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MAGYAR
zôk szerepelnek: „Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, 
feltalálókat, tudósokat, mûvészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk 
jelentôsége. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentôségével, kontextusával, 
hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást 
erôsítô tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és vallási gyökereken 
alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötôdô szokásokról, ismer 
ilyen témájú folklór- és mûalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány 
jelentôs elemét, jellemzôjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, 
ismeri lakóhelye és iskolája helytörténetének, kulturális és természeti öröksé-
gének fôbb értékeit. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentôségét, tiszteli a különbözô 
népek és kultúrák hagyományait. 

A jövôre vonatkozóan érdekes lehet egy 2016 elsô negyedévében zajlott online 
felmérés, amelynek elemzése a Honvédelmi Szemle ez év márciusi számában 
jelent meg. Lacsny Márton hazafias és honvédelmi nevelésre vonatkozó kér-
dôívét 842 középiskola igazgatója töltötte ki az 1443-ból, így igencsak 
reprezentatívnak mondható. A válaszok alapján a szakember megállapította: 
„kevés olyan középiskola van, amelynek folyamatos és élô kapcsolata lenne a 
haderô valamely szervezetével” –-- a KatonaSuli programban csupán az intéz-
mények hét százaléka vesz részt --–, azonban „az iskolák túlnyomó többségében 
az igazgató felismeri a hazafias és honvédelmi nevelés fontosságát, bár nem 
tudja pontosan, mit és hogyan kellene tennie az ügy elômozdítása érdekében”. 
Az igazgatók egy része már magával a fogalommal sincs tisztában. Ezt jelzi, 
hogy például 79 válaszadó iskolában bár tanítanak állampolgári ismereteket, 
mégis azt közölték, hogy nem foglalkoznak a hazafias neveléssel.

A felmérés szerint a legtöbb helyen –-- a középiskolák 62 százalékában --– 
osztályfônöki órán kerül szóba a téma, történelemóra keretében 57 százalékban 
foglalkoznak vele, 18 százalékban pedig testnevelésórán (ami nyilván a katonai 
jellegû sportok gyakorlását jelenti). Az iskolák húsz százaléka jelezte azt, hogy 
egyáltalán nem kap szerepet nála a hazafias nevelés.

Ugyanakkor az igazgatók 86 százalékának van valamilyen elképzelése arról, 
milyen foglalkozásokat vezetne be és miben kérné a honvédség segítségét, csu-
pán 14 százalék zárkózott el az együttmûködéstôl. A legtöbben nyári honvédelmi 
táborra (36 százalék) vagy gyakorlati oktatásra (35 százalék) tartanának igényt. 
Az utóbbihoz tartoznak például az alaki foglalkozások, a tereptan-, tájékozódás-, 
elsôsegély-oktatás, illetve a katonai jellegû sportok, mint a lövészet, vívás, küz-
dôsportok. Ide számítható még a harmadik helyen álló „délutáni sportfoglal-
kozás”, amelyben az igazgatók 26 százaléka venné szívesen katonai szakemberek 
segítségét. Honvédelmi verseny rendezésére és az arra való felkészülésre 16 
százalékos az igény, és hasonló mértékû az érdeklôdés az elméleti honvédelmi 
oktatás, a délutáni szakkörök iránt.

Lacsny Márton hangsúlyozta: a hazafias és honvédelmi nevelés célja nem az, 
hogy katonákat neveljen. Egy sok elembôl álló, egységes rendszerrôl lenne szó, 
amely elôsegíti „a felelôs állampolgárrá válást”, továbbá olyan képességek 
elsajátítását, amelyeket „a haza védelme és saját vagy társai túlélése érdekében 
használhat”. Az állampolgári ismeretek és nemzeti hagyományok mellett ebbe 
a körbe tartoznak tehát bizonyos sportok és általában az állóképesség-fejlesztés, 
az elsôsegélynyújtás, tájékozódás, túlélési technikák (tûzgyújtás, táborépítés, 
élelemszerzés), az alapvetô katasztrófavédelmi ismeretek, a gépjármûvezetés 
vagy éppen az információbiztonság.

Támogatnák az igazgatók 
a hazafias nevelést

Míg az ellenzék a gyerekek általános militarizálását vizionálja, a hazafias és 
honvédelmi nevelés a fiatalok „felelôs állampolgárrá válását” szolgálná, külön-
bözô, szabadon választható elemekkel. Egy reprezentatív felmérés szerint a 
középiskolák igazgatóinak 86 százaléka szívesen együttmûködne a honvédség 
szakembereivel tematikus táborok szervezése, gyakorlati és elméleti oktatás 
céljából.

Amióta a Magyar Közlöny egyik számából kiderült, hogy megvalósíthatósági 
tanulmány készül „a hazafias és honvédelmi nevelés programjának tantervi 
szintû megjelenítésérôl” és ehhez kapcsolódóan „a testnevelés kerettanterv 
módosításáról”, a kormányzati terv állandó gúny és bírálat tárgya. Legutóbb 
Demeter Márta korábbi szocialista, jelenleg független országgyûlési képviselô 
tett fel írásbeli kérdést a témában. Simicskó István honvédelmi miniszter 
válaszában közölte, a hazafias és honvédelmi nevelés nem új feladat a közne-
velési intézményekben, jelenleg is része a Nemzeti alaptantervnek. A miniszter 
említést tett a Honvéd Kadét Programról, a Honvédelmi Sportszövetség által 
szervezett programokról, sportversenyekrôl, valamint a honvédelmi táborok-
ról. Simicskó hangsúlyozta, „az ezredfordulót követôen a biztonsági környezet-
ben beállt változások, új típusú kihívások és az ezekkel együtt jelentkezô 
fenyegetettség, a kötelezô sorkatonai szolgálat felfüggesztése és az önkéntes 
haderôre történô áttérés okán különösen felértékelôdött az állampolgárok hon-
védelem ügye iránti elkötelezettségének jelentôsége és ezzel együtt a 
honvédelmi nevelés szerepe”.

Nézzük, jelenleg hogyan jelenik meg a hazafias nevelés a kerettantervekben! 
Alsó tagozatosoknál például ezt találjuk: „A tanuló ismeri lakóhelye és környé-
kének népi hagyományait és életkorának megfelelô szinten az ország és a 
magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és 
az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 
elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondá-
kat, meséket, mûalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek idôpontját, 
részt vesz érzelmi azonosulását segítô tevékenységekben (népi hagyományok 
felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése).”

Egy középiskolai diák esetében a hazafias nevelés célkitûzéseként a követke-

Áron és Ábel
A rádióból Szepesi hangja szólt. Az 

olasz–magyar Európa-bajnoki futballdön-

tô hajdani filmkockái ezerkilencszázötve

nháromból: „Brávó, Nándi! Megvan a 

vezetô gól, micsoda szép támadás volt…”

Akkor voltak tizennyolc évesek.

Most, amikor nyolcvankét évesen újra 

hallották a közvetítést a hévízi gyógyhe-

lyen, meglepte ôket, hogy még mindig 

milyen lelkesítô.

Véletlenül találkoztak. Nem ismerték 

egymást, de a közvetítés összehozta ôket, 

és az, hogy vakok lévén olyan kertbe 

tévedtek, ahol kevés a gyümölcs.

–-- Te mióta?… –-- kérdezte Áron új 

barátjától, aki alacsony volt, kopasz, po-

cakos és fekete szemüveget hordott.

–-- Ötvenhatban, a Corvin közben --– 

mondta Ábel félszegen új barátjának, aki 

magas volt, sovány, ôsz hajú, és fekete 

szemüveget hordott.

Elhallgatott, mert érezni akarta, hogy 

mit szól a másik. Áron is hallgatott, mert 

váratlanul érte, amit Ábel mondott.

A rádióból Szepesi kiabált. „…na, Pus-

kás, ott van elôtted a labda, egy csel, még 

mindig nála, lövés…”

–-- És te?… –-- szólalt meg szelíden az 

asztalnál Ábel.

– Én is ötvenhatban, sorkatonaként, a 

magyar–osztrák határon…

Most Ábel agyában kezdett lüktetni a 

vér.

Szepesi ordított: „Hát ez óriási volt!…”

–-- November végén egy család akarta 

átlépni a határt. Felszólí tottam ôket, hogy 

álljanak meg, de ôk futni kezdtek, én 

utánuk, állj vagy lövök!, kiabáltam, s ek-

kor a gyerek aknára lépett… Mindhárman 

meghaltak, én pedig meg - vakultam.

Szepesi szavalt: „…Puskás egy cselt 

csinál, lô, de goooóóól! Háj! Brávó, Öcsi, 

így kell ezt, 3–0 már…”

–-- Elkerülted a börtönt? –-- kérdezte 

együttérzôen Áron.

–-- Elkerültem –-- válaszolta kesernyésen 

Ábel. –-- Azt hazudtam nekik –-- mert új 

személyi igazolványt váltottam ki –--, 

hogy az egyik lakásban ért a belövés…

–-- És elhitték?

–-- Elhitték. Igaz, késôbb sokszor szóba 

hozták, hogy volt valami ötvenhatos 

ügyem. Ezért aztán nem is rokkantosítot-

tak le.

Nagy levegôt vett, s utána jegyezte meg: 

–- Bezzeg téged!

Áron elismerte, hogy magas nyugdíjat 

kapott, szolgálati lakást, Szocialista Ha-

záért Érdemrendet.

Szepesi dicsérte Grosicsot: „…remekül 

védtél, Gyuszi…”

Áron csendesen folytatta:

–-- Az érdemrendnek tudható be, hogy a 

lányomat felvették az orvosi egyetemre.

Ábel magába roskadva mondta:

–-- A fiam harminchat éve Münchenben 

él. Miért lenne érdekes az apja? Huszonöt 

éves koromban megnôsültem, négy évig 

bírtuk egymás mellett. Aztán hosszú éve-

ken át én neveltem a gyereket.

–-- Huszonöt éves voltam én is, amikor 

oltárhoz vezettem Marit –- mondta Áron 

–--, de öt évvel ezelôtt meghalt.

Szepesi hangja szállt: „…Puskás, gratu-

lálunk a két remekbe szabott gólhoz…”

–-- Fiatalon nagy jövôt jósoltak nekem a 

sportban –-- állította Ábel. –-- Ifjúsági baj-

nok voltam a százméteres síkfutásban.

–-- Valamikor nekem is azt mondták, 

hogy nagy kapus válik majd belôlem! --– 

replikázott Áron. –-- Mi lett az álomból? 

Nem sok…

Ültek szó nélkül. Odalett a jókedvük, a 

lelkesedésük, az örömük.

Csak Szepesi nem adta lejjebb: „…Kér-

jük Sebes elvtársat, hogy mondja el…”

Kô András
(Magyar Hírlap)



„Gyurcsány Ferenc a hatalomért cserébe 
kész végrehajtani a Soros-tervet”

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte, hogy Gyurcsány Ferenc 
Salgótarjánban országos választási programbemutató nagyrendezvényén el-
számoltatást, szabad közoktatást, a társadalombiztosítás helyreállítását, nyug-
díjkorrekciót, és olyan országot ígért, amely sokaknak reményt ad.

A Fidesz szerint a Demokratikus Koalíció vezetôjének szándékát a migránsok 
beengedésére bizonyítja az, hogy az Európai Parlament szavazásán Niedermül-
ler Péter és Molnár Csaba európai parlamenti képviselôk, DK-s politikusok 
megszavazták a kötelezô felsô korlát nélküli kvótát.

Gyurcsány egyébként a DK országos választási programbemutató nagyren-
dezvényén egyébként arról beszélt, hogy „függetlenné kell tenni az ügyészséget, 
a bíróságot, vissza kell venni a maffiaállam vezetôitôl és kiszolgálóitól az ello-
pott közvagyont, fel kell mondani az oligarchákkal kötött földbérleti szerzô-
déseket, és a visszavett közvagyonból legalább részben kárpótolni kell az Or-
bán-kormány által meghurcolt sok-sok ezer embert, mert nem maradhat sem 
büntetés, sem kárpótlás nélkül mindaz, amit az elmúlt hét évben elkövettek”.

A DK elnöke azt ígérte: összehozzák Magyarországot, hogy a haza, a nemzet 
sokak, mindannyiuk reménysége, a felemelkedés országa legyen.

A Gyurcsány-kormány által bevezetett nyugdíjkorrekciót újra kell kezdeni --- 
szögezte le az elnök, hozzátéve: be kell vezetni a nyugdíjplafont, meg kell szün-
tetni „azt a gyakorlatot, amelyet szavazatvásárlási szándékkal tart fenn a 
Fidesz, hogy külföldön élô állampolgárok Magyarországra bejelentkezve ma-
gyar nyugdíjat kapnak”, felül kell vizsgálni a rokkantnyugdíjakat, amellyel 
sokakat aláztak meg, meg kell teremteni az otthonápolást a legkiszolgáltatottabb 
idôsek gondozására.

Budapesten lép fel a Spanyol 
Királyi Lovasiskola

Spanyolország legjobb lovasai, az andalúziai Spanyol Királyi Lovasiskola tag-
jai látogatnak el Budapestre, ahol december 2-án és 3-án mutatják be Andalúz 
Fiesta címû lovas színházi elôadásukat a Papp László Budapest Sportarénában.

Az Auditórium Hungaricum szervezésében megvalósuló elôadás fôszereplôi a 
Córdoba Ecuestre Spanyol Királyi Lovasiskola lovai, profi lovasai és a flamenco 
tánc. A temperamentumos, mediterrán hangvételû elôadásban 50 ló és lovasa 
mellett flamenco táncosnôk is szerepelnek, a zenei aláfestésrôl pedig szimfo-
nikus nagyzenekar gondoskodik.

A budapesti elôadásokhoz két világhírû magyar elôadómûvész is csatlakozik: a 
Kossuth-díjas Miklósa Erika Carmenként, lóháton jelenik meg az elôadás-
ban, partnere pedig a szintén Kossuth-díjas Kiss B. Atilla operaénekes lesz. 
Az énekeseket és a szimfonikus zenekart Déri András vezényli, a kétrészes 
elôadás rendezôje Meskó Zsolt.

A lovasszínházi elôadás további magyar fellépôi között szerepel a Koltai Polett, 
aki nyolc gyönyörû fekete paripával mutat be dámalovas karusszelt, Szegedi 
Gábor fogathajtó világbajnok pedig négylovas hintóval hajt majd az Aréna 
küzdôterére. Az Andalúz Fiesta olyan különlegességekkel is szolgál, mint az 
Aréna légterében lebegô flamenco táncosok.

Nemzetközi elismerésben részesült a 
magyarországi vizes vb megnyitója
Két kategóriában is díjazták a nyári magyarországi vizes világbajnokság 

nyitóelôadását a rendezvényszakma Oscar-díjaként is emlegetett Bea World --- 
Best Event Awards ünnepélyes díjátadó gáláján, Portóban.

Azeseményen az egyik legfontosabb kategória, a Best Live Entertainment 
szekció fôdíját Káel Csaba, a vb-nyitány fôrendezôje, a Müpa vezérigaz-
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gatója és a produkció látványvilágáért felelô francia kollektíva, az ECA2 
vezetôje, Jean-Christophe Canizares közösen vette át --- a világbajnokságot 
szervezô Bp2017 Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint.

Emellett a világ legjobb megnyitóit, ünnepi ceremóniáit elismerô Opening/
Celebration kategóriában is díjazták a produkciót: itt ezüst trófeát érdemelt ki a 
budapesti nyitóelôadás, amely a 2016-os riói nyári olimpia megnyitója mellett 
lett második.

A Budapest szívében négy darab, 80x10 méteres uszályból kialakított, a Dunán 
lebegô színpadon 220 önkéntes és fiatal sportoló, valamint közel 700 mûvész 
által létrehozott grandiózus produkciónak és az MTVA közvetítésérôl tudósító 
több mint 55 nemzetközi csatornának --- köztük a nyitóelôdást online élôben adó 
CNN csapatának ---- köszönhetôen szerte a világban nézôk sokasága gyönyör-
ködhetett a magyar kultúrában és a fôváros szépségében.

Suzuki Grand Vitara
A Suzuki esztergomi üzemében az alapítás óta 2,5 millió jármû gödült le a 

gyártószalagról. Az elsô söför Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor 
volt. Vitara: Életet jelentô szóból származik. A vevôknek lehetôsége van az 
autó személyre szabására, hogy az autót társává tegye. Fejlesztés, ami több 
mint 4 évet vett igénybe, felhasználták a Vitarák hagyományait. Új szol-
gáltatásokat kinál, többek között az adaptiv sebességtartó/ Acc/

A Suzuki 70 országban szállít autókat. Ausztráliában is méltán népszerü..
A századvég gazdaságkutató intézet az Autóipar jelenérôl és jövôjérôl tartott 

konferenciát, a Larus étteremben. Márton Péter vezérigazgató elmondta, hogy 
az autóipar a magyar gazdaság húzóágazata. Az autóipar elmúlt évben 2600 új 
munkahelyet teremtett és 17.400 embernek adott munkát a négy autógyártó az 
Audi , a Mercedes, az Opel és a Suzuki.

A Csúcs Vitarának nincs aranyból a kereke, de van egy jó turbómotorja.
Hungary-Line Press/erzsikara/

Kínai orvoslási egyetem alakul 
Magyarországon

Nemzetközi szerzôdést írtak alá a Heilong Jiang Kínai Orvoslási Egyetem 
további magyarországi mûködésérôl Budapesten.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Kína és Ma-

gyarország együttmûködése soha nem volt olyan jó, mint most, és a kapcsolataik 
egyik legfontosabb pillére az oktatás.

Kína és Magyarország stratégiai átfogó partnerségi megállapodást kötött 
májusban, és Magyarországnak az az érdeke, hogy a szoros együttmûködés 
fennmaradjon a világ egyik legerôsebb gazdaságával rendelkezô országával.

A külügyminiszter kiemelte: Magyarországon az oktatási rendszer minden 
szintjén biztosított a kínai nyelvû oktatás, itt van a Konfuciusz-intézetek regio-
nális központja, és regionális összehasonlításban a legtöbb ilyen intézet is.

A Hejlongcsiang egyetemnek már 2010 óta van kihelyezett tagozata a 
Semmelweis Egyetemen (SE), a kínai intézmény --– amely már 50 éve mûködik 
-– komoly szakmai elismertségnek örvend.

Az új felsôoktatási törvény értelmében öt olyan egyetem van Magyarországon, 
amelynek további itteni mûködéséhez kormányközi megállapodásra van szük-
ség. Most a második ilyen megállapodást írták alá, ezúttal a Kínai Népköztár-
saság kormányának felhatalmazása alapján Hejlongcsiang tartomány oktatási 
hivatalának vezetôjével.

Az a tény, hogy már a második külföldi egyetem magyarországi mûködésérôl 
kötöttek magállapodást, bizonyítja, hogy igenis lehetséges megfelelni a felsôok-
tatási törvényben foglalt kritériumoknak, amelyek minden hasonló egyetemre 
vonatkoznak. A megegyezéshez kell szándék és jóindulat --– tette hozzá.

A tárcavezetô szerint a megállapodás mérföldkövet jelent a magyar-kínai 
oktatási együttmûködésben.Minden Magyarországon mûködô külföldi egyetem 
esetében akkor kötnek kormányközi megállapodást, amikor megegyeztek min-
den kérdésben. Remélhetôleg a CEU esetében is eljutnak addig, hogy megköt-
hetik a megállapodást, most a szakmai vizsgálat idôszaka zajlik, és ha ennek 
kedvezô az eredménye, akkor nagy lépést tehetnek a megállapodás aláírása 
felé.

A katalán helyzetet firtató kérdésre Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország 
továbbra is Spanyolország belügyének tekinti a kérdést.
Hszü Mej, Hejlongcsiang tartomány oktatási hivatalának elnöke azzal indo-

kolta a megállapodás jelentôségét, hogy a kétoldalú kapcsolatok alapja a kultu-
rális és oktatási együttmûködés. Évek óta együttmûködnek az SE-vel, és ez az 
együttmûködés emelkedett most magasabb szintre.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

AGYMENÉS A’LA 
BOKROS

A MoMa ura már további három Or-
bán-ciklust is elképzelhetônek tart!

