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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Kövér: Az euroatlanti civilizáció 

minden eresztékében ropog
A magyar cserkészet a megmaradás egyik legfontosabb forrása lett, a Kül-

földi Magyar Cserkészszövetség ma is a magyarságismeret tiszta forrása a 
fiatalok számára –-- jelentette ki Kövér László, az Országgyûlés elnöke 
Cleveland egyik elôvárosában, Parmában, a 60. jubileumi cserkésznapon.

A házelnök a magyar állam nevében mindezért köszönetet mondott és elis-
merését fejezte ki a szövetségnek. A clevelandi esemény a magyar cserkészet 
1910-es megalapításának 105. és a kommunista kormány által betiltott szövetség 
külföldi újjáalakulásának 70. évfordulójára megemlékezô rendezvénysorozatba 
illeszkedett bele.

„A magyar cserkészet néhány elkötelezett, Istent megtalált ember életre szó-
ló szövetségeként indult, tíz- és százezreknek jelentette a vidám gyermekkort, 
a szép ifjúságot és felnôttként a boldogságra vezetô utat” –-- mondta a ház-
elnök.

„A szétszóratás után pedig a megmaradás egyik legfontosabb forrása lett: a 
cserkészet itt, az óceánon túl is éltette a magyar szellemet” –-- hangoztatta.

A házelnök hangsúlyozta, hogy a táborban felhúzott magyar nemzeti zászló 
„mindenhol a világon ugyanazt a hitet és reményt jelenti: hitet abban, hogy mi, 
magyarok összetartozunk, s a reményt abban –-- hogy, ha felelôsek vagyunk 
egymásért –-- megmaradhatunk”.

Kövér László szavai szerint a magyar cserkészek Amerikában is megtanul-
hatták, hogy önzetlenül jót tenni nem más, mint a leghatékonyabb önvédelem és 
közösségvédelem.

„1990 után a Külföldi Magyar Cserkészszövetség segítségével újra a régi 
szellemben sikerült fellobbantani a kommunisták által széttaposott cserkész-
tüzeket mindenhol a Kárpát-medencében. Különösen a vezetôképzés területén 
adtatok semmi mással nem pótolható tapasztalatot és mintát” –-- mondta.

Kövér László szerint az Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint 
Ausztráliában több ezer fiatalt összefogó Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
változatlanul az, ami a múltban is volt: a fiatalok számára a magyarságismeret 
tiszta forrása. A házelnök kijelentette: a cserkészek számára nyilvánvaló, hogy 
a nemzet elsôsorban nem egy eszme, nem egy elvont fogalom, hanem minde-
nekelôtt közösség.

„Erkölcsi, értékrendi és gazdasági válság gyötri a világot, az euroatlanti 
civilizáció minden eresztékében ropog, lélekszámban csökken és lélekben is 
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Szeptember 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Friderika nevû kedves olvasóinkat.
Friderika: A német Friderich 

(magyarul Frigyes) férfinév újlatin 
változatának nôiesítése.

Köszönhetjük még: Frida, Frigyes, 
Bernát, Filibert nevû barátainkat.

Szeptember 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Móric nevû kedves olvasóinkat.
Móric: A latin Mauritius rövidülésé-

bôl.
Köszönthetjük még: Arnold, Máté, 

Mór, Mirjam, Melissa, Zsombor 
nevû barátainkat.

Szeptember 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tekla nevû kedves olvasóinkat.
Tekla: Görög eredetû szó, The-

okleia rövidülése. Jelentése: Isten 
dicsôsége.

Köszönthetjük még Farkas, Fülöp, 
Klaudia, Theodora,  nevû barátain-
kat.

Szeptember 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Edit nevû kedves olvasóinkat.
Edit: Germán eredetû. Elemeinek 

jelentése: birtok, örökség, vagyon+ 
harc.

Köszönthetjük még Ciprian, Soma, 
Lucia, Ludmilla, Kornélia, Kornél 
nevû barátainkat.

Szeptember 24.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Mercédesz nevû olvasóinkat.
Mercédesz: A spanyolMercedes 

névbôl, Maria Mercedes kifejezés 
jelzôje-nek önállósulása. Jelentése: 
Fogolykiváltó Szûz Mária.

Köszönthetjük még: Emánuel, Fe-
renc, Ildikó, Lambert, Ludmilla 
nevû barátainkat.

Szeptember 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kende nevû kedves olvasóinkat.
Kende: Régi magyar nemzetség-

névbôl alakult férfi keresztnév.
Köszönthetjük még: Csongor, Tas, 

Ilma, Hedvig nevû barátainkat.
Szeptember 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jusztina nevû kedves olvasóinkat. 
Jusztina: A latin Justinus ni párja.
Köszönthetjük még: Adolf, Izsó, 

Margitta, Natália, Natasa, Rita 
nevû barátainkat.

Megkapták elsô éles riasztásukat 
a magyar Gripenek

Elôször kaptak éles riasztást azok a magyar Gripenek, amelyek a balti orszá-
gok légterének védelmében vesznek részt --- közölte a Honvédelmi Miniszté-
rium (HM).

A gépek azonosították a riasztást okozó orosz An-26-os katonai szállítórepü-
lôgépet a Balti-tenger felett és sikeresen elfogták. A felszállást és az elfogást a 
NATO németországi Egyesített Légivezetési Központjából rendelték el --- 
tették hozzá.

A tárca felidézte, hogy a NATO Balti Légtérrendészeti missziója keretében 
idén szeptembertôl, négy hónapon keresztül Magyarország látja el Észtország, 
Lettország és Litvánia légtérvédelmét vezetô nemzetként, Németországgal 
közösen NATO parancsnokság alatt. A misszióban több mint nyolcvan magyar 
katona és négy JAS-39 Gripen repülôgép vesz részt.

Legyen emléknapja a Rákóczi 
szabadságharcnak!

310 esztendôvel ezelôtt kezdte meg munkáját a Szécsényi Országgyûlés, 
Rákóczi Ferenc szabadságharcának egyik legfontosabb közjogi eseménye. A 
tanácskozás, amelyen a fôpapok, a fôurak és a vármegyék nemessége vett 
részt, legfontosabb céljául a függetlenségéért küzdô magyarság államának 
megteremtését tûzte ki egy rendkívül összetett és bonyolult történelmi szituá-
cióban.

A hagyományôrzô szervezetek évek óta szorgalmazták, hogy hivatalos 
emléknapja legyen a Rákóczi szabadságharcnak. Az egyik ilyen szervezet 
vezetôje kérte fel Lomnici Zoltánt az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, 
hogy kezdeményezze az emléknapról rendelkezô jogszabály megalkotását.

Vejkey Imre, Semjén Zsolt és Lezsák Sándor a kezdeményezést felka-
rolta és javaslatukat az Országgyûlés 2015. március 17. napján fogadta el, így a 
nemzet idén már elsô alkalommal hivatalos emléknapon hajthatott fejet a 
magyar történelem egyik legnagyobb alakjának emléke elôtt.

Vejkey Imre és Lomnici Zoltán fontosnak tartja, hogy a vezérlô fejedelem 
szabadságharcának legfontosabb eseményeirôl is, évrôl évre megemlékezzenek. 
Ezek közül kiemelkedik a mai nap évfordulója, mikor 310 éve kezdte meg 
ülésezését a Szécsényi Országgyûlés.



apad. Rendkívül felértékelôdnek most azok a közösségek, amelyeknek a tagjai 
túllátnak a maguk életén, és ezért hajlandóak a szó legnemesebb és legtisztább 
értelmében szolgálni egy-egy jó ügyet –-- a halál kultúrájával szemben az élet 
ügyét” --- fogalmazott a házelnök.

Hangsúlyozta, hogy a magyar fiatalságnak, és ezáltal a magyar nemzetnek a 
jövôben is rendkívül nagy szüksége lesz a cserkészekre.

„A magyarországi választópolgároktól 2010-ben, majd 2014-ben arra kaptunk 
megbízást, hogy Magyarországon olyan államot építsünk, amely végre nem 
kiszolgáltatja, hanem szolgálja nemzetét, olyan államot, amelyre minden ma-
gyar számíthat, bárhol él is a nagyvilágban” –-- mondta Kövér László.

„Az elôttünk álló nagy munkát csak közösen végezhetjük el, és csak akkor, ha 
mi –-- Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élô magyarok 
–-- erôt tudunk adni egymásnak, és erôt tudunk meríteni egymásból” –-- tette 
hozzá.

Kövér László Országgyûlés-zászlót adományozott a cserkészeknek. A nap 
folyamán korábban megkoszorúzta a clevelandi Kossuth-szobrot, valamint az 
56-os emlékmûvet, valamint megtekintette a Mindszenty-szobrot a Magyar-
ország volt prímásáról elnevezett téren. Felkereste a város Magyar Múzeumát, 
a Magyar Kultúrkertet, az Elsô Magyar Református Templomot, valamint a 
Szent Imre-templomot, amelynek a clevelandi egyházmegye által 2010-ben el-
rendelt bezárását a helyi magyar egyházközösség kérésére a Vatikán 2012-ben 
érvénytelennek nyilvánította. Az Országgyûlés elnöke a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjét nyújtotta át Peller Miklósnak, a templom orgonistájának.

Remek hotelekben 
is tûnnek már fel migránsok

A hazai turizmuson meg sem látszik a jelenlegi migránshelyzet, sôt vannak 
olyan tehetôsebb menedékkérôk, akik már kelet-magyarországi hotelekben 
szállnak meg. A szakmabeliek a késôbbiekben sem számítanak visszaesésre, 
Magyarország a külföldi vendégek szemében továbbra is biztonságos úti cél.

Felmérésünk szerint a szállodákban a lemondások száma elhanyagolható, az 
utóbbi idôszakban a migránshelyzet miatt nem romlott a hotelek forgalma --– 
mondta el Niklai Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke 
egy pénteki, Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen tartott sajtótájékoztatón. Kie-
melte, hogy ugyan egyes régiókban, így Dél-Magyarországon volt néhány hotel, 
ahol a migránsok miatt csökkent a belföldi kereslet, Bükkfürdôn és Sárváron 
azonban „tovább dübörögnek” a szállodák. Olyan hotel is van, ahol a fizetô ven-
dégek között migránsok is vannak. A velük kapcsolatos kérdésekkel a szállodák 
a szövetséget is megkeresték, és tanácsuknak megfelelôen csak olyanoknak 
adtak ki szobát, akik rendelkeztek érvényes úti okmányokkal és pénzügyi ga-
ranciákkal.

Az elnök az MNO-nak elmondta, hogy a migránsokat elszállásoló szállodák 
fôleg Kelet-Magyarországról, leginkább Debrecenbôl tettek fel kérdéseket. 
Voltak köztük jobb hotelek is, ami Niklai szerint nem meglepô, hiszen a 
migránsok közt köztudattan vannak tehetôsek. 

Niklai arról is tájékoztatta portálunkat, hogy a Keleti pályaudvar környéki 
hoteleknél is jó a forgalom, még a tôszomszédságában, a Rákóczi úton álló Best 
Western Hotel Hungaria –-- Grand Hotel Hungária sem tapasztal problémákat. 
Ezt, fogalmaz az elnök, talán ahhoz lehetne hasonlítani, amikor pár évvel ezelôtt, 
a Kossuth téri tüntetések idején is megtelt a környék. Akkoriban a Hotel 
Parlamentben is voltak olyan ausztrál vendégek, akik kíváncsiságból érkeztek. 
Errôl szól a katasztrófaturizmus. Másrészt a sajtó képviselôinek is muszáj a 
környéken lakniuk.

A jelenlegi helyzet várhatóan a késôbbiekben sem jár a hotelekre nézve ne-
gatív következményekkel. Az elnök kiemeli azt is, hogy a szállodák vendé-
géjszakáinak száma és bevétele is látványosan emelkedett az év elsô hét hó-
napjában, és ugyan az augusztusi adatok még nem állnak rendelkezésre, de a 
becslések szerint a növekedés kiemelkedô volt ebben a hónapban is, méghozzá 
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az ország minden régiójában. A várakozások és a hotelek visszajelzései szerint 
az ágazat idén az elmúlt tíz év legjobb szeptemberét fogja zárni. Például az öt-
csillagos szállodákban jelenleg 90 százalék feletti a foglaltság, Budapest gya-
korlatilag megtelt. Ráadásul az ôszi szezon, ami erôs a konferencia- és a szabad-
idôs turizmusban is, még csak most kezdôdik.

Ugyancsak bizakodó Glázer Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai 
vezérigazgató-helyettese. Elôadásában kiemelte, hogy hazánk továbbra is a leg-
népszerûbb kelet-közép-európai úti célok között van, az ágazat teljesítménye 
négy éve folyamatosan emelkedik, növekedési üteme négyszerese az európai 
átlagnak. Külföldön tavaly világszinten 4,4, Európában 3, Magyarországon vi-
szont 13,7 százalékkal bôvült a forgalom. A tavalyi év ráadásul minden idôk 
legjobbja volt, és remélhetôen idén is megdôl a rekord. Erre Glázer szerint a 
migránshelyzet sincs hatással, lévén a bevándorlók néhány jól behatárolható 
területen fordulnak elô, a frekventált látnivalók környékén nem találkoznak 
velük turisták.

Kiemelte, hogy a Turizmus Zrt. az eddigi eredmények megtartása érdekében 
szakmai szervezetekkel folyamatosan egyeztet, emellett pedig kommunikációs 
kampányt folytat belföldön és külföldön több csatornán keresztül a médiában, 
37 országban lévô külképviseletein és partnerszervezetein keresztül.

Fa Nándor két mûtét után 
újra átkel az óceánon

Jövô héten újra kihajózik az óceánra Fa Nándor, aki új társával, Perényi 
Péterrel készül az október 25-én rajtoló Transat Jacques Vabre vitorlásver-
senyre.

Fa Nándor az új-zélandi Conrad Colmannel még áprilisban ért célba 
Barcelonában: a Spirit of Hungary-vel 110 nap, 10 óra, 59 perc és 40 másodperc 
alatt kerülték meg a Földet a Barcelona World Race versenyen. Azóta két 
mûtéten is átesett, a hajót pedig szinte teljesen felújították.

„A célba érés után kicsit nyalogattam a sebeimet, elôbb lágyéksérvvel kellett 
operálni, majd ahogy abból kigyógyultam, következett egy vakbélgyulladás, 
ami minden hajós rémálma, hogy ne a tengeren következzen be. Ez a két mûtét 
kicsit hátráltatott, de tulajdonképpen egyfolytában dolgoztunk a hajón” --- 
nyilatkozott Fa Nándor.

A 62 éves vitorlázó elmondta, hogy egyrészt megjavították a verseny közben 
keletkezett sérüléseket, többek között darabokra szedték az árbocot, kicserélték 
a törött tôkesúlycsavarokat, amelyeket új anyagból és új méretezéssel 
készítettek el. Másrészt a tuningoláson volt a hangsúly, az új szabályoknak 
megfelelôen átalakították a vízballaszt-rendszert, ezzel növelték a nyomatékot, 
megváltoztatták az uszonyok zárásszögét.

