rendezett 17. FINA Világbajnokságot.

A délutáni záró-sajtótájékoztatón 
még sejtelmesen fogalmazott a FINA 
elnöke, aki a vonatkozó kérdést azzal 
hárította el, hogy majd a záróünnepsé-
gen megfogalmazza a nemzetközi szö-
vetség véleményét a világbajnokság 
minôsítésével kapcsolatban.

A Papp László Budapest Sportaréná-
ban elmondott beszédében hivatalosan 
is elhangzott a várva várt mondat: 
minden idôk legjobb világbajnokságá-
nak nevezte a budapesti és balatonfü-
redi 17. FINA Világbajnokságot dr. 
Julio C. Maglione. 

Az elnök köszönetet mondott a ma-
gyar kormánynak, Budapest és Ba-
latonfüred önkormányzatának, a szer-
vezôknek és a több ezernyi 
önkéntesnek.

ARANYSZÍNBEN JÁTSZÓ EZÜST 
A MARGITSZIGETEN

Ha valaki a világbajnokság kezdete elôtt írásban garantálja, hogy férfi-
vízilabdaválogatottunk megszerzi a második helyet, azt hiszem, valamennyien 
látatlanban aláírtuk volna a papírt. Ám így, hogy tényleg bejutottunk a döntôbe, 
már jó lett volna megnyerni. Elkeseredésre így sincs ok, a tokiói olimpiáig fel-
érhet a világ csúcsára ez a sokra hivatott társaság, ugyancsak sokra hivatott 
mesterével, Märcz Tamással.

Az egész országot rabul ejtô pólóôrületrôl elég annyit mondani, hogy volt olyan 
ember, aki a Vaterán 400 000 forintért (nem tévedés, mintegy 1300 euróért) vett 
jegyet a Magyarország–Horvátország fináléra. Hogy most ez jó vagy rossz, 
mindenki maga döntse el, de vérbeli társasági eseménnyé nôtte ki magát az 
eszeveszett módon felértékelôdött döntô, aki valamit is számít a pesti „felsô 
tízezer” köreiben, az kötelességének érezte a jelenlétet a Hajós Alfréd Nemzeti 
Sportuszodában. Nem tudjuk, Dzsudzsák Balázs életében hány vízilabda-
mérkôzésen járt, de hogy szombat este ott volt a Hajósban, és a nagy kivetítôn 
is megjelent az arca, az tény.

Aztán arcunkra fagyott a mosoly – Dzsudzsákéra meg a hétezer magyar nézô-
ére. Bevezetésként Sukno, a torna válogatottjába is bekerült horvát klasszis 
faképnél hagyta Vámost – amúgy a világbajnokság legértékesebb játékosát –, a 
passz hajszálpontosan érkezett, és a Pro Recco klasszisa a kiszolgáltatott Nagy 
Viktor mellett a hálónkba lôtt. Aztán ugyanezt megtette a center Loncar, a tíz 
évvel ezelôtti melbourne-i döntôn (Horvátország–Magyarország 9-8) feltûnt 
Jokovic és Macan is, 0-4-gyel zárult a negyed, halotti csönd honolt az uszodában. 
(Märcz Tamás: „Egy döntôben nagyon jól kell kezdeni, hogy ne kelljen szaladni 
az eredmény után, ez most nem volt meg. Talán volt még egy pici szerencséjük 
is a horvátoknak. De a jó csapatnak van szerencséje, s ez egy nagyon jó csa-
pat…”)

A második negyedben végre összeállt a védekezésünk, talán hatottak 
Gerendás György keresetlen szavai („Mégiscsak egy világbajnoki döntô ez, de 
sz…rjunk be!”), remek blokkok után el sem jutott Nagy Viktorig (akit a torna 
legjobb kapusának választottak) a labda, elöl pedig Vámos bombájával, 
valamint Török Béla lövésével 4-2-re felzárkóztunk. Nem tudni, a mieink közül 
hányan gondoltak a februári Volvo-kupára, ahol 1-6-ról 9-7-re megvertük a 
horvátokat, de tény, hogy vízilabdában bármi megtörténhet. Még az is, hogy a 
harmadik negyed derekára 4-4 lett az állás! Tizennégy percen keresztül nem 
kaptunk gólt, s Manhercz bombájával kiegyenlítettünk. Ám ahogy ilyenkor 
lenni szokott, a felzárkózás felemésztette összes erôtartalékunkat, s a végén 
szerencsés, megpattanó lövésekkel 8-6-ra megnyerték a meccset a horvátok. 
Ôk másodszor lettek világbajnokok 2007 után, mi ötödször ezüstérmesek – azt 
azért ne felejtsük el, hogy Horvátország csak 1991-ben vált függetlenné.

Döntô: Horvátország–Magyarország 8-6 (4-0, 0-2, 2-2, 2-2). 