A magyar és a horvát politikából egy-
szer már kiebrudalt Bokros Lajos egy 
kis figyelemre vágyik. Emiatt egy 
weboldalt is összetákolt a mérhetetlen 
támogatottságú MoMa, amely azzal 
fenyeget minden ellenzékit, hogy aki 
nem ezt a koncepciót támogatja, az bi-
zony magát „Orbán Viktort támogat-
ja”.

A zavaros gondolatok között egy 
gyöngyszem is akad, amely pedig bi-
zonyára komoly és átgondolt koncep-
ció végeredménye:

„Elôbb el kell zavarni ôket. Nagyon 
sürgôsen. 2018-ban.” (Csak tômonda-
tokban, hogy Lendvai Ildikó is megért-
se…)

Eddig a felvezetés, ezután jön a 
katarzis:

„Mert az ország tényleg nem bír ki 
még négy (nyolc, tizenkét) év Orbánt.” 
(500nap.hu)

Ha jól értelmezzük, és mégis tovább 
fejlôdne négy évig jelenlegi kormány-
fônkkel az ország, akkor nyolc (8), ha 
meg ismét Bokros és elvtársi köre 
mentes fejlôdés következne, akkor 
tizenkét (12) év múlva már végképp 
elege volna.

Ellenzéki stratégiának nem rossz, és 
aki nem ezt támogatja…

(Magyar Idôk)

UJHELYI NAGYON 
MEGLEPÔDHETETT A 
KÉRDÉSÉRE KAPOTT 

VÁLASZON
Ujhelyi István –-- mint ahogy koráb-

ban Szél Bernadett is –-- meg szerette 
volna tudni, hogy létezik-e Soros-terv. 
A bukott szocialista politikusnak a leg-
illetékesebb, maga Frans Timmer-
mans, az EP alelnöke válaszolt, akirôl 
köztudomású, mennyire rajong Orbán 
Viktorért.

Miközben a Soros-tervet maga, az öt-
letgazda írta le korábban nem is egy-
szer, az Európai Bizottság úton-útfélen 
igyekszik annak tényét tagadni. De 
azért idônként zárt ajtók mögött fo-
gadják Sorost egy kis eligazításra.

Ujhelyi tehát megkérdezte a kötelezô 
kvóta mellett kardoskodó Európai Bi-
zottságot, ezután pedig annak kirívóan 
migránspárti alelnöke válaszolt: „nincs 
Soros-terv”, „van viszont számos prog-
ram és európai kezdeményezés, amely 
a menekültkérdés megoldását segíti 
elô”.

Emlékeznek még a szintén bukott, és 
szintén szocialista korábbi osztrák 
kancellár, Werner Faymann mit mon-
dott, amikor Ausztria kerítést kezdett 
építeni a migránsok áradatának meg-
fékezésére? „Nem kerítés, csak kapu 
oldalsó szárnyakkal.”

Most sincs Soros-terv, csak „számos 
program” és „kezdeményezés”.

Ezeknek a szocialistáknak a jelek sze-
rint sosem ég le a bôr az arcukról.

(Magyar Idôk)

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!

Részletek: www.valasztas.hu
54 Koornang Rd.

Carnegie  VIC 3163
(03) 9563-1006
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Soros György frontális támadást in-
dított Magyarország ellen – jelentette 
ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció-
vezetôje budapesti sajtótájékoztató-
ján.

 • A milliárdos tôzsdespekuláns sze-
mélyesen is beszállt a magyar kor-
mány elleni kampányba

 • Soros György a nemzeti konzul-
tációt támadva vádaskodik, fenyeget, 
rágalmakat fogalmaz meg, és tagadja 
saját tervét

 • Az Európai Parlament tervezete 
nem is titkolja Soros György szerepét

 • Cecilia Wikström svéd politikus 
álláspontja kirekesztô és intoleráns

 • Az, hogy valami nincs az Európai 
Bizottság napirendjén, nem jelenti azt, 
hogy nem azt hajtják végre

A kormánypárti politikus arra 
reagált, hogy Soros György a Financial 
Times címû brit gazdasági napilap 
online kiadásán megjelent interjúban 
egyebek mellett arról beszélt: a ma-
gyar kormány által indított kampány 
szándékosan félremagyarázza az ô 
nézeteit.

Gulyás Gergely a nyilatkozatot úgy 
kommentálta: eddig azt tapasztalták, 
hogy Soros György az általa támoga-
tott szervezeteken, az Európai Parla-
menten (EP), brüsszeli szövetségesein 
és alapítványain keresztül támadta a 

magyar kormányt és Magyarországot, 
de most személyesen is beszállt a 
küzdelembe.

Soros György a nemzeti konzultációt 
támadva vádaskodik, fenyeget, rá-
galmakat fogalmaz meg, és tagadja 
azt a „Soros-tervet”, amelyben ô maga 
tett konkrét javaslatokat a migránsok 
betelepítésére, a migráció legalizálá-
sára – mondta a Fidesz frakció-
vezetôje.

Hozzátette, Sorosnak a migrációval 
kapcsolatos javaslatait – „brüsszeli 
szövetségesein keresztül” – sikerült 
átvinni az EP-n. A testület egy olyan 
határozatot fogadott el – folytatta -, 
amelyet „Soros egyik szövetségese” 
terjesztett elô, és amely „feketén-fe-
héren tartalmazza a kötelezô, felsô 
korlát nélküli betelepítési kvótát”, az 
EU-ba lépô migránsok automatikus 
betelepítését, a felgyorsított család-
egyesítést – amely Németországban 
olyan vitákhoz vezetett, hogy úgy 
tûnik, a koalíció sem tud létrejönni -, 

és tartalmazza a betelepítést elutasító 
országok megbüntetésének szándékát 
is.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: az 
EP-tervezet olyannyira nem titkolja 
Soros György szerepét az ügyben, 
hogy a civil szervezeteket is bevonja a 
menekültügyi eljárásokba.

Szerinte Soros javaslatait egyre ma-
gasabb szinten és egyre többen tá-
mogatják az uniós döntéshozatalon 
belül. Megjegyezte, az EP-döntés elôtt 
Soros György személyesen járt 
Brüsszelben, és tartott „eligazítást”, az 
pedig már korábban nyilvánosságra 
került, hogy Soros alapítványa 226 EP-
képviselôt tart nyilván úgy, mint vele 
közvetlen kapcsolatban állókat.

A frakcióvezetô úgy összegzett: 
Soros György azért fenyegeti most 
már nyíltan Magyarországot, mert a 
magyar migrációs politika továbbra 
sem akar engedni a bevándorlást tá-
mogató erôknek. A magyar kor-
mánynak és a Fidesz-KDNP-frak-

ciónak továbbra is az a határozott 
álláspontja, hogy Magyarországnak 
nem szabad bevándorlóországgá vál-
nia, ezért a jelenleg zajló nemzeti 
konzultációnak nagy jelentôsége van 
– mondta, a kérdôív kitöltésre buz-
dítva.

Azzal kapcsolatban, hogy Soros 
György az interjúban azt is jelezte, 
félti az általa támogatott civil szer-
vezetek biztonságát, Gulyás Gergely 
azt közölte: Magyarországon alkot-
mányos keretek között civil szer-
vezetek szabadon mûködhetnek, ha 
viszont például Magyarországot kül-
földön szervezetten próbálják le-
járatni, akkor ezt a tevékenységet 
vizsgálni kell.

Cecilia Wikström svéd liberális EP-
képviselônek, az említett EP-határozat 
jelentéstevôjének a bevándorlással 
kapcsolatos véleményét kérdésre úgy 
kommentálta: a svéd politikus állás-
pontja kirekesztô és intoleráns, mert a 
sajátjától eltérô felfogást a be-
vándorlás ügyében nem tud el-
képzelni.

Soros frontális támadást indított Magyarország ellen
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Az elmúlt 
hét

VÉNDIÁK-LÁZADÁS
A VÁLLALKOZÓ LENIN
Éppen száz éve –-- 1917. november 7-

én --–, hogy az oroszországi Petrográd-
ban nagyszabású vállalkozást alapított 
néhány ezer vehemens férfiember 
bizonyos Vlagyimir Iljics Lenin cég-
vezetô irányításával. Az alapító ülést 
megelôzôen a társaság (melósok, mat-
rózok, aktív és leendô bûnözôk stb.) 
némi lövöldözés és ordítozás közepette 
betört a Téli Palotába, és ott mindent 
magáévá tett. Késôbb magát Oroszor-
szágot is. A nagyvilág elôbb érdeklôd-
ve, késôbb ijedten figyelte a fejlemé-
nyeket –-- abban mindenki egyetértett: 
rizikós nagyvállalkozással állnak 
szemben.

Történészek késôbb úgy okoskodtak: 
innen számolják majd a legújabb kort, 
hiszen ekkor jött rá az emberiség, 
hogy a hatalmat a kommunista vállal-
kozók kezébe kell adni, mert máskü-
lönben erôszakkal veszik el. (Aki az új 
vállalkozási formát kipróbálta, már 
zuhant is vissza a pattintottkô-kor-
szakba.) A társaság –-- a bolsevik párt 
–-- lendületes nyitányához persze az 
elôembertempó mellett Lenin ügyve-
zetô leleményére is szükség volt. 
Késôbb a CSEKA testépítôire is.

A lenini módszert néhány, Oroszor-
szágban idôzô magyar hadifogoly 
révén mi is átvettük: Kun Béla ötlet-
gazda és cimborái 1919-ben nálunk is 
hasonló vállalkozásba fogtak, ám a Ta-
nácsköztársaság Kft. hamarosan csôd-
be ment. Negyedszázaddal késôbb --– 
immár szovjet szakemberek segítsé-
gével –-- újraindították a próbálkozást. 
Az eredmény ismert.

A hajdani budapesti Lenin körút lege-
lején valamikor emléktábla állt, rajta 
csak ennyi: „Lenin (1870–1924)”. Akik 
kihelyezték, úgy gondolták, ennyi bô-

ven elég, elvégre az emberiség álmá-
ból felverve is mindent tud errôl a 
rendkívüli vállalkozóról, aki elôdei, 
Marx és Engels segítségével kite-
nyésztette, majd elterjesztette a kom-
munizmusnak nevezett szivacsos agy-
lágyulást.

Ma –-- kellô rémülettel –-- rá is emlé-
kezünk.

SÍRJA NINCS, 
CSAK KOPJAFÁJA

Kopjafát állított Kristóf Lászlónak 
szülôfalujában, Verôcén a Magyar 
Patrióták Közössége.

Az egykori csendôrnyomozót 1959-
ben akasztotta fel a kádári „igazság-
szolgáltatás”. Miért? A forradalom 
alatti tevékenységéért aligha (élelmi-
szert szállított az éhezô fôvárosiaknak), 
fegyver nem volt a kezében. Régi „sé-
relmét” torolta meg rajta a humanista 
Kádár-hatalom.

Kristóf egyike volt annak a három 
nyomozónak, aki annak idején ôrizetbe 
akarta venni Ságvári Endre illegális 
elvtársat egy budai cukrászdában. Ki 
ne ismerné az 1944-es történetet? 
Ságvári épp latortár sával kávézgatott, 
amikor az asztalához lépô hatósági 
emberek arról tájékoztatták, hogy le 
van tartóztatva. A munkásmozgalom 
leendô hôse erre lerakta a mokkás-
csészét, majd elôvette a pisztolyát, és 
rálôtt a detektívekre. Egyikük a hely-
színen meghalt, társa azonban vissza-
lôtt és leterítette a fegyelmezetlen 
vendéget. (Aki állítólag halála elôtt 
még beszólt a nyomozóknak: „Har-
minckét nevem volt. Találjátok ki, 
melyik az igazi.”) A kivégzett, s csak 
2006-ban rehabilitált Kristóf László 
nyughelye máig ismeretlen. Holttestét 
a mozgalom szokásainak megfelelôen 
egy jelöletlen gödörbe dobták. Hogy 
teljes legyen a kommunista reváns: 
Kristóf László verôcei utcája a Ságvári 
nevet kapta. A történet a „hôsies hely-
tállás” bolsevik szimbóluma lett, Ság-
vári emlékét évtizedeken át párás 
szemmel emlegette az utókor. Közte-
reket, intézményeket neveztek el a 
dacos lövöldözôrôl, a lakájirodalom 
misztikus magasságokba emelte, film 
készült róla, sôt az úttörôvasút egyik 
állomása a sztárpartizán nevét kapta.

Persze konkrét célja is volt az ítélet-
nek: megmutatni, hogy a forradalmat 
a horthysták szervezték. Nagy szükség 
volt a Ságvári-példaképekre, és Bandi 
„jó arc” volt. Ámbár szódásüvegaljra 
hajazó szemüvegével engem inkább a 
rövidlátó kommunizmusra emlékez-
tet.

LILLA-KÖD
Lilláról a magyar embernek elsôre 

Csokonai Vitéz Mihály jut az eszébe 
(„Kedv, remények, Lillák…”), bár ha a 
mostani ütemben folytatódik Sárosdi 
Lilla sajtószerepelése, a mûvésznô ha-
marosan leelôzi a költô múzsáját. Mi-
nap a Független Hírügynökség készí-
tett interjút a jelenkor Lillájával és a 

ahogy 
Pilhál György 

látta

férjével, a rendezô Schilling Árpáddal. 
Mit mondjak, nem volt benne hexame-
ter…

Sárosdi Lillát akkor kapta szárnyára 
a hírnév, amikor pár hete lerántotta a 
leplet a nemzet ünnepelt színházi ren-
dezôjérôl, Marton Laci bácsiról, aki 
állítólag évtizedekkel ezelôtt zaklatta 
ôt. Azóta egyébként egyre több és több 
zaklatott hölgy jelentkezett hasonló 
„Marton-sztorikkal”, de lepipálni egyi-
kük sem tudta a mi Lillánkat.

Schilling Árpád valahogy ügyesen 
ébren tartja párja történetét. Nemhi-
ába rendezô. Néhány napja az interne-
ten kering egy érdekes videó (a Kréta-
kör Lúzer címû elôadásának hatperces 
összeállítása), amelyen –-- hogyan is 
mondjam –-- nem ibolyát szed a mû-
vésznô… Az egyik snittben például a 
pucér Lilla két átlényegült fiatalember 
vesszejével babrál. (Ez az összeállítás 
„legveretesebb” része.)

Aztán ugye itt ez az interjú, amelyben 
a videó is szóba kerül: „Sajnos --– pa-
naszolja Lilla –-- egy részletet kira-
gadva a kontextusából az egész elôa-
dás nem érthetô, csak arra alkalmas, 
hogy engem lejárassanak.” (Ez annyi-
ban sántít, hogy a „kedvcsináló” videót 
ôk vágták össze.) Más magyarázat is 
van: „A mûvészet szabad, ezek szak-
mai kérdések, nem szabad ôket össze-

kavarni a valósággal.”
A riporter szervilis zárókérdésére 

(„Mit üzen azoknak, akik a videót arra 
használják fel, hogy szembeállítsák a 
zaklatásról szóló hírt a szabadosság-
gal?”) a mûvésznô ekképp felelt: --– 
Ugyanazt, amit a sorosozóknak, libsi-
zôknek, migránsozóknak, minden de-
magógnak, minden aljas mismásoló-
nak, minden cinikus relativizálónak: 
puszilják meg!

Hexametert ebben sem találtam, vi-
szont rímelt a veretes részre…

HELSINKI MESE
Újra elhajtotta a bíróság a Kocsis 

Máté elmarasztalásáért két esztendeje 
erôlködô Magyar Helsinki Bizottságot. 
A magát világnézetileg semleges tes-
tületnek hirdetô felekezet a józsefvá-
rosi polgármester 2015-ös Facebook-
bejegyzése után kapott a szívéhez. „A 
nemrég felújított II. János Pál pápa 
terünket teljesen tönkretették a nép-
vándorlók –-- olvasható a blogban.

–-- Sátrakat építenek, tüzet raknak a 
parkban, szemetelnek, ôrjöngenek, 
lopnak, késelnek, rongálnak. Ennyi 
emberi ürülék pedig még soha nem 
volt közterületen (…) Meg fogjuk vé-
deni a közvagyont, és minden törvé-
nyes eszközzel garantálni fogjuk a jó-
zsefvárosiak biztonságát. Stb.” Helsin-

kiék szerint ez a bejegyzés „felzaklatta 
a kerületben tábort verô bevándorló-
kat”, akiknek arcáról egy csapásra 
eltûnt a korábbi kiegyensúlyozott jó-
kedv. Ettôl kezdve már a megbántottak 
keserûségével gyújtogattak és késel-
tek a parkban, az sem kizárt, hogy 
Kocsis Máté nyers fogalmazványa 
még a nagydolguk bioritmusát is meg-
zavarta.

A Fôvárosi Törvényszéket azonban a 
megismételt elsôfokú eljárás során 
sem hatotta meg Helsinkiék keresete. 
(Az emberjogiaknak azt kellett volna 
bizonyítaniuk, hogy Kocsis Máté be-
jegyzésének hatására ellenséges kör-
nyezet alakult ki a széplelkû jövevé-
nyekkel szemben.) A bíróság szerint a 
polgármester Facebook-bejegyzése 
nem valósított meg zaklatást, ugyanis 
a parkban sziesztázó horda viselkedé-
sében nem történt változás --– ugyan-
úgy randalíroztak, mint annak elôtte.

A bejegyzés azon része, amelyben a 
szerzô ôrjöngô, késelô pankrátorokról 
értekezik, megállja a helyét; a bíróság 
szerint ezek egyértelmûen tényállítá-
sok, nem pedig véleménynyilvánítások. 
Vagyis szó sincs arról, hogy a polgár-
mester Facebook-bejegyzése elôem-
bercsordává változtatott volna egy 
eladdig derûs legényegyletet. Önma-
gukat hozták a táborozók.

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



Gyászünnepséggel, emléktáblák ava-
tásával és koszorúzással emlékeztek 
meg Kárpátalja magyar férfilakos-
ságának 1944 novemberi, szovjet lá-
gerekbe történt elhurcolásáról  Szoly-
ván, a 73 évvel ezelôtt deportáltak 
egykori gyûjtôtáborának helyén léte-
sített emlékparkban.

Az emlékünnepségen mondott be-
szédében Szilágyi Péter, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelôs he-
lyettes államtitkára arra emlékeztetett, 
hogy a magyarság 1944-45-ös tragédiá-
járól évtizedeken át még csak beszélni 
sem volt szabad, rendszerváltásra volt 
szükség ahhoz, hogy a hallgatás falát 
sikerüljön áttörni. Számos közösség, 
köztük a kárpátaljai magyarok is 
elérkezettnek látták az idôt, hogy meg-
emlékezzenek az áldozatokról --- tette 
hozzá. Megköszönte a kárpátaljai ma-
gyaroknak a bátor helytállásukat, azt, 
hogy amikor tehették, nem hallgattak 
tovább a magyar nemzet egyik legna-
gyobb tragédiájáról, s összefogásukkal 
utat mutattak az anyaországnak is, 
létrehozták a szolyvai emlékparkot, 
amely az elmúlt két évtizedben a 
kárpátaljai magyarság leghangsúlyo-
sabb közösségi helyszínévé nôtte ki 
magát.         