„A hajó minden porcikájában kezelhetôbb és megbízhatóbb lett, s reményeim 
szerint ez majd megmutatkozik a sebességben is” --- tette hozzá a már négy-
szeres földkerülô Fa Nándor. Jelezte: a vitorlás Barcelonában maradt, a 
felkészülésben négy hetet megspóroltak azzal, hogy nem szállították haza.

A Spirit of Hungary már újra vízen van, szerdán vitorláznak ki vele az óce-
ánra. „Ez az út részben teszt, részben kvalifikáció lesz Péter számára, neki 2000 
mérföldet kell hajóznia megállás nélkül. De szükségünk is van a közös vitorlá-
zásra a változtatások tükrében is” --- mondta a magyar hajós. Perényi Péter a 
Spirit of Hungary hajó vízre tétele óta minden tengeri tesztvitorlázáson együtt 
hajózott Fa Nándorral, és tartalék kormányosként nevezték a Barcelona World 
Race-re.

A Spirit of Hungary báziskikötôje a franciaországi Les Sables d’Olonne lesz, 
a Transat Jacques Vabres pedig --- amely a 60 lábas hajók világbajnoki soro-
zatának egyik állomása --- Le Havre-ból indul. Oda október 16-ig kell megérkezni 
a résztvevôknek, a rajt 25-én lesz, de az idôjárás függvényében egy nappal elô-
rébb hozhatják. A Kávé útja néven legendássá vált verseny során Francia-
országból Brazíliába vitorlázik a mezôny.
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A gyûlölködô kórus
Negyvenkét magyar, szokásosan 

szélsôliberális értelmiségi fordult 
nyílt levélben Angela Merkel német 
kancellárhoz

Negyvenkét magyar, szokásosan 
szélsôliberális értelmiségi fordult 
nyílt levélben Angela Merkel német 
kancellárhoz a Magyarországra ér-
kezô menekültek befogadása ügyében. 
A levélben arról írnak, hogy a kormány 
félelmet kelt a menekültekkel szem-
ben. Tudósítanak, a szélsôjobboldali 
képviselôk szavazataival megtámo-
gatva szeptember 15-tôl már mene-
kültügyi válsághelyzetre hivatkozva 
szükségállapotot vezethetnek be. A 
derék levélírók csak úgy lubickolnak a 
rettegésben. Lehet, hogy félni jó? Még 
azon az áron is, hogy ormótlan hülye-
ségeket írnak le? „A szolidaritás és a 
humanitás fölmondásának politikusai 
ugyan magyar politikusok, de egyszer-
smind az Ön pártszövetségesei is. Hó-
napok óta úgy viselkednek Magyar-
országon, mintha az Európai Néppárt 
kikiáltotta volna a xenofóbia kalifá-
tusát, és bevezette volna az intole-
rancia és a nemzeti önérdek saríáját.” 
A nevük mellé néhányan öntudatosan 
odaírják a foglalkozásukat is, több író 
van közöttük. Nem zavarja ôket, hogy 
a nyakatekert gyalázkodás még a na-
gyon megengedô liberális álszabályok 
szerint is –-- ôk így mondanák --– nettó 
baromság? Ócska szellemekként li-
begnek itt az összemocskolt Magyar-
országon, rohannak a süteményeikkel 
meg a takaróikkal az országon végig-
csörtetô bevándorlók után. Annyiban 
különböznek tôlük, hogy a levélírók 
nem ürüléket és vizespalackot, hanem 
a hazaárulás mérhetetlenül büdös 
szennyét hagyták maguk után. Azt, 
ami az efféle sötét gazemberekbôl 
mindig kipottyan: az otthontalanság, a 
finnyás, finomkodó tehetetlenség, a 
mindig, mindenben rosszat látók, a 
gyávák és a gonoszok piszkát. A ne-
künk mindent szabad gôgjét. Hogyne, 
lehet Angela Merkelnek levelet írni és 
megtagadni a szülôhazát. Csak aztán 
ne tessenek csodálkozni, ha valaki 
majd kimondja: akinek nem tetszik itt, 
menjen. Menjen oda, ahol jobb neki. 
Ahol ennél szabadabban gyalázkodhat. 
Hogy aztán miért is nincs ez így? Alig-
ha van a világban másik ország, ahol 
mindezt megtehetné. Csak az otthonuk, 
a „xenofóbia kalifátusa”, ahol még a 
hazaárulóinkat is szeretjük. Bûneiket 
ellenben utáljuk, megmutatjuk, meg-
vetjük. És megtoroljuk.

Dippold Pál 
(Magyar Hírlap)

Közel hárommillió 
hektoliter újbor 

kerülhet a pincékbe
Az idén a tavalyinál 10 százalékkal 

több, mintegy 2,8 millió hektoliter 
újbor kerülhet a pincékbe --- mondta a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 
(HNT) elnöke az MTI érdeklôdésére.

Tornai Tamás közölte: a szüret 
augusztus elején kezdôdött az ország-
ban, a Csabagyöngye szedésével, és 
várhatóan október közepén, végén 
fejezôdik majd be Tokajban. A szôlôs-
gazdák mintegy 420 ezer tonna szôlôt 
takarítanak be a tôkékrôl, 59 ezer hek-
táron. A szôlô ára a várakozások sze-
rint mintegy 10 százalékkal lesz ma-
gasabb a tavalyinál. A szôlô átlagára 
országosan, az elôrejelzések szerint 
kilónként nettó (kompenzációs felár 
nélkül) 100 forint körül alakul. 

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért, 
kérem forduljon 

Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon



(Folytatás az 1. oldalról)
A megvalósításhoz pedig annyi pénz 

és eszköz, amennyi csak szükséges, 
valamint végrehajtó kéz is bŒséggel. 
Ez a népvándorlás nem magától in-
dult és nem önfenntartó folyamat, ha-
nem egy tervezett, jól szervezett és 
pénzelt invázió a fehér Európa népei, 
azok még valamelyest független nem-
zetállamai ellen. Célja, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államok és Nyugat-
Európa után Európa teljes egésze, an-
nak keleti fele is tejeskávévá, multi-
kulturális, vegyes lakosságú földrész-
szé váljon, és az ebbe a földbe több 
ezer éve belegyökerezett, büszke, ön-
álló nemzeti érdekeit határozottan 
képviselni képes nemzetek erejét 
megtörje.

Kinek és miért
van erre szüksége?
A nemzetek fölötti multinacionlis 

tŒke korlátlan világuralomra törŒ hát-
térhatalmának – melynek még a léte-
zését is tagadják bértollnokaik, – de 
amely nélkül nem magyarázható az 
elmúlt több mint 200 év világtörténel-
me. Azok számára, akiknek kétségeik 
vannak efelŒl, tegyünk egy rövid logi-
kai kitérŒt! Minek van nagyobb való-
színûsége? Annak, hogy a történelem 
„csak úgy magától, véletlenszerûen” 
történik, vagy annak, hogy a legna-
gyobb pénzügyi- média- katonai- és 
politikai hatalommal bíró csoportok 
megpróbálják a világ eseményeit sa-
ját érdekeik szerint befolyásolni? 
Nyilvánvalóan ez utóbbinak, errŒl 
szól az emberiség egész történelme.

Ennek a liberális, világhódító erŒ-
szakhatalomnak a független, erŒs, sa-
ját megtartó hagyományokkal élŒ 
nemzetállamok a legnagyobb ellensé-
gei, mert azoknak még van esélyük 
ellenállni a pénzügyi- média- katonai- 
és politikai gyarmatosítási kísérletek-
nek. Egy tejeskávé állapotú multikulti 
elegy azonban erre már nem képes, 
azt csinál vele a birodalom, amit csak 
akar: biorobotként dolgoztatja, a kép-
ernyŒkön keresztül irányított fo-
gyasztó robotként pedig újra csak ki-
használja. Az ilyen lakossággá zül-
lesztett embertömeg már nem tud a 
mértéktelenül pénz- és hataloméhes 
világhódítók útjában akár csak egy 
szalmaszálat is keresztbe tenni.

A hódító így meg tudja tenni a kö-
vetkezŒ lépését, az Európai Egyesült 
Államok, majd a már egyetlen ameri-
kai központból irányított Transzatlanti 
Egyesült Államok létrehozását, ami-
vel közelít a világuralomhoz.

Az Európa elleni háború másik 
frontja a TTIP-nek nevezett, Amerika 
és Európa közötti transzatlanti sza-
badkereskedelmi megállapodás, ami-
nek tetŒ alá hozásán évek óta titok-
ban(!) tárgyalnak amerikai és európai 
vezetŒk. Mértékadó elemzŒk szerint a 
megállapodás egyértelmûen Ameri-
kának kedvez. Az amerikai központú, 
hatalmas tŒkeerŒvel és befolyással 
bíró multinacionális vállalatok még 
az elmaradt profit miatt is perelhetik 
majd az európai nemzetállamokat az 
általuk választott bíróságon, ha azok 
próbálják a hazai termelŒiket és fo-
gyasztóikat védeni. És jó eséllyel 
nyernek is.

A harmadik front
pedig a katonai erŒdemonstráció. 

Az állítólagos orosz agresszióra hivat-
kozva egyre több fegyvert és katonát 
vezényelnek Kelet-Európa országaiba, 
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már hazánkba is. Egymást érik a 
különbözŒ hadgyakorlatok. Jól mutat-
ja, hogy ki a támadó fél, ha megnéz-
zük a gyakorlatok helyszíneit: nem 
Oroszország gyakorlatozik Amerika 
partjai, határai közelében, hanem ép-
pen fordítva. Az ukrajnai háború, a 
bevezetett kölcsönös embargók mind 
Oroszországot, mind Európát gyön-
gítik. Az amerikai export pedig máris 
emelkedett. Ügyes! – mondhatnánk 
gúnyosan, ha nem a mi hátunkon (is) 
csattanna az ostor.

Az Európa elleni „évszázados, követ-
kezetes beavatkozási törekvés újabb 
nagy áttörése idejét éljük” – írta Csa-
pó Endre Ausztráliából. Azért olyan 
sikeres ez a beavatkozás, mert az eu-
rópai szocialista- és munkáspártok is 
cselekvŒ részei a hagyományos Euró-
pa elleni háttérhatalmi gépezetnek. 
Magyarul árulók. Még mindig olyan 
internacionalisták, mint száz évvel ez-
elŒtt. Kongresszusaikon ma is az In-
ternacionálét harsogják vöröslŒ fej-
jel. Tanulságos idézni ebbŒl néhány 
sort, hogy még világosabb legyen: 

„a múltat végleg eltörölni…” 
Igen, a független, keresztény nem-

zetállamok döntŒen fehérember-lak-
ta Európáját. 

„a föld fog sarkából kidŒlni…” 
Igen. Néhányszor már kidöntötték, 

most is ezen munkálkodnak. Napmint-
nap tapasztaljuk saját hazánkban is a 
népvándorlás kapcsán.

„és nemzetközivé lesz holnapra a 
világ” 

Na pont ez az, errŒl beszélünk: nem-
zetközi, multikulti tejeskávéelegy! 
Ezt akarják! Ezt akarja nemcsak a 
háttérhatalom Amerikában, hanem 
Nyugat-Európa több vezetŒje, az Eu-
rópa Parlament szocialista elnöke, ezt 
az Európai Bizottság elnöke, Jean-
Claude Juncker, aki a Der Spiegel 
1999/52. számában ezt nyilatkozta:

„Mi eldöntünk valamit, meghirdet-
jük, majd várunk egy kicsit, hogy mi 
történik. Ha nincs nagy felháborodás, 
mert legtöbben meg sem értik azt, 
amirŒl döntöttünk, akkor tovább foly-
tatjuk, lépésrŒl lépésre, míg már visz-
szaút nem létezik.” (Ifj. Tompó Lász-
ló - Hunhír.info 2015.09.04.)

Ezért nincs egységes európai fellé-
pés az Európa létét fenyegetŒ nép-
vándorlással szemben, és ezért akar-
ják még a védekezni akarók kezét is 
megkötni. Mert Œk is szemek a transz-
atlanti láncban, Œk is a háttérhatalom 
emberei Európa legmagasabb tisztsé-
geiben! A hazai kommunisták, szocia-
listák pedig ezeknek hízelegnek, és 
hangosan csaholva, farok-csóválva 
igyekeznek meggyŒzni idegen gaz-
dáikat feltétlen hûségükrŒl. Ami fel-
tétlen hûtlenséget jelent a magyar-
sággal szemben. 

Nehéz leírni, de azt hiszem, a fehér 
ember szempontjából Nyugat-Európa 
már lehet, hogy elveszett. Mivel ko-
rábban gyarmatosított, kizsákmányolt 
észak-afrikai, ázsiai országokat, on-
nan olyan nagy tömeg színes bŒrû 
gyarmatlakó bennszülött áramlott a 
gyarmatosító országokba vissza, hogy 
ezek már alig sorolhatók Európa még 
dntŒen fehérember-lakta részei közé. 
Elég egy rövid sétát tenni nagyváro-
saikban, hogy a saját szemével lássa 
az ember. Erre utaltam írásom ele-
én. Ezt a helyzetet tetŒzik internacio-
nalista, áruló vezetŒik.

Ezzel ellentétben a Baltikumtól a 
Balkánig, a Balti-tengertŒl az Adriai- 
és a Fekete-tengerig terjedŒ európai 

térben élŒ nemzetek soha nem voltak 
gyarmatosítók, hanem éppen ellen-
kezŒleg: gyarmatosítottak, hosszú idŒ-
kig megszálltak, kizsákmányoltak, 
szegények. Épp ezért megmaradtak 
Európa még döntŒen fehérember- 
lakta részeinek. Ez most elŒnyükre, 
elŒnyünkre válhat, mert természete-
sen Magyarország is ide tartozik.

Ahogy Magyarországnak joga van 
megvédeni önmagát, a Baltikumtól a 
Balkánig élŒ még fehér európai nem-
zeteknek is joguk van megvédeni ön-
magukat.

Ha a létünkre törô közös ellenség 
ellen szoros érdekszövetséget tu--
dunk kötni, akkor esélyünk lehet 
megvédeni önmagunk fehér euró-
pai országait.

E szövetség további pozitív hozadé-
ka lehetne a korábbi kölcsönös sérel-
mek okozta ellenségesség csökkené-
se.

Kardos Gábor filozófus a Magyar 
Nemzetben 2015. augusztus 19-én 
megjelent remek elemzŒ írásában – 
melyet a kuruc.info is közölt térké-
pekkel kiegészítve, s melyet érdemes 
mindenkinek elolvasni:

https://kuruc.info/r/7/147320/ 
megoldási javaslatként ezt írta: 
„Térségünk biztonságát tartósan 

csak az alapvetŒ sorsközösségben élŒ 
országok olyan szövetsége garantál-
hatná, amely által nagyjából százhúsz-
milliós ország jönne létre (az EU-nál 
jóval szorosabb szövetségben, közös 
haderŒvel és külpolitikával), amely 
minimum egy súlycsoportba kerülne 
Németországgal és Oroszországgal, 
de az önálló fejlŒdés és a nagy integ-
ráció-nyújtotta piaci lehetŒségek ré-
vén elég hamar gazdaságilag akár 
jóval erŒsebb is válhatna ezeknél.”