MEGJELENT MAGYARUL IS 
Hódy László „Not an Ordinary Life” cimü 

angolul irt könyvét a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége és a Magyar Kosárlabda 
Archivum Alapitvány kiadásában megjelent:

 „Osztályidegenbôl 
halhatatlan” 

Akit érdekel a könyv vagy meg szeretné 
vásárolni ezen a linken megkaphatja: 

https://webshop.webpont.com/12-konyvek
Az eredeti angol nyelven megjelent könyv még kapható

https://www.amazon.com/Not-Ordinary-Life-
lifetime-between/dp/1517263956



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                           2017. augusztus 10. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1.Canberráé, 2. Haute-
couture, 3. A sertés, 4. Joseph Haydn 
mûveit, 5. Lestrade, 6. Aba Sámuel, 7. 
A redukció, 8. A Latorca partján, 9. 
Szamarszkij orosz ásványkutató ne-
vébôl, 10. Csin dinasztia nevébôl.

E heti kérdéseink:

1. Melyik írónk volt álmában két 

macska, aki egymással játszott?

2. Hogy nevezték régen --- angol 

eredetû szóval --- a rendôrbiztost?

3. Melyik világhírû zeneszerzô írta a 

Nagy Sándor, a hódító c. film zenéjét?

4. Melyik ország államfôje volt 1982 

és 1989 között Hissen Habré?

5. Hogy nevezik a föld alatti népet H. 

G. Wels Az idôgép c. regényében?

6. Kit neveznek a magyar rock- 

zenében Indiánnak?

7. Melyik magyar együttes neve volt 

eredetileg Anakonda Rt.?

8. Melyik bolygót érte el 1973-ban a 

Pioneer--10 ûrszonda?

9. Honnan nevezik az emberiség 

történetét a teremtéstôl az utolsó 

ítéletig megjelenítô, késô közöpkori 

drámaciklusokat?

10. Hogy nevezzük a nagyon sûrû, 

nagy széntartalmú, kiégett csillagot?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...Magyar, zabálj szemetet
Az Európai Bizottságot nem érdekli, 

hogy a multik silány árut tukmálnak 
rá a kelet-európaiakra. Brüsszel idejét 
elviszi az irodaszék-tender és az uniós 
gémkapocs-szabvány kialakítása. Hiá-
ba, az EU vezetése törôdik polgárai-
val.

(Képzeletbeli levél, egy EU-s veze-
tôtôl…)

„Kedves Kovács János úr!
Megkaptuk hozzánk intézett levelét, 

és mivel idén Ön volt a tízmilliomodik 
panaszos, személyesen én, az Európai 
Bizottság elnöke válaszolok.

Elöljáróban szeretném hangsúlyozni, 
hogy mi itt Brüsszelben mennyire 
fontosnak tartjuk az EU vezetôi és 
polgárai közötti párbeszédet. Ezért 
kérem a jövôben a gördülékenyebb 
ügymenet érdekében levelét az unió 
mind a 24 nyelvén fogalmazza meg. A 
válaszadás folyamatát felgyorsítaná 
az is, hogy ha levelenként befizetne 
107 euró 80 cent szolidaritási hozzájá-
rulást.

Mint látja, Kedves Kovács úr, az 
Európai Bizottság mindent megtesz a 
bürokrácia és korrupció leküzdése 
érdekében. Ezért is állok értetlenül a 
levelében felvetett elsô kérdés elôtt, 
miszerint mi az EU központjában „ak-
tatologatással” foglalkoznánk. A legú-
jabb brüsszeli dokumentációs-archivá-
ló rendszer ugyanis kizár minden 
ilyesmit: az aktákat kézrôl-kézre adja 
a külön erre a célra felvett 13 ezer 745 
munkatársunk, illetve 24 ezer 223 sze-
mélyi segítôjük. Ebbôl is láthatja, 
hogy a munkahelyteremtés is privile-
gizált területe az Európai Bizottság 
munkájának.

Kedves Kovács úr! Ön kifogásolja, 
hogy a Bizottság nem foglalkozik kel-
lôképpen a kettôs mércéjû élelmiszer-
minôség ügyével, azaz, hogy egyes 
multinacionális cégek gyengébb minô-
ségû élelmiszert forgalmaznak Közép-
Kelet-Európában, mint az EU régi 
tagállamaiban. Önnek nincs igaza, a 
Bizottság nem, hogy „kellôképpen”, 
hanem egyáltalán nem foglalkozik ez-
zel a kérdéssel!

Ugyanis nincs ilyen kérdés! Ahogy 
Vytenis Andriukaitis egészségügyért 
és élelmiszer-biztonságért felelôs biz-
tos pontosan megfogalmazta: „A válla-
latok különbözô piacokra szánt termé-
keiket a nemzeti ízlésnek, preferen 
ciának vagy vásárlóerônek megfele-
lôen dobják piacra.”