A helyettes államtitkár kifejtette: 

azért, hogy a gulágot megjárt magya-
rok története ne maradjon befejezet-
len, a magyar kormány 2015-ben útjá-
ra indította a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékévét, amelynek a programjaiba 
250 Kárpát-medencei település kap-
csolódott be. A politikus kiemelte: 73 
három évvel ezelôtt ezen a napon 
olyan emberek váltak egy pusztító 
rendszer áldozataivá, akiknek nem 
volt más bûnük, mint a nemzeti hova-
tartozásuk. „A legkevesebb, amivel 
emléküknek tartozunk, hogy kimond-
juk: nem tûrjük el, hogy ma Európában 
bárkit nemzetiségi hovatartozása, ma-
gyarsága miatt megbélyegezzenek. 
Kimondjuk azt, hogy nem engedünk a 
magyar közösségeket megilletô jogok-
ból semmilyen visszalépést, legyen az 
emberi, politikai, nyelvhasználati vagy 
éppen oktatási jog” --- hangsúlyozta. 
Megjegyezte: ebben a küzdelemben a 
kárpátaljai magyar és a Kárpát-me-
dencei magyar közösség mindig szá-
míthat az anyaországra, a magyar 
kormányra.         

„A sztálini terrort elszenvedettek em-
bertelen körülmények között tanúsí-
tott szilárd helytállása intsen minket 
arra, hogy bátran fel merjünk szólalni 
a nemzetünk tagjait érô igazságta-

lanságok ellen. Erre tegyünk ma foga-
dalmat, amikor az emlékezés koszorúit 
elhelyezzük az ártatlan áldozatok em-
lékmûvénél” --- zárta emlékezô beszé-
dét Szilágyi Péter.         
Barta József, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) alel-
nöke, a Kárpátalja megyei tanács (köz-
gyûlés) elsô elnökhelyettese a 73 évvel 
ezelôtt elhurcolt ártatlan kárpátaljai 
magyar férfiak és németek szenvedé-
seit felidézve arra emlékeztetett, hogy 
velük szemben a szovjet hatóságok a 
kollektív bûnösség elvét alkalmazták. 
Rossz jelnek nevezte, hogy a magát 
jogállamnak deklaráló Ukrajna ma az 
új oktatási törvény elfogadásával jog-
tiprást követ el. „Mi, kárpátaljai 
magyarok azt követeljük, hogy Ukraj-
na legyen demokratikus jogállam, 
biztosítsa a nemzetiségi kisebbségek 
jelenleg meglévô jogait”--- hangsúlyoz-
ta a többi között
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja 

kormányzója sajnálatos tragédiának 
nevezte az 1944 novemberében a 
kárpátaljai magyarokkal és németek-
kel történt igazságtalanságot. Az ártat-
lan áldozatok emlékét örökre meg kell 
ôrizni --- mondta. Emlékeztetett arra, 
hogy Kárpátalján évszázadok óta bé-
kében élnek együtt a különbözô nem-
zetiségek, s ezt a békét meg kell ôrizni, 
mert csak közösen építhetô a jövô. 
Tilki Attila fideszes országgyûlési 

képviselô köszönetét fejezte ki azért, 
hogy a Szolyvai Emlékpark Bizottság 
az emléknapon felavatott 22 emléktáb-
lán örökítette meg a magyarországi 
Csonka-Bereg 23 településérôl és a 
szlovákiai Ung-vidék 17 községébôl 
elhurcolt 1768, illetve 199 áldozat ne-
vét. Ezáltal a beregi és az Ung-vidéki 
települések lakói is emlékezni tudnak 
arra, hogy sorsuk egybeforrt kárpátal-
jai testvéreikével ---- mutatott rá 
egyebek mellett.         
Legény Zsolt MSZP-s országgyûlési 

képviselô arra emlékeztetett, hogy a 
november hónap számos tragédiát ho-
zott a magyarságra. Kiemelte: az 1944 
ôszén történtek nemcsak a kárpátaljai 
magyarok számára jelentenek tragé-
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Utolértük 
Amerikát!!!

A tízéves amerikai és magyar saját 
devizás államkötvényhozam alakulá-
sáról értekezett (lásd 2017 -11-16 
Háttér-kép Echo TV) mûsorban Bayer 
Zsolt publicista, Bogár László köz-
gazdász és Boros Imre közgazdász. 

Ha az Index.hu Matolcsy Nemzeti 
Bank vezérigazgatójának újabb törté-
nelmi gyôzelemérôl ír, akkor Bayer 
Zsolt „megremeg mint az öreg csataló 
ami trombitát hall” már csak azért is 
mert ezt az Index írta.

Az amerikai tízéves kötvény a globá-
lis pénzhatalmi rendszerben a legfon-
tossabb vonatkozási illetve referencia 
pont. Mindenki, aki ebben a rendszer-
ben el akar igazodni az figyeli, hogy az 
amerikai 10 éves kötvény árfolyama 
hogyan alakul, és az országok teljesít-
ménye hogyan viszonyul a legbizton-
ságossabb valuta az amerikai dollár 10 
éves államkötvények hozamához. Mi-
nél közelebb áll egy valuta ennek az 
amerikai  kötvénynek a kamatlábjához 
annál erôsebb az ország gazdasága. 
Egy gyenge lábon álló ország csak úgy 
tud kölcsönt kérni államkötvények 

formájában, hogy magas kamatot kí-
nál.

Ha összehasonlítjuk a 10 éves ame-
rikai és magyar saját devizás állam-
kötvényhozam alakulását, akkor kide-
rûl, hogy 2013-ban a magyar hozam 
6% körül mozgott amíg az amerikai 1 
százalék volt. De azóta a magyar hely-
zet annyira javult, hogy 2.22%-kal 
MEGELÔZTE az amerkai 2.3%-t. Ez 
SZENZÁCIÓS, mivel ilyen még soha 
sem történt meg. 

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
magyar állam olcsóbban tudja finan-
szirozni az államadósságot mint az 
amerikai. A szoci-balliberális uralko-
dás mélypontján a magyar költségve-
tés 15%-a ment el kamatokra,- tulaj-
donképpen ebbôl semmiféle haszon 
nem volt. Voltak olyan „demokratikus” 
évek amikor az összes jövedelem adót 
csak kamat fizetésre fordítottuk. Ma-
napság sokan nem értik, hogy hogyan 
lehet sok mindenre pénz,- nyugdíjeme-
lésre, család politikára, a trianoni 
rablóbéke áldozatainak támogatására, 
rezsicsökkentésre stb. Hát kérem ez 
azért lehetséges, mert a súlyos kamat 
terhektôl megszabadult állami költ-
ségvetéseknek van pénz arra amire 
régebben nem volt.

Boros közgazdász arra is figyelmez-
tet, hogy a széthúzó, hiteltelen etikai 
normákat nélkülözô „demokratikus” 
ellenzék megpróbálja félrevezetni az 
embereket hamis gazdasági érvelé-
sekkel. Már most feldobtak egy olyan 
marhaságot, hogy a nyugdíj növeke-
dése a szoci kormányok idején száza-
lékban mérve felülmúlta azt amit a 
Fidesz kormány bevezetett. Közben 
azonban elfelejtik azt, hogy az infláció 
a „haladó” években sokkal nagyobb 
volt. A közgazdász hiányolja a magyar 
társadalomban az alapvetô közgazda-
sági tájékozottságot, és sajnálja, hogy 
ennek orvoslását célzó tárgy még 
mindig nincs a középiskolai tananyag-
ban.

Az újjabb hírek szerint a volt kom-
munista párt utódpártja az MSZP tá-
mogatottsága továbbra is lefelé buk-
dácsol, és a Gyurcsány párt most 
igyekszik felszippantani a szoci szava-
zókat.
Végül Matolcsy igazgató úrnak és 

a Fidesz kormánynak gratulálunk 
és további jó munkát kívánunk

Kroyherr Frigyes   
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diát, hanem az egész nemzet számára 
is fájdalmasak, az akkor ejtett seb 
máig nem gyógyult be. Ugyanakkor 
büszkeségre is okot ad a megemlé-
kezés, „hiszen fôhajtásunkkal olyan 
magyarokra emlékezünk, akik bátor, a 
haláltól sem félô emberek voltak” --- 
mondta, hozzáfûzve, hogy véráldoza-
tuk nem volt hiábavaló, mert hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ma is él a magyar 
szó és a magyar szellem a Kárpátok 
alatt.
Gyüre Csaba, a Jobbik országgyûlési 

képviselôje beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy akiket 1944 ôszén elvittek, 
soha nem fogott fegyvert, soha nem 
harcolt semmilyen hatalom ellen, csu-
pán egy bûne volt, hogy magyarnak 
vagy németnek született. Nemcsak 
Kárpátalját érte ez a gyász, hanem a 
teljes magyarságot és a németséget a 
Kárpát-medencében --- húzta alá. Ami-
kor erre emlékezünk, akkor összefo-
gunk, és azt mondjuk, hogy ez nem 
fordulhat elô még egyszer az életben --
- mondta, kiemelve: „mi nem hagyjuk 
magunkat megfélemlíteni, nem akar-
juk, hogy úgy nôjenek fel a gyerme-
keink, unokáink, hogy félniük kelljen 
itt, a saját hazájukban.” „Akkor sem 
szabad félnünk, ha bizonyos soviniszta 
szervezetek ma meg akarnak félemlí-
teni minket, nem szabad félnünk ki-
állni a jogaink mellett, a magyar 
anyanyelvû oktatás mellett, hiszen mi, 
magyarok, a Kárpát-medencében 
mindannyian összetartozunk” --- 
mondta befejezésül a honatya. 

Az emlékünnepség zárásaként öku-
menikus szertartás keretében felavat-
ták az emlékpark újabb 22 emléktábláj-
át, és megkoszorúzták az áldozatok 
emlékmûvét.

* * *
Meg kell teremteni annak a lehetôsé-

gét, hogy a magyar közösségek a ha-
táron túlon is megerôsödjenek, ilyen 
lehetôség a Kárpát-medencei egységes 
felsôoktatási tér is, amelynek a létre-

hozására törekszik a magyar kormány 
–-- hangsúlyozta Balog Zoltán, az em-
beri erôforrások minisztere Szabad-
kán, ahol átadta a Vajdasági Magyar 
Képzô-, Kutató- Kulturális Központ 
(VM4K) új épületét.

A menni vagy maradni kérdésében 
tiszteletben kell tartani mindenki dön-
tését, és nem szabad hamis moralizá-
lással támadni ezt a döntést, ugyan-
akkor a magyar kormány kötelessége 
az, hogy ha valaki maradni akar, akkor 
olyan feltételei legyenek, hogy megér-
je neki –-- fogalmazott az emberi erô-
források minisztere.

Olyan képzésekre van szükség, ame-
lyek versenyképes tudást képesek 
biztosítani –-- mondta, majd úgy foly-
tatta: ám nemcsak a teljesítmény 
vezet a boldoguláshoz, hanem az a 
közösség is, amelyben élünk. Balog 
Zoltán kiemelte: olyan közösségre van 
szükség, amelyben lehetôség van arra, 
hogy egy-egy ügyet közösen lehessen 
sikerre vinni.

A magyar kormány egységes Kárpát-
medencei felsôoktatási terének kiala-
kítása már megkezdôdött, de ennek a 
folyamatnak még koránt sincs vége -– 
magyarázta a miniszter. Annak a lehe-
tôségét kell megteremteni, hogy a 
diaszpórában és a nagyvárosokban élô 
kis magyar közösségek is meg tudja-
nak erôsödni –-- tette hozzá. Ebben az 
oktatási intézmények fejlesztése tud 
segíteni, ha ugyanis a magyar nyelvû 
oktatási intézmények jobb 
lehetôségeket biztosítanak, mint a 
többségi nyelven oktatók, akkor akár a 
vegyes házasságokból származó gye-
rekeket is magyar nyelvû intézmé-
nyekbe küldik majd –-- emelte ki az 
emberi erôforrások minisztere.

A tárcavezetô aláhúzta: a magyar 
kormány azokat a programokat támo-
gatja, amelyekre az adott külhoni 
magyar közösségnek szüksége van, 
illetve amelyekrôl a politikai érdek-
képviseleti szervekkel tárgyalni lehet.

A miniszter a felsôoktatási témák 
mellett egyéb olyan támogatási for-
mákat is megemlített beszédében, 
amelyeket a magyar kormány biztosít 
a külhoni magyarság számára, például 
a január elsejétôl igényelhetô baba-
kötvényt és anyasági támogatást.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi be-
szédében rámutatott: a VM4K kialakí-
tásáról egy évvel ezelôtt tárgyalt Ba-
log Zoltán miniszterrel, és már meg 
is tudták nyitni az intézményt. 2004 óta 
többször is felmerült egy szabadkai 
székhelyû magyar felsôoktatási intéz-
mény létrehozásának a lehetôsége, ám 
most sikerült olyan megoldási formát 
találni, amely kielégíti a vajdasági 
magyar diákok igényeit, és versenyké-
pes tudást képes számukra biztosítani.

A VMSZ elnöke aláhúzta: a politikai 
megállapodások és szerepvállalások 
mellett a szakmai megfontolások is 
meghatározzák azt, milyen fejlesztése-
ket valósítanak meg. A józan ész, va-
lamint a közösség mérete és szándékai 
is befolyásolják azt, hogy milyen prog-
ramok, elképzelések kelnek életre.

Annak ellenére, hogy Szabadkán, 
Zentán és Zomborban is van magyar 
nyelvû felsôoktatási képzés, a VMSZ 
elnöke továbbra is azt vallja, hogy a 
vajdasági magyar közösség számára 
az az elônyös, ha elsôsorban az Újvi-
déki Egyetem karain tanulnak tovább 
magyar nyelven a diákok. Mindazon-
által, a szabadkai képzôközpont –-- a 
többi, magyar kormány által támoga-
tott intézménnyel együtt –-- a szülô-
földön való boldogulást segíti elô –-- 
tette hozzá Pásztor István. Leszögezte: 
a VM4K fontos tartóoszlopa lesz a 
Kárpát-medencei egységes felsôokta-
tási térnek.

Az utóbbi száz évben a vajdasági ma-
gyar közösség gyakran érezte azt, 
hogy megfogyatkozott és meggyen-
gült, ám annyira soha nem volt gyenge, 
hogy ne tudott volna talpra állni, és az 
anyaország segítségével tovább erô-
södni –-- hangsúlyozta az ünnepi épü-
letátadáson Hajnal Jenô, a vajdasági 
Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnö-
ke. A mostani ünnepi alkalom üzenete 
az, hogy „ha erôs magyarságot aka-
runk a határontúlon, csak nemzetben 
lehet gondolkodni” –-- húzta alá az 
MNT elnöke.

A VM4K épületében a közeljövôben 
inkluzív, fejlesztô szakpedagógia szak-
irányú továbbképzés, fejlesztô gyógy-
pedagógiai konduktorképzés és mec-
hatronikai mérnöki mesterképzés 
indul magyar nyelven. A másoddip-
lomás képzéseket a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagó-
gusképzô Kar Gyógypedagógus-képzô 
Intézettel, a budapesti Petô András 
Fôiskolával, valamint az Óbudai Egye-
temmel együttmûködve valósítják 
meg Szabadkán.

A mûemlékvédelem alatt álló egykori 
polgári ház, a Donát Mór-bérház kép-
zôközponttá alakítását 400 millió fo-
rinttal támogatta a magyar kormány. 
Ebbôl az összegbôl hat tantermet, iro-
dákat, könyvtárat, számítógépes szak-
tantermet, valamint egy alagsori klub-
helyiséget építettek ki.

* * *
Folyton napirenden a téma, hogy a 

világ vagyona roppant igazságtalanul 
van elosztva, és egy nagyon szûk réteg 
kezében van szinte minden pénz. En-
nek járt utána a Credit Suisse, amely a 
globális pénzmennyiséget, és a gazda-
gok vagyongyarapodását vizsgálta.

A pénzügyi aránytalanság olyan vá-
rosi legendákat is szült, amely szerint 
a világ 1 százalékának a kezében van a 
teljes vagyon 99 százaléka. Azonban ez 
erôs túlzás.

Persze a mérleg nyelve így is erôsen 
az elit felé dôl, de a Credit Suisse most 
utánajárt a pontos számoknak.

A svájci cég tanulmányának elsô 
megállapítása az, hogy az elmúlt egy 
évben a világ összvagyona 6 százalék-
kal emelkedett, és immár eléri a 280 
ezer milliárd dollárt.

A hat százalékos emelkedés 2012 óta 
a legmagasabb adat.

A 16 700 milliárdos bôvülés több mint 
fele (8 500 milliárd dollár) az Egyesült 
Államokban keletkezett.

A svájci kutatás rámutatott arra is, 
hogy a világ legtehetôsebb 1 százalé-
kának kezében van a globális vagyon 
50,1 százaléka.

Ez az adat 2001-ben még csak 45,5 
százalék volt –-- írja a CNBC.

A jelentésbôl kiderül, hogy az elmúlt 
12 hónapban a dollármilliomosok szá-
ma 2,3 millióval nôtt, számuk az év 
közepén elérte a 36 milliót, ami a világ 
felnôtt lakossága 0,7 százalékának fe-
lelt meg.

Eközben 3,5 milliárd ember magánva-

gyonának az értéke volt kisebb 10 ezer 
dollárnál.

A világ milliomosainak kétötöde az 
Egyesült Államokban él, 7 százalékuk 
Japánban, 6 százalékuk pedig Nagy-
Britanniában.

A brexitrôl szóló szavazás után el-
gyengülô font hatására a brit millio-
mosok száma 34 ezerrel, 2,19 millióra 
csökkent.

Az egy fôre jutó vagyon tekintetében 
a listát Svájc vezeti 537 600 dollárral.

A sorrend utánuk:
 • Ausztrália (402 600 dollár)
 • Egyesült Államok (388 600 dollár)
 • Új-Zéland (337 400 dollár)
 • Norvégia (320 500 dollár)
 • Dánia (281 500 dollár)
 • Belgium (278 100 dollár)
 • Nagy-Britannia (278 ezer dollár)
 • Szingapúr (268 800 dollár)
  • Franciaország (263 400 dollár)
A jelentés készítôi azzal számolnak, 

hogy a következô öt évben a mostani-
hoz hasonló mértékben nô a globális 
magánvagyon, ami így eléri a 341 ezer 
milliárd dollárt.

Eközben a dollármilliomosok száma 
20 százalékkal 44 millióra emelkedik,a 
legszegényebbek száma pedig 4 száza-
lékkal csökken.

A trendet jól tükrözi, hogy az USA 
három leggazdagabb embere (Bill Ga-
tes, Jeff Bezos és Warren Buffet) va-
gyona akkora, mint az Egyesült Álla-
mok szegényebbik felének.

Ez azt jelenti, hogy három ember ke-
zében van annyi vagyon, mint ameny-
nyit a szegényebb 160 millió tudhat a 
magáénak.

* * *
Elutasította a kétkamarás bukaresti 

parlament szenátusa azt a törvényter-
vezetet, amely hivatalos ünneppé nyil-
vánítaná március 15-ét a romániai 
magyarok számára.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) törvényjavaslatát 
csak 8 szenátor támogatta, 11-en 
tartózkodtak, 82-en pedig a tervezet 
elvetésére szavaztak.

A tervezet lehetôvé tenné a magyar-
lakta települések, valamint a megyék 
önkormányzatai és intézményei szá-
mára, hogy ünnepségeket szervezze-
nek ezen a napon, és ezek költségét az 
általuk kezelt költségvetésbôl fedez-
zék.

A romániai munkáltatók kérésre sza-
badnapot adhatnának március 15-én 
magyar alkalmazottaiknak, a magyar-
ság ünnepérôl pedig különkiadásokban 
számolna be a román közszolgálati te-
levízió és rádió.

Az ügyben a végsô döntést a képvi-
selôház hozza meg.
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Emigráció a 
hazáért

2001
Csapó Endre elôadása 

Lakiteleken, az Európa 
Szabadegyetem negyedik 
napján, 2001. augusztus 

24-én.
Lakitelekrôl nekem elôször Tollas 

Tibor beszélt. Mint költôhöz illik, egy 
költôtársát említette, amiben még 
nem volt semmi rendkívüli, hiszen 
világjáró útjain, aminek során gyak-
ran Ausztráliában is megjelent, a 
részére rendezett irodalmi rendezvé-
nyeken mindig megemlékezett emig-
rációs költôtársairól, költeményeik 
elmondásával. A lakiteleki költôrôl 
azonban sok minden mást is mondott, 
és nemcsak akkor, amikor elláto-
gatott hozzánk, hanem sûrûn érkezett 
leveleiben is. 