Egyetértek a mondat elsŒ felével és 
az írás legtöbb állításával, de az EU-
nál jóval szorosabb szövetség, közös 
haderŒ és külpolitika javaslatával 
nem. Mert ahogy a mostani EU mû-
ködésképtelen, az még inkább az len-
ne. Nem lehet egy országba gyúrni 
Észtországot Bulgáriával, Lettorszá-
got Macedóniával.

Önálló országok szoros érdekszö-
vetsége, katonai szövetsége akár a 
NATO helyett is igen, egyesülése 
nem.

Egy ilyen szövetség Nyugat-Európa 
és Oroszország között növelné az 
egész földrész biztonságát, csökken-
tené egy valódi háború kirobbanásá-
nak az esélyét. 

Európa déli határait le kell zárni az 
ellenŒrizetlen és ellenŒrizhetetlen tör-
vénytelen invázió elŒtt. Aki valóban 
üldöztetés elŒl menekül, az termé-
szetesen a határátkelŒknél hivatalo-
san és teljesen jogosan kérheti a vé-
delmét. Ott, Európa déli határainál 
vagy azon kívül.

Ezt a határt katonáknak, határŒrök-
nek, akár önkéntes polgári századok-
kal is kiegészítve kell védeniük min-
den rendelkezésre álló eszközzel. Ma-
gyar katonáinkat azonnal vissza kell 
hívni a távoli harcmezŒkrŒl, ahol ép-
pen a rossz oldalon, a világhódítók 
oldalán harcolnak olyan háborúkban, 
melyekhez a magyarságnak semmi 
köze sincs.

Csak így állítható meg az Európát 
elözönleni készülŒ invázió, és ŒrizhetŒ 
meg a fehérember több évezredes 
Európájából az, ami még megmaradt.

Gönyû, 2015. szeptember 6-án.
Dr. Nagy Gergely 

önkormányzati képviselŒ

Fehér tej és fekete kávé a népvándorlás tükrében
2015. szeptember 7. Budapest

(Kivontos közlés)
... Arról beszéltünk itt márciusban, 

hogy Magyarországnak önálló külpo-
litikával kell mûködnie. Az önálló kül-
politikának az a lényege, hogy az ere-
dŒje a magyar érdek, a mércéje pe-
dig a magyar emberek boldogulása. 
Ha a külpolitika szervilis, hogyha 
megfelelési kényszertŒl vezetett, ak-
kor gúzsba köti saját magát, és nem 
tud megfelelni annak a mércének, 
amit vele szemben támasztunk, 
vagyis  a külpolitikát olyan emberek 
hajtsák végre a világban, akik számá-
ra a legfontosabb a magyar érdek.

Ez egy közhely is lehetne, ha nem 
Magyarországon lennénk, ugyanis a 
magyar külpolitikának másfajta ha-
gyományai is vannak. Van egy másik, 
jól kidolgozott – nem akarok minŒsé-
gileg leértékelni olyan külpolitikai 
doktrínákat, amelyeknek bár tartal-
mával vitatkozom, de intellektuális 
minŒségük egyébként erŒs – külpoli-
tikai hagyománya és iskolája is a 
magyar politikának, ez pedig a le-
csatlakozásnak a külpolitikája, ami 
mindig valaki máshoz való csatlako-
zásból vezeti le, hogy mi a magyar 
érdek. Ezen szeretnénk fordítani, de 
ennek a hagyománya elég erŒs azért 
közöttünk. A bennünket igazságta-
lanul ért nemzetközi támadások pedig 
ezt még föl is erŒsítik. (...]

Minél inkább támadják Önöket, an-
nál erŒteljesebben fogalmazzák meg 
az álláspontjukat, ne annál puhábban, 
ne annál igazodóbban, ne annál rava-
szabbul, hanem annál szikárabban, 
annál világosabban. ...  Udvariasak 
legyenek, rugalmasak, barátságosak, 
de jottányit se engedjenek tartalmilag 
abból az álláspontból, amit képviselni 
kell. Ez a legfontosabb dolog, amit 
kérni szeretnék ÖnöktŒl.

Láthatják, hogy egy képmutató vi-
lágban élünk, és nekünk képmutatás-
ban több száz éves lemaradásunk 
van. ... A francia külügyminiszter 
megtámad bennünket a kerítésünk 
miatt, a miniszterelnöke meg felavat 
egy kerítést. Mi, magyarok meg azt 
gondolnánk, hogy szégyelljük magun-
kat.  Az osztrákok azt mondják, hogy 
tŒlünk többen mennek oda, mint kel-
lene, és ha megnézem a számokat, 
tŒlük sokkal többen mennek Német-
országba, mint tŒlünk mentek hozz--
ájuk. 

Ezek után beszéljünk a legfontosabb 
kérdésrŒl, az elhibázott világpolitiká-
ról. Mindannyian tudjuk, hogy az a 
folyamat, amelynek a kellŒs közepé-
ben vagyunk, amely ha úgy tetszik, 
ránk rúgta az ajtót, az nem elŒzmé-
nyek nélküli. Ha egy jelentŒs nemzet-
közi szereplŒ úgy dönt, hogy, mond-
juk, Líbiában megdönti az éppen 
hivatalban lévŒ és neki nem tetszŒ 
kormányt, és ennek eredményekép-
pen vállalja annak kockázatát, hogy 
ott káosz alakul ki, tehát nem egy 
szervezett ellenzék lép a korábbi kor-
mány helyébe, hanem majd elzavar-
juk Kadhafit, mert nem felel meg a 
különbözŒ nyugat-európai, amerikai 
érdekeknek, és nem felel meg az uni-
verzális emberjogi eszményeknek, és 
ezért morálisan felhatalmazva érzi 
magát a világ – egyébként mi is tá-
mogattuk ezeket a lépéseket –, hogy 
eltávolítsa, és utána káosz jön létre, 
és nincs többé olyan állam, amely 
szigetelje az Afrika belsejébŒl érkezŒ, 
jobb élet reményében meginduló 

tömegeket, nos, akkor ezek meg fog-
nak érkezni Európába. Jól emlékszem 
arra, hogy Berlusconi miniszterelnök 
úr világosan elmondta nekünk, ami-
kor arról tamáskodtunk az Európai 
Unió vezetŒi, hogy mi legyen: Kadha-
fi menjen, Kadhafi maradjon, szabad-
e föllépni vele, mit és hogyan lehet 
tenni? Berlusconi világosan meg-
mondta, hogy neki megállapodása 
van velük, pénzügyi és politikai meg-
állapodása, ennek része, hogy biztosít-
ják Líbia Európa felé esŒ határainak 
a védelmét és így onnan menekült 
áradattól Olaszországnak nem kell 
tartania. Ô ezt világosan elmondta. 
Azt kérte, hogy ne rombolják le a 
nagy nyugati hatalmak Líbiát anélkül, 
hogy gondoskodnának a mély Afri-
kából érkezŒ menekültáradat megfé-
kezésérŒl. 

Vagy hasonlóképpen: miközben dön-
tés született a nemzetközi politikában 
arról, hogy Szíriában be kell avatkoz-
ni, és a legmodernebb haditechnoló-
giát vetette ott be a Nyugat – szövet-
ségesként egyébként, hallgatólagos 
támogatással mi is ott voltunk ebben, 
tehát amikor most beszélek, nem má-
sok felelŒsségérŒl beszélek, hanem 
annak a nagy közösségnek, a nyugati, 
atlantista politikai közösségnek a fele-
lŒsségérŒl beszélek, ahova mi is tarto-
zunk –, amikor ezt megtettük, akkor 
senki nem gondoskodott arról, hogy 
egy ilyen beavatkozás után elŒálló, 
egyáltalán nem kizárható anarchia 
esetén mit fogunk tenni. Még ponto-
sabban mondom: az Egyesült Államok 
fölkészült erre, mint tegnap láthatták, 
be is jelentette: mindegy, honnan, 
akár Szíriából is, Œk nem fogadnak be 
senkit. Mindenkire egységes nemzet-
közi jog érvényes, a menekültügyi 
konvenciók ránk ugyanúgy érvénye-
sek, mint rájuk. Mégis több ország 
világossá tette, így Ausztrália azt 
mondta, nem fogad, Amerika meg-
mondta, nem fogad, Izrael megmond-
ta nem fogad. 

TegnapelŒtt az Öböl-államok, ame-
lyek egyébként vallásilag, kulturáli-
san egy civilizációhoz tartoznak a 
most Európa felé tartó emberekkel, 
is azt mondják: nem fogadnak. Csak 
Európa! Mindenki fölkészült erre az 
egyébként nem kívánatos, de esetleg 
elŒálló helyzetre, mindenkinek van 
politikai döntése erre, minden ország 
polgárai úgy érezhetik – Ausztrália, 
Amerika, Izrael, Öböl-államok –, hogy 
a vezetŒi urai a helyzetnek, döntése-
ket hoznak, és annak érvényt szerez-
nek – egy szereplŒ kivételével: mi, 
európaiak. Ma így áll a helyzet, és 
Önöknek ebben a nagyon nehéz kö-
zegben kell helytállniuk.

Ráadásul az is nyilvánvaló, ezt most 
elsŒ kézbŒl mondhatom Önöknek, 
hiszen a múlt héten az Európai Unió 
minden vezetŒjével sikerült tárgyal-
nom, hogy semmilyen terv nem léte-
zik a válsághelyzet kezelésére. A 
mostani helyzetben a baj is nagy, de 
ennél még nagyobb baj, hogy nincs 
európai terv arra, hogyan kezeljük 
ezt a helyzetet. 

 Mma Európa a külsŒ határait nem 
képes ellenŒrizni. Egész addig, amíg 
nem ellenŒrizzük a külsŒ határainkat, 
nem tudjuk megmondani, hogy végül 
is majd hány embert kell szétoszta-
nunk. A magyar álláspont nem a 
kvóta ellen van. A magyar álláspont 
nem zárja ki, hogy errŒl a kvótáról 

(Folytatás a 11. oldalon.)

Orbán Viktor beszéde a külkép-
viselet-vezetôk értekezletén



5. oldalMAGYAR ÉLET2015. szeptember 24.

A Bondi Junction-ban található Easts Bondi büszkén mondhatja magát
a Sydney Roosters otthonának. 

A hét 7 napján reggel 9-től hajnali 6-ig nyitvatartó klub két étteremmel, díjnyertes 
szakácsokkal, kávézóval és sportbárral, különteremmel és  különböző tevékenységekkel 

büszkélkedhet, beleértve egy havonta megrendezett ingyenes showt, heti készpénz 
promóciókat, tombolát, bingót, pókert és szórakoztató műsorokat. 

Csatlakozzon mindössze $7-ért és rögtön visszakap 5 dollárt, amit elkölthet a klubban, 
miközben élvezheti a tagság folyamatos előnyeit, mint például 10% kedvezményt az étel- és 

italvásárlásból, és a lehetőséget, hogy osztozzon a több mint $3000 heti nyereményből! 
Minden csütörtökön és pénteken készpénz nyereményeket sorsolunk ki, amiből minden 

hónap első csütörtökén $5000-t nyer egy szerencsés tagunk. 
Plusz október 30.-án pénteken $5000 nyereményt osztunk szét.

A klub széles körű szórakozást nyújt.
Oktoberfest két élvezetes, szórakoztató rendezvénnyel érkezik Easts Bondi-ba készpénz 

nyereményekkel, népitánccal, német és angol szórakoztató műsorral és egybekkel!
Csatlakozzon hozzánk október 1-én csütörtökön, amikor $6,500 készpénz nyereményt 

osztunk szét, miközben három órán át német népitánc együttes és a Braumeisters 
német polkazenekar szolgáltat non-stop zenés szórakoztató műsort.

Ünnepeleje stílusosan az Oktoberfestet október 31-én szombaton, 2 fogásos európai 
vacsorával, melyen díjnyertes művészeink  szórakoztatják a közönséget mindössze $39*-ért.

Foglaljon máris helyet, mert a jegyek hamar elfogynak!
November 28.-án szombaton a klub a Mama Miá-t látja vendégül, mely vacsorával 

egybekötött show mindössze $35**-ért. A remek ABBA tribute keretében elhangzanak 
a legnagyobb slágerek, köztük a  Waterloo, SOS, Dancing Queen 

és természetesen a Mama Mia!  
A klub a heti tevékenységek széles skáláját kínálja, ahol kellemes időt tölthet 

családjával és barátaival és új ismeretségeket köthet. Ennek része a minden szerdán, 
pénteken és vasárnap rendezett tombola, a keddi és csütörtöki bingó,

valamint a hétfő és péntek esti póker.
Havonta egyszer nagy tombolát rendeznek  $3000  értékű nyereményekkel!

Kényelmük érdekében a hét 6 napján ingyenes buszjárat veszi fel és
viszi haza az erre igényt tartó keleti városrészben lakó tagokat. 

Easts Bondi számos étkezési lehetőséget kínál. Nyitva van 7 napon át ebédre és 
vacsorára. A Bistro One ízletes menüt, többek között $12-os ebédeket és $15-os 

vacsorákat ajánl hétköznap, hétvégén pedig népszerű hagyományos vasárnapi sültet. 
A díjnyertes szakácsokkal és napsütéses szabadtéri étkezővel büszkélkedő klub 
Bondi Junction rejtett ékköve. Ezenkívül ott van még az Oriental Jewel étterem,

amely kínai konyhát & yum chat kínál.

Csatlakozzon még ma és élvezze a tagság előnyeit!*tagoknak ($45 nem tagoknak)
**tagoknak ($42 nem tagoknak)

Az East Group 5 klubbal büszkélkedhet Sydney-szerte beleértve a Waverley Bowling Club-ot, 
Berkeley Sports Club-ot, Kingswood Sport Club-ot és a Woy Woy Leagues Club-ot.

$6,500 készpénz nyereményosztás & 
német szórakoztató műsor 

Október 1-én csütörtökön este 6.30-9.30 DÍJMENTES

Kétfogásos európai vacsora 
& showműsor 

Október 31-én szombaton este 7-től $39*
+



A Nyugat-európai Országos Magyar 
Szervezetek Szövetségének közgyû-
lésén a szervezet minden tagja egysé-
gesen kiállt a magyar kormánynak a 
migránshelyzet kezeléséért végzett 
munkája mellett ---- közölte a nemzet-
politikai államtitkárság.

A hétvégén Frankfurtban rendezett 
tanácskozáson a kormányt Grezsa 
István, a Miniszterelnökség határon 
átnyúló beruházásokért felelôs mi-
niszteri biztosa és Szilágyi Péter, a 
nemzetpolitikai államtitkárság kabi-
netfônöke képviselte.

A szövetség szervezetei megerôsí-
tették, hogy Nyugat-Európában nem 
egyezik a lakosság, illetve a kor-
mányzatok álláspontja a migránshely-
zet kezelésével kapcsolatban. A köz-
gyûlés külön nyilatkozatban foglalt 
állást az utóbbi idôben Magyarországot 
ért méltánytalan támadásokkal szem-
ben, ebben elutasították a valóság 
„szelektív bemutatását”, és a jogi ket-
tôs mérce alkalmazását.

Mint írták, meggyôzôdésük, hogy a 
magyar hatóságok igazságosan és jog-
szerûen járnak el, miközben a nemzet-
közi egyezményeknek érvényt szerez-
nek.