Kedves Kovács úr! Természetesen 
Önnek igaza van, amikor azt írja: a 
Magyarországon árusított multi-virs-
liben kevesebb a hús, a sajtban alig 
van tej, a kémiai úton elôállított ízfo-
kozókból viszont dupla-tripla adag is 

Egyperces tudományMegindult a harc a Holdért
Egyre több nemzet és vállalat tervezi 

kiaknázni a Hold ásványkincseit, köz-
tük egy, a Földön igen ritka Hélium 
izotópot. Azonban az emberiség még 
csak gyerekcipôben jár nem csak az  
ûr meghódítása, hanem az ûrre vonat-
kozó jogalkotás és a felelôsségvállalás 
terén is.

Az  ûrkutatás alapvetô jogi alapja az 
1967-es Világ ûr szerzôdés, vagyis az 
Outer Space Treaty, amelyet az ENSZ 
bécsi székhely û Világ ûrirodája kezel. 
A megállapodás egyik központi tétele, 
hogy a

Hold és a Naprendszer többi égiteste 
az „emberiség közös kincse”,ezért a 
kutatásoknak és fejlesztéseknek az 
egész emberiség és az összes ország 
jólétét kell szolgálnia, nem vonható 
egyetlen állam szuverenitása alá sem.

A szerzôdés továbbá megtiltja, hogy 
nukleáris és más tömegpusztító fegy-
vereket helyezzenek el a világ ûrben, 
az égitesteket kizárólag békés célokra 
lehet használni. Az asztronauták az 
emberiség követeinek tekinthetôk, az 
országok felelôsek az  ûrkutatásokért, 
illetve az ebbôl származó károkért. A 
szerzôdés a világ ûr nemzetközi jogi 
alapkeretét fogalmazza meg, és jelen-
leg 98 tagja van –-- köztük Magyaror-
szág –-- valamint 27 aláírója.

Alapvetôen létre kell hoznunk egy 
UNESCO-t a világ ûrhöz” –-- nyilat-
kozta Michelle Hanlon amerikai 
ügyvéd, utalva ezzel az ENSZ világ-
örökségi egyezményére.

1979-ben fogadta el az ENSZ Közgy 
ûlése a Hold-egyezményt, amelynek 
az a lényege, hogy a Föld kôzetleme-
zeihez hasonlóan senkinek sincs kizá-
rólagos joga kizsákmányolnia a terüle-
tet, sem az ásványkincseit, sem a 
korábbi asztronauták által ott hagyott 
tárgyakat. Egy új, nemzetközi testület-
nek kellene irányítani a források fel-
használását, azonban az egyezményt 
egyetlen egy olyan nemzet sem írta 
alá, amely rendelkezik  ûrprogrammal, 

az egészségre, mint az ülômunka
A tévénézés ártalmasabb az egész-

ségre, mint bármilyen más, ülve vég-
zett tevékenység, derült ki egy friss 
amerikai kutatásból. A szakemberek 
egyelôre nem tudják a jelenség okát, 
de vannak rá elméleteik.

Régóta tudjuk, hogy aki sokat ül, an-
nak nagyobb esélye van különféle be-
tegségekre, még akkor is, ha rendsze-
resen sportol. Eddig azonban a 
vizsgálatok egy kalap alá vették az 
összes ülve végzett tevékenységet. 
Dr. Mark Pereira, az University of 
Minneapolis munkatársa és kutató-
csoportja most az 1985-86-ban lezajlott 
CARDIA kutatás adatait tekintette át 
abból a szempontból, hogy vajon a kü-
lönféle ülô tevékenységek egészségre 
gyakorolt hatása eltér-e egymástól.

Amikor a kutatók a kísérleti modell-
ben a tévénézést számítógépes játé-
kokra cserélték, a kockázati pontszám 
0.07 pontnyit esett. Olvasás, papírmun-
ka vagy telefonálás esetén ugyancsak 
0.07 pont volt a csökkenés. Ha pedig a 
tévénézést hosszú autóútra cserélték a 
modellben a kockázati pontszám 0.09 
pontnyit esett.

A tudósok egyelôre nem tudják, mi 
lehet a jelenség oka, de van néhány 
elméletük. Az egyik lehetséges ma-
gyarázat az, hogy a tévé elôtt az ember 
tovább marad mozdulatlan, mint tele-
fonálás vagy számítógépes játék köz-
ben. Papírmunka, olvasás és autózás 
közben is gyakrabban változtatunk po-
zíciót, vagy szállunk ki az autóból 
kicsit megmozgatni magunkat.

Ráadásul a tévé elôtt sokan esznek, 
sôt néha oda sem figyelve rágcsálnak 
magas kalóriatartalmú nassolnivaló-
kat, illetve közben dohányoznak, alko-
holt fogyasztanak.