Tollas Tibor levelek, képeslapok tu-
catjait írta szinte naponta, és nekünk, 
Ausztráliában mindig friss híreink 
voltak Lakitelekrôl. Tollas Tibor a 
költô érzékenységével megérezte, 
hogy ezúttal Lakiteleken van a Mú- 
zeum lépcsôje, más a szín, de egy a 
lélek. Lakitelek történelemmé lett. És 
ebben a történelemben ott dobogott 
az emigráció szíve is. És ma, tízegy-
nehány évvel késôbb szétnézve a 
hazában azt találjuk, hogy az emig-
ráció itt talált otthonra Lakiteleken. 
Miután hamarosan múzeumba valók 
vagyunk, itt jött létre az emigrációs 
hagyaték ôrzésére elhívatott Emig-
rációs Múzeum. Most pedig emig-
rációs kiállítást láthatunk a Kölcsey 
Házban. Kérem, ne mulasszák el a 
kiállítás megtekintését.

Talán felmerül a kérdés Önök köré-
ben, hogy az emigráció szó immár 
idejétmúlt. Ezért egy kicsit szétné-
zünk e szó tájékán.

Nem ott kezdem, hogy mit jelent e 
szó, azt mindannyian tudjuk, hanem 
azzal kezdem, hogy számos alkalom-
mat elhangzik olyan kitétel, hogy ma 
már nincs emigráció, az oroszok el-
mentek, az ország szabad, a magyar 
népet a magaválasztotta kormánya 
vezeti. Ilyen érvekkel természetesen 
egyetértünk, azonban egy fontos 
szempont kimaradt ebbôl a felsoro-
lásból. Az emigráció lényegét a kom-
munizmussal szembehelyezkedô szel-
lemi tevékenység alkotta kezdettôl 
fogva. Az emigráció szerepe ehhez 
igazodott mindig, és ennek megfele-
lôen ma még mindig olyan mérték-
ben van emigráció, amilyen mérték-
ben még jelen van a kommunizmus-
nak valamilyen formája vagy hatása. 

A kommunizmus lényegét jelentô 
kollektív gazdálkodást az élet termé-
szetes rendje leváltotta, ezzel már 
nincs gond. Volt azonban a kommu-
nizmusnak — ezen a pályán helye-
sebb kifejezéssel a bolsevizmusnak 
— a gyakorlatában, különösen Ma- 
gyarországon egy határozott sajátos-
sága: mindenkor nemzetellenes volt. 
A negyvenöt éven át gyakorolt nem-
zetellenesség, és annak kártétele a 
magyar lelkekben, idôben is és inten-
zitásában is mélyenszántó volt, és sok 
körülmény miatt ma is jelen van. A 

bolsevizmus attól még nem szûnik 
meg, hogy senki sem vallja magát 
bolsevistának. A bolsevizmus napon-
ta jelen van a nemzetellenességben, a 
magyar érdekekkel szembehelyez-
kedô politikai és gazdasági tevékeny-
ségben. Tehát megismétlem, az emig-
ráció a kommunizmus következtében 
jött létre, és az emigrációnak a kom-
munizmus ellenzése és a vele való 
szembenállás a lételeme.

Ami az emigrációs múzeumban 
látható, az a mi múltunk egy-egy kis 
darabja. Azon tevékenység relikviái 
láthatók itt, aminek értékét ma még 
kevesen ismerik fel. De minden sze-
rénytelenség nélkül mondhatjuk, 
hogy ennek a szellemi ellenállásnak 
valahol, valamellyes része volt abban, 
hogy a nyugati társadalmakban elég 
ellenállás fejlôdött ki a szovjet világ-
köztársaság létrehozását célzó politi-
kai szándékokkal és tervekkel szem-
ben. Ez tehát a múlt.

Ami a jelent illeti, az 1991-ben kez-
dôdött, természetesen az ország kato-
nai megszállásának megszûnésével. 
Ez a nagy történelmi pillanat a ma-
gyar politikai emigráció részére már 
túl késôn érkezett ahhoz, hogy a 
hazájukat politikai okokból elhagyot-
tak jelentôs számban hazatérjenek. A 
nagy harcosok java sokasága már 
örök álmát alussza, eltávoztak anél-
kül, hogy reményeik valóra váltak 
volna. A kivándorlás akkori fiataljai 
már nagyapa korban járnak, így az 
emigráció élô jelene is már félmúlt.

Milyen ember az emigráns? Olyan, 
aki még mindig kész valamit tenni a 
nemzetért. Visszatekintve fényes 
nagy kollektív megnyilatkozásokat 
látunk, mint például tiltakozó nagy-
gyûlés Mindszenty József pere ide-
jén, az októberi forradalom idején, az 
erdélyi falurombolások idején, Ceau-
sescu canberrai látogatásakor. De 
voltak és vannak olyanok is, akik 
minden napra találtak maguknak va-
lamilyen tevékenységet, amire rá-
mondhatjuk, hogy a nemzetért tette. 
Ennek szinte végtelenül széles skálá-
ja lehet. 

A nemzetért dolgozik naponta a ma-
gyar pap, aki a nemzet egy részét lel-
ki szükségletekkel ellátja. A nemzet-
ért dolgozik az író, a költô, az újság-
szerkesztô és kiadó, a rádióadás szer-
kesztô, aki a nemzet egy részét szel-
lemi, nyelvi, tájékozódási szükségle-
teivel ellátja. A nemzetért dolgozik 
naponta az egyesületi vezetô, a 
könyvkiadó, a könyvkereskedô, és 
így tovább. Ezeket gúnyosan nevez-
ték kinti liberálisaink fulltime ma-
gyarnak. De ezek a reggeltôl estig 
emigránsok ugyan mire mentek vol-
na azon százak és ezrek nélkül, akik 
igényelték szolgálataikat. Így az emig-
ráns magyarok tekintélyes részét 
képezik a külföldi magyarságnak.

A tíz évvel ezelôtti rendszerváltozás 
idején heves vita lobbant fel, arról 
szólóan, hogy kit nevezünk emig-
ránsnak. Vannak, akik sommásan ki-
jelentik, hogy az új magyar emig-
ráció 1947-tel kezdôdik, mert valójá-
ban csak az nevezhetô emigránsnak, 
aki a politikai pályán folytatott tevé-
kenysége miatt veszélybe kerülvén, 
önkéntes számûzetésbe megy. Lehet, 
hogy ez így megfelel egy címszó alá 
a lexikonban, de az élet ennél sokkal 
bonyolultabb. 

Az ausztráliai magyar emigrációról 
szóló egyik tanulmányomban érin-
tettem ezt a kérdést. Abban a követ-

kezôket írtam: – Az ausztráliai ma-
gyar emigráció lényegében politikai 
emigráció volt. Nem az tette politi-
kaivá, mintha politikusokként kény-
szerültek volna emigrációba, hanem 
attól öltött politikai jelleget, hogy az 
összeomlás és megszállás következ-
tében hazatérésüket politikai töltetû 
akadályok tették lehetetlenné. Ha 
nem így történik, hazamentek volna, 
hiszen nem kivándorlási céllal hagy-
ták ott hazájukat, szeretteiket, vagyo-
nukat, megélhetésüket, jövôjüket. A 
kommunizmust joggal gyûlölték, és 
sorsuk jobbrafordulását annak buká-
sában látták. Természetes, hogy e 
bukás érdekében megtettek mindent, 
amit csak lehetett. 

Az alap-motiváció tehát a kommu-
nizmus elutasítása, és e negatívum-
mal szemben áll a nemzeti érzésnek 
és a keresztény világnézetnek a meg-
vallása, mint szellemi fegyvertár, 
mint a küzdelem erkölcsi alapja. 
Ezeket a visszavágó szellemi erôket, 
a magyarságot mint összességet, és 
személy szerint mindenkit ért üldö-
zés és támadás tette cselekvô erôvé, 
és annak gyakorlása hozta létre a 
nemzeti emigrációt. 

Az emigrációnak ez az elsô „1945-
ös” része a Vasfüggöny nyugati olda-
lán jó fele részben katonákból állott, 
akiknek zöme hajlandó lett volna harc-
ba szállni Magyarország felszabadítá-
sa érdekében. Katonákról és nem 
politikusokról lévén szó, ebben a kö-
zösségben a kommunista-ellenes 
szemlélet kezdettôl fogva világnézeti 
alapállás volt és máig is az maradt. A 
katona nem csuszkál egyik pártból a 
másikba, nem köt elvtelen kompro-
misszumokat a politikai színváltozá-
sok idején, nem is kötôdik semmiféle 
politikai párthoz. A pártok szerinti 
politizálás nem jellemezte az 1945-ös 
emigrációt. 

Gallus Sándor, a Melbourne-ben 
élt neves régész így fogalmazta meg, 
már a korai idôkben az ausztráliai 
magyarság szerepét: — „A külföldi 
magyar nem külföldre szakadt mene-
kült, vagy elvándorolt, honjavesztett, 
hazát cserélt, néptôl elszakadt valaki, 
akinek nincsen más lehetôsége mint-
hogy a régi kötelékek feladásával az 
új államba beolvadni igyekezzék. 
Korántsem. A külföldön élô magyar, 
függetlenül állampolgárságától, to-
vábbra is a magyar nép tagjának kell, 
hogy tekintse magát. Az összetarto-
zás gyakorlati megvalósítása a külföl-
di magyarság társadalmi életén át 
történik. A magyar egyházak, egye-
sületek, klubok, sôt formátlan családi, 
baráti körök léte, lényeges eleme az 
összmagyarság életének, mert rajtuk 
keresztül tartja fenn a külföldi ma-
gyarság a nemzettesthez való tar-
tozás élményét és valóságát, és e 
társadalmi életen át valósul meg a 
magyar néptest biológiai fennma-
radása is, a külföldön kötött magyar 
házasságok segítségével.” 

Ebbôl az idézetbôl is látszik, hogy a 
hazáját szeretô számûzött magyar, 
aki talál magának élete végéig ma-
gyar munkát idegenben, nem szí-
vesen hallgatja az olyan véleményt, 
ami szerint ô csak épp olyan kiván-
dorló, mint sajnos sokan mások, akik  
eljöttek a hazából, mert éppen nyitva 
volt a határ, vagy megfizették a ha-
tárcsempészt, ami jó befektetés volt 
jobb körülmények közé kerülni. 

Természetesen egyetértek azzal a 
véleménnyel, hogy az a szó, hogy 

emigráció, nem alkalmazható a kül-
földön élô magyarok összességére. 

Nem bizonyult emigránsnak min-
denki, aki 1945-ben kintmaradt. Azok 
sem mind emigránsok, akik 1947 
táján hagyták el az országot, mint 
ahogy nem csupa emigráns mindaz, 
aki 1956-ban távozott, amikor tíz nap-
ra nyitva maradt a nyugati és a déli 
határ. De mindhárom elvándorlási 
hullámban jöttek szép számmal olya-
nok, akik megértették egymást, azo-
nosan ítélték meg az ország helyzetét 
és a maguk szerepét is. Reményeiket 
az éltette, hogy Magyarországon is 
tovább él a lelkekben, a többség 
lelkében az elnyomás és agymosás 
ellenére ugyanaz a szellemiség, ami 
miatt mi a fáradságos napi munka 
után, és a megérdemelt hétvégi pi-
henés helyett végeztük az emigrációs 
feladatokat. És nekünk már az is a 
felszabadulás ígéretét jelentette, 
hogy hírt kaptunk Tollas Tibortól 
Lakitelekrôl, majd hamarosan Lezsák 
Sándortól is, és a többiektôl is, akiket 
hamarosan ott láttunk a Magyar 
Demokrata Fórumban. 

Mint valami gejzír, szökött fel belô-
lünk az óhaj: egy lélekké és egy 
akarattá válni a szülôhazával a fel-
szabadulás mámoros örömében. Az 
élet kemény tényeiben azonban a 
mámoros öröm elmaradt. Ünneptelen 
volt ez a felszabadulás, a magyar tár-
sadalom nem történelmi esemény-
ként élte át. 

Budapesten voltam azon a napon, 
amikor az utolsó szovjet katona is 
elhagyta az országot. Nagyon csaló-
dott voltam, nem ilyennek képzeltük 
el a felszabadulást 45 éven keresztül. 
A rendszerváltozás is ilyen felszínes 
volt, jobbára csak a törvényhozás 
házában jelent meg új stílus és jelen-
tek meg új arcok a többpártrendszer 
bevezetésével. A változást dicsôítô 
lelkes szavakban nem volt hiány, 
annál inkább a lényegben. 

Nagy reményt keltett bennünk a 
nemzeti kormány külügyminisztere, 
amikor az emigrációról szóló írását 
olvastuk az Új Magyarország 1991 
augusztus 18-i számában. Így szólt az 
írás:

„A magyarországi rendszerválto-
zás gyökeresen új helyzetet teremtett 
az anyaország és a külföldi ma-
gyarság viszonyában. Lehetôség nyí-
lott arra, hogy a korábbi megosztott-
ságot felváltsa az együttmûködés, 
hogy a magyarság egyesítse erôit az 
elôttünk álló, a történelemben példa 
nélküli feladat érdekében, hogy a 
ránk erôltetett diktatúrák és csôdöt 
mondott gazdasági és politikai rend-
szerek után az európai humanista 
értékek talaján álló, a nyugati demok-
ráciák politikai és gazdasági eredmé-
nyeit meghonosító, virágzó országgá 
alakítsuk hazánkat... Ma semmi értel-
me azt taglalni, hogy ki, milyen mér-
tékben járult hozzá a diktatúra össze-
omlásához. Sokkal okosabb, ha a kö-
zös öröm mellett a most mindenki 
elôtt megnyíló közös cselekvés lehe-
tôségére összpontosítjuk figyelmün-
ket. A külföldi magyarság szinte osz-
tatlanul kifejezte a hazai változások 
fölött érzett örömét, valamint kész-
ségét, hogy közremûködjék a tönkre-
tett ország újjáépítésében. Ezt mi 
itthon élôk vártuk is... Az együtt-
mûködés kereteinek kimunkálása 
még elôttünk van. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a Magyarok Világszövetsége a 
múltban szinte teljes mértékben el-

vesztette hitelét, s a megoldást itt is 
csak a szabad demokratikus szerve-
zôdés hozhatja meg. Az elôkészítés 
alatt álló Magyarok Világkongresz-
szusa lehet az a fórum, ahol a világ 
magyarságának választott, hiteles 
képviselôi létre tudják hozni azt a 
szervezetet, amely iránt a lehetô leg-
szélesebb körû bizalom fog megnyil-
vánulni...”  Eddig szól az idézet.

Hiszem, hogy akkori külügyminisz-
terünk szavai ôszinte, szívbôl jött sza-
vak voltak. Úgy lehet azonban, hogy 
az élet nem mindig követi a vágya-
kat. A szép szavak tartalma nem tu-
dott napvilágra jönni. Tudjuk, sok 
minden nem valósulhatott meg abból, 
amit az elsô nemzeti kormány szere-
tett volna, de a kapcsolatépítés terén 
bizony csalódást okozott, hogy a hiva-
talos látogatók munkánkat elismerô 
szép szavai rendre következmények 
nélkül maradtak. 

Amikor már kezdett kibontakozni a 
kapcsolat, akkor jött a visszarende-
zôdésnek is tekinthetô szélsô baloldali 
kormányzat négy esztendeje. Termé-
szetesen nem szakadtak el a szálak 
derék magyar személyekkel, szerve-
zetekkel ez alatt a négy év alatt. 

Azóta eltelt újabb három esztendô, 
újra fonódtak a szálak, állami szinten 
újjá szervezôdtek a határon túli ma-
gyarokkal foglalkozó hivatalok, meg-
erôsödtek az alapítványok, amelyek 
az elszakított nemzettestekbe önte-
nek életet felkeltô anyagiakat és er-
kölcsieket. 

Trianon lelki bilincseit kezdi töre-
dezni a nemzet iránti felelôsség tör-
vénye, az úgynevezett státusztör-
vény, amelynek talán a gyakorlati 
hasznát is felülmúlja az a tény, hogy 
végre törvényes megfogalmazást ka-
pott a nemzet.  Ez kétségtelenül nagy 
lépés lesz. De ezt a lépést további 
léptek kell hogy kövessék annak 
érdekében, hogy haladjon a nemzet, 
az egész nemzet ebben a változó vi-
lágban olyan jövôbe, amelynek a 
törvényei azonosak azzal a szervesen 
kialakult világszemlélettel és alkot-
mányos renddel, amely ezer éven át 
megôrizte az árpádi–szentistváni 
Magyarországot és nagyobb hazánk-
nak, a Kárpát-medencének egységét.
Ezek ma nem ábrándok, amikor 
Európában ismét jövôépítô idôszak 
van. Nem sodródni, hanem irányítani 
kell.

Erre az útra rátérni nem csonka-
országgal, csonkanemzettel kell, ha-
nem az összmagyarsággal. Azért 
vagyunk mi elégedetlenek ott a vé-
geken, mert nem érezzük intézmé-
nyes rendjét az immár meghirdetett 
nemzetépítésnek.

A Világszövetséggel sem volt sze-
rencsénk, holott az mutatkozott olyan 
közegnek, amelyen keresztül létrejön 
legalább valamilyen közvetett kap-
csolat. Egy fél mondat erejéig sem 
akarok itt utalni a Magyarok Világ-
szövetsége mai helyzetére, de annak 
erejéig visszaélek a helyzettel, hogy 
felidézzem kilenc évvel ezelôtti el-
képzelésemet, amiben már akkor 
benne volt az aggodalom, hogy a 
helytelen kezdés sikertelenségbe tor-
kollik. 

Tehát az 1992. május 1-én kelt Me- 
morandumban, amit a Magyarok 
Világszövetsége elnökségének küld-
tünk az ausztráliai magyar közössé-
gek legfelsôbb szervezete nevében, 
így fogalmaztam:

„Az új Alapszabálynak, feltétlenül 
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úgy kell megfogalmazni a Világszö-
vetség célját, hogy abban kifejezésre 
jussson a magyar nemzeti érdekek 
védelmének és érvényesülésének 
külföldön elvégezhetô szerepvállalá-
sa. Fel kell fektetni az alapelvek tá-
rát, aminek egyik legfôbb tétele le-
gyen, hogy a Magyarok Világszövet-
sége legfôbb feladata a világban szét-
szórt magyar értékek megmentése és 
egyesítése, az összmagyarság érde-
keinek a szolgálatába állítása.

Kifejezésre kell jutni annak a tény-
nek, hogy a magyar nép egyharmad 
részben világnemzet, és keresi ennek 
a státusnak a realitásait és elônyeit. 
Ez csak úgy sikerülhet, ha ez a státus 
tudatosul általánosan, és létrejön egy 
olyan szervezet, amely aktív ma-
gyarságszolgálatra ösztönzi az idegen 
környezetben élô magyarokat.

Kifejezésre kell juttatni azt is, hogy 
a Világszövetségre éppen nem a Ma- 
gyarország területén élô és legnépe-
sebb kategória érdekében van szük-
ség, értve alatta, hogy a Világszövet-
ség egyetlen alapja és indokolása az, 
hogy a magyar államhatárokon kívül 
öt millió magyar él. De ugyanakkor 
összmagyar érdek ennek az ötmil-
liónak a megtartása magyarságában, 
nyelvében és érzésében, már csak 
azért is hogy hasznosítható legyen az 
összmagyarság számára. 

A határokon kívüli öt millió két éle-
sen elhatárolható kategóriát képez: a 
trianoni határokon túli ôsi szülôföldön 
élô mintegy négymillió, és a nagyvi-
lágban szétszórtan élô, meghatároz-
hatatlan lélekszámú magyarok ösz-
szessége. Az anyaország fô feladata 
nyújtani mindazokat a kellékeket, 
amik alkalmazhatók az államhatáro-
kon túli nemzettestek magyarságá-
nak megtartására.