Egyúttal felszólították a médiát és a 
felelôs európai vezetôket, hogy térje-
nek vissza a tárgyilagos megközelí-
téshez, és ne veszélyeztessék a közös 
Európa egyensúlyát, a kontinens pol-
gárainak biztonságát ---- olvasható az 
MTI-hez eljuttatott dokumentumban. 

A tanácskozáson a közlemény szerint 
Szilágyi Péter beszámolt az idei Ma-
gyar Diaszpóra Tanács ülésének elô-
készületeirôl, valamint a Nyugat-eu-
rópai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége szervezeteit érintô támo-
gatások alakulásáról.

A közgyûlés résztvevôi tájékoztatást 
nyújtottak a Franciaországi Magyarok 

Szövetségének megalakulásáról, ezzel 
már tizennégy tagúvá bôvült a szerve-
zet, amely ---- mint a közleményben 
olvasható ---- jelzi a nyugat-európai 
magyarság további erôsödését. A ta-
nácskozás résztvevôi kiemelték, hogy 
kérésüknek megfelelôen a Kôrösi Cso-
ma Sándor-program ösztöndíjasai ki-
lenc hónapon át dolgozhatnak.

* * *
A legtöbb felmérés szerint az önálló 

katalán állam hívei nagyon szûken, de 
abszolút többséget szereznének a 
szeptember 27-én esedékes katalán 
idô elôtti tartományi választásokon, 
ezért mától kifejezetten kemény kam-
pányra kell számítani. Ez ráadásul 
idén egybeesik a katalán nemzeti 
gyásznappal, a La Diadával, és ponto-
san kifejezi a feszült belpolitikai lég-
kört, hogy a függetlenséget ellenzô 
helyi spanyolok és katalánok ma in-
kább lemondtak saját ellenrendezvé-
nyeikrôl.

A hivatalosan most kezdôdô katalán 
választási kampánynak Pedro More-
nés, a spanyol védelmi miniszter adta 
meg a baljós alaphangot, mert a köz-
rádiónak adott interjújában burkoltan 
kilátásba helyezte a hadsereg kataló-
niai beavatkozásának lehetôségét. A 
madridi kormány szóvivôje szinte rög-
tön korrigálta Morenés szavait, de a 
jelek szerint Katalóniában sem egysé-
ges a függetlenségi tábor. Fôleg azért, 
mert szétesett az Artur Mas tarto-
mányelnök által vezetett mérsékelt 
nacionalista párt (a kereszténydemok-
rata-liberális Összetartás és Egysége-
sülés –--- CiU), amely három éve elin-
dította a már nem önrendelkezési, 
hanem inkább önállósodási folyamatot, 
és egyértelmûen a baloldali pártok 
vették át az irányítást.

A katalán választások elôtti helyzetrôl 
megkérdezték Enric Julianát, a spa-

nyol nyelven is megjelenô katalán 
napilap, a La Vanguardia igazgató-
helyettesét is. Szerinte a választások 
elôtti legfrissebb felmérés alapján hi-
ába van meg most szûken a független-
ség híveinek abszolút többsége, ez 
inkább bonyolult patthelyzetre utal, 
ezért megnehezíti az önállóság azon-
nali egyoldalú kikiáltását, és csak kö-
zéptávon mozdulhat el valamelyik 
irányba. A 135 tagú autonóm katalán 
parlamentben az Együtt az igenért 
nevû egységes pártlista 68 vagy 69 
mandátumot szerezne, de csak akkor, 
ha csatlakozik hozzá az egyik radikális 
baloldali párt is.

A lap madridi tudósítója másik kér-
désre leszögezte, hogy közép- vagy 
hosszú távon el tud képzelni tartós 
megoldást Barcelona és Madrid elhú-
zódó konfliktusára, de jelenleg nem 
tud olyan katalán politikusról, akit 
mindkét fél elfogadna madridi kor-
mányfônek. Tavaly novemberben kö-
zölt elemzése megállapította, hogy a 
katalán Juan Prim tábornok és politi-
kus volt az utolsó ilyen „közös” kor-
mányfô, de halála –-- 1870 vége --– óta 
Madrid kerülte ezt a lehetôséget. Ju-
liana hangsúlyozta, hogy például 
Nagy-Britanniában választottak már 
skót miniszterelnököt, nem is egyet.

* * *
A magyar Szent Korona a Magyar 

Koronaôrök Egyesületének kíséreté-
ben érkezett Szilasra.

A nap eseményei a községi hivatal 
elôtti park különbözô helyszínein: a 
rózsakertben, a Dr. Pázmány Zoltán 
Emlékházban, a kultúrházban és a 
délután folyamán, a szabadtéri színpa-
don zajlottak.

A Szent Korona-menet indulása a ha-
rangzúgás után a helyi halastó mellôl 
vette kezdetét és Szilas fô utcáján ke-
resztül érkezett a Rózsakertbe. A 
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Figaro 
Házassága

Wolfgang Amadeus Mozart örök-
zöld operáját a Figaro házasságát már 
több mint 200 éve a világ minden ope-
raházában elôadják. A zseniális oszt-
rák zeneszerzô remekmûvét most ne 
zenei szempontból nézzük, hanem a 
librettó történelmi és politikai hátteré-
nek részleges vizsgálatát próbáljuk 
elvégezni.

A 18. század a felvilágosodás (angolul 
enlightenment) kibontakozódását és a 

feudális államrend elleni küzdelem 
fokozódását jelentette Franciaország-
ban, ahol ez a harc a század végén a 
Nagy Francia Forradalom gyôzelmé-
vel, a királyi házaspár és sokszáz ne-
mes kivégzésével, a forradalom saját 
fiait (Danton, Robespierre) felemésztô 
Nagy Terrorral és a napoleoni hábo-
rúkkal végzôdött.

Manapság nagyon izgalmas életrajzát 
ritkán emlegetik és Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais-t csak mint 
drámairót ismerjük. Örökbecsû drá-
máját a Szevillai Borbélyt (1775) felül-
múlta az 1778-ban bemutatott Figaro 
házassága. Ez a két híres darabja ki-
pellengérezi az üresfejû, léha arisztok-
ráciát, komédiái szellemi elôjátékát 
jelentik a királyság megdöntésének.

Mozart elsô közös munkája Lorenzo 
Da Ponte szövegíróval Figaro Házas-
sága volt. Nagy meglepetést okozott, 
hogy annak ellenére, hogy mind Fran-
ciaországban, mind más európai or-
szágban is tiltó listára tették Beaumar-
chais színmûvét Lorenzo Da Ponte 
Bécsben engedélyt kapott rá, hogy 
opera szövegkönyvet készítsen a 
Figaro Házasságából. A színdarab 
ellenzôit fôleg az háborította fel, hogy 
egy elég kényes témát érint: az elsô 
éjszaka kegyúri jogát (Droit de seig-
neaur).

Csak a huszadik század utolsó évti-
zedében derült ki végre, hogy ez az úri 
jog nem létezett, itt csak egy széles 
körben eltejedt mitoszról van szó ami 
a felvilágosodás korszakában hasznos 

szellemi fegyvernek bizonyult az 
arisztokrácia ellen. Voltaire is megtá-
madta ezt a „jogot”.

1995-ben a francia Alain Boureau 
tanulmányában a 13-tól a 20. századig 
terjedô idôszak írásbeli anyagát vizs-
gálva csak 72 állítólagos esetrôl ér-
tesült. Ebbôl 5 esetben történt az, hogy 
az úr pénzt kért azért, hogy nem fogja 
„igénybe venni” a fiatal menyasszonyt. 
A többi 67 történetnek semmi köze 
nem volt a droit de seigneurhoz, ha-
nem ahhoz, hogy a menyasszony egy 
másik uraság falujába költözött és 
ezért a veszteségért a földesurat pénz-
zel kárpótolni kellett. Egyetlen esetben 
sincs bizonyíték arra, hogy az úr való-
ban lefeküdt volna a menyasszonnyal.

Ahogy erre Adrian Mourby rámu-
tat, nagyon sok mítosz van ahol a hi-
ányzó bizonyíték ellenére széles töme-
gek hisznek a mítoszban. Példának 
felhozza, hogy az Elsô Világháború 
alatt a Szövetséges országokban „min-
denki tudta”, hogy a német katonák 
csecsemôket öltek meg és ETTEK 
MEG Belgiumban és a megszállt 
francia területeken.

Az idén novemberben az Australian 
Opera mûvészei lejönnek Sydneybôl 
Melbourne-be, hogy új színfalakkal és 
18. századi öltözékkel Mozart gyönyö-
rû Figaro Házasságával szórakoztas-
sák a közönséget. Érdemes lesz elmen-
ni!

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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Magyar Szent Korona ünnepélyes fo-
gadásán köszöntôt mondott Czimbal-
mosné Molnár Éva, Magyarország 
pozsonyi nagykövete, Bugár Béla, a 
Most-Híd elnöke és Berényi József, 
az MKP elnöke, valamint Pethô 
Attila, a Csemadok Komáromi Terü-
leti Választmányának elnöke, Tóth 
Péter, Szilas község polgármestere 
és Szukola István, a Csemadok Szilasi 
Alapszervezete elnöke.

Bugár Béla beszédében elmondta, a 
Szent Korona a magyar keresztény 
állam jelképe, amely az egység, az ál-
lamalapítás és az összetartozás üzene-
tét közvetíti. Arra kötelez, hogy védjük 
örökségünket. Olyan értékek szimbó-
luma, mint a tolerancia, a felebaráti 
szeretet és a szolidaritás. Egy mûködô 
közösséget ezen értékek mentén úgy 
építhetünk fel, ha félreteszünk minden 
politikai és személyes viszályt és 
figyelembe vesszük mások vélemé-
nyét.

Berényi József: Még mindig van idô 
az összefogásra. Berényi József kö-
szöntô szavai után kihangsúlyozta, 
hogy két párt vezetôje van ma itt jelen. 
„A helyzet komolysága és ünnepé-
lyessége megkívánja bátran kimon-
dani: sorsfordító idôszak elôtt állunk. 
Parlamenti választások lesznek. Még 
mindig van idô, hogy azok a szép sza-

vak és gondolatok, amelyek megfo-
galmazódtak ezen a színpadon, csele-
kedetté váljanak, még mindig van idô, 
hogy ne egymásnak szembe menjünk, 
hanem egymást kiegészítve együtt 
induljunk a parlamenti választásokon” 
–-- jelentette ki Berényi.

„Még mindig van idô arra, hogy fél-
retegyünk minden ellentétet és közö-
sen, együtt tegyünk meg mindent 
azért, hogy a magyarok által lakott 
régiók felzárkózhassanak és megôriz-
zük a magyar identitást ebben az or-
szágban. Jelentôs az asszimiláció, je-
lentôs az elvándorlás. A tét nagyon 
nagy. Sorsfordító parlamenti választá-
sok elôtt állunk. Ne adjuk meg mások-
nak az esélyt, hogy rólunk döntsenek. 
Adjuk meg magunknak az esélyt, hogy 
ne csak ilyen ünnepeken, ilyen emelke-
dett pillanatokban legyünk együtt a 
színpadon, hanem együtt szólítsuk 
meg a 2016-os parlamenti választáso-
kon a magyarságot” –-- fogalmazott az 
MKP elnöke.

Majd az újonnan épült Dr. Pázmány 
Zoltán Emlékház átadási ünnepsége 
következett. Az emlékház szalagjának 
átvágására Tóth Péter, Szilas község 
polgármestere az emlékház megépíté-
sének kezdeményezôjét, Puss Sándor 
jezsuita szerzetest kérte fel.

Itt kapott méltó helyet a Szent Koro-

na, melyet a nap folyamán szabadon 
megtekinthettek az érdeklôdôk. A 
szervezôk fotózási és fényképezkedési 
lehetôséget is biztosítottak a Szent Ko-
rona és a Koronaôrség társaságában.

A kultúrházban Woth Imre, a Ma-
gyar Koronaôrök Egyesületének elnö-
ke tartott elôadást A Szent Korona 
titokzatos történelme címmel. Az elôa-
dó sok érdekességet osztott meg a 
Szent Korona kevésbé ismert múltjá-
ról a nagyszámú közönséggel. Az elôa-
dás után a Szent Korona történelme 
címû interaktív kiállítást is megnézhet-
ték a látogatók.

A kiemelt programok mellett kiegé-
szítô programokkal is várták az érdek-
lôdôket, kicsikre és nagyokra egyaránt 
kellemes kikapcsolódás várt, részt ve-
hettek a Magyar Királyi Honvéd Ha-
gyományôrzôk kiállításán, sétarepü-
lésen, kézmûves-foglalkozásokon vagy 
akár a falunézô kisvonatra is felülhet-
tek.

Kora délután a szabadéri színpadon a 
keresztény-keresztyén áhítat mellett 
népdalcsokor, táncbemutató, a Vissz-
hang zenekar akusztikus koncertje 
várta a közönséget. Az esti órákban a 
Felvidéki Rockszínház mûvésze, 
Kiripolszky Péter adott koncertet, 
majd az egész napos kulturális progra-
mot a Vox Megere zenekar fellépése 

zárta. (felvidek.ma)
* * *

Budapestrôl neveztek el utcát a török 
fôvárosban. Az ünnepségen Tarlós 
István kifejtette, hogy az ankarai 
Budapest utca tovább erôsíti a török és 
a magyar nép közötti mély köteléket, 
valamint a két város közötti szoros 
együttmûködést. Felidézte, hogy feb-
ruárban Budapesten írták alá a török 
és a magyar fôváros testvérvárosi 
egyezményét, amellyel új alapokra he-
lyezôdött a két település viszonya.
Melih Gökcek, Ankara fôpolgármes-

tere kiemelte, hogy korábban az 1429-
es számot viselô, 20 méter széles, 1320 
méter hosszú utca a fôváros jómódú 
Cukurambar kerületében, a központtól 
néhány kilométerre, Törökország több 
neves egyetemének tôszomszédságá-
ban található. A török fôpolgármester 
reményét fejezte ki, hogy 2016-ban 
Budapesten az Ankara utcát is felavat-
hatják.

* * *
Matteo Renzi miniszterelnök bea-

vatkozását kérte Valle d’Aosta olasz 
tartomány kormányzója, miután Cha-
monix francia alpesi üdülôváros pol-
gármestere biztonsági aggályokra hi-
vatkozva lezárt egy népszerû sétautat 
az Alpok és egyben Nyugat-Európa 
legmagasabb hegyén, a Mont Blanc-
on, egy olyan helyen, ahol nem tudni, 
hol húzódik a határ.

Az olasz fél szerint a franciák olasz 
területen helyezték el a kaput, amely 
megakadályozza az eljutást az Óriás 
gleccsere nevû, sok látogatót csalogató 

jégmezôre az olasz oldalon újonnan 
létesült drótkötélpálya végállomásá-
tól.

A szokatlanul meleg nyár és a felvonó 
átadása nyomán az elmúlt hónapokban 
felszökött a térségbe látogató turisták 
száma, és mindkét ország illetékesei 
aggódni kezdtek, hogy rosszul felsze-
relt és tapasztalatlan emberek, köztük 
gyermekek sokasága keresi fel a 
gleccsert, amelyen több száz méter 
mély üregek és szakadékok is elôfor-
dulnak.