Az ülômunkát végzôk számára ma 
már vannak olyan okostelefonos app-
likációk, amelyek figyelmeztetik ôket, 
hogy bizonyos idôközönként álljanak 
fel, és mozgassák meg a tagjaikat. 
Könnyen lehet, hogy a tévékedvelôk-
nek is használniuk kellene ezeket. 
Egyelôre azonban az sem világos, 
hogy a legnagyobb problémát a napon-
ta ülve töltött összes idô mennyisége 
jelenti, vagy az, hogy mennyit töltünk 
el egyhuzamban ülve felállás és moz-
gás nélkül.A CARDIA vizsgálatban 
5115-en vettek részt, 18 és 30 év közötti 
életkorúak, fekete és fehér férfiak és 
nôk, 19985 és 86 között. A résztvevôket 
úgy választották ki, hogy etnikum, va-
lamint nem, kor és végzettség szerint 
is körülbelül egyenlô számban vegye-

jut. Ez azonban az Önök, a közép-kelet-
európai fogyasztók érdekében tör-
ténik!

Az elmúlt negyedszázadban sikerült 
egy egész generáció étkezési kultúrá-
ját átalakítanunk a gyorséttermek, 
valamint a mirelit hasábburgonya és 
az extrudált húsjellegû készítmények 
segítségével. Most nagy felelôtlenség 
lenne a részünkrôl, ha emberi táplál-
kozásra alkalmas termékeket bocsáta-
nánk a rendelkezésükre. Ezért kérem, 
ne ellenkezzenek, hanem inkább lelke-
sebben fogyasszanak!

Kedves Kovács úr, Ön levelében 
többször is hangsúlyozza, hogy az Eu-
rópai Unió vezetése gyarmatként ke-
zeli az új tagállamokat. Ôszintén örü-
lök, hogy ilyen pontosan átlátja a 
helyzetet. Ugyanakkor szeretném fel-
hívni a figyelmét egy igen fontos do-
logra: Ön a gyarmat szót negatív fel-
hanggal használja, ami ellentétes a 
jelenlegi brüsszeli politikailag korrekt 
értékeléssel. Az Ön levele így erôsíti 
ama álláspontunkat, hogy a magyar 
oktatási rendszer újabb liberális refor-
mokra szorul. Ezért fontos a CEU erô-
sítése is.

A gyarmatosítás ugyanis az Ön által 
sugalltakkal ellentétben pozitív dolog, 
a társadalmi fejlôdés egyik mozgató-
rugója. Kedves Kovács úr! Gondoljon 
csak bele, amíg az Ön ôsei végváras 
csiki-csukit játszottak a törökökkel, 
addig a mûvelt Európa minden erôs-
feszítését a civilizáció kontinenseken 
átívelô terjesztésére fordította.

Afrikaiak millióit vontuk bele a világ 
gazdasági körforgásába, segítettük 
Közép- és Dél-Amerika természeti 
kincseinek kiaknázását. Miközben a 
magyarok, lengyelek és szerbek hamis 
önigazolásukat keresték az Oszmán 
Birodalommal való gyerekes hadako-
zásban, mi kereskedtünk a szultánnal. 
Ráadásul megismertettük a világot a 
kettôskönyveléssel és a progresszív 
adórendszerrel is.

Mindezek fényében azt hiszem, Ön is 
belátja, Kedves Kovács úr, hogy a 
kelet-európaiak egyelôre nem érik el 
azt a civilizációs szintet, amit Brüsszel 
joggal elvár tôlük. Kérem ezért, hogy 
rosszindulatú nacionalista vádaskodá-
sok helyett inkább Ön is büszkén visel-
je a gyarmati sorsot!

Legyen útmutató Maliknak, a poszto-
musz felszabadított libériai rabszol-
gának a híres mondása, amely az Eu-
rópai Bizottság brüsszeli központjában 
felállított szobrán is olvasható: „Lépj 
az igaz európai útra, ostora a szebb 
jövôdért csattan rajtad!” Ezt az emlék-
mûvet a Soros Alapítvány segítségével 
emelték az európai demokraták, ma 
rendszeresen koszorúzzák a migráns-
küldöttségek.

Kedves Kovács János! Végezetül 
kérem, ismeretlenül is fogadja el igaz 
európai ölelésemet, a civilizáció és a 
szolidaritás csókját küldöm Önnek!

Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke

U.i.: Kedves Kovács úr! Ismételten 
szeretnénk felhívni figyelmét a 107 
euró 80 centes szolidaritási járulékra. 
Amennyiben a befizetést a Jean-Cla-
ude Juncker Barátai illetve a Támo-
gassuk a Brüsszelbe Szakadt Luxem-
burgi Politikusokat alapítványok 
valamelyikén keresztül intézi, 50 cent 
kedvezményt kap.”

(Laporzó)

vagy tervezi az indítását. Sôt, több 
ország –-- például Luxemburg vagy az 
Egyesült Államok –-- törvényt fogadott 
el, amely elismeri az erôforrások fe-
letti tulajdonjogot magánvállalatok 
számára.

Sok állam és magánvállalkozás is ki 
akarja aknázni a Hold kincseit, lega-
lább öt nemzet tervez felderítô misszi-
ókat az elkövetkezendô évekre.