Az elszakított magyarság fô felada-
ta a magyar nyelv és kultúra megtar-
tása, a magyarságtudat megôrzése.

A külföldi magyarság fô feladata a 
kárpátmedencei teljes magyar nem-
zet boldogulásának, egyesülésének 
külföldön elvégezhetô feladatain 
munkálkodni. További feladata a ma-
gyar hagyományok ápolása, a ma-
gyar értékek kivetítése.”

Eddig tartott az idézet a kilenc év-
vel ezelôtti Memorandumból, aminek 
a lényege: a külföldi magyarságot be 
kell vonni a nemzetépítés feladataiba.

Ebben az évben ünnepelte Ausztrá-
lia önálló államiságának százéves év-
fordulóját. Erre az alkalomra a NSW-i 
Magyar Szövetség, a canberrai Ma- 
gyar Nagykövetség és a sydneyi Ma- 
gyar Fôkonzulátus összefogásával 
egésznapos elôadásokkal és egyhetes 
kiállítással színre került a NSW-i Par-
lament elôadótermében a Hungarian 
Presentation Day, amelynek az volt 
a témája, mit adott az Ausztráliában 
letelepedett magyarság az elmúlt öt-
ven évben Ausztrália százéves fejlô-
déséhez. Az elôadások anyaga késôbb 
könyvalakban is megjelenik. 

Tudni való, hogy Ausztrália az el-
múlt ötven évben a világ legdinami-
kusabban fejlôdô országa volt. La- 
kossága 7 millióról 19 millióra emel-
kedett, majdnem háromszorosára, és 
az életszínvonal is háromszorosára 
emelkedett. A fejlôdés indexe tehát 
kilenc. Statisztikusok azt is megál-
lapították, hogy a bevándorolt ma-
gyarság, számarányához viszonyítva 
tízszer annyival járult hozzá a fejlô-
déshez, mint az átlag. Ilyen teljesít-
mény egyszerûen példa nélküli.

Ötven év alatt 12 millió embernek 
épült ott új lakás, iskola, vasút, iro-
daházak, bôvült állami, községi kor-
mányzat, ipar, kereskedelem, jogszol-
gáltatás, oktatási intézmények, kór-
házak, repülôterek, katonaság, kom-
munikáció – sorolhatatlan végtelensé-
gig –, mindez magas szinten. Egy 
magyarországnyi gyarapodás, nem 
magyarországi színvonalon!

Amikor ezeket a számokat hallot-
tam az elôadó professzoroktól, épí-
tészektôl, tudósoktól ott a Parlament-
ben, arra gondoltam, hogy Ausztrália 
nyeresége, Magyarország vesztesége 
volt. Ausztráliába a proletár agyrém 
következményeként nagy számarány-
ban érkeztek magasan képzett szak-
emberek, továbbá a tizenéves korban 
érkezett, és magas százalékban már 
ottani egyetemet végzettek sokasága 
vette ki részét ebbôl a rendkívül si-
keres mûszaki és társadalmi fejlôdés-
bôl. Beleszülettek egy olyan fejleszté-
si lendületbe, amely személyes alko-
tóképességüket is magasba lendítet-
te, amihez fogható a magyarországi 
mûszaki és humán értelmiségnek so-
ha nem adatott meg. Ennek a tapasz-
talat- és tudáshalmazatnak a mellôzé-
sét a magyar fellendülésre elkötele-
zett kormányzat nem engedheti meg 
magának. 

Természetesen nemcsak az ausz-
tráliai magyarokra gondolunk, hiszen 
a nagyvilág egész magyarságának 
megszerzése most a történelmi fela-
dat az egész nemzet szolgálatára. 
Lehetetlen, hogy ez a mi kormá-
nyunk, amely olyan rátermett és gya-
korlatias, és a reális világban élô, szá-
mokkal, adatokkal mérlegelô gazdál-
kodó, elhanyagolhatja azt a mérhe-
tetlenül nagy nemzeti vagyont, amit a 
sok tízezer magasan képzett, a világ 
minden táján fontos pozíciókat betöl-
tô magyar származású egyén képvi-
sel.

Úgy gondolom, szemléletváltásra 
van szükség. Ha már megjelent a szí-
nen a nemzetben való gondolkodás, 
szükséges annak felfedezése, hogy az 
országból elüldözött százezrek nem 
könyvelhetôk el a veszteség oldalon. 
Amikor a nyugati hatalmak beszakí-
tották Japán kapuit, hogy benyomul-
janak kereskedelmükkel a szigetor-
szágba, a japánok fiatalok tízezreit 
küldték ki a nagyvilágba,hogy járja-
nak nyitott szemmel, legyenek ott 
mindenütt, ahol meg lehet tanulni a 
haladás módszereit, és Japán ezeknek 
a fiataloknak a hazavitt ismereteivel 
felépítette a modern ipari nagyhatal-
mat. Magyarországnak nem kell szét-
küldenie a fiatalok seregeit, a mag-
yar fiatalok már ott vannak, tudják a 
nyelvet, a törvényeket, ipart, keres-
kedelmet, tudományt. 

Egy dolog azonban hiányzik: az a 
kapcsolat és az a lelkiség, amivel ez a 
hatalmas helyzeti- és tudástôke visz-
szaáramoltatható Magyarországra. 

Rendkívüli idôket éltünk meg és 
rendkívüli feladataink vannak. Rend-
kívüli veszteség érte az országot, de 
rendkívüli lehetôséget is teremtett ez 
a sajnálatos történet, amit gyümöl-
csöztetni kell, hogy visszatérüljön a 
huszadik század sok vesztesége, és 
visszakerüljön a magyar nemzet vir-
tuális országába a nagyvilágba elve-
szett magyar nemzetrész.

Minden adva van, a többi csak szer-
vezés kérdése. Ennyit akartam elm-
on-dani azokról, akik soha nem felej-
tették el a hazát, azoknak, akiknek 

nem szabad elfelejteni, hogy minden 
magyart számon kell tartaniuk, mert 
csak így lesz egy a nemzet.

Magyar integráció
Csapó Endre felkért elôadó felszó-

lalás (itt rövidítve) a canberrai Ma- 
gyar Nagykövetség rendezésében 
megtartott magyar találkozón. A 
téma: Magyar integráció.

Mit akar kifejezni ez a szó: integrá-
ció? Szótáram szerint: egységesülés, 
egyes részek egyesülése egy egésszé. 
Ez így elfogadható, magyarok egysé-
gesülése. Amikor ennek az igénynek 
az eredetét keressük, elsôsorban azt 
kell kérdeznünk: mi az, amiben nem 
vagyunk egységesek, hiszen magyar-
ságunk vállalásával máris egységes-
nek érezhetjük magunkat és a közös 
származás, a közös kultúra, érték-
rend, érzésvilág és még sok más 
közös érték és emlék kellô alapot ad 
arra, hogy szinte azonos módon ma- 
gyarnak valljuk, magyarnak érezzük 
magunkat. 

Ma a Kárpát-medence magyarsága 
nyolc országban éli életét, abból hét 
országban számára idegenné tett kör-
nyezetben él. A rombolás szelleme 
ezzel nem elégedett meg, a második 
világháború és azt követô teljes idô-
szak szétspriccelt néhány százezer 
magyart Kárpát-medencén kívüli, 
majd tengereken túli tájakra. Ahány 
ország, annyi magyar sors, annyi bá- 
nat, annyi halál, annyi öröm, annyi 
lehetôség. Mindez valamikor egy ha 
zában volt, amire mindannyian ma 
már csak elhalt elôdeink tanúságával 
tudunk emlékezni. Az emlékezésben 
is még egységesek lehetünk, de a 
fizikai széttagoltságon már nem tu- 
dunk változtatni. A magyar szétszó-
rattatás legérzékenyebb költôje, Re- 
ményik Sándor adott egy gondola-
tot: Nagy magyar télben picike tüzek, 
Jaj, de szétszórva éltek, Királyhágón, 
Kárpáton, mindenütt! De mondok 
egyet néktek Szelíd fények és szilaj 
vándorlángok: Mit gondoltok: ha 
összefogóznátok!  Tulajdonképpen 
errôl van szó: összefogózásról. Ô is 
érezte, mi is rájöttünk idôközben, 
hogy az egy nemzetnek egy országa 
belátható idôn belül nem áll helyre. 
Számunkra, Ausztráliában élô ma- 
gyarok számára nincs visszatérés, mi 
már csak itt vagyunk magyarok éle-
tünk végéig. 

Hosszú, reménytelen évtizedek után, 
12 évvel ezelôtt hirtelen megváltozott 
a világ. Tízenkét éve tart a folyamat, 
ami – sok belsô ellenállásba ütközve 
ugyan – a nemzet öntudatra ébredé-
sét, önmagára találását eredményez-
te. Ez tette lehetôvé a most életbe 
léptetett kedvezménytörvényt, amely-
nek világos üzenete Orbán Viktor 
miniszterelnök úr megfogalmazásá-
ban: a nemzet egyesítése. Világos 
tehát a tétel: a nemzet egyesítése a 
határok, az akadályok, a távolságok 
ellenében. Úgy érezzük, hogy Ma- 
gyarország miniszterelnöke a nemzet 
egyesítésének meghirdetésekor mi- 
ránk is gondolt, bizonyára ennek a 
jele kulturattasé kiküldése ide Can-
berrába, csakúgy mint ennek a ta- 
nácskozásnak az összehívása a Nagy-
követ úr által. 

A meghívóhoz csatolt Találkozó 
tervben az Általános célok között az 
utolsó pont így hangzik: A magyar–
magyar kapcsolatok erôsítése. 

Úgy gondoltam, hogy ennek bôvebb 

kifejtésével hozzájárulhatok valami-
vel a gyakorlati megoldáshoz., hogy 
miként, milyen szervezôdéssel lehet 
az integrációt megvalósítani:  

Kezdjük el a magunk dolgával. 
Meglévô intézményeink megtartása, 
a következô nemzedékek magyarsá-
gának megôrzése. A kettô együvé 
tartozik, hiszen intézményeinket az ô 
számukra kell megôrizni. Még nem 
tartunk ott, ahol az amerikaiak, ahol a 
magyar származásúaknak már csak 
alig 10 százaléka beszél magyarul, és 
ahol egymás után zárulnak be a ma- 
gyar templomok és magyarházak. 

Lauer Edit, az Amerikai Magyar 
Koalíció elnöke panaszkodik 

„Félô, hogy komoly segítség nélkül 
pár év elteltével nemcsak az ameri-
kai, de más nyugati diaszpóra sem 
lesz képes fenntartani szervezeteit, 
sem ellátni a nyugati magyarság ha- 
gyományos és az ezredforduló után is 
ránk váró feladatait. Önerôbôl nem 
vagyunk képesek intézményeinket 
fenntartani. Magyar identitásunk és 
szervezeteink megerôsítése nélkül az 
asszimiláció erôs sodrása fenyeget.”  

Az idézett mondatokhoz annyit fûz-
nék hozzá, hogy nálunk még nem 
ilyen rossz a helyzet, talán szerencsé-
sebb körülményeink vannak, de mi is 
azon az úton haladunk. Az ifjúság 
megtartásának, megnyerésének prob- 
lémája itt is állandó téma, szinte attól 
kezdve, hogy partraléptünk. 

Be kell vallani, családon belül mond-
hatjuk, még általánosan él a magyar 
nyelv, de utódainkban nem tudunk 
érdeklôdést felkelteni az általunk lét-
rehozott magyar intézmények iránt. 
Ez tehát a közvetlen gond, és ennek 
megoldása külön megérdemelne egy 
társadalomtudományi kiértékelést. 

A gyakorlati megközelítésrôl már 
szóltam múlt év augusztusában Laki-
teleken, az Európa Szabadegyetem 
hetében, felidézve a NSW-i Magyar 
Szövetség, a canberrai Magyar 
Nagykövetség és a sydneyi Magyar 
Fôkonzulátus összefogásával egész-
napos elôadásokkal és egyhetes ki- 
állítással színre került a NSW-i Par- 
lament elôadótermében a Hungarian 
Presentation Day, amelynek az volt 
a témája, Mit adott az Ausztráliában 
letelepedett magyarság az elmúlt öt- 
ven évben Ausztrália százéves fejlô-
déséhez.   (Fentebb már ismertetve...)

Megfogalmazhatom, hogy a ma- 
gyar–magyar kapcsolatban mi nem 
kérni, mi adni akarunk. Amit az or- 
szág ad nekünk, az befektetés, ami 
bôségesen meg fog térülni. Nem ké- 
regetünk, itt érdekekrôl van szó: 
kellô intézményrendszer kiépítésével 
Magyarország bôséges hasznot ter-
melhet az egész magyar nemzet szá-
mára. A kincs az a nemzetrész, im- 
már utódaiban, amely elveszett a 
múlt század közepén az ország szá-
mára. Mérhetetlen tudásanyag, ta- 
pasztalatanyag, összeköttetés – mind 
ez becsatlakoztatható kölcsönös ér- 
dekrendszerrel a magyar származás 
alapján. Ennek kiépítésében a még 
meglévô egyesületek, magyar újság 
és magyar rádió még egy darabig 
segítséget nyújthat. A feladat azon-
ban sokkal nagyobb, szétágazóbb 
munkát igényel, mint amit az egye-
sületek elérhetnek. 

Ha a következô nemzedékek integ-
rálásáról van szó, azoknak a meg-
nyerésére, bekapcsolására kell össz-
pontosítani, akiket az egyesületek 
nem tudtak beszervezni. El kell készí-

teni az ausztráliai magyar katasz-
tert. Óvakodni kell mindenféle ama-
tôrizmustól, ez a tevékenység nem 
emigrációs egyesületi feladat, hanem 
magyar összeszámlálás. Az emberi 
történelemnek olyan szakaszába lép-
tünk, amiben a határok, akadályok és 
távolságok átléphetôk, áthidalhatók. 
Így a nemzetegyesítés sikere, mi- 
kéntje a szervezésen múlik. 

A kincs, amirôl szóltam, ma még 
rejtve van. Ahány tehetséges, élet-
revaló magyar utód, annyi rejtett 
kincs szerte Ausztráliában az ausztrál 
társadalom szöveteiben, – miként a 
félvilág rejtett kincse az afgán hegy-
ormok alatt. El kell jönni érte teljes 
apparátussal. Nem hívni kell ôket, 
hanem felkeresni, felkutatni. És meg-
gyôzni ôket arról, hogy érdemes ma- 
gyarnak lenni.  

A mai Magyarországnak nem any-
nyira a kiöregedô, kihaló ausztráliai 
magyarokkal kell integrációs álla-
potra igyekezni, hanem utódainkkal, 
a magyarszármazású ausztrálokkal. 
Azokra tehát, akik most nincsenek itt. 
Szóltam ezekrôl a dolgokról Budapes-
ten a Kossuth Klubban is Nemzet és 
emigráció címmel a Hazai Mûhely 
elôadássorozat keretében. 

Én azt mondom, az igényt ne mástól 
várja az ország, hanem jól megter-
vezett nemzetpolitikával és szerve-
zéssel tegye a nemzet részévé a szét-
szórt magyarságot a nemzet összes-
sége érdekében. Épp ezért nagyon 
lelkesen fogadtam ennek a mai ta- 
nácskozásnak a hírét, hiszen szeren-
csére az ország már olyan állapotban 
van, hogy tervezheti saját jövôjét, – 
és most Hölgyeim és Uraim, kérem 
érezzék, hogy ebben a teremben Ma- 
gyarországon vagyunk, és amit itt 
mondunk, azt az ország kormányának 
mondjuk – és ha az ország, jövôjének 
tervezéséhez számításba veszi az 
ausztráliai magyar társadalmat, ah- 
hoz nem a magamfajta jövôtlen vén-
emberekre van szüksége, hanem arra 
az utódnemzedékre és azok további 
ivadékaira, akikek mi öregek elindí-
tottunk sikeres pályájukon.  

Lehetek még gyakorlatibb. A vilá-
gon mindent az érdek mozgat. Ér--
dekeltté kell tenni a szóban forgó 
generációt az integrációban. Legyen 
személyes érdeke kifejteni legjobb 
tudását, befolyását Magyarország ér- 
dekében. Meg kell keresni minden 
magyart. Oda kell csalni ôket az 
országba, lássák saját szemükkel azt 
a világot, amirôl szüleik, nagyszüleik 
meséltek nekik. A turizmussal kell 
tehát elkezdeni. Ha félárú repülôje-
gyet kap a magyar származású auszt-
rál egy hónap utáni visszatérésre, 
már ez a pénz is visszatérül az ál- 
lamnak az általa elköltött pénz áfa 
tartalmával. Többszörösen is. Ötletek 
sokaságával kell elôcsalni a magyar 
emigráció afgán-kincseit. Konferen-
ciákkal, internethálózattal, üzleti, 
szakmai, mûvészi összeköttetések lé- 
tesítésével. A lehetôség szinte kime-
ríthetetlen.

Integrációs ügynökségeket kell fel-
állítani és internethálózatba bevonni 
minden föllelhetô magyart. Egy-két 
éven belül jó szervezéssel együtt van 
a magyar kataszter, minden magyar 
megkaphatja hetenként az integrá-
ciós híreket, lehetôségeket. Angol 
nyelven természetesen. Jelszó: egyé-
ni érdekekkel az összmagyarságért.

Megismétlem: Hozzuk létre a ma-
gyar globalizmust!
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. december 3-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

1 órától jön a Mikulás a Bocskai 
Nagyteremben121 St. Georges Rd. (11-es villamos 
a Collins St.-rôl, 20-ik megálló ( az Edinburgh Parkkal 

szemben)(Watkins St.bejárat)
Minden szerdán 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. december 3-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.december 3-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. december 3-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) december 3-án du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. december du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. december de. 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási 
megkülönbôztetés nélkül!

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

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

Istentiszteletek Karácsonykor
December 10. de. 12 óra Aspley, Észak Brisbane

--- Karácsonyi Isteentisztelet, Úrvacsora, gyerekek mûsora
December 17. du. 2 óra, Mudgeeraba, Gold Coast:

--- Istentisztelet, gyerekek mûsora
December 25. de. 11 óra, Magyar Ház:

--- Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora
December 26. de. 11 óra, Mudgeeraba, Gold Coast:

--- Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora, batyus ebéd
December 31. de. 11 óra, Magyar Ház:

--- Évvégi Istentisztelet

December 3-án, vasárnap du. 1 órai kezdettel:

JÖN A MIKULÁS
Ajándékot ad minden gyermeknek 

a Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Rd. North Fitzroy (Watkins St. bejárat)

North Fitzroy-i Magyar Református Templom
Bocskai Központ

121-123 St Georges Road, North Fitzroy

Karácsonyi koncert
Klasszikus zenei koncert,

rangos mûvészek elôadásában
2017. december 16.

17:00 Bocskai Magyar Iskola évzáró mûsora
A Bocskai Központban

18:00 koncert a templomban
19:00 vacsora a Bocskai Központban
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KRÓNIKA
AKIKÉRT NEM 

SZÓLT A HARANG 
1944-45

Tisztelt honfitársak!
Már hagyománnyá vált, hogy minden 

év november utolsó vasárnapján em-
léknapot tartunk a Délvidéki ártatlan 
magyar áldozatokért. Sokunk szívü-
gye, hogy emlékezzünk és emlékeztes-
sünk e szôrnyû eseményre még akkor 
is, ha nemzetünknek voltak nagyobb 
vérveszteségei is.

Nekünk magyaroknak soha sem volt 
könnyû sorsunk az elmúlt évszázadok 
folyamán. Errôl írt Kölcsey Ferenc 
Himnusz c. versében 1823-ban.

Az emléknap keretén belûl gyûjtés is 
lesz hírdetve a Délvidéken mûködô 
“Lúrkóházak” javára. Hasonló célkitû-
zéssel mûködnek, mint Erdélyben 
Böjte Csaba testvér alapítványa. 
Árvák, valamint nehéz körülmények 

között élô családok gyermekeit karol-
ják fel. Az alapítvány és a Lúrkóházak 
vezetôje Harmat Károly katolikus 
lelkész. Egyetlen anyagi forrása a mû-
ködtetéshez a jószándékú emberek 
adakozásából áll. A Magyar Kormány 
is felfigyelt rá és egy jelentôs anyagi 
hozzájárulással lepték meg a Lúrkóhá-
zakat.