Olasz részrôl megelégedtek a figyel-
meztetô táblák kihelyezésével, Chamo-
nix polgármestere azonban sorompót 
állíttatott fel a hegyen, ahol nincs 
kijelölve a pontos határ. Az olaszok azt 
állítják, hogy az útzárt olasz területen 
létesítették, és kijelölt határ hiányában 
ezt a franciák sem tudják bizonyos-
sággal cáfolni, és a két fél helyrajzi 
nyilvántartásai nem egyeznek. Az 
olaszországi Courmayeur polgármes-
tere szerint az útzár akadályozza az 
üzleti tevékenységet a térségben, 
ezért a sorompót le kell szerelni.

A viszály megoldhatatlannak tûnik, 
ezért Augusto Rollandin, az észak-
olaszországi tartomány kormányzója 
a határvita „magas szinten” történô 
rendezését kérte a kormányfôtôl szer-
dai levelében.

A határvonalat egy 1860-as egyez-
mény írja körül, eszerint egy vízvá-
lasztó tekintendô a határnak, a nyom-
vonal azonban nincs pontosan 
kijelölve.

* * *
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Nixontól Rockefellerig
1974. augusztus 9-én rövid levél 

ment ki a Fehér Házból: To the 
Honorable Henry A. Kissinger, The 
Secretary of State, Washington, D. C. 
– Dear Mr. Secretary, I hereby resign 
the Office of President of the United 
States – Sincerely, (s) Richard Nixon.

Nem sok dolga volt az elnöknek 
vele, elôre meg volt gépelve napok 
óta – kézjegyét sem tette rá – csak 
intett, hogy vihetik. 

Talán túl sokáig tartott, míg rájött 
arra, hogy valóban mennie kell – egé-
szen dicstelenül. Pedig ismerhette 
környezetét, a körülötte kierôszakolt 
változások kérlelhetetlen keresztül-
vitelét, érezhette jó idô óta a politikai 
légkör változását, sejthette volna, 
hogy nem ôvele mondatják el az új 
idôknek új dalait. Vagy nem mérte 
volna le, hogy az egyre erôsödô Wa-
tergate hajszában az ô feje a tét? 
Egyben viszont igazat adhatunk neki: 
nem tudhatta, mit vétett azok ellen, 
akiknek szándékát végrehajtotta 
Amerika választó polgárainak rút 
cserbenhagyása árán.

Amivel Nixont vádolták, nem több, 
mint esetleges kihágás: hallgatózás az 
ellenpárt kulcslukánál és az igazság 
elhallgatása, hogy a huncutság ne jus-
son nyilvánosságra. Mindez olyan 
gyakori és természetes politikai 
csínytevés, amit a világ kezdete óta 
ûznek az emberek. Az pedig, hogy 
pénzt fogadnak el a jelöltek, amirôl 
nem kell elszámolni, éppen Ameriká-
ban a világ legtermészetesebb dolga. 
Mégis a semmibôl végtelen tengeri 
kígyó lett a hírközlô média majd két-
éves szózuhatagában.

Az egész ügy félelmetesen hasonlít 
a Rajk-perre. Ott is egyre csak da-
gadt a peranyag a rendszer ugyan-
csak megbízható embere ellen, akivel 
ugyanúgy elhitették, hogy az ország 
(helyesebben a párt) érdekében kell 
eljátszani a szerepet, vállalni a bûnös-
séget, amit természetesen nem követ 
nagy büntetés, csak amolyan formai 
eljárás. Módfelett csodálkozhatott 
Rajk, amikor elvtársai cipelték a kö-
tél alá. Így bízott Nixon is valamilyen 
fordulatban, amelynek logikusan kö-
vetkeznie kellett, mindenben engedel-
mes magatartása után.

Amerikának egyetlen elnöke sem 
indult a választásokon olyan antibol-
sevista tekintéllyel és bizalommal, 
mint Nixon. Oldalakat lehetne megtöl-
teni az idézetekkel, amikkel figyel-
meztette a nemzetet és a világot a 
kommunizmus részérôl várható ve-
szedelemre. Soha még amerikai elnök 
ekkora csalódást nem okozott válasz-
tóinak és a világnak, és a bûne, a 
választók részére, nem a hangsza-
lagok körüli füllentése, hanem az a 
folyamatos hazugság, ami választási 
ígéretei és elnöki cselekedetei között 
van. Hogy Nixont a köznép – melynek 
gondolkodását még mindig az istenhit 
és a haza iránti hûség tiszta fogalmai 
irányítják – minden cselekedete 
ellenére az elsô elnöksége négy éve 
után is a maga jelöltjének tartotta, 
annak az a lélektani oka, hogy az 
emberek gondolkodásában erôs az 
ország intézményei, fôleg az elnökség 
iránti tisztelet, mert ezekben látja 
még mindig a polgári jólét és nagy-
hatalmi állapot biztosítékát. A nép 
hisz, mert hinni akar vezetôjében. 
Richard Nixon nem érdemelte meg a 
bizalmat.

Ahogy a hosszúra nyújtott vietnam 
háború „no-win” politikája eloldott 
minden reményt a bolsevista terjesz-

kedés megállítására, úgy olvadt el a 
Republikánus Pártba vetett bizalom 
az amerikai konzervatív gondolko-
dású tömegek lelkében Nixon kor-
mányzása alatt. Az elkövetkezô más-
fél évre Amerikának olyan kormá-
nya van, ami ellen szavazott. A Re-
publikánus Párt már nem az ami volt, 
de (a sajtó jóvoltából) már a közvéle-
mény sem egészen az, ami 1968-ban 
volt.

Ez meg is mutatkozott az 1972-es 
választásokon, bár a baloldaliak jónak 
látták, ha az immár engedelmes 
Nixonnal hajtatják végre az uralmu-
kat elôkészítô változásokat, mert így 
kevésbé fog gyanút az ország népe. 
Nixont így a liberális ellenzék is 
(közvetve) segítette az elnökségre 
1972-ben. A Demokrata Párt jelöltje 
George McGovern volt. Ennek a poli-
tikusnak oly alacsony volt a népszerû-
sége, hogy jelölése érthetetlen volt, 
avagy mintha az ellenzék is Nixon 
malmára hajtaná a vizet. És valóban 
– ez ma már világosan kimutatható – 
ha a liberálisok gyôznek 68-ban, Ame-
rika kormánya nem tudta volna úgy 
végrehajtani a külpolitikai irányvál-
tozást, mint a republikánus Nixon 
alatt. 

A nép rögzített képekben gondolko-
dik és nehezen kételkedik a vezetô-
ben, akit megválasztott. Különösen az 
amerikai nép gyermeki naívsággal 
azonosítja magát az elnökkel és – 
amint láttuk Nixon esetében is – 
szinte észre sem veszi, hogy becsap-
ták. A többit elvégzi a sajtó és az a 
sovány vigasz, hogy Nixon még így is 
jobb, mintha McGovern lett volna az 
elnök. Így vált Nixon a liberálisok 
(baloldaliak) használható eszközévé 
és ô sem hitte, hogy ha eljátszotta a 
kirótt szerepet, akár egy hitvány 
banánhéjon is elcsúsztatják. A szerep 
pedig a kapunyitás volt Vörös Kína 
és a Szovjetunió részére. És Richard 
Nixon mindenben igyekezett úgy mo-
zogni, mintha a kezdeményezés tôle 
eredne és nem Henry Kissingertôl.

Kezdetben csak mint elnöki tanács-
adó szerepelt: közvetlenül a 68-as vá-
lasztások után jelölte maga mellé 
Nixon elnök – Nelson Rockefeller 
ajánlatára – dr. Henry Kissingert, 
mint „Assistant for National Security 
Affairs”. Nixon ettôl kezdve szinte 
meg sem jelent a nyilvánosság elôtt 

Kissinger nélkül. Az amerikai humor 
Nixinger-kormányzatnak nevezte a 
rendszert, és szép lassan hozzászo-
kott a világ, hogy a gesztikuláló, 
fürgemozgású Mitfahrer elmaradha-
tatlan része az amerikai diplomáciá-
nak. Olyannyira, hogy  Kissinger  nyi-
latkozatait  hivatalos  elnöki  nyilatko-
zatnak vették, tudva azt, hogy az 
elnök mennyire bízik képességeiben. 
A két ember valóban ugyanazt akar-
ta, csupán Kissinger az elnöki döntést 
egy nappal elôbb tudta. Kettejük egy-
öntetû politikája – különösen az 
utóbbi két évben – mind gyakrabban 
fejezôdött ki olyan nyilatkozatokban, 
melyek mérsékelt körökben aggodal-
mat keltettek.

Világtársadalom
Az alábbiakban közlünk néhány 

ilyen nyilatkozatot, amelyek érzékel-
tetik az elnök részére kijelölt felada-
tokat.

Kissinger a következôket mondta a 
28. UNO közgyûlés elôtt: „Az én or-
szágom elkötelezettje marad a világ-
társadalom céljainak. Mi tovább dol-
gozunk ebben a szervezetben, hogy 
ez a gondolat valósággá váljon”. – „Itt 
az ideje, hogy a nagyhatalmak közötti 
detente állapotából minden nép 
együttmûködése, a koegzisztenciából 
világtársadalom legyen”. – „A problé-
mákat csak a világtársadalom”  –
(World Community, ebben az értelem-
ben nyilván: világállam) – „ létesítésével 
lehet megoldani”.  Az ellentéteket 
csak úgy lehet leszerelni Kissinger 
szerint, ha megerôsítik az UNO „bé-
kefenntartó”  gépezetét, ha felveszik 
a kommunista Észak-Koreát és Dél-
Koreát az UNO-ba, ha szerzôdésbe 
veszik az államok gazdasági jogait és 
kötelezettségeit, ha megszüntetik a 
gazdag és szegény államokra osztott 
állapotot, stb.

Amikor Kissinger vendégül látta az 
U. N. General Assembly kiküldötteit 
1973. október 4-én a New-York-i Met-
ropolitan Museum of Arts épületében, 
világosan megmondta, hogy a Nixon-
adminisztráció célja a világkormány: 
„Az atompusztulásnak e veszélyes 
korszakában a legsürgôsebb felada-
tunk, hogy a történelem állítólagos 
vastörvényein túltegyük magunkat. 
Egy világtársadalom szemlélete, 
melynek nem az erô, hanem az igaz-

ság az alapja, az amire a mi korunk-
nak szüksége van. Biztosíthatom önö-
ket, hogy az Egyesült Államok készen 
áll a világtársadalom kiépítésének 
útjára lépni.” A világtársadalom ve-
zetésére Kissinger az UNO-t kivánja 
(kommunista szavazattöbbségével 
ékesítve): „Hölgyeim és uraim! Ké-
rem önöket, csatlakozzanak hozzám, 
ürítsük poharunkat az Egyesült Nem-
zetek Szervezetére, az emberiség leg-
nemesebb törekvéseinek kincsestárá-
ra.”

Nixon is felhasznált minden alkal-
mat, hogy hitet tegyen az ígéretes 
szép jövô mellett, melynek ô is oda-
adó híve lett, melynek élére állván 
nevének fennmaradását remélte az 
idôk végezetéig.

Gerald Ford alkalmasságát az alel-
nöki pozicióra Nixon így indokolta: 
„Elôször és mindenek felett az egyén-
nek, aki mint alelnök szolgál, az elnö-
ki pozicióra alkalmasnak kell lennie. 
Másodszor, aki Amerika alelnöke 
lesz, kell hogy ossza nézetét az elnök-
kel a külpolitika és a nemzetvédelem 
kritikus kérdéseiben, melyek oly fon-
tosak világbéke fenntartó szerepünk 
folytatásához. Harmadszor, mint je-
lenleg, amikor a kormányzás az egyik 
párt kezében van, a Kongresszust a 
másik párt irányítja, – végtelenül 
fontos, hogy olyan személy legyen az 
alelnök, aki együtt tud dolgozni mind-
két párt embereivel a Kongresszus-
ban annak érdekében, hogy jóváha-
gyást nyerjen a kormányzat minden 
programja, amit nemzeti érdekeink 
szempontjából fontosnak tartunk.” – 
Ezt köznyelven úgy fogalmazták meg, 
hogy a republikánus elnök és alelnök 
végre kell hajtsa a baloldali Kong-
resszus akaratát.

Gerard Ford ugyanezt kínálta érthe-
tôbben 1973. november 6-án, amikor 
külpolitikai kérdésekrôl nyilatkozott 
úgy, hogy kedvezônek találja a „de-
tente”-ot a Szovjetunióval és Vörös 
Kínával, Izrael katonai megsegítését, 
a NATO támogatását, és vallja az US 
külpolitika állandó felülvizsgálását 
(constant review) kommunista Kuba 
irányában, miután a körülmények 
változnak.

Ford jól mondta fel a leckét. A kép-
viselôház 387:35 arányban, a szenátus 
92:3 arányban fogadta el jelölését. 
Gerard Fordot Nixon elnök jelölte, 

Nelson Rockefeller ajánlatára. A de-
tente a „változó körülmények között” 
ma már többet jelent, mint tíz évvel 
ezelôtt. Ma már aktiv együttmûködést 
jelent a bolsevistákkal. 

Nixon támadóival szemben azzal 
védekezik, hogy hûségesen szolgálja 
ôket.

Ez év február 25-én kijelentette: „Az 
elnöki intézményt védem. Ennek a 
hivatalnak a stabilitása biztosítja az 
elnök kormányzó képességét, azt, 
hogy folytassa ez az elnök a nagy 
kezdeményezéseket, melyek béké-
sebb világba vezetnek.”

Május 3-án Phoenixben az ôt ünnep-
lô republikánus tömeg elôtt idézte 
külpolitikai eredményeit: befejezte a 
vietnami háborút, hazahozta a hadi-
foglyokat „a lábukon és nem a térdü-
kön” (és mint valami világmegváltó 
dolgot említette, hogy) megjavította a 
viszonyt Kommunista Kínával és a 
Szovjetunióval: „A nagy áttörésnek 
most akarjuk a hasznát learatni a 
világ összes népei részére”.

Másnap, május 4-én, az Expo 74 vi-
lágkiállításon, a nemzetközi együtt-
mûködésrôl beszélt, ami „elhozza a 
világbékét és teljesen új környezetet 
(a fresh, new environment) eredmé-
nyez az összes népeknek. Legyünk 
tanúja annak, hogy a világ összes 
nemzetei együtt dolgoznak a békéért 
és ezáltal haladunk afelé, amit a 2000-
ik évre terveztünk, amit az egész 
emberi faj élvezhet majd.”

Szinte szóról-szóra ugyanazt mondja 
Nixon, mint amit a moszkvai bolse-
visták már ötven éve. Fulbright sze-
nátor, a hírhedt bolsevistabarát, va-
lamivel pontosabban fogalmazott már 
közel tíz évvel ezelôtti (Bécs, 1965. 
május 11.) beszédében, amelyben 
dícsérte Hruscsovot és Titót és köve-
telte, hogy össze kell fogni a Nyugat-
nak ezekkel a vezetôkkel: „egy új 
nemzetközi rend felépítésére a csôd-
bejutott régi helyére”.  Azóta a nyu-
gati politikusok, államfôk, újságok, 
papok hirdetik a nyugati csôdöt és az 
új világrendet, a „New World Order”-t. 