Kína például a Helium-3 nevezetû 
nem radioaktív izotóp bányászatát sze-
retné megkezdeni, ugyanis ez a Földön 
ritkaságnak számít, ugyanakkor nagy 
szerepe van a nukleáris üzemanyag-
gyártásban.

2013-ban Kína lett a harmadik ország, 
amely eljutott a Holdra, és két éven 
keresztül holdjárója feltárta az égites-
tet. 2018 év végén szintén fellônének 
egy holdszondát, amely már mintákat 
is hozna vissza a Földre, valamint ter-
vezik, hogy 2030-ra embert is küldenek 
a Földet kísérô égitestre. India szintén 
idénre tervezi, hogy eléri a Holdat. Ja-
pán, mellett pedig az USA és Orosz-
ország is úgy kalkulál, hogy a jövôben 
visszatér a Holdra.

Elon Musk SpaceX vállalata még 
idén két civilt akar felküldeni az  ûrbe. 
A következô évben pedig a Google 
Lunar X Prize díjversenye kínál 30 
millió dollárt annak a csapatnak, ame-
lyik sikeresen elindít, landol, valamint 
beindít egy holdjárót.

A Holdra szálló egységek egyébként 
sok tárgyat hagytak a felszínen az 
amerikai zászló mellett: golflabda, 
élelmiszercsomag, emlékplakett a kül-
detésben elhunyt asztronauták emlé-
kére.

A For All Moonkind nev û szervezet 
ugyanakkor szeretné megakadályozni 
a földön kívüli kulturális örökségek 
kereskedelmi forgalomba hozatalát, 
ugyanúgy, ahogyan a helyi törvények 
megakadályozzák a fontos tárgyak 
kereskedelmét.

Képzeljék el, mi lenne, ha Armstrong 
vizelettasakja visszakerülne.

Ezek olyan jogi kérdések, amikre 
senki nem gondol. Nem akarjuk, hogy 
robotok visszahozzák ezeket a tárgya-
kat, majd árulják azokat” –-- nyilatkoz-
ta egy jogi szakértô. Talán az ENSZ 
Nemzetközi Bírósága lenne illetékes 
az ilyen típusú viták rendezésében, de 
nem biztos, hogy az ilyen típusú kultu-
rális vagy kereskedelmi tulajdonnal 
kapcsolatos peres eljárások valaha is 
eljutnak ez elé a testület elé.
Egyelôre nincs magyarázat arra, 

hogy a tévénézés miért ártalmasabb 

nek részt a vizsgálatban. A résztvevôk 
kardio-metabolikus kockázatát a de-
rékméret, a vérnyomás, az éhgyomri 
glükózszint, az inzulinszint, a triglice 
ridszint, valamint a “jó” HDL kolesz-
terin szintje alapján becsülték fel.

A 2010-es követô vizsgálat során a 
CARDIA kutatás 3211 résztvevôje 
számolt be arról, mennyi idôt tölt a 
következô tevékenységekkel: tévéné-
zéssel, számítógépezéssel (nem munka 
céljából, vagy videojátékokkal), nem 
számítógépes hivatali vagy papír-
munkával, zenehallgatással, olvasás-
sal, mûvészeti vagy kézmûves tevé-
kenységgel, telefonálással vagy 
sms-ezéssel, illetve autóban, buszon, 
vonaton vagy más közlekedési esz-
közön üléssel.



05:25 Balatoni nyár
06:50 Öt kontinens 
07:20 Ridikül 
Jó szurkolást!
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 HungarIQ - Minden, 

ami magyar  a világörökség 
részét képezô Tokaj-hegy-
aljai Borvidék.
09:15 Világ 
09:40 Summa 
10:00 Magyar baptisták 4. vi-

lágtalálkozójaDebrecenben
  11:00 Angol nyelvû hírek 
11:20 A piros bugyelláris 

(1938) Magyar játékfilm  
Csillag Pali ôrmester búcsú-
zik Mencikétôl, s közben 
elveszíti bugyellárisát. Egy 
másik faluban Zsófi várja - 
immár hat esztendeje. 
Csakhogy idôközben férjhez 
ment Török bíróhoz, aki 
azonban visszaengedné 
Csillag Palihoz. Csapatával 
meg is érkezik a legény. 
Elveszett bugyellárisában 
volt a huszárok zsoldja. 
 12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Ízôrzôk  Feked
Baranya megye gyöngy-

szeme, egy igazi ritkaság 
hazai kisközségeink sorá-
ban. Zsákfalu, ami már ön-
magában is nyugodtabb 
hétköznapokat jelent.
  13:55 Öt kontinens 
14:25 Itthon vagy! 
14:55 Roma Magazin 
15:25 Domovina
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock 
Válogatás az elmúlt évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Hogy volt?!