Itt is megkezdôdött a gyûjtés, ami 
ádvent negyedik vasárnapján fog be-
zárulni. Az adományokat a vasárnap 
reggeli szentmisék után a templom 
tarsalgójában át lehet adni Galambos 
Imolának. A borítékra írják rá a ne-
vüket és a felajánlott összeget, hogy 
nyugtázni tudjuk.

Az Ifjúsági Szövetkezet Mikulás pik-
nikjén, december 3.-án az ebéd pénz-
tárnál, is átveszik az adományokat. 
Más napokon a Központ gondnokának 
bizalommal át lehet adni.

Elôre köszönet a már adakozóknak. 
Mindenkit arra kérek, hogy mondják 
el más magyar csoportnál ezt a nemes 
célt szolgáló lehetôséget.

Az adakozók névsorát le fogjuk hozni 
a Híradóban és a Magyar Életben is.

Ha van kérdése, illetve ötlete a gyûj-
téssel kapcsolatban  hívja a mobilomat:  
0412 335 675.

Honfitársi üdvözlettel:
Juhász Géza    

Ballag már a vén diák 
tovább, tovább....

Magyar dal viszhangzott a Dande-
nong High School folyosóján. Novem-
ber 11-én ballagtak a Victorian School 
of Languages magyartagozatos diák-
jai. 
Vendégük volt, Magyarország 

Melbourne-i fôkonzula, Bakonyi 

Péter, az iskola helyi coordinátora, 
Holger North és a helyi magyar te-
levizíó munkatársa Zoltán János.

Ismét egy eseményekben, eredmé-
nyekben és kihívásokban gazdag tan-
évet zárt a V.S.L. magyar tagozata.  

2017-ben 14 diák járt az alsótagozatos 
osztályba és 17 diák a felsôtagozatra. 

Ausztráliában az összes magyar 
nyelvbôl érettségizôk száma az idén 

éppen kiadta a 15-öt (ami az elvárt 
minimum) ebbôl 7-en a V.S.L. diákja.  
Elôreláthatóan jövôre 6 érettségizô 
diákja lesz az iskolának és reméljük 
még csatlakoznak mások is, hogy is-
mét meglegyen az elvárt érettégizô 
létszám. 
* A 2016-ban érettségizett diákok 
közül, sikerült egy diáknak kiemel-
kekedô eredményt elérnie és 40 pont 

fölött teljesíteni.  
 * Szokásukhoz híven, a tavalyi, 

karácsonyi, évzáró elôadást sikeresen 
bemutatták az Árpád Idôsek ottho-
nában. Ahova az idén is készülnek 
majd november 25-én.  

* A húsvéti iskolaszünetben 5 diák 
Magyarországon táborozott a Rákóczi 
program keretén belül.  

keretén belül, a felsôtagozatosaink kö-
zül ketten  Kiskunhalasra készülnek 
magyarságukat erôsíteni.  

 * Az öt éve mûködô, Körösi Csoma 
Sándor Program öszöndíjasa, Farkas 
Dorka, a Victorian School of Langua-
gesnél is tevékenykedett. Minden má-
sodik szombaton ötleteivel és szakér-
telmével segített fôleg az alsótagozatos 

* Az idei év egy másik fontos ese-
ménye, hogy a magyar kormány elfo-
gadta Körlaki Ági néni jelölését a 
Magyar Érdemrend kitüntetésre, 
amit majd a közeljövôben, ünnepélyes 
keretek között adnak át neki, elisme-
résvén több mint 30 éves áldozatos és 
eredményes munkáját.     

 * A már ismert cserediák proram 

tanítónak, elôkészülni és tanítani. 
Az idén az alsótagozatos osztály Fa-

zekas Mihály, Ludas Matyi feldolgo-
zását adták elô. Az idôsebb diákok ha-
zafias verseket szavaltak. A ballagó 
diákok miután megkapták a tarisznyá-
jukat, benne a szokásos útravalóval, 
verssel búcsúztak az iskolától és a 
tanároktól. 

Az 2018-as tanévre
már november végétôl 
lehetséges beiratkozni.

www.vsl.edu.au



November 6-án, hétfŒn az Anya-
nyelvi Konferencia a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társaságával 
karöltve rendezett „Gátszakadás – A 
Biblia nemzeti nyelven” címû igen 
érdekes és lenyûgözŒ egésznapos 
elŒadás-sorozatán vettünk részt. Ke-
reszténységük sarokkövét jelentŒ 
Bibliáról nyerünk tájékoztatást a 
MNYKNT konferenciatermében, Rá-
kóczi út 38 alatt. 

A gazdag mûsort Balázs Géza az 
ELTE magyar nyelvész professzora 
nyitotta meg: A Biblia és a magyar 
nyelv-mûvelŒdéstörténeti áttekintés 
címû témarögzítŒ bevezetŒjével. Ezt 
követte sorjában:

• A. Molnár Ferenc (DE, ME): A 
refeformáció magyar nyomtatványai-
nak hatása az egyházi tanítás és 
nyelvi mûveltségünk terjesztésében 
címû áttekintése.  

• Takács Edit (EKE Oktatáskutató 
és FejlesztŒ Intézet): Zsoltárfordítása-
ink – a CV. zsoltár fordítástörténete 
az Apor-kódextŒl napjainkig.

• Pölcz Ádám (ELTE): A genfi zsol-
tárok magyarul – énekes ismertetŒ-
vel. 

• Andrási Dorottya (PPKE): A 
Hoffhalter nyomdászdinasztia szere-
pe a bibliafordítások megjelenteté-
sében és az erdélyi protestantizmus 
fejlŒdédében.

• Riszovannij Mihály (ELTE, Sa-
varia Egyetemi Centrum): A XIX–
XX. század magyar-zsidó bibliafor-
dítások és nyelvi sajátosságaink.

• Pomogáts Béla (MNYKNT): A 
Biblia szerepe Ady Endre kltészeté-
ben. Az elŒadó irodalomtörténész 
több napi betegeskedés után lábadoz-
va is érdekfeszŒen ecsetelte Ady sze-
repét istenes verseiben, és megrendü-
lését Erdély elvesztését követŒen. 

Az elŒadások címe szemléltetŒen 
bizonyítja azt széleskörû ismertetŒ 
anyagot, amit az elénktárt téma fel-
ölelt.

Ráadásként, az ebédszünetet köve-
tŒen, tájékozódtunk „A Biblia finn-
ugor nyelveken” címû elŒadás-sorozat 
színes és érdekes, sok tekintetben 
ismeretlen alakulás-történetével:

Pusztay János (ELTE, Nyitra): 
adott általános bevezetŒ áttekintést 
majd részleteket a következŒ elŒadók 
nyújtottak:

• Finn bibliafordítások: Egey Eme-
se (Magyar Táncmûvészeti Egyetem); 

• Mordvin bibliafordítások: Mati-
csák Sándor (DE); 

• Udmurt bibliafordítások: Salánki 
Zsuzsa (ELTE); 

• Észt bibliafordítások: Pomozi 
Péter (ELTE);

• Bibliafordítások kis balti finn 
nyelveken: Kubinyi Kata (ELTE);  

• Lapp bibliafordítások: Kelemen 
Ivett (DE); 

• Komi bibliafordítások: Szíj EnikŒ 
(ELTE); 

• Manysi és hanti bibliafordítások: 
Csepregi Márta (ELTE); 

• Mari bibliafordítások: Anasztá-
szia Szajpaseva (ELTE), akinek a 
magyar nyelvû elŒadása kitûnŒnek 
bizonyult.

Érdekes volt megtudni, hogy e né-
pek többségéhez – Oroszország északi 
részén az Északi Jeges Tenger szom-
szédságában, és Szibériai térségében 
–, csak a 19. század elején jutott el a 
Biblia, addig sámánjaik, táltosaik irá-
nyításával Œsrégi hitvilágukban éltek. 
Ennek esetenkénti felvillantása révén 
sikerült mindennapi életükbe, szoká-
saikba, népmûvészetükbe és hagyo-
mányaikba is betekintést nyerni. 

KiegésztŒ programként az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiállítását tekint-
hettük meg Nagy Zoltán jóvoltából, 
aki rövid elŒadás keretében ismertet-
te a Céh történetét és az alapítókat: 
NyírŒ József, Ligeti ErnŒ, Kós 
Károly, Dr. Paál Árpád, Zágoni István 
és Kádár Imre. 

A Céh könyvsorozata íróinak név-
sorát egy külön füzetben olvashattuk: 
Arany János, Áprily Lajos, Asztalos 
István, Balázs Ferenc, Bánffy Miklós, 
Barabás Miklós, Bárd Oszkár, Bar-
talis János, Berde Mária, Czinczár 
Miklós, Dsida JenŒ, Gagyi László, K. 
Grandpierre Emil, P. Gulácsy Irén, 
Horváth István, Hunyady Sándor, 
Jékely Zoltán, Kacsó Sándor, Kará-
csony BenŒ, Kemény János, Kiss 
JenŒ, Kovács DezsŒ, Kovács László, 
Kuncz Aladár, Makkai Sándor, Mak-
say Albert, Molter Károly, Nagy 
Dániel, Nagy JenŒ, Olosz Lajos, Or-
mos István, Ôsz János, Pálffy János, 
Reményik Sándor, Sipos Domokos, 
Szántó György, Székely JenŒ, Szem-
lér Ferenc, Szentléleky Kornél, 
Szentimrei JenŒ, Szerb Antal, Tabéry 
Géza, Tamási Áron, Tavaszy Sándor, 
Thury Zsuzsa, Tompa László, Vásár-
helyi Z. Emil, Wass Albert, valamint 
Alecsandri Vasile és Meschnerdörfer 
Adolf. 

Az 1925–1944 között megjelet köny-
veik jegyzéke vagy nyolc oldalon sor-
jázik. A bemutatott könyvritkaságokat 
nagy becsben nézegettük. Ismer-
kedtünk az Erdélyi Helikon tagjainak 
névsorával is.

Végezetül néhány iránymutató vas-
kos idézet:

„Újabbkori ezeresztendŒs történel-
münk sok viharában megtanulhattuk 
már, hogy minden elveszhet: vagyon, 
családi élet, még a föld is kifordulhat 
lábunk alól, s kegyetlen sorsunk jeges 
lejtŒjén világrészek távolába sodród-
hatunk  – mindent elveszíthetünk, 
csak egyet nem: azt, ami örökkévaló.  
De mi lehet örökkévaló ebben a vil-
lámgyorsan változó világunkban? Az 
emberi lélek s mindaz, amit ez a szó 
magába foglal… Ezek a gondolatok 
rezzentek meg bennem, amikor hírét 
vettem az Erdélyi Szépmíves Cég 
újjászületésének. A lélek él, mert Is-
ten képét tükrözi még mindég. Szent 
örökséget Œrzi magában. S ennek a 
léleknek üzenem: legyetek távolban 
is hûségesek ahhoz, mely bennetek él 
és világítja elŒttetek az utat.” � 

Wass Albert: Csak az nem vész el, 
ami örökkévaló! 

„Valójában fájdalmas, hogy az 1989 
karácsonyi romániai rendszerváltozás 
után többek áldozatos erŒfeszítései és 
munkája ellenére sem sikerült tartó-
san felújítani a Szépmíves Céh tevé-
kenységét. Annak idején sokan (ma-
gam is) bíztunk abban, hogy az Er-
dély történelmi címerével díszített 
kötetek ismét az erdélyi irodalom 
legjobb termését fogják felkínálni az 
olvasóközönségnek, nagy kár, hogy 
ez a felújítás (szervezési és személyi 
okok következtében) végül elmaradt.” 

Pomogáts Béla: Az erdélyi ma-
gyar irodalom mûhelye.

„Eddig nem sokan tudták, talán még 
az Erdélyi Szépmíves Céh tagjai sem 
tapasztalták azt, hogy a Céh a sza-
bályzatában lefektetettek szerint 
irodalompártoló szervezet, tehát nem 
könyvkiadó, hanem szerte a világon 
megalakítható olyan kisközösség-
láncolat, amely az erdélyi magyar 

irodalom mindenféle pártolását tûzte 
célül. Folyamatos tevékenységének 
csak egyik módja az, hogy a két 
világháború közötti egykori Céh 
hagyományainak megfelelŒen nevét 
adja könyvsorozatainak megjelenésé-
hez… Szabályzata alapján azt is 
kimondhatjuk, hogy az Erdélyi Szép-
míves Céh nem egyvalakié, nem is 
egy csoporté, hanem minannyiunké, 
az egész erdélyi magyarságé.” �

Tar Károly: Merre tart az Erdélyi 
Szépmíves Céh? 

VII. Magyar
Diaszpóra Tanács
Magyarországi utazásom fŒ célja a 

november 8–9-én tartott VII. Magyar 
Diaszpóra Tanácsra történt vendég-
kénti meghívásom. Erre készülve 
állítottam össze az elŒzŒ VI. Konfe-
rencia jegyzŒkönyvében olvasott fel-
hívás alapján, Orbán Viktor minisz-
terelnök úr kérelmére, olyan komoly 
dolgokra célzó javaslatokat, amik sze-
rint, idézem: „Magyarország nemcsak 
saját magával tudjon törödni, nem-
csak saját maga megerŒsítésére tud-
jon erŒforrásokat fordítani, hanem 
tudjon valami jót is tenni a világ többi 
része számára.”

A Sydneyben mûködŒ ernyŒszer-
vezet a New South Walesi Magyar 
Szövetség engem kért meg, hogy fog-
lalkozzam a kérdéssel és mint a szö-
vetség tiszteletbeli elnöke tegyek en-
nek szellemében ajánlást ill. javas-
latokat. 

Nem kellett sokat gondolkodnom 
témaválasztáson, hiszen adva volt a 
napi események révén: Jelenlegi 
világunk talán leginkább támadott és 
mellŒzött hitbéli vallása – az iszlám 
terroristák és a felvilágosultnak vélt 
szabadelvûek térhódítása révén –, a 
kereszténység megvédése!

Figyelve az Orbán-kormánynak a 
kereszténység iránti tevékenységét: 
az üldözött keresztények megsegíté-
séért felelŒs helyettes államtitkárság 
felállítását; az üldözött és diszkri-
minált keresztény közösségek érdeké-
ben Budapesten rendezett két nem-
zetközi konferenciát; a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen bemu-
tatott Jordan Allot amerikai filmren-
dezŒ „Our last stand” (Utolsó esé-
lyünk) címû alkotását és az egyetem 
korábbi dékánja Maróth Miklós 
elŒadását, úgy gondoltam ezt a kér-
dést világviszonylatban kell felvállal-
ni, tovább fejleszteni és élére állni a 
kereszténység megvédésének.

Idézek az általam összeállított 
fogalmazványból:

— A Nyugati Civilizáció jelenkori 
legnagyobb kihívása keresztény hi-
tünknek megvallása és megvédése!  
Magyarország alkotmánya és kor-
mánya méltóképpen gondoskodik e 
feladatokal járó teendŒk ellátásáról. 
Azonkívül, hogy Európában is gondot 
jelent a keresztény hít vllalása és 
megvédése, különösen vonatkozik ez 
Közel-Kelet térségére, valamint Afri-
kára, ahol nap mint nap kegyetlen 
vallásháborúk dúlnak, keresztény-
öldöklések folynak az Iszlám Állam 
terrorszervezetei által. Ezt kell ma-
gyar közbenjárással leállítani az 
ENSZ , a NATO  és az EU közremû-
ködésével, és olyan állapotokat te-
remteni magyar segítséggel, hogy 

békében élhessenek egymás mellett 
az ott élŒ népek, sajátos vallásaik 
gyakorlásával. Nem elegendŒ pénzbe-
li támogatások nyújtása. Ennél többre 
van szükség. Magyar feladatként kel-
lene vállalni például az észak-iraki és 
szíriai térségben a Tigris folyó körüli 
területeken, az autonóm Kurdisz-
tánban – ahol az Iszlám Állam terro-
ristáinak végsŒ felszámolása folyik –, 
az Œsi keresztény vallás eredeti álla-
potába való visszahelyezését. E tér-
ségben talán az egyik legŒsibb, két-
ezer évre visszamenŒ keresztény 
hitvallás fedezhetŒ fel a szírek és az 
arameusok révén. Az ott élŒk bizo-
nyíthatóan erŒs keresztény hitûek. E 
régió megŒrizte korai keresztény hi-
tét, szellemiségét, míg Nyugaton a 
liberális eszmék által válságba sodró-
dott a hit. Ök még hisznek önmaguk-
ban és Jézus Krisztusban, aki ott van 
köztük, és megvan bennük az Œsi aka-
rat jelenkori tragédiájuk túlélésére. 

Nos, ahol az emberek visszatérnek 
feldúlt otthonaikba, Magyarország 
segítséget nyújthatna számukra pél-
dául: vízszûrŒ berendezések nyújtásá-
val, hogy tiszta vízhez tudjanak jutni; 
egészségügyi rendelŒk felállításával, 
hogy megviselt, megromlott  testi 
állapotuk helyreálljon; népkonyhák 
felállításával, hogy erŒre kapjanak az 
elvégzendŒ munkához. Magyarország-
ról építŒ brigádokat kellene küldeni 
korszerû felszereléssel és tudással, 
hogy a helybeliek bevonásával, szét-
rombolt településeik visszaállításával, 
otthont tudjanak teremteni saját ma-
guk számára és, hogy lakótelepeik, 
házaik külsŒ oromfalára ismét felke-
rüljön a szimbolikus kereszt, hírdetve 
vallásukat és hitüket. Esetleg kurió-
zumként néhány megviselt, elesett  
keresztény családot befogadhatna 
Magyarország. Hasonlóan fel kell ka-
rolni Egyiptomban a színtén Œsi Kopt 
keresztény egyházat és Afrika álla-
maiban a többi üldözött keresztényt. 
Lássák, érezzék, hogy Szûz Mária 
országa, népeként a magyarok, nem-
csak a középkorban védték meg az 
európai kereszténységet a hódító 
mohamedánokkal szemben, de ma-
napság is, a világ minden táján, védik 
és támogatják a keresztény anya-
szentegyházhoz tartozókat.  

Az elŒbbiekben közöltek szolgálnák 
az emberiség kínzó bajai egy részé-
nek megoldását, Magyarország közös-
ségi felelŒsségvállalását. 

Ami a határon túli, kárpát-medencei 
Œshonos magyarság identitásának 
megŒrzését  és helytállásának kérdé-
sét illeti, megelégedettséggel látjuk, 
hogy Magyarország hozzálátott régen 
esedékes feladatai ellátásához. Pon-
tosan ahhoz, amit a 15–20 évvel ez-
elŒtti kormányoknak kellet volna 
megtenniük. 

Most csak arra szeretném a Minisz-
terelnök Úr figyelmét felhívni, hogy 
a sok dicsérendŒ tevékenység mellett, 
amit az elmúlt években végeztek, 
lenne még elintézni való, ami a ma-
gyarság megmaradását, fejlŒdését és 
felemelkedését szolgálná az elszakí-
tott területeken tömben és szórvány-
ban élŒ Œshonos magyar testvéreink-
nek a Kárpát-medencében.

A kárpát-medencei magyar iskolák-
ban, kollégiumokban és sport létesít-
ményekben, arra kell törekedni, ne 
csak oktassák, de neveljék is a tanu-
lókat, hogy a magyar ifjúság ép test-
ben ép lélekkel készüljön föl az elŒtte 
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tornyosuló, helytállást igénylŒ teen-
dŒk elvégzésére. Egészségi állapotu-
kat rendszeres vizsgálattal kell meg-
felelŒ magas szinten tartani. Ennek 
érdekében gondoskodni kéne – hason-
lóképpen mint Magyarországon –, 
egészséges étkeztetésükrŒl és orvosi 
vizsgálatukról. Ezt mozgó orvosi ren-
delŒk mûködtetésével kellene megol-
dani, ahol szûrŒvizsgálatokat végez-
nek egészségi állapotuk megóvása és 
rendbentartása érdekében, valamint 
gondoskodás történne fogaik megfe-
lelŒ minŒségi állapotáról.  