Nixon még mindig nem hiszi, hogy 
nincs rá szükség, sôt már közelinek 
érzi történelmi nagy szerepét.

1974. március 27-én nagy dolgokat 
jelentett be: „Ma a világbéke ügye a 
mi kezünkben van. Gondoljuk át, 
amit mi ma Amerikában csinálunk, a 
világ három billió népességének sor-
sát fogja meghatározni ennek az év-
századnak a végéig. És ez a mi 
ügyünk is. Az önök támogatásával, az 
elkövetkezendô három évben el fog-
juk érni ezeket a nagy célokat Ame-
rika és a világ részére.”

... a mór mehet
Mindezek a szép együttmûködô sza-

vak nem segítettek a szépreményû 
elnöknek. Ez év elejére már egyre 
inkább mindenki kipróbálhatta rajta 
az erejét, mint a városligeti pofozó-
bábun. A visszavonuló George Aiken 
szenátor szerint „az Egyesült Álla-
mok rohamosan halad balfelé, és azon 
irányzat felé, amit szocializmusnak 
nevezünk, a legnagyobb léptekkel a 
Nixon kormányzat ideje alatt közeled-
tünk”.

Elôször leválasztották megbízható 
embereit: Haldemant, Ehrlichmant, 
Kleindienstet. Helyettük bekerültek 
Kissinger s Rockefeller emberei, 
Elliot Richardson és General Alexan-
der Haig. 1973 áprilisában döbbenhe-
tett rá Amerika közvéleménye, hogy 
ez a Watergate ügy  több, mint újság-
szenzáció. Nixon szánalmas tehetet-
lenséggel jelentette be környezetének 

Ilyen a világ! (10) 
MAGYAR ÉLET8. oldal

  Kedves Olvasóim!
    Amikor világkormányról, új világrend-
rôl esik szó, szokás elütni a témát egy 
olcsó megjegyzéssel: conspiracy theory. 
Összeesküvés a világ rendje ellen. De 
amikor a jelen érvényes rend fôszereplôi 
szólnak ilyen értelemben, érdemes oda-
figyelni, hiszen így nem beszélhetünk 
összeesküvésrôl, mert éppen a világot 
vezetôk jelölnek ki új utat, az eddigi 
rendtôl eltérôt az emberi világ részére.       
Meg is indokolják: a fejlôdés megköveteli 
a változást, kicsi lett a Föld, annak  fajok-
ra, országokra, világnézetekre széttagolt 
mai rendje idejétmúlt. A sok külön or-
szág csak akadályozza a forgalmat, a 
kereskedelmet. A nemzetállam a fejlôdés 
útjában  álló akadály, sokféle jogrendjé-
vel, közigazgatásával, államhatóságával. 

    Nyilvánvaló hogy mindent egyformára 
tenni csak diktatúrával lehet. Két ilyen 
kísérletezésen túl vagyunk. A múlt század 
elsô felében nem sikerült a kommunizmus 
útjára terelni Európát. A második kísérlet 
a Fábián szocializmus bevezetéséért folyt 
a század második felében. Ma már tudjuk, 
hogy ez is kudarcot vallott, de azért fel-
idézzük a 70-es éveket, amikor nagyon 
reális volt az áttörés. Láttuk, hogy már a 
Vatikán is követte a nyugati államok pél-
dáját a Szovjetunió szalonképessé téte-
lében. Ausztrália is váltott a szocilizmusra
   Az Ausztráliai Magyarságban, majd a 
Magyar Életben követtük az eseményeket. 
Érdemesnek tartjuk ezek felidézését a 
most induló harmadik kísérlet hajnalán. 

Csapó Endre

2015. szeptember 24.
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leváltását. Az új államügyész (Attor-
ney General) Elliot Richardson. Az 
államügyész Amerikában nemcsak a 
karhatalom fônöke, de az igazság-
szolgáltatásé is. És ha annak szemé-
lyében kierôszakolt változás történik, 
akkor az hatalompolitikai változást 
jelent. Nixon ettôl kezdve már csak 
sodródott az eseményekkel.

Nem célunk részletezni, mi történt 
az azóta eltelt másfél évben addig, 
amíg a fent idézett levelet Nixon elin-
dította rendeltetési helyére. Majd be-
számolnak róla életrajzírói azok ré-
szére, akik Nixon emberi tragédiáját 
át akarják élni. Minket az érdekel, 
miként alakul tovább Amerika és a 
világ sorsa a 15 millió dolláros állam-
költséggel lefolytatott, sikeresen be-
fejezett államcsíny után.

Augusztus elején egy mindenkitôl 
elhagyatott, roncsolt ember utolsó 
mozdulatára is fegyvereket irányított 
az új rezsim félelme: a „The Aust-
ralian” 1974. augusztus 26-iki száma 
közli, hogy dr. Kissinger izgalmas 
napokat élt át augusztus 5-ike után. 
Attól tartott, hogy katonai akció ké-
szül Nixon érdekében a szenátus 
ellen. Dr. Kissinger – az újsághíró 
szerint – állandó összeköttetésben 
volt Schlesinger hadügyminiszterrel, 
akivel felállítottak egy biztonsági „rö-
vidített szolgálati vonalat”. Ahogy 
indokolták: „Bizonyosak akartunk len-
ni afelôl, hogy nem fog valami idióta 
parancsnok félreértésbôl intézkedni”. 
A jelentés megemlíti, hogy Mr. Nix-
on személyes környezetének legfôbb 
ôre, (Chief of Staff) General Haig, 
ugyancsak együttmûködött Kissin-
gerrel és Schlesingerrel, hogy „a had-
sereg ne avatkozzon be a politikai 
fejlôdésbe”. (Ime az elnök legmegbíz-
hatóbb környezete és egy modern 
pretóriánus.)

Amerikának most olyan elnöke és 
alelnöke van, akiket nem a nép vá-
lasztott. Nixon és Agnew erôszakos 
félretételével törvényen kívüli állapot 
lenne, ha nem történt volna idôben 
jogi gondoskodás: 1967-ben egy tör-
vénymódosítást iktattak be, mely sze-
rint üresedés esetén az elnök jelölhet 
alelnököt, aki elfoglalhatja hivatalát, 
ha a két ház jóváhagyja. Ugyanígy az 
alelnök „Acting President” lesz, ha az 
elnök akadályozva van, vagy ha az 
elnöki szék megüresedik, az alelnök 
lép az elnök helyébe, ugyancsak a két 
ház jóváhagyása alapján. A 67-ben 
törvényesített javaslat jó idôben való 
gondoskodásnak bizonyult a Nixon-
eset megoldására – csak nem szabad 
elvéteni a sorrendet: úgy eredmé-
nyes, ha Agnew ugrik elôbb. Ehhez – 
ki tudja mi okból – Nixon segédke-
zett. Agnew-t viszont biztosították, 
hogy ha magára vállal egy kis adócsa-
lást és békében eltûnik, ezzel meg-
menti Nixont elnöki poziciójában. 
Spiro Agnew aztán alkalmazást ka-
pott Éva Gábor filmszinésznô férjé-
nek üzleti vállalatánál, mint „free 
agent”, akinek nem kell munkaidô 
alatt bejárni. Még jó lesz, ha Nixon 
megússza olyan büntetéssel, hogy 
nem kell fegyházba bevonulnia.

A Nixon ellen végrehajtott sikeres 
palotaforradalom minden jel szerint a 
gyors változások korszakába lendí-
tette a világpolitikát.

A Dinasztia
Nelson Rockefeller 66 éves. Kitartó 

politikai ambícióval, tízmilliós költsé-
gekkel négyszer indult neki, hogy 
elnyerje New York állam kormányzói 
pozicióját. Ô szerepel legtöbbet a 
négy testvér közül. Üzleti tevékenysé-

gük: világra szóló bankhálózat, olaj-
földek és vállalatok; – politikai vona-
lon: bel és külpolitika, ökológia, tanul-
mányi alapítványok, vallási szerveze-
tek pénzelése. DöntŒ befolyásuk van 
a mass mediára. Mindezek a család 
politikai emelkedését szolgálják, a 
megszállottság hevével. Elvük a mo-
nopol-kapitalizmus, melynek végre-
hajtó szerve a teljesen központosított 
kormány. Nyilvánvalóan Nelson Roc-
kefeller van kijelölve az elnöki pozi-
cióra, míg a gazdasági szektor a 
bankügyekkel foglalkozó David test-
vérének lesz a feladata. John Rocke-
feller, a legfiatalabb testvér, nyíltan 
forradalmi elveket vall. Ô kezeli az 
adómentes Rockefeller Fund-ot, 
amelybôl óriási összegek mentek 
kollektivista célokra. John könyvet is 
írt „The Second American Revolu-
tion” címmel. Laurance, a negyedik 
fivér, a család üzleti tevékenységein 
felül az ökológiára specializálta ma-
gát. Nem a tudományos oldalán, ha-
nem a politikain. Akciócsoportokat 
szervez és pénzel, amelyek tudomá-
nyos elméleteket gyártanak a terme-
lési és ipari szennyezôdés elhárítása, 
vagy a környezetharmónia stb. érde-
kében felállítandó követelmények 
törvényesítésére. (A költséges elôírá-
soknak végülis csak a tôkeerôs nagy-
vállalatok tudnak megfelelni.)

David, a pénzügyek, üzleti szerzôdé-
sek szakembere. Egyik életrajzírója 
szerint: „keze átnyúlik minden hatá-
ron, kormányokat létesít vagy buktat 
meg, háborúkat indít vagy megállít – 
alapjaiban befolyásolja mindenkinek 
az életét”. A Time magazin írja róla: 
„Egyike ô annak a kis csoportnak, 
amely a világ leggazdagabb államá-
nak pénzügyi központjában ül a »stop 
and go« gombjait nyomkodja minden 
vállalkozásnak Bonntól Bangkokig”. 
Ahogy egy delawarei bankár megje-
gyezte: „Nem hiszem, hogy Davidnak 
Richard Nixon mondja, hogy mit 
tegyen. Inkább fordítva van”.

A Rockefeller vagyon állítólag 39 
billió dollár, de – mint a New York 
Times írja – „az üzletek nagyrészét 
leányvállalatokon keresztül bonyolít-
ják le, amelyek nem szerepelnek a 
mérlegen”. Huszonnyolc külföldi sa-
ját bankházon kívül ötvenezer bank-
kal tart elszámolást szerte a világon. 
Ilyen szervezettel befolyásolni lehet a 
világ pénzárfolyamát tetszés szerint 
mindenütt.

Már a nagypapa, John D. Rocke-
feller fáradozott világhatalmi szervek 
kiépítésén. Óriási összegeket adott a 
genfi Népszövetség felépítéséhez, és 
mindent elkövetett, hogy Amerikát 
behozza ebbe a szervezetbe. Ez akkor 
nem sikerült, de az unoka, Nelson 
már ott volt San Franciscoban az 
UNO  alapításán 1945-ben és a New-
York-i East River partját a Rocke-
feller-fivérek adományozták a nem-
zetközi szervezetnek. Ezen épült fel 
az UNO-palota, amit találóan a nem-
zetek sírkövének neveznek. A Rocke-
fellerek az UNO-ban nem csupán egy 
nemzetközi tanácskozó szervet lát-
nak, hanem az eljövendô világkor-
mány  alapjait.

A „Christian Science Monitor” idéz-
te már 1962. február 12-i számában 
Nelson Rockefellert: „A világ problé-
máinak megoldására a federális elv 
alapján létesítendô nemzetközi szu-
perállam látszik megfelelônek”.  Elsô 
lépésként ajánlja, hogy „létesítsünk 
valamiféle közös adózási rendszert 
más államokkal”.

Új Világrend

Az Associated Press 1968. július 26-
án írja: „Nelson Rockefeller kijelen-
tette, hogy mint Amerika elnöke, egy 
nemzetközi létesítményû új világrend 
irányában tevékenykedne, mely Ke-
let-Nyugat kooperációján, nem pedig 
konfliktusán alapulna.”

A Rockefellerek tervei generációkat 
ívelnek át. A világkormány még csak 
titkos szervezetek titkolt vágya volt, 
amikor ôk már pénzt fektettek be a 
különbözô kollektivista kísérletekbe. 
A család nem az egyetlen a kapita-
listák közt, mely állandó üzleti össze-
köttetésben áll a bolsevistákkal kez-
dettôl fogva, de talán lehet mondani, 
hogy ôk hatoltak legmélyebben a 
vörös-üzletbe. Talán a legjellemzôbb, 
hogy az oroszországi bolsevista for-
radalom után a Standard Oil of New 
Jersey – a Rockefeller család olaj-
vállalata – megvásárolta(!) a kauká-
zusi államosított(!) olajmezôk felét, 
(The Empire of Oil, p. 270, Monthly 
Review Press, New York 1955) 1927-
ben már olajfinomítót építettek Orosz-
országban. Röviddel utána a Standard 
Oil Co. és alvállalata a Vacuum Oil 
Co. szovjet olajat árultak Európa 
országaiban. Ugyanakkor 75 millió 
dollárt adtak kölcsön Moszkvának 
(National Republic, September, 1927).

Az orosz bolsevizmust az anyagi 
csôdbôl a Chase Manhattan Bank 
mentette meg 1922-ben. (A Rocke-
fellerek Chase Bank-ja egyesült a 
Warburgok Manhattan Bank-jával.) 
Az elsô ötéves szovjet tervet a Kuhn, 
Loeb Co. pénzelte (U. S. State Dept. 
Decimal File 811.55-3711). Cyrus 
Eaton szovjetbarát nagykapitalista a 
nagyapa John D. Rockefeller titkára-
ként kezdte. Többbször járt Magyar-
országon, ahol nagy szerettel fogad-
ták „a kapitalizmus halálos ellensé-
gei”. Dávid Rockeffeller 1973. január 
24-én járt Budapesten, ahol a helyet-
tes miniszterelnök, a külügyminiszter, 
a kereskedelmi miniszter, a Nemzeti 
Bank elnöke és számos gazdasági 
szakértô fogadta és folytatott vele 
tárgyalásokat.

Jelenleg a Kama folyó partján, a 
Szovjetunióban épül a világ legna-
gyobb teherautó gyára, 150 000 nehéz 
jármû és motor évi termeléssel. Felé-
pítését a Pullman Company végzi. A 
szovjet kormány fizeti a költségek tíz 
százalékát, míg a Rockefellerek két 
bankja, a Chase Manhattan és az 
Export-Import Bank adja a kétszer 
negyvenöt százalékot.

A következô befektetés Nelson 
Rockefeller szerint aluminiumgyár 
építése lesz ugyancsak a Szovjetunió-
ban, amely a világ bauxit termelésé-
nek felét fogja feldolgozni. Mindezek 
mellett százával létesülnek a közös 
ületi vállalkozások amerikai tôkések 
és a szovjet kormány között. Ezek-
után elôfordulhat, hogy David nem 
csak az Egyesült Államok elnökének 
ad utasításokat, hanem Brezsnyev-
nek is.

Érdekes következtetésre ad okot az 
alábbi hír: David Rockefeller 1964 
októberében a Szovjetunióban vaká-
ciózott. Távozása után pár nappal 
Hruscsovot Moszkvába rendelték, 
ahol közölték vele leváltását. Ez ter-
mészetesen nem bizonyít semmit, de 
az sem biztos, hogy véletlen.