  Budai Ifjúsági Park
1961. augusztus 20-án nyi-

tott meg Budapest elsô szá-
mú nyári szórakozóhelye, a 
Budai Ifjúsági Park. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
A nyughatatlan Még nem 

zárult le az állapotos nô 
halálának ügye, de minden 
jel arra mutat, hogy öngyil-
kosság történt. A halott nô 
szeretôje azonban biztos 
abban, hogy vagy a férje, 
vagy a barátnôje, vagy az 
egyik kollégája gyilkolta 
22:35 Ég, föld, férfi, nô
Erdély 1.
23:35 Kulturális Híradó

00:05 Mindenki Akadémiája 
00:40 Duna anzix
11. epizód - Ausztria kék 

Dunája Passau városa után 
a Duna átlépi a német-oszt-
rák határt. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta
02:20 A piros bugyelláris 

(1938) Magyar játékfilm   
Elveszett bugyellárisában 
volt a huszárok zsoldja.
04:00 Hogy volt?!   Budai 

Ifjúsági Park a belépés csak 
18 éven felüli fiúk és 16 
éven felüli lányok részére 
volt lehetséges.
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. augusztus 10. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Augusztus 14. hétfô Augusztus 15. kedd Augusztus 16.  szerda

Augusztus 17.  csütörtök

Augusztus 18. péntek Augusztus 19.  szombat Augusztus 20.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül  Csodabogár 

minden kutató?
08:20 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda 
10:00 Evangélikus magazin  
10:25 Reformáció hétrôl 

hétre
10:30 Új nemzedék 
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:20 A képzelt beteg 

(1971) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bessenyei Fe-

renc (Argan), Ruttkai Éva 
(Toinette, Argan szolgálója), 
Bitskey Tibor (Béralde, Ar-
gan öccse)    Argan, Moliére 
vígjátékának fôszereplôje 
százféle nyavalyával küzd. 
Igaz, hogy valójában egész-
séges, mint a makk, de neki 
és fôleg a belôle élô csoda-
doktoroknak és patikusok-
nak az a jó, ha minél bete-
gebbnek hiszi magát.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hazajáró

  Kudzsiri-havasok 2.
13:50 Térkép 
14:25 Srpski ekran   Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
14:55 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:25 Útravaló 
15:45 Család-barát váloga-

tás
16:40 Balatoni nyár
18:40 Magyar rock 
19:40 Budavári Palotakon-

cert A legnépszerûbb ope-
rett-szerzôk, elsôsorban a 
magyar Lehár Ferenc és 
Kálmán Imre legismertebb 
melódiái csendülnek fel a 
palota gyönyörû miliôjében,   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
A megszakított hívás Az 

irodai mûszereket gyártó 
cég ügyfélszolgálatánfurcsa 
üzenetet, egy hosszú szám-
sort hagy a cég idôközben 
eltûnt alkalmazottja. De mit 
jelenthet a kombináció, és 
ki lehet az üzenet címzettje? 
A csapat a rejtély nyomába 
ered...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Erdély 2.
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix
12. epizód - Az Óperenciás-

tengeren innen és túl... - 
Linz és Grein közöttAuszt-
riába beérve vadregényes 
tájon cikázik keresztül az 
osztrákok kék Dunája.  Az 
„Óperenciás tengeren túl”     
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:15 A képzelt beteg 

(1971) Magyar tévéjáték
  Az igazi baj azonban 

akkor kezdôdik, amikor a 
lányát is fel akarja áldozni 
orvosmániája oltárán.
0 3 : 4 5 B u d a v á r i P a l o t a -

koncert  Lehár Ferenc és 
Kálmán Imre legismertebb 
melódiái csendülnek fel
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül 
A zene ereje 2.
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
„Rendben vagyunk” - 

szerzetesi életforma
09:20 Médiaklikk
09:45 Útravaló
09:55 Az én ’56-om
Mihalik László
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:30 Kereszt-Tények
10:40 Így szól az Úr!

 10:55 Reformáció hétrôl 
hétre
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:40 A tanítvány (1977)

Magyar tévéfilm
Szereplôk:  Oszter Sándor 

(Barlangváry András gróf), 
Márkus László (Barlang-
váry gróf), Békés Rita (Bar-
langváryné),  Tordy Géza 
(Térfi Barnabás, kasznár), 
Nagyrévi István, a fiatal 

jogász Barlangvárra utazik, 
hogy római jogi vizsgájára 
készítse fel Barlangváry 
András grófot. A fiatal úr 
mindent csinál
 12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó 
13:45 Az én ’56-om 
Hatvári Hugó Jenô
13:55 Az én ’56-om

  Marián Istvánné
14:10 Magyar Krónika 
„Rendben vagyunk” - 

szerzetesi életforma
14:40 Család és otthon 
15:00 Rondó
15:35 Kvartett
16:05 Család-barát váloga-

tás
17:05 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock 
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003) 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
A ragadozóEgy kollégium-

ban rejtélyes sorozatgyilkos 
szedi áldozatait. Hosszú haj-
sza veszi kezdetét a csapat 
megpróbálja kideríteni, mi-
lyen minta alapján dolgozik 
az elkövetô, a következô 
gyanítható áldozat is 
védelemre szorul...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Ormánság
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 14. epizód 