Ébren kell tartani és megvalósítani 
a tervezett magyar kórházak létesí-
tését is a magyar gócpontokban az 
idŒsebb generáció érdekében. 

Mennél egészségesebbek és mennél 
magasabb kort érnek el, annál tovább 
szolgálják a magyar érdekeket: a 
nemzeti összefogást, összetartozást, a 
gondoskodó magyar állammal való 
együttmûködést.

 —
Eddig az idézet, és ha a Magyar 

Diaszpóra Tanács elfogadja és magá-
évá teszi az elgondolást, akkor dele-
gátusain keresztül vagy negyven or-
szág kormányát tudná e nemes cél 
érdekében mozgósítani, Magyaror-
szág mellé állítani a kereszténység 
megvédése, megvallása, és nemes 
hitbeli, Jézus Krisztusi tanítás, a sze-
retet és egymás megsegítése érde-
kében. Az önzŒ, egyéni érdeket kép-
viselŒ, ördögi sugallatú, de valójában 
a sötétségbe taszított, kizárólag az 
anyagi javakat szorgalmazó „felvilá-
gosult”, öncélú világpolgári társada-
lommal szemben. 

*
November 8-án a VII. Magyar Di-

aszpóra Tanácskozás felvezetŒjeként 
a meghívottak részt vehettek a Gö-
döllŒtŒl nem messzire lévŒ domoly-
völgyi Lázár birtokon elŒadott kultu-
rális programokon: lovasbemutatókon, 
moldvai csángó néptáncegyüttes 
táncbemutatóján és a Hazajárók Kár-
pátok koszorúzta tájegységei meglá-
togatását össszesítŒ gyönyörû tájak 
filmbemutatóján. 

Felszólalt Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, Potápi Árpád állam-
titkár és Szili Katalin miniszterel-
nöki megbízott, ízelítŒt adva a holna-
pi tanácskozás programján szereplŒ 
kérdésekrŒl. Persze az elmaradhatat-
lan bŒséges finom magyaros vacsora 
és a felszolgált italok felejthetetlen 
élményt nyújtottak a Lázár lovaspark 
mûködésérŒl, tevékenységérŒl. Jó han-
gulatban tértünk vissza autóbuszain-
kon szálláshelyünkre a dunaparti Ho-
tel Heliába.

Másnap, november 9-én egésznapos 
diaszpóra tanácskozás a Várkert Ba-
zárban. Ennek programja és eredmé-
nye ismertetését a hivatalos delegá-
tusokra hagyom. Én csak annyival 
járultam hozzá, hogy  ismertettem a 
Sydney-i Szent Erzsébet Otthon álta-
lam elŒterjesztett kérését miszerint 
magyar ápoló és gondozó személyzet-
re van szüksége ahhoz, hogy megtart-
hassa magyar jellegét kb. 110 öreg 
magyar lakója számára. Ezt a kérést 
egyébként levélben is tolmácsoltam 
Potápi Árpád nemzetpolitlai államtit-
kár úr számára és átadtam neki a 
Diszpóta Tanácskozon tanulmányozá-
sul a Szent Erzsébet Otthon 24 oldalas 
színes képanyaggal díszített idei évi 
jelentését.    

(Folytatás a  13. oldalon.)



 2017. november 30.                                           MAGYAR ÉLET                                                            13. oldal    

Donald Trump és számos elôdje 
amerikai elnökként arra kapott formális 
felhatalmazást, hogy uralomtechnikai 
szinten „leadminisztrálja”, amit a való-
ságos hatalom számára diktál

Bevezetôül egy olyan Magyar Hírlap-
cikkembôl idéznék, amely egy évvel 
ezelôtt jelent meg. „A következô egy-két 
évtized során Amerika világbirodalmi 
státuszát viszonylag békés módon fel 
kell számolni, átvezetve a kvázi nemzet-
állami létbe. Ezt a roppant kényes mû-
veletsort kezdi most el az amerikai 
nemzet mûvezetôjeként Donald Trump. 
A birodalom degenerálódása nyomán 
vészesen növekvô deficit és eladósodás 
arra kényszerítette a birodalmat, hogy a 
három alapvetô pillérének egyikét fel-
adja. És mivel ebbôl kettô, a pénzhatalmi 
rendszer és a katonai-hadászati ütôerô 
 érinthetetlennek látszott, így az évtize-
dek óta az »amerikai álom« megteste-
sítôjeként üzemeltetett középosztály vi-
lágszerte irigyelt fogyasztási szintjét 
áldozta be. Trump most arra törekszik, 
hogy a birodalom két érinthetetlen 
alappillérét, a pénzhatalmi rendszert és 
a katonai erôt »bontsa vissza«, és a kö-
zéposztály biztonságát teremtse újjá. 

Á m ahogy ez kinéz, ez nem igazán lesz 
egyszerû feladat. Nehéz és veszélyes 
idôk jönnek Amerikára és a világra.”

Akkor most lássuk, hogy miként is 
állunk ezekkel a nehéz és veszélyes 
idôkkel! Azt hiszem, ez utóbbiakkal 
nincs „baj”, a világ ma valóban sokkal 
veszélyesebb élôhely, mint egy évvel 
ezelôtt volt. De vajon mindebben 
mennyi a szerepe Donald Trumpnak, 
aki formálisan mégis csak a világ leg-
nagyobb hatalmú politikusának számít? 
Itt mindjárt meg is állhatunk egy 
pillanatra, hogy rögzítsük, a mindenkori 
amerikai elnöknek semmiféle hatalma 
nincs, a valóságos hatalom ugyanis min-
dent igyekszik megtenni annak érde-
kében, és többnyire sikeresen, hogy 
egyáltalán ne látsz djon. Azt is igyekszik 
elérni, szintén sikerrel, hogy az általa 
véleményhatalmi diktatúraként használt 
médiagépezet összeesküvéselmélet-
gyártással (tudatlansággal, gonosz-
sággal) vádoljon mindenkit, aki két-
ségbe meri vonni az ily módon lát-

hatatlanná vált valódi hatalom nem-
létezését.

Donald Trump és számos elôdje 
amerikai elnökként arra kapott formális 
felhatalmazást, hogy uralomtechnikai 
szinten „leadminisztrálja”, amit a 
valóságos hatalom számára diktál. Így 
érthetô meg igazán az a szó szoros ér-
telmében vett gyilkos küzdelem, 
amelyet a megválasztott elnök meg-
választása pillanatától kezdve folytat 
ezzel a „nem létezô” valóságos ha-
talommal, s annak nagyon is létezô, bár 
hatalom mivoltát hevesen tagadó mé-
diakomplexumával. Elképesztô dráma 
volt átélni, hogy néhá ny hét alatt az 
összes kulcsemberének számító sze-
mélyt, igen látványos módon, hogyan 
semmisíti meg a média. Köztük azt a 
Steve Bannont is, aki szellemi érte-
lemben az elnökválasztási kampány 
kezdetétôl fogva Donald Trump legfôbb 
stratégája volt.

Nagyjáb ól ugyanez a sors várt szinte 
valamennyi stratégiai elképzelésére is. 
Ezek az elképzelések arra épültek, hogy-
ha a megállíthatatlanul degenerálódó 
amerikai világbirodalom néhány év-
tizeden belül le is hanyatlik, talán közben 
mégiscsak volna esély arra, hogy a 
nemzetállam Amerika megmaradjon, 
sôt, akár egészségesebb létet élhessen, 
mint addig. Ma sem gondolom másként, 
mint egy évvel ezelôtt is írtam, ennek 

érdekében a két „érinthetetlen” biro-
dalmi pillért, a globális katonai gé-
pezetet, valamint a globális pénzhatalmi 
rendszer feletti ellenôrzést kell a 
nemzetállamnak megszereznie, vagy 
talán történelmi értelemben vissza-
szereznie.

Volt már erre kísérlet amerikai el-
nökök részérôl, legutóbb egy J. F. Ken-
nedy nevû elnök próbálkozott ha-
sonlóval, ám kísérletével egy ütt ôt 
magát is felszámolta az a bizonyos „nem 
létezô” globális birodalmi Amerika, 
amelyet az amerikai alternatívákat 
keresô elbeszélési módok általában a 
„deep state”, vagyis „mély állam” ki-
fejezéssel illetnek. Donald Trump, 
illetve fôként a rövid idôn bel ül kivétel 
nélkül megsemmisített közvetlen mun-
katársai azt helyesen ismerték fel, hogy 
a katonai és pénzhatalmi komplexum 
feletti ellenôrzés visszavételét min-
denképpen megkönnyítené, ha globális 
hatalmi szinten csökkennének a világot 
görcsben tartó feszültségek, vagyis egy 
békésebb, derûsebb, egyezkedôbb, az 
általános bizalomerôsödésre épülô lég-
kör lenne megteremthetô.

Ám e helyett minden eddiginél na-
gyobb feszültségek kiprovokálásába 
hajszolták bele a magára maradó el-
nököt, aki egy idô után aztán már „el ô-
remenekülve” maga állt az élére 
stratégiai céljai lerombolásának. Orosz-
ország, Ukrajna, Szíria, Kína, Irán és 
Észak-Korea jelzi a fokozódó káoszt, a 
„deep state” által már a nyolcvanas évek 

során „programozott káosznak” nevezett 
stratégia sikerességét, egyben az elnök 
kudarcát. 

Hasonlóan sikertelennek bizonyult a 
birodalmi pénzhatalmi rendszer ellen-
ôrzésének kísérlete is, s az elnök minden 
stratégiai törekvését feladni kény-
szerült. Az elsô egy év mérlegét meg-
vonva már azt is óriási sikerként 
könyvelheti el, hogy egyáltalán elnöki 
székét megôrizhette, bár a formálisan is 
„fölé rendelt”, különleges jogosít-
ványokkal bíró ügyész permanens 
vizsgálódása állandó akut fenyegetés és 
elképesztô intenzitású fegyelmezô a 
hatalom számára.

Az tehát egyértelmûnek látszik, hogy a 
birodalmi Amerika feletti ellenôrzés 
történelmi visszavételének elsô kí-
sérlete megbukott. Ám Donald Trump 
valószínûleg egész fél évszázados üz-
letemberi gyakorlata során nem tanult 
annyit és olyan intenzitással, mint el-
nöksége elsô éve során. Ha képesnek 
bizonyul a tanulságok levonására, s ko-
herens stratégiára alapozva átgon-
doltabban és kitartó szívóssággal 
megpróbálja eredeti céljait valahogy 
mégis érvényre juttatni, akkor talán 
elindulhat a birodalmi és nemzetállam 
Amerika degeneratív viszonyának kor-
rekciója. Hát, sok szerencsét, Mister 
President!

Bogár László
(Magyar Hírlap)

Trump diadala
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szenátusnak, 2. 
Snidling, 3. A tekerôlanté, 4. A Elba, 5. 
A gombfocinak, 6. Graz, 7. Johann 
Schrammel bécsi katonazene, 8. A 
kelbimbót, 9. Abraham Linkolné, 10. 
A hidrogén.

E heti kérdéseink:

1. Fábri Zoltán, melyik filmjét jelölték 

Oscar-díjra?

2. Melyik kedves emlékû színészünk 

volt eredetileg öpítészmérnök?

3. Hol halt meg Kolombusz Kristóf?

4. Melyik, dél-amerikai labdarúgó-

csapat edzôje volt 1974 és 1976 között 

Puskás Ferenc?

5. Melyik holland festô híres képe A 

festészet allegóriája (Mûterem)?

6. Melyik ásvány átlátszó, színtelen 

megjelenési formája a hegyikristály?

7. Mi volt a neve a Hanza-városok 

által használt kereskedelmi hajótipus?

8. Melyikváros volt Nyugat-Német-

ország fôvárosa 1990-ig?

9. Melyik görög törzs vezére volt a 

trójai háborúban Akhilleusz?

10. Hogy nevezik a katolikus egyház 

szentté avatási eljárását?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A rendôrök vizsgáznak. Bemegy az 

elsô, elétesznek egy profilképet, amin 
oldalról van az arc fényképezve, és ké-
rik, hogy sorolja fel az ismertetôjeleit.

--- Fekete göndör haj és egy füle van.
Azonnal kirúgják. Bemegy a másik 

is, neki is ugyanaz a feladata.
--- Széles száj és egy füle van.
Öt is kirúgják. Mikor megy ki az aj-

tón, a harmadik jelentkezônek odasúg-
ja, hogy csak azt ne mondja, hogy egy 
füle van, mert akkor megbuktatják. 
Bemegy ô is, a feladat ugyanaz.

--- Széles száj és kontaktlencsét visel.
--- Bravó, bravó, ilyen rendôr kell 

nekünk! Most már csak azt árulja el, 
hogy miképpen jött rá a kontaktlen-
csére?

--- Nagyon egyszerû volt, ugyanis aki-
nek egy füle van, az nem tud szemüve-
get hordani.

* * *
Négy katolikus férfi és egy katolikus 

nô kávézik a mise után. 
Az elsô katolikus férfi mondja a tár-

saságnak: 
A fiam pap, és mikor a szobába lép, 

mindenki „Atyám"-nak nevezi.
A második katolikus férfi dicsekszik:
 A fiam püspök, és mikor a szobába 

lép, mindenki „Kegyelmes uram"-ként 
köszönti.

A harmadik katolikus férfi mondja: 
A fiam bíboros és mikor a szobába 

lép, mindenki „Méltóságos uram"-nak 
szólítja.

A negyedik katolikus férfi szól: 
A fiam a pápa és mikor a szobába lép, 

mindenki leborul a „Ôszentsége" elôtt.
Minthogy az egyetlen katolikus hölgy 

csendben kávézgatott, a négy katoli-
kus férfi kérdôen tekint rá. 

Ô büszkén válaszol: 
Van egy lányom. 25 éves, karcsú, ma-

gas, dupla XXL-es melltartót hord, 56-
os a dereka, 90-es a csípôbôsége és 
mikor belép valahová, az emberek 
felkiáltanak: „Uram Isten!"

* * *
Egy fickó családi házban lakik, de a 

kertje végében van egy kis ház, amit 
szeretne kiadni. Készít egy táblát „A 
HÁTSÓ RÉSZ KIADÓ” szöveggel, 
bekeni ragasztóval, és a széken hagyja 
száradni.

Véletlenül ráül a felesége, aztán elin-
dul a közértbe. Egy pasi odaszól:

--- Bocsánat, kisasszony, de kiadó 
még a hátsó rész? --- Igen.

--- De én az ... khmm... elsô részt 
jobban szeretném!

--- Azt sajnos nem lehet, ott a férjem 
dolgozik.

* * *
Késô éjjel érkezik haza a férj. Azon-

ban a hitvesi ágyban egy idegen férfit 
talál.

--- Mit jelentsen ez, Margó?! ---- támad 
a feleségére. --- Hogyan tehettél ilyet?

--- Nagyon egyszerû az egész --- feleli 

Egyperces tudományTudja-e, miért nincs semmi a le-
gendás skót szoknya alatt?

Ha a skótok legmeghatározóbb és 
leginkább felismerhetô nemzeti ruhá-
járól beszélünk, akkor egybôl minden-
kinek a híres kilt, a skót szoknya ugrik 
be. Az az öltözék, amit Mel Gibson is 
hordott a Rettenthetetlen címû ikoni-
kus filmben, csak a 16. században vált 
ismertté, szóval William Walace a 13. 
század végén és a 14. század elején 
még biztosan nem viselhette. De annyi 
bizonyos, hogy a filmmel összhangban, 
a kilt alatt egykoron sem viseltek alsó-
nemût a férfiak.
Mindenki a magáénak érzi a le-

gendás ruhadarabot
A kilt hivatalos meghatározása sze-

rint, a hagyományos térdig érô skót 
szoknya, amely a 16. században terjedt 
el. A ruhadarab a skót nemzettudat 
egyik szimbóluma is, amely a külön-
bözô skót fesztiválokon, vagy akár a 
Felföldi Játékokon is alapöltözetnek 
számít.

Ám ha megkérdezünk egy írt, akkor 
ô azt fogja mondani nekünk, hogy a 
kilt valójában egy hagyományos, Íror-
szágból származó ôsi öltözék, ami csak 
késôbb, a gaelek (etnikai-nyelvi cso-
port Írországban, Skóciában és Man 
szigetén) vándorlásával került Skóciá-
ba. Ennél az információnál azért ne 
felejtsük el a két nemzet örökös ver-
sengését, ami többek közt a whiskey 
gyártásában is megmutatkozik.

Ha viszont egy angollal beszélgetünk, 
ô egészen biztosan azt állítja majd, 
hogy a kiletet Thomas Rawlinson ta-
lálta fel a 18. században.

A legtöbb eredetet igazoló ötlet saj-
nos mítoszokon és legendákon alapul, 
de Hollywood is derekasan kivette 
részét a történelmi tények elferdítésé-
ben. A Rettenthetetlen címû híres film 
a történelmileg pontos öltözködést 
mindenesetre csak hírbôl ismeri.
De hogy is jönnek ide a dánok és 

izlandiak?
A manapság hordott és ismert kilt 

mondhatni modern ruhadarab, amely 
mintegy 270 éve vált népszerûvé. Az is 

viselôi a szoknya alatt bizonyítottan 
nem viseltek semmit.

Még nem mutogathatták üllepeiket 
Wallis rebbelisei

A kilt a mai alakját a 16. században 
nyerte el, amit többféle névvel illettek. 
A korabeli skótok, angolok, és írek a 
feilidh-mòr nevû nagy ruhadarabot, 
vagy csak egyszerûen az övvel ellátott 
skót kockás szövetkendôt viselték. Az 
elsô kettô nagyjából ugyanarra a ruhá-
zatra utal, és a használattól függôen 
választották.

Egy hosszú, gyapjúszövetrôl van szó, 
melyet a test fölött viseltek és úgy 
funkcionált, mint egy köpeny vagy, 
kendô. Az öves kendô viszont egysze-
rû, nagyon hosszú szövetet jelent, amit 
a test köré tekertek. „Annak ellenére, 
hogy a Rettenthetetlen címû filmben a 
bátor skót felkelôk mindannyian kiltet 
viseltek, ez a viselet egyszerûen még 
nem létezett a 13. és 14. században” – 
mondta David Smith a Discover 
Scotland túravezetôje.

– A rendezôknek volt egy romantikus 
képe arról, hogy milyenek lehettek az 
egykori skót ellenállók, és a filmhez 
egyszerûen passzoltak a kockás szok-
nyák, mind hangulatában, mind érzés-
ben. Hiszen ha becsukjuk a szemünket 
és elképzeljük az egykori hôsöket, 
akkor Skócia hallatán egészen biztosan 
szoknyában látjuk ezeket a férfiakat.

Ráadásul a film egyes jeleneteiben, 
például, amikor a skót rebellisek az 
angolokat gúnyolják, kifejezetten jól 
mutat, ahogy a meztelen hátsójukat 
mutogatják. Ezt kilt nélkül nehezen 
tudták volna a rendezôk kivitelezni.”
A csatos pléd lehetett a kilt valódi 

ôse Az elsô írásos dokumentum, amely-
ben a kiltet említik, George Buchanan 
Skócia története címû, 1581-ben meg-
jelent mûvébôl ismert. Buchanan a 
felföldiek ruháját így írta le:

„A férfiak ôsei sokféle színû szövetet 
viseltek, és mindig megtartották ezt a 
szokást. A többség leginkább a sötét-
barna színt részesítette elônyben a 
viseletében, amely legtöbbször a leve-
lek mintázatát imitálta. Ennek az volt 
az oka, hogy amikor a fák alatt feküd-
tek, az sem látszott a ruhájukon, ráa-
dásul ezek a szövetek kevésbé voltak 
feltûnôek, így a rejtôzködésben is so-
kat segítettek. A legszigorúbb viharo-
kban is védték viselôjét az esôtôl, hó-
tól, széltôl és fagytól a szabad ég alatt

Folytatjuk!

a nô.
--- Bejött, nem gyújtott villanyt. Meg-

kérdeztem: Te vagy az? Erre ô azt 
mondta: Igen!