David 1973 júniusában Peking ven-
dége volt tíz napig. A Chase Manhat-
tan Bank elnöke a vállalat pekingi 
intézeteinek felállításáról tárgyalt a 
vöröskínai kormánnyal. (Eddig állító-
lag csak Hongkongon keresztül tör-
tént a pénzügyek lebonyolítása.) A 
pekingi Chase-intézetek bonyolítják 
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majd le a kínai–amerikai kereske-
delem nagy részét. David még el sem 
jött, már megjelent Pekingben az 
amerikai kereskedelmi delegáció, a 
kínai Külügyi Intézet meghívására.

A kínai kommunizmus – a jelek 
szerint – még kedvesebb gyermeke 
az amerikai kapitalistáknak, mint az 
orosz. Kinában sikerült eddig a legtö-
kéletesebb helota-államot létrehozni. 
David Rockefeller így ír a New York 
Times 1973. augusztus 10-i számá-
ban: „A társadalmi kísérletezés Kíná-
ban Mao vezetése alatt egyike a leg-
fontosabbaknak és legeredménye-
sebbeknek az emberiség történeté-
ben.”  Ezt mondja egy amerikai multi-
milliomos egy olyan országból, mely 
megteremtette a világ leghaladottabb 
társadalmát, az általános jólétet, a 
korlátlan egyéni lehetôségeket, – ezt 
mondja egy olyan országról, ahol 
soha nem látott szigorral és eréllyel 
ellenôrzik még a lélegzetét is 800 
millió akaratnélküliségre kárhoztatott 
„gépcsavarnak”. Ja igaz is: uralkodni 
annál nagyobb élvezet, mennél na-
gyobb a nép nyomora.

Irány az elnöki szék
Nelson Rockefellerrôl közismert, 

hogy már régen vágyik az elnöki 
pozicióra. A családban ô a politikai 
vonal. Csupán a népszerûsége hiány-
zott hozzá, hogy egyáltalán jelöljék is. 
Így meg kellett elégednie avval, hogy 
megtalálja a gyakorlati módját a min-
denkori elnök irányításának. Erre a 
szerepre volt alkalmas Nixon, az 
Eisenhower kormányzat volt alelnö-
ke, a bolsevisták népszerû ellenfele. 
Nixon mérhetetlen becsvágya szinte 
felkínálkozott Nelson Rockefeller ré-
szére. Azután, hogy lemaradt nem-
csak az elnökválasztáson (Kennedyvel 
szemben), hanem a californiai guber-
nátori választáson is (Pat Brown mö-
gött), Nixonnak a politikai karrierje 
véglegesen befejezett volt mindenki 
szemében. Nelson itt látta meg a 
lehetôséget. Nixont – aki alelnöki 
nyugdíjához csupán szerény ügyvédi 
díjazást kapott Californiában – New 
Yorkba hívta Nelson Rockefeller és 
személyi ügyvivôjének, John Mit-
chellnek az ügyvédi irodájában szer-
zett alkalmazást évi 200.000 dollárért. 
Nixon elfogadta az ajánlatot, Nelson 
szomszédságába költözött egy 100.000 
dolláros lakosztályba. A háztulajdo-
nos ugyancsak Nelson Rockefeller. 
Az elkövetkezô hat évben (1962–68-
ig) Nixon legtöbb idejét ország- és 
világkörüli utazásokkal töltötte. Ez 
idô alatt népszerûsége és vagyona 
egyre növekedett. Fônöke, John Mit-
chell (a késôbbi Attorney General) 
irányította Nixon választási kampá-
nyát. Mitchell ugyanakkor Nelson 
személyi ügyvédje volt. A sajtó az 
elnökjelöltet, természetesen mint ke-
ményfejû konzervatívot mutatta be a 
közvéleménynek. Így lett Richard 
Nixon Amerika elnöke Nelson Rocke-
feller, illetve a nép akaratából, mert 
azt ígérte és hangoztatta, hogy meg-
álljt parancsol a világkommunizmus-
nak.

Nixon nem bizonyult hálátlannak 
Nelson iránt: Rockefeller személyi 
tanácsadóját, dr. Henry Kissingert, 
az ultraliberális teoretikust azonnal 
legfôbb külügyi tanácsadójává tette. 
Pedig Kissinger nagyon elkeseredett 
volt Nixon gyôzelme miatt (ahogy a 
Wall Street Journalból tudjuk). Akkor 
ô talán még nem tudta, hogy Nelson 
Rockefeller már mindent rendbetett 
az ô történelmi szerepéhez. Már 1960-
ban, amikor Nixon elôször futott, 

Rockefeller hangoztatta, hogy alapí-
tani kell egy „segédelnöki” pozíciót, 
afféle fôtitkári, vagy miniszterelnöki 
teendôkre. Annak lenne a feladata a 
„hosszútávlatú politika” kidolgozása. 
A „nixoni külpolitika” atyja – Nelson 
Rockfeller.

A tetemes költségekkel végülis 
megszerzett New York állam kor-
mányzói tisztségérôl Nelson Rocke-
feller 1973. december 11-én lemon-
dott, hogy   vállaljon. „Kritikus idôket 
élünk – mondotta – hosszú töprengés 
után vállaltam két pártok feletti 
elkötelezettséget”. Az egyik: National 
Commission on Water Quality; a 
másik: National Commission on Criti-
cal Choices for Americans. Ez a két 
cím természetesen semmit sem 
mond, és felette furcsa, holmi bizott-
sági munkáért lelépni a governori 
székrôl. A második említett Com-
mission negyven prominens ameri-
kaiból álló testület, köztük Kissinger, 
Ford és Shultz. Rockefeller megfogal-
mazásában: „tanulmányozza a jelen 
idôk politikai irányzatainak a hatását 
a mi jövô biztonságunkra és jólétünk-
re. Figyelmét a kritikus választásokra 
(válaszutakra) fordítja, amelyek az 
amerikaiak elé kerülnek, és új politi-
kai elgondolások kidolgozására, ame-
lyek a gyors változásokban eligazíta-
nak.”

Az ilyen „Commission”-ok gomba-
módra nônek ki a földbôl Ameriká-
ban, amelyekrôl sohasem tudni, hogy 
kik hozzák létre, vagy a tagokat 
milyen szempontokból, kik választják 
be. Egyszerûen megjelennek a napi 
hírekben, és mint a kormányzat va-
lami tanácsadó szervét tudomásul ve-
szi (vagy észre sem veszi ) a köz-
vélemény. Pedig ezek az agytrösztök 
döntenek minden kérdésben. Elég 
munka az elnök részére betanulni az 
eléje tett szöveget. Nelson Rocke-
feller alelnöki poziciójában már ered-
ményesebben tudja eligazítani Ame-
rika népét a gyors változásokban.

A Commissiont Nixon elnök hozta 
létre Rockefeller javaslatára, amely 
„széleskörû tanulmányozás alá veti a 
modern állam szerepét a mi változó 
federális rendszerünkben”. Egy évti-
zede sulykolja a sajtó a változás 
szükségességét, most már lesz aki 
elindítja azokat. A változás – minden 
jel szerint – Amerika kollektív átren-
dezése. A Bizottság 40 millió dolláros 
költséggel két év alatt fejezi be tanul-
mányi munkáját (10 hónap már el-
telt), záró beszámolóját az 1976 évi 
Republican National Convention elôtt 
fogja közzétenni és a sajtó – nyilván 
Nelson Rockefellerrel együtt – fogja 
tálalni az elnökválasztásra.

Rockefeller már évtizedek óta ké-
szül az elnöki pozicióra, amit most 
manôverei után végre elért. Bár még 
nem ô az elnök, Forddal szemben 
olyan elônyei vannak, mint a világ 
legnagyobb, egy kézbôl irányított 
vagyona, több generáción át folytatott 
kitartó családi politikai törekvés, a 
médiára gyakorolt közvetlen és elha-
tározó befolyás, és ha kell még vala-
mi: az a politikai doktrina, mely ma a 
világban oly diadalmasan hódít, a 
Rockefellerek személyes politikája. 
Végül, ha Nixon elnöksége alatt a 
Rockefellerek egy hivatalnoka tudott 
de facto elnök lenni, akkor Ford mel-
lett – Kissinger további jelenlétében – 
Nelson Rockefeller személyesen az 
alelnöki pozicióban minden kétséget 
kizáróan az elhatározások teljes birto-
kában van.

 (Ausztráliai Magyarság,
1974. szeptember.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. szeptember 27-én vasárnap de. 11 órakor  

 ISTENTISZTELET, 
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

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

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

Vasárnapi iskola a megszokott idôben, 9.30-tól 12 óráig. 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 

2015. szeptember 27-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. szeptember 27-én 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) 
2015. szeptember 27-én 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 2015. 

2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor 
 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor 

Bibliaóra
 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) de. 
11.30 órától  Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Szaladnak a hetek és nemsokára elérünk az év végéhez. 
Örömmel jelentjük, hogy ez  év szilveszter estéjén egy 

vacsorával egybekötött zenés táncos est lesz 
a Bocskai nagyteremben.

Készülôdjetek, és szóljatok családtagoknak, barátoknak, 
ismerôsöknek…ezt nem lehet kihagyni a naptáratokból.

További felvilágosítást küldünk ezután hetenként.

Nem csak egy este a bocskais magyar gyerekekért
Mottó: „Mostanában nemzedékváltás van a magyar házakban. Néhány fiatal bevándorló rájött arra, hogy egy-

egy ilyen ház olyan, amilyenné formálják. Nem az épület a lényeg, hanem a benne megfordulók.” (Bertók Zoli 
honlapjáról)

Amikor külföldre költöztünk egy dolog volt biztos: hogy a jövô bizonytalanná vált. Hiába terveztük, hogy csupán két 

évre jövünk, sejtettük, hogy ez több év, akár végleges is lehet. Amiben viszont biztosak voltunk, hogy a gyerekeink 

érteni, beszélni és írni fognak magyarul. Nekünk, szülôknek ez megkérdôjelezhetetlen volt. Hiszen hogyan tudnának 

beszélni a nagyszüleikkel, unokatestvérekkel és régi barátokkal? Hogyan tudnánk nekik magyarul meséket olvasni? 

Hova tûnnének a meghitt családi beszélgetések? Hogyan tudnák elolvasni a Légy jó mindhalálig regényt vagy megnézni 

a Mézga család mesefilmet?

Azonban két év küzdelem után rá kellett jönnöm, anyaként nem lehetek saját gyermekeim tanítónôje egyre gyakoribb 

konfliktusok nélkül. Mert egy anya feladata a tettekkel és szeretettel nevelés, nem könyvekbôl okítás helyesírásra, 

történelemre és magyar irodalomra. Ezért lassan fel is adtam.

Kutatni kezdtem, van-e lehetôség máshol, mástól magyarul tanulni. Bíztam benne, hogy más, Magyarországról kiván-

dorolt szülônek is ugyanolyan fontos, mint nekem, hogy gyermeke ismerje az anyanyelvét. Így tudtam meg a „leg-

biztosabb forrásból”, szóbeszédbôl, hogy létezik Melbourneben is magyar nyelven oktatás. Elôször csak egy iskoláról, 

késôbb már négyrôl szereztem tudomást. Kipróbáltunk többet is, szerettünk többet is, végül a közelség döntött.

Í gy jutottunk a Bocskai Magyar Iskolába, melyet a North Fitzroy-i magyar református közösség szervezett és mûködtet 

Dézsi Csaba és Makkai Márti vezetésével lelkes és szakképzett tanárokkal együtt. Meglepôen sok gyerek kezdte a 2015-

ös tanévet februárban. Közel ötvenen, elsôstôl a középiskolásig, de az utánpótlás babáknak is van csoportja. Hogy mi 

okozta a hirtelen létszámnövekedést nem tudom, de örülök neki. Mert így egyszerre ismerhettem meg sok, hozzám 

hasonlóan gondolkodó, a magyar nyelvtudást értéknek tartó, korombeli anyukát és apukát. A szülôi közösség az elsô 

pillanattól befogadott, nem volt korlát a vallás, életkor, származási hely. 

A kéthetente, vasárnap délelôtt mûködô iskolában négy, életkor szerint beosztott csoportban tanulják a gyerekek a 

magyar írást, olvasást és helyesírást. A nagyobbak választott témákban bôvítik szókincsüket. A még nem iskoláskorúak 

játékok között rajzolhatnak, dalolhatnak.

Fantasztikus dolog, hogy a belváros közelében, a minket megelôzôen kivándorolt magyaroknak köszönhetôen létezik 

egy hely, amit sokcélúan alakítottak ki színpaddal, ipari konyhával, táncparkettel. És még nagyszerûbb, hogy a 

református közösség lehetôséget biztosít, hogy a következô generáció is bátran használhassa ezt az épületet gyerekeinek 

magyar tanítására, valamint közösségi eseményekre.

Miután az idei tanévben ennyire növekedett a gyereklétszám, fontossá vált, hogy a belsô teret egy kicsit átalakítsuk az 

igényeknek megfelelôen, hogy kényelmesen lehessen tanítani a négy csoportot. Annak költségeit, hogy a színpad két 

oldalán lévô kis helyiségbôl tantermeket hozunk létre, egy jótékonysági estbôl kívántuk fedezni. Legalábbis részben, 

mert azért ez nagy munka lesz, jelentôsebb  kiadásokkal. De ezt az estét nem csupán az átépítés fedezésére, hanem egy 

annál fontosabb célra is kívántuk használni. 

Vajon képes-e a következô, 30-50 éves generáció összefogni egy számukra is fontos célért? Lehet-e rendezni olyan estet, 

melynek szervezésében részt vesznek, eljönnek, és jól szórakoznak? Sok ellenkezô véleményt olvastam már az inter-

neten. Hiszen mi egy másik generáció vagyunk, mi más okokból, másként és más körülmények között jöttünk Auszt-

ráliába. Nekünk már van választásunk Magyarországra utazni, akár nyaralni, akár visszaköltözni, mi már könnyen tud-

juk tartani a kapcsolatot a magyarországi rokonokkal és barátokkal, nekünk az angol nyelvtudás már kevésbé korlát, egy 

nyitottabb és szabadabb világba születtünk. Sajnos, tapasztalat, hogy akik nem Ausztráliában születtek, és felnôttként ide 

kivándoroltak, gyökeret ereszteni nehezen tudnak. Mindnyájan a legjobbat kívánjuk gyerekeinknek, hogy mielôbb és 

minél könnyebben beilleszkedjenek, de azért szeretnénk, hogy megtartsák, megtanulják anya- vagy apanyelvüket. Ezért 

kellenek a magyar iskolák.

A szülôk között a rendezvény ötlete könnyen elfogadásra talált. A szervezésben való részvételben már kisebb volt a 

lelkesedés, hiszen gyerekes szülôk lévén mindig van indok elfoglaltságra. Lassan összeállt az a szülôi csapat, akik fel-

ismerték, nélkülük bizony nem jön létre, nem lehet sikeres egy ilyen rendezvény. A Bocskai közösség elôzô generációs 

törzstagjai önként, lelkesen és nagy szeretettel vállalták az est monumentális feladatát, a vacsora elkészítését. Nekik 

ezért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük Lôrincz Jutkának, Szôke Katónak, Oláh Ernônek és Irénkének ezúton is! 