- Óda a melki apátsághoz
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A tanítvány (1977)

  Magyar tévéfilm
03:35 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
Angra do Heroísmo
04:05 Nem csak a 20 éve-

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

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül A beszéd és 

nyelvünk változásai
08:20 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek

 08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:20 Iskolapad 
09:45 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika 
10:35 Isten kezében 
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:30 István király (1992)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bacsa Ildikó 

(Ilona, Imre királyfi özve-
gye),  Cserhalmi György 
(Vazul herceg), Hirtling Ist-
ván (Péter herceg),  Mádi 
Szabó Gábor (Aba Sámuel), 
Quintus Konrád (Buda;),  
Venczel Vera (Gizella ki-
rályné) Az államalapító 
Szent István királyságának 
utolsó idôszakát jeleniti 
meg a tragédia, amikor 
Imre fia halála után dönteni 
kell, kié legyen Magyaror-
szág trónja, a pogány Vazul 
öccse birtokolja vagy a né-
metajkú Orseolo Péter.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Rúzs és selyem
13:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:30 Esély 
14:55 P’amende 
15:25 Öt kontinens 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock

20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval (2001) 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
A csapat ezúttal is rejtélyes 

ügy felderítésére vállalko-
zik: milliókat érô festmény 
tûnik el egy otthoni széfbôl, 
ám az elkövetôk semmilyen 
nyomot nem hagynak ma-
guk után, az önrablás pedig 
kizárható. De akkor hogyan 
szerezhették meg a széf 
kódját? És hogyan juthattak 
be észrevétlenül?
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Aggtelek
23:35 Kulturális Híradó 
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 
15. epizód - Sziklatehén, 

rablólovagok és egy hûsé-
ges dalnok - kalandozás a 
mesebeli Wachau vidékén
 00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:30 István király (1992) 
Magyar tévéjáték
Az államalapító Szent Ist-

ván királyságának utolsó 
idôszakát jeleniti meg a tra-
gédia, amikor Imre fia halá-
la után dönteni kell, kié le-
gyen Magyarország trónja, 
a pogány Vazul öccse bir-
tokolja vagy a németajkú 
Orseolo Péter. Az ország 
fennmaradása és jövôje fo-
rog kockán,amelyet István 
királyi és történelmi felelôs-
sége és emberi kötôdéseinek 
kettôs szorításában él meg.
04:05 Évszakok Balázs 

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

05:25 Balatoni nyár
07:30 Ridikül 
Modern remeték
08:30 Német nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek

 08:40 Orosz nyelvû hírek 
08:55 Unió28 
09:20 Itthon vagy!
09:45 Hazajáró

 Kudzsiri-havasok 2.
10:15 Rúzs és selyem
10:45 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 A döntô pillanat 

(1938)  Magyar játékfilm  
Szereplôk: Kabos Gyula 
(Kulinyi), Páger Antal (Bá-
lint Gábor), Tolnay Klári 
(Éva, a felesége), Ajtay An-
dor (Tôrös Ferenc), Papp 
Éva most végezte el a 
fôiskolát. Férje Bálint Gá-
bor is színész. Együtt sze-
retnének szerzôdést kötni, 
de nem sikerül, csak vidé-
ken. Így aztán a Kulinyival 
elmennek Ujhelyre. De az 
ottani állapotok nem ked-
veznek sem a fiatal tehetsé-
geknek, se a mûvészetnek.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 A Földön is bál van - 

Portréfilm Zelnik Józsefrôl 
14:20 Magyarország, segí-

tettél A Páneurópai Piknik  
az egyik legszebb, hôsies és 
álomszerû történet
15:15 Család-barát
16:50 Balatoni nyár
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk Somodor
  19:55 Övék a mennyek 

országa A Közel-Kelet val-
lási kisebbsége, a keresz-
ténység ellen népirtás fo-
lyik --- állítják fôpapok
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Elsietett házasság 

(1968)   Nádor úr (Básti La-
jos) és Komárominé (Tolnay 
Klári) a temetôben, szeret-
teik sírja fölött ismerkedik 
össze, és megszeretik egymást.  
23:00 Tóth János Szédülés
Magyar sitcom  A naturál 

testépítô klub egyre szöve-
vényesebb világában 
23:35 Opera Café 
00:05 Evangélium
00:30 Új idôk, új dalai 
Vajon miben mások a 

kortárs operák, mint a nagy 
klasszikusok
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal
Bozsok
02:30 Nehéz kesztyûk 