* * *
--- Hogyan lehet így házaséletet élni, 

hogy külön hálószobátok van? --- kérdi 
döbbenten a fiatalasszonyt a barátnô-
je.

--- Egyszerû. A férjem füttyent egyet, 
ha kedve szottyan rá.

--- És ha neked van kedved?
--- Akkor rányitok, és halkan megkér-

dezem:
--- Füttyentettél drágám?

* * *
--- Pincér! Milyen bort ajánlana a 

házassági évfordulónkra?
--- Az attól függ uram, hogy ünnepelni 

szeretnének, vagy felejteni!
* * *

--- Tûnj a házból! --- ordítja a feleség a 
férjének --- Látni se akarlak többé!

A férj elindul az ajtó felé.
--- Remélem boldogtalan életed lesz, 

minden percedet elemészti önmagad 
sajnálata és végül fájdalmasan, kínok 
között halsz meg! ---- kiált utána a 
felesége.

A férj visszafordul.
--- Most akkor mégis azt akarod, hogy 

maradjak?
* * *

Idôs hölgy egy öreg lámpát dörzsöl-
get. Egyszer csak elé ugrik a dzsinn, és 
azt mondja, hogy teljesíti az agg dáma 
egy kívánságát.

--- Nézd csak dzsinn ---- szól az éle-
medett korú hölgy -----, itt a macskám 
az ölemben. Nosza, változtasd át ki-
rályfivá!

Csiribí-csiribá, eltûnik a macska, és 
ott áll a helyén a daliás királyfi. A 
veterán hölgy elragadtatott sikollyal 
veti magát a karjai közé, mire a macs-
kából lett királyfi megcsóválja a fejét:

--- No, mama, még most sem bánod, 
hogy kiheréltettél

* * *
Zuhog az esô, csöngetnek, az anyós 

áll az ajtóban. A vô nyitja az ajtót:
--- Anyuka, mit csinál ott kint az esô-

ben? Miért nem megy haza?
* * *

Mózes jön le a hegyrôl.
--- Mózes! Mi volt?
--- Van egy jó és egy rossz hírem.
--- Mondd a jót!
--- Sikerült lealkudnom tízre.
--- És a rossz?
--- A „ne paráználkodj” még mindig 

közte van.
* * *

Férj a feleségnek:--- Drágám, mond-
tam már, hogy vasárnap lovagolni 
megyek?- Na, abból nem lesz semmi. 
Felhívott a ló és közölte, hogy vemhes.

bizonyos, hogy maga a szó skandináv 
névterületrôl származik, és többféle 
jelentést takar. A svéd kilta kötést, 
vagy borítást, a dán kilte ráncoltat, a 
régi izlandi kilting pedig szoknyát je-
lent.

Az egyik történelmi hátteret boncol-
gató történet szerint a már említett 
Thomas Rawlinson az 1730-as években 
az angliai Lichaberben dolgozott vas-
gyárosként. Egyik nap aztán felfedez-
te, hogy skót munkásainak a csatos 
plédje minden bizonnyal túlságosan 
meleg, és igencsak balesetveszélyes 
ahhoz, hogy munkaruha legyen.

Ekkor döntött úgy, hogy némi válto-
zást eszközöl a nemzeti ruhadarabon, 
és levágta a pléd alját. Más szóbeszéd 
szerint Rawlinson maga is viselte a 
plédet, és rendkívül kényelmetlennek 
találta. Például ha a tipikus angliai 
esôs idôjárásban elázott a felsôrésze, 
akkor azt az alsó rész nélkül nem 
lehetett levenni, és elég kellemetlen 
viseletnek bizonyult. Ezért inkább le-
vágta a felsô részt és konzultált egy 
szabóval, aki rögzítette a megmaradt 
szoknya redôit.
Ôsi, a múlt homályába veszô kelta 

gyökerek
Az eddig legjobb magyarázat szerint 

a kilt szó az ôsi „mhor”-ból ered. Ez egy 
válltól bokáig érô csatos övvel felerô-
sített plédhez hasonlító szövet volt, 
amit hasonló hangzással plaid-nek 
neveztek. Több méter hosszú gyapjú-
szövet kámzsáról van szó, amit gyak-
ran viseltek a kelta druidák.

A kelta vallási rendet alkotó papok, 
döntôbírók, gyógyítók és tudósok 
elsôsorban az Alpoktól északra és a 
Brit-szigeteken éltek az ókorban. Hí-
res tanítóközpontjuk a wales-i Angle-
seyben található (eredeti nevén Ynys 
Môn), ahol a tavakat varázserejûnek 
tartották, és ezért Európa különbözô 
részeibôl érkeztek ide a druidák.

Annyi biztos, hogy a kiltnek szoknya 
mivolta ellenére sok elônye volt a 
hideg és zord éghajlaton.

Viselôje szabadon tudott benne mo-
zogni, a terepszínû változatai pedig 
segítettek a kopár tájakon a rejtôzkö-
désben, anyaga igen gyorsan száradt, 
és egyfajta takaróként is szolgált a 
hideg ellen.

Maga a kilt szó eredeti jelentése az, 
hogy „övezd és tekerd fel”.

Néhány kialakult néptáncot csak és 
kizárólag ebben lehetett ellejteni, és 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Rome Reports - Va-

tikáni Híradó
09:10 Az utódok reménysége   
09:40 Tálentum (2003)
A Kettô és az Egy -versfilm 

Rakovszky Zsuzsa mûveibôl
10:15 Ridikül
Érték, ami összeköt
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Zenélô malom (1943)   
Magyar zenés film  (ff.)
Szereplôk: Szilassy László 

(Berzéky Miklós gróf), Cso-
rtos Gyula (Rétfalvy), Sze-
leczky Zita (Rétfalvy Már-
ta), Berzéky Miklós gróf 
egy ócska vízimalmot örö-
köl valahol a Hernád-völgy-
ben. Azonnal a helyszínre 
utazik, de kiderül, hogy a 
malom csak rom, viszont 
összetalálkozik a helyi föld-
birtokos vadóc lányával, 
Mártával, akibe beleszeret. 
Ezzel elkezdôdik egy béke-
beli,  romantikus, szerelmes 
történet, ami Huszka Jenô 
„Lili bárónô” címû operettjé-
nek filmváltozata.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk  Mikóháza
A Zempléni-hegység egyik 

szép völgyében búvik meg.
14:20 Öt kontinens
14:50 Itthon vagy!
15:15 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:15 Magyarország táj-

egységei EU-elnökség
2011. január 1. és június 30. 

között Magyarország elsô 
ízben töltötte be. 
16:45 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora  Zsukov 
marsall életének nagy titkai
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2007)
20:00 Hogy volt?!
Soltész Rezsô a Rangers a 

Corvina és az Oxigén együt-
tesek alapembere volt.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010) 
Új leosztás A KMCS mégis 

él! Mike-nak köszönhetôen, 
és a Belügyminisztérium 
révén. Bordás viszont még 
mindig nincs sehol, Alter 
pedig Herceggel bizniszel. 
Vanda is. A kôkemény nô-
személy most már Mike 
iránt érdeklôdik, akinek a 
csillaga fényesebben ragyog.   
22:35 Ridikül
Nálatok, laknak-e állatok?
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
Gyarmati István emlékére
02:30 Zenélô malom (Zené-

lô malom, 1943)    zenés film
04:05 Hogy volt?!
Soltész Rezsô
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:45 Magyar gazda
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Evangélikus magazin    
09:00 Önkéntesek
09:25 Reformáció hétrôl h.
09:35 Tálentum (1999)
Sylvester Lajo egyéniségét 

és személyiségét megismer-
ve választ kapunk sok kér-
désre.
10:10 Ridikül
Nálatok, laknak-e állatok?
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Nincs többé férfi 

(1974)   Magyar tévéfilm  (A 
menô fôhôs bosszúból 
elvesz egy tanárnôt. A lány 
- mert régóta tetszik neki a 
fiú és az sosem vette észre - 
gondolkodás nélkül hozzá-
megy. E váratlan lépéstôl 
konfliktusok, problémák és 
mulatságos helyzetek hosz-
szú láncolata indul el, mely 
közben alkalmunk nyílik a 
mai fiatalok ôszinte érzés- 
és gondolatvilágát megis-
merni.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran
15:40 Unser Bildschirm
16:10 Útravaló
16:25 Magyarország táj-

egységei (2011)   Kastélyok
16:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2010)
19:55 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - Közép-
döntô
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010) 
Belgrádi emberünk
Sztenonisz felvilágosítja a 

Treff fedônevû KMCS-t az 
ún. belgrádi ember kilétérôl 
és motivációjáról. A titkos-
szolgálat egykori emberét 
annak idején Sztenonisz po-
litikai nyomásra kénytelen 
volt feladni, miután Maric, 
akit meg kellett volna ölnie, 
átállt. A belgrádi ember 15 
év szerb fogságból megszö-
kött, és most minden bi-
zonnyal bosszúszomjasan ér-
kezik Budapestre. Megüzen-
te, hogy az egykori paran-
csot most végrehajtja. Sem 
Maric, sem Sztenonisz nin-
csenek biztonságban tôle. 
22:35 Ridikül   A magyar 

animáció sikertörténete
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2016)
Pogány Judit felvételeibôl
02:25 Nincs többé férfi 

(1974)   Magyar tévéfilm   
03:55 Solti Nemzetközi Kar-
mesterverseny Középdöntô  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Tálenntummal teli zsák
06:25 Médiaklikk
06:45 Útravaló
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:00 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:15 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Útmutató
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Reformáció hétrôl h.
09:40 Tálentum (2003)
Pitti Katalin
10:15 Ridikül   Nagycsa-

ládosok különös élete
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Fenn az ernyô, nin-

csen kas (1988)   Magyar 
tévéfilm  Az események 
szálait egy uralkodni vágyó, 
a társadalmi ranglétrán fel-
felé törekvô feleség, Donát-
finé mozgatja. Eladósorba 
került lányainak, a külsôsé-
gekre sokat adó Gizellának 
és a szolid, mély érzésû 
Etelkának gazdag, elôkelô 
férjet próbál fogni a bál-
szezon alatt, bármi áron. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
Tálentummal teli zsák
14:45 Család és otthon
15:10 Rondó
15:45 Kvartett
16:15 Magyarország táj-

egységei  A Duna
Magyar ismeretterjesztô
 16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2010)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010) 
Szolgálunk és félünk
Honnan tudhatta Yoshi 

Cimmermann, hol rejtege-
tik Rózsahegyit? Ha tégla 
van a Mosoly utcában, 
ugyan ki az? Herceg Alterre 
gyanakszik, és kegyetlenül 
kivallatja, Vandával együtt, 
de hiába. Kénytelen elen-
gedni ôket, és Mike ellen 
indulni.
22:35 Ridikül
Álom, álom, de édes
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Hartlein Károly: Kettôs 

természet
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
Rómeók és Júliák
02:30 Fenn az ernyô, 

nincsen kas (1988)
Magyar tévéfilm
04:05 Nem csak a 20 

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

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:45 Tálentum Massányi 

Viktor operaénekes Az 
ungvári születésû fiatalem-
bert már tanulmányai alatt 
leszerzôdtette magánéne-
kesként a Pécsi Nemzeti 
Színház.
10:20 Ridikül
Álom, álom, de édes
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 A párduc és a gödölye 

(1994)   Magyar tévéfilm
 Koletinszky Péter, a friss 

diplomás orvos váratlanul 
megtudja, hogy halott édes-
apja múltjában van egy sö-
tét folt. Péter úgy véli, joga 
van megtudni, mit követett 
el az apja. Péter Füzesi Klá-
ri, a fiatal könyvtárosnô 
segítségével nyomozásba 
kezd. A hatvanas években 
játszódó történet szereplôi 
visszaemlékeznek az 1952-
es évre.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 SzépMûvészet
14:50 Esély
15:15 P’amende
15:45 Öt kontinens
16:15 Magyarország táj-

egységei 137 ország 812 
helyneve került fel az 
UNESCO Világörökség 
listájára.
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 HungarIQ - Minden, 

ami magyar (2011)
19:25 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
Magyarok a Hollywoody 

filmgyártásban.
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010) 
Egy jelentés margójára
Herceg keményen állja 

Mike és Cimmermann ost-
romát, de végülis a segítsé-
gére van szükségük. Meg-
kerül ugyanis az a pasas, aki 
megpiszkálta Mike autóját 
mielôtt a barátnôje és a 
gyereke beleült és balesetet 
szenvedett. Itt jön a képbe 
Herceg, aki régi ismerôse 
az illetônek. 
22:35 Nincs kegyelem 

(2016) Magyar dokudráma  
 1956. december 8-án déle-

lôtt pufajkások és szovjet 
katonák perceken keresztül, 
válogatás nélkül lôtték a 
fegyvertelen tömeget. 
00:20 Kulturális Híradó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
Simándy József emlékére
02:30 A párduc és a gödölye 

(1994)   Magyar tévéfilm
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Gasztroangyal
Gyergyószárhegy
09:35 Tálentum (2004)
Garas Dezsô színmûvész
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Az én lányom nem 

olyan (1937)romantikusfilm   
Egy fiatalokból álló társa-

ság egyik tagja, Ferenc ré-
góta tetszik Gittának. Gitta 
családja nem nézi jó szem-
mel barátságukat, mert 
gazdagabb vôlegényt szán-
nak a lánynak, Sándor 
személyében. Nem tudják, 
hogy Gitta és Sándor már 
ismerik egymást: amikor 
Ferit a lány apja eltanácsolta 
a háztól, ôt bízták meg, hogy 
kettejük között a kapcsolatot 
fenntartsa. Feri erôszakosan 
viselkedik, de meg kell ta-
pasztalnia, hogy Gitta nem 
az a könnyelmû lány, akinek 
hitte.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Utisz útjai - Orosz 

István grafikus, filmrende-
zô, író, költô.
14:15 Hangvilla    Részletek 

az örökkévalóságból
14:50 Az élet ára - A Weiss 

Manfréd- család története
1944. március 20-án, a né-

met Gestapó emberei körül-
vették a zirci apátságot.
15:40 Hogy volt?!
Soltész Rezsô
16:35 Új idôk, új dalai
17:05 Család-barát
18:45 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról Szent 
László évében
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Noszvaj
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. Barátág - vagy 
szerelem?, 2. Bella Roma
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János  32. rész 

Sztrájk Magyar sitcom
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Fuss, hogy utolérje-

nek (1972)Magyarjátékfilm  
Az énekesnô Kati megtart-

hatja a nagysikerû díszelô-
adást, rendôri segédlettel...
03:10 Fölszállott a páva - 

2017   Elôdöntô IV.

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Minden tudás
06:45 Kárpát expressz
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:35 Német nyelvû hírek 
07:40 Orosz nyelvû hírek 
07:50 Kínai nyelvû hírek 
08:00 Életmûvész (2013)
Dolák-Saly Róbert
08:55 Tálentum (1999)
Jurcsik Károly építész
09:30 Noé barátai
10:00 Térkép
10:25 Fölszállott a páva - 

2017   Elôdöntô IV.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl h. 
13:55 Egy világfi Szegeden 

(2007)   Magyar dok. film
Szent-Györgyi Albert sze-

gedi éveirôl A tudós,  akinek  
világraszóló felfedezéseit  
kétkedve fogadták. 
14:55 Az élet ára - A Weiss 

Manfréd- család története
Magyar dokumentumfilm-
15:50 Önök kérték
16:55 Ismerd meg!
 18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Vidnyánszky Attila rende-

zô - Utazások a Nagy-hegy 
körül...
20:00 Gasztroangyal
Ôszi túra Erdélyben
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35  Gravitáció a kötôdés 

természete 1   Magyar isme-
retterjesztô film
22:35 Hogy volt?!
Szabó Magda Abigél, Az 

ajtó, Régimódi történet 
csak néhány azok közül, 
amit Szabó Magdának 
köszönhetünk. A Kossuth-
díjas író, mûfordító, költô 
mûvei a filmvásznon és a 
színházban is sokszor életre 
keltek.
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek Népszava-zások
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA Turi Attila 
építész - Iránymutató 
függôónok
02:20 ÁBRAHÁM PÁL 125 
Pesti mese (1937)  Kis Klá-

ri, a lenézett kalapos lány, 
akit mindenki csak Copfos-
nak hív, egy napon 650 ezer 
dollár örökséghez jut. 
03:40 Az én lányom nem 

olyan (1937)   Magyar ro-
mantikus film  Egy fiatalok-
ból álló társaság egyik 
tagja, Ferenc régóta tetszik 
Gittának.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:50 Tálentum (1999)
Zórád Ernô - Kor-rajz
10:30 Ridikül   A magyar 

animáció sikertörténete
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Kalandok és figurák 

(1974)   Magyar tévéjáték    
Szereplôk: Almási Éva 

(Asszony), Bara Margit 
(Emma), Benkô Gyula (Ma-
ár Péter Tolnay Klári (Ilo-
na) Életünket kalandok 
színesíthetik és idônként 
különleges figurákba bot-
lunk. Ilyen kalandokat és 
figurákat jelenít meg ez a 
tévéjáték, melynek során 
eljutunk a kis Jeanette tör-
ténete kapcsán Párizsba, 
egy londoni úri szalonba, 
leleplezve egy nôi szélhá-
most, tanúi lehetünk egy 
különleges találkozásnak a 
híres író és a kanizsai úri-
lány történetében.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:50 Kárpát expressz
15:15 Hrvatska Kronika
15:45 Ecranul nostru
16:15 Magyarország táj-

egységei (2011)   VárakNóg-
rád, Hollókô, Szigliget, Kô-
szeg, Sümeg, Eger, Vise-
grád, Nagyvázsony és Siklós.
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus   Katona 

Klári pályafutásának rövid 
története
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010) 
A barátok visszatérnek
Mike elbeszélget Herceg-

gel, akivel szemben még 
mindig gyanakvó és bizal-
matlan. A nô kezében erôs 
ütôkártya van: „Mindany-
nyiunk érdekében le aka-
rom leplezni Kolonics Dé-
nest, és: „meg kell védenünk 
Rózsahegyi Alexet!”
22:35 Ridikül   Nagycsa-

ládosok különös élete
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Tölgyessy Zsuzsanna: Az 

ünnepekrôl
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
Színházról színházra: a 

Szolnoki Szigligeti Színház
 02:30 Kalandok és figurák 

(1974)   Magyar tévéjáték   
A híres író és az úrilány 
03:35 Magyarország, sze-

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

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.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

72 ÉVES, SZOLID ÖZVEGY férfi 
vagyok. Rendezett körülmények kö-
zött élek. Szerernék megismerkedni 
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki tel-
jesen független és magányos. Csak 
Melbourneben elô ôszinte hölgy hí-
vását várom. Hívjon bizalommal: (03) 
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
* Örökség ügyek
* Ingatlan adás-vétele és bérlése
* Ingatlan vétel finanszírozása
* Válóperek és családi ügyek
*Pereskedés
* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Barko Lajos otthonba került és 
CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-
ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 
tombozsan@gmail.com vagy Mobile:
0403 188-794

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

2018. január 10-én indulva Melbourne-böl. 
Visszaérkezés  január 23-án szintén Melbourne-be.

Mielôbbi jelentkezéseket várjuk irodánkban.
Nagy Margaret  - 0412 033-757  számon elérhetô.
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

Hajóutak, repülôjegyek, autóbusztúrák, 
kocsibérlés a világ minden tájára.

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
Email:  danubetravel@ihug.com.au

Tel: (03) 9530-0888        Mob: 0412 033-757

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
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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