(1957)    A kétszeres olimpiai 
bajnok ökölvívó, Ács Laci 
pályáját a harmadik olim-
piai gyôzelemmel szeretné 
megkoronázni.
04:05 Övék a mennyek 

országa (2017)  voltakBöjte 
Csaba ferences szerzetes      
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Térkép
08:00 Debreceni Virágkar-

nevál Élô közvetítés
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Uz Bence (1938)

  Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Uz 

Bence), Szilassy László (Ba-
gyoni László), Bordy Bella 
(Julis),  Bilicsi Tivadar (La-
jos vadász), Greguss Zoltán 
(Jonescu), Tompa Sándor 
(Mózsi), Dózsa István (Az 
örmény), Kiszely Ilona, Zala 
Karola Az újságkiadás min-
dég és mindenhol engedély-
hez kötött. Bagyoni László a 
kis székely faluban figyel-
men kívül hagyta ezt, s ami-
kor rájöttek, menekülni 
kényszerül.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Szent László és mi - 

Csaba testvérrel 
14:20 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
15:20 Magyar szentek és 

boldogok - Szent László 
király
15:50 Kukkónia (2015) 
Szlovákiai magyar ismeret-

terjesztô film
16:10 Család-barát
17:40 Balatoni nyár 
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz 
Mérföldkövek - Szentpéteri 

Csilla zongoramûvész-ze-
neszerzô életének megha-
tározó állomásait,  mutatja 
be fia, Kristóf kíséretében a 
nézônek.
20:00 Gasztroangyal (2017)
Bozsok és Marcsi elkíséri a 

helyieket a „hegybe” is, 
ahová pihenni jár a falu 
apraja-nagyja.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tárt kapukkal... 
Magyar dokumentumfilm  
A politikusok szerint 1989 a 

csodák éve volt. 
22:15 Szent Jobb körmenet 

- Közvetítés a Szent István 
Bazilika elôtti térrôl 
Közvetítés felvételrôl
00:45 A Szent István rend 

díjazottjai
Portréfilm
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:40 Tûzijáték

 02:20 SÁRDY JÁNOS 110
Álomkeringô (1942)  A bé-

csi opera ünnepelt sztárja, 
Turi Gábor (Sárdy János) 
visszavonul a színpadtól
04:00 Uz Bence (1938)   

Magyar játékfilm  (ff.) 
Szereplôk, Jávor Pál, Gre-

guss Zotán 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül 
A  tehetség utat tör
08:20 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Nagyok 
09:25 Esély 
09:50 Kék bolygó
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:35 Útmutató 
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:45 A vigyori - Ballada 

egy fiúról és egy öregem-
berrôl (1968) Szereplôk: 
Ambrus András, Buss Gyu-
la, Csányi János, Garam-
szegi Károly, Gerô Péter, 
Gyenge Árpád, Kéri Gyula, 
Péter bácsi magához veszi 
az elárvult fiút, Vigyorit. 
Munkát és szállást ad neki, 
sajátjaként gondoskodik 
róla. Vigyori lassan talpra 
áll és a jövôt tervezgeti egy 
kedves, fiatal lánnyal. Ám 
hamar kiderül, hogy a lány 
méltatlan a szerelmére, s az 
egyetlen, akiben valóban 
megbízhat egy életen át, az 
Péter bácsi.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok
14:15 Kárpát expressz
14:45 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:15 Ecranul nostru Román

nyelvû nemzetiségimagazin
15:50 Család-barát váloga-

tás
16:50 Balatoni nyár
18:50 Magyar rock

  19:50 Legenda
  Hungária együttes
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
Kard és kehely Az ismert 

antikváriust holtan találják 
könyvesboltjában. De kinek 
és miért állhatott érdeké-
ben, hogy végezzen vele? A 
nyomok egy okkultista 
könyvhöz vezetnek, a KÜO 
csapatának így nincs más 
választása, mint hogy mé-
lyen megmerítkezzen a té-
mában...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Fertô-táj
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 13. epizód 

- Grein pokla és Táncos Fan-
ni - Grein és Melk között
Duna szakasz megszámlál-

hatatlan emberéletet rabolt.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A vigyori - Ballada 

egy fiúról és egy öreg-
emberrôl (1968)  Magyar 
tévéjáték  (ff.)  Péter bácsi 
magához veszi az elárvult 
fiút, Vigyorit. Munkát és 
szállást ad neki, sajátjaként 
gondoskodik róla. Vigyori 
lassan talpra áll .
03:30 Világörökség Portu-

gáliában (2008)A Pico sziget 
borvidéke  Azori-szigetre, 
Picóra kalauzolja el nézôit.     
03:55 Legenda
Hungária együttes
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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

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

BETEGGONDOZÁST, háztartási 

munkát vállalok. Sydney és környéke.

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

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.

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

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

MAGYAR ÉTTEREMBE felszol-

gálót keresünk, európai gyakorlattal, 

hosszútávra, Sydney keleti 

városrészében.  Érdeklôdôk hívják 

Palit a 0405 129-602  telefonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.