A gyerekeknek lehetôsége volt dalolva Demjéntôl megtanulni, hogy milyen nehéz volt a mi iskolatáskánk. Hát igen! 

Nekem volt tanévem, hogy háromnak szakadt le a pántja a könyvek súlyától. A fiamnak könyörögnöm kellett, hogy a 

fellépéskor egy kislánnyal táncoljon együtt, ne a barátjával. Bezzeg, majd pár év múlva ô noszogatja a lányokat, hogy 

vele rázzák.

A nagyobbak inkább a tánclépésre koncentráltak, mint a „Legyetek jók, ha tudtok” dal szövegére. Sebaj! Jók ôk mindig. 

Ha meg néha úgy érezzük, hogy nehéz a kamasszal, az csak azért van, mert elfelejtettük, hogy milyen volt nekünk akkor. 

Élmény volt a 10 lelkes anyuka és apuka meglepetés mûsorszámért való összefogását megélni. Igeeen! Ez az, amiért egy 

közösséghez jó tartozni. Az elôadáson már szerencsére (vagy mégis?) nem látszott a csetlés-botlás, a kemény próbák 

elmismásolása. Élveztük, hogy a felismerhetetlenségig átváltozhattunk három percre. Gyanítom, az sem derült ki, hány 

apuka lépegett az anyukák között.  Az én férjem bizony nem találta el, hogy melyik kétballábas volt a felesége.

A gyerekeknek szervezett tombolát a felsô osztályos diákok ügyesen árulták, igazolva, hogy rájuk is lehet komoly, 

felelôsségteljes feladatot bízni.  Fiam a rendezvény elôtt megkérdezte, nem számít-e szerencsejátéknak a tombola, mert 

ugyebár azt nem lenne szabad. Majd egy bizonytalan nem válasz után szaladt a pénztárcájáért. 

Remélhetôleg, pár hasonló rendezvényt követôen már mi is olyan összeszokott közösség leszünk, mint a Bocskai 

Központ nálunk egy picivel idôsebb generációja. Hiszen ôk pontosan tudják már, milyen leélni egy életet Magyarországtól 

távol, és mennyire fontos az összefogás.

Köszönjük Mindenkinek, aki hozzájárult az esthez segítségével, támogatásával vagy részvételével! Hosszú lenne itt 

mindenkit felsorolni. Hálásak vagyunk a köszönô szavakért ugyanúgy, mint az építô kritikáért! A folytatásig pedig 

várjuk szeretettel a kis nebulókat, akik magyar nyelven tanulhatnak. Hiszen soha nem tudhatjuk, mit hoz a jövô. De az 

biztos, hogy összefogással, két nyelv ismeretével csak jobb lehet. Szaka Szilvia



(Folytatás a 4. oldalról.)
majd valamikor értelmesen, fair mó-
don lehet beszélni, az idŒzítéssel van 
problémánk. 

Amíg nem tudjuk Európa külsŒ ha-
tárait megvédeni, addig nem érdemes 
a beáramlók sorsáról diskurzust 
folytatni. Illúzió szerintem az, amit 
ma sok európai politikus gondol, hogy 
majd valahogy vissza fogjuk Œket 
küldeni. Aki egyszer bejött, annak a 
visszaküldése nagyságrendileg több 
politikai kockázattal, sokkal több em-
beri szenvedéssel, több emberi konf-
liktussal jár, s nagyságrendekkel 
több pénzbe kerül. 

Ott kell kezelni a konfliktust, ahol 
létrejön. Ki fog innen százezreket és 
milliókat visszaküldeni? Nagyon éle-
sen elválik az emberek többségének 
az akarata és a politikai elitnek az 
akarata.

Azt kell mondanom, hogy a legtöbb 
európai országban, most nevet nem 
említek egyet sem, de a felelŒsségem 
tudatában mondom Önöknek, hogy az 
európai államok 90 százalékában sza-
kadék van a nép véleménye és állás-
pontja és az elit által folytatott poli-
tika között. Ez egy demokráciában 
komoly probléma. Ezt a különbséget 
egy darabig el lehet fedni, mondjuk 
irányított újságírással. És ha Önök 
kinézik egy-egy országnak a sajtóját 
– én minden nap megnézem külön-
külön –, nekem ne mondja senki, 
hogy ott nincs irányított újságírás. 
Bennünket vádolnak a sajtószabadság 
problémával, de ha valaki kinyitja, 
mondjuk, a teljes magyar sajtót, ho-
gyan értelmezi a menekültválságot, 
megnézi, hány hang szólal meg, hány-
fajta vélemény jelenik meg, hogyan 
futnak szanaszét ezek a vélemények, 
akkor egy sokkal színesebb palettát 
fog találni, mint az egyébként magu-
kat nálunk – egyébként alaptalanul, 
de – fejlettebbnek gondoló országok 
sajtóját áttekintve. 

 Mindenhol van egy korlát, és az 
európai politikát ma ez feszíti belül-
rŒl, mert mindenki érzi, hogy ez így 
nem mehet tovább. ElŒbb-utóbb meg 
kell hallani az emberek szavát. ElŒbb-
utóbb vissza fogják szerezni az euró-
pai emberek a politika befolyáso-
lására való képességüket, hiszen ez 
alkotmányos joguk. Ez csak idŒ kér-
dése. 

Én biztos vagyok abban, hogy elŒbb 
vagy utóbb lesz Európában a mostani-
tól eltérŒ bevándorláspolitika, más 
alapokon nyugvó, ennek meg kell szü-
letnie, mert egyébként egy demokra-
tikus rendszer ezzel a belsŒ ellent-
mondással nem tud együtt élni hosszú 
idŒn keresztül, márpedig Nyugat-Eu-
rópa megkérdŒjelezhetetlenül demok-
rácia, és ezért ezt a belsŒ ellentmon-
dást meg is kell majd valahogyan 
oldania.

Görögországot tudom itt most ilyen 
szempontból a bizalmi válság közép-
pontjának megemlíteni. Görögország-
nak olyan határvédelmet kellene vég-
rehajtania, aminek eredményeképpen 
Magyarországra nem jöhetnek be-
vándorló. Nekünk semmilyen problé-
mánk nem volna, ha a görögök a 
regisztrációt, a nyilvántartást, a me-
nekültek és a bevándorlók különvá-
lasztását elvégeznék, akkor Magyar-
országnak semmilyen baja nem volna 
a szerb–magyar határon. Így aztán az 
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osztrákoknak sem lenne, meg a né-
meteknek sem, de a görögök ezt nem 
teszik meg. És akkor most gondolkod-
hatunk azon, hogy Görögország, ame-
lyik a szövetségesünk, akivel ráadásul 
együtt érzünk, miért nem teszi ezt 
meg? Nem tudja, esetleg nem is 
akarja? És már megkezdŒdött az 
egész Európai Unió alapját adó biza-
lom fölmorzsolódása. És akkor erre a 
föltételezett szándékra majd hozunk 
egy jogszabályt, ahol majd nem vall-
juk be, hogy persze ezt azért hozzuk, 
mert nem hiszünk a görögöknek, de 
mindenki tudja, hogy azért hozzuk, és 
az egész egy képmutató jogrendszer-
ré változik, amelynek aztán a betartá-
sára megfogalmazható erkölcsi köve-
telmények folyamatosan lazulnak, hi-
szen mindenki tudja, hogy jött létre. 

Ez egy zsákutca. Így Európai Uniót 
sem fölépíteni, sem megtartani, sem 
mûködtetni nem lehet. Vagyis ha van-
nak jogszabályaink, mármint közös 
megállapodáson nyugvó európai jog-
szabályaink, azokat be kell tartani. 
Ezzel a dilemmával szembesült Ma-
gyarország, s mi nem akarunk arra 
hivatkozni, hogy kedves osztrák sógo-
rok, kedves német barátok, a görögök 
miatt ez a helyzet, akkor mi átenged-
jük az embereket, és tessék, hanem 
mi ragaszkodunk ahhoz, hogy miután 
aláírtuk a schengeni megállapodást, 
azt be fogjuk tartani. A baj az, hogy 
most erre nem vagyunk képesek.

A magyar államnak olyan állapot-
ban kellene lennie, hogyha egyszer 
azt mondja, hogy holnap reggel a mi 
határainkat csak a kijelölt határátkelŒ 
pontjain, az ott leírt rendben lehet 
átlépni, akkor annak érvényt is tud-
jon szerezni. 

Érvényt tudnánk ma Önök szerint 
ennek szerezni? 

Nem tudunk. Nem tudunk, mert 
Szerbia és Magyarország között nincs 
fizikai határ. Vagy legalábbis ha egy 
vonal lehet fizikai határ, akkor a vo-
nal fölött nincs fizikai építmény, 
amely kikényszerítené mindenkivel 
szemben, hogy márpedig átlépni a 
magyar államhatárt csak a kijelölt 
határátkelŒhelyeken lehet. 

Ezért özönlenek be. Mert nem tu-
dunk ennek érvényt szerezni. Amikor 
láttuk, hogy ez a helyzet elŒállhat, 
meghoztuk a döntést a bizonyos kerí-
tés –hogy kell mondani PC módon? –, 
ideiglenes biztonsági határzár, ma-
gyarul kerítés fölépítésérŒl. Ráadásul 
talán éreztük, hogy az idŒ szorításá-
ban vagyunk, nem volt arra lehetŒ-
ség, hogy csak egy kerítést építsünk, 
egy olyat mint amilyen a spanyolok-
nak van, vagy olyat, amit a franciák 
építettek, és persze odahaza büszkén 
hivatkoznak rá, kifelé meg letagad-
ják, de ez egy másik történet, hanem 
nekünk egyszerre kellett építeni egy 
tartós megoldást jelentŒ magas, jó 
müszaki adottságú határzárat, és egy 
gyors határzárat elé, ami egy szöges-
drótrendszer. És a kettŒt egyszerre 
kell csinálnunk, s a végén mind a 
kettŒt fönn is kell tartanunk egész 
addig, amíg a mostani Œrület el nem 
múlik.

Joggal teszi föl az ellenzék azt a 
kérdést, hogy van-e arra garancia, 
hogy ez elegendŒ lesz? 

Nincs garancia arra, hogy ez ele-
gendŒ lesz. Egy dolog biztos: amit 
emberileg meg lehet tenni, azt meg 

kell tennünk. Ennek van erkölcsi di-
menziója, majd mindjárt visszatérek 
erre is. Mint elmondtam, van nem-
zetközi jogi dimenziója, és van 
világos nemzeti érdek mögötte, hogy 
mindent megtegyünk, ami emberileg 
lehetséges. 

Én olyan munkát várok el a kor-
mány tagjaitól, a honvédelmi minisz-
tertŒl is, a belügyminisztertŒl is, 
egyáltalán a határŒrizetért felelŒs 
minden kormánytagtól, hogyha azt a 
döntést hoztuk, hogy a határt meg 
kell védeni, akkor védjék meg. Ez 
alkalmassági kérdés. Nemcsak sze-
mélyek alkalmasságának kérdése, ha-
nem a magyar hadsereg és a magyar 
rendŒrség alkalmasságának a kérdé-
se.

Ez egy európai kötelezettség. Na-
gyon remélem, hogy a magyar ki-
kényszerítŒ szervezetek képesek 
lesznek érvényt szerezni. Mi sem em-
beri, sem pénzügyi forrásokat nem 
kímélünk e tekintetben, bármennyi 
embert és bármennyi pénzt rendelke-
zésükre bocsátunk, de ezt a munkát 
el kell végeznünk. EllenkezŒ esetben 
az itt leírt görögökre hasonlító hely-
zetben találhatnánk magunkat.

Az erkölcsi felelŒsségünk is az 
eredményhez kötŒdik, nem a szándé-
kunkhoz, és a szándékunktól függet-
lenül azt váltotta ki a politikai dön-
tésünk, hogy milliók útra keltek, 
akkor nekünk ezért kell erkölcsi 
felelŒsséget viselni. Ezért nagyon 
fontos, hogy világossá tegyük, és én 
ezért szoktam ilyen egyértelmûség-
gel, szinte smirglipapír kényelmet-
lenséggel fogalmazni, amikor azt 
mondom, hogy ne gyertek. Ne gyer-
tek, nem fogtok tudni átjönni itt, a 
határon. Magyarország, miután nem 
menekültek vagytok – majd erre is 
mindjárt visszatérek –, hanem be-
vándorlók, a bevándorlásra vonatkozó 
jogszabályok szerint fog eljárni. Nem 
enged be, vagy visszaküld. 

Ugyanis ezek az emberek, és itt 
érkezünk egy nagyon fontos ponthoz, 
már nem a biztonságukért futnak. A 
török menekülttábor nem egy ké-
nyelmes hely, valószínûleg nem is az 
álmok netovábbja, nem is az az élet, 
amit szeretnénk magunknak, de aki 
már egy török menekülttáborban 
van, az már biztonságban van. Ô már 
eljött arról a területrŒl, ahol naponta 
veszélyben forgott az élete. Aki Gö-
rögországig eljutott, az már bizton-
ságban van, hiszen Görögországban 
senki nem fogja Œt üldözni. Aki Mace-
dóniáig eljutott, már biztonságban 
van, Œ már nem az életéért fut to-
vább, Œ valami mást akar. Aki Szer-
biába eljutott, biztonságban van, Œ 
valami mást akar, nem biztonságot. 
Aki Magyarországra eljutott, már 
biztonságban van, nem az életéért 
fut, ha továbbmegy, valami mást 
akar. Aki Ausztriába eljutott, és on-
nan Németországba megy tovább, az 
nem az életéért fut, Ausztriában 
nincs veszélyben az élete, valami 
mást akar. És szembe kell néznünk a 
realitással, hogy ezek az emberek 
nem egyszerûen menekültstátuszt 
akarnak, Németországban akarnak 
menekültstátuszt. Ez nagy különbség! 
Mert Œk valójában a német életet 
nézték ki maguknak.

Ezért egyenesen és világosan kell 
beszélni: ha már megvan az életed, 

nem vagy veszélyben, elmenekültél, 
jobb, ha Törökországban maradsz, 
jobb, ha Görögországban maradsz, 
mintha Magyarországon keresztül 
akarnál az Európai Unióba jönni. Ha 
pedig oda akarsz bevándorolni, annak 
az Európai Unióban megvannak a 
szabályai. 

Be lehet adni az athéni nagykövet-
ségen, Magyarország athéni nagykö-
vetségén – gondolom, a németen is – 
az igényt, hogy akár menekültként, 
akár bevándorlóként Magyarországon 
szeretnél élni. Ezt el fogjuk bírálni, 
erre vannak jogszabályaink, és a 
végén megmondjuk, hogyha mene-
kült vagy, akkor a nemzetközi kon-
venciók szerint van-e itt helyed, vagy 
egy másik országban kellene inkább 
lenned. Ha pedig bevándorló vagy, 
akkor megmondjuk, hogy akarunk-e 
veled együtt élni, van-e rád szüksé-
günk, tudunk-e neked helyet adni? 
Mert mi tudjuk, hogy hány embernek 
tudunk munkát, ellátást, a magyaro-
kéval azonos civilizációs szintet biz-
tosítani, s csak annyinak adhatunk, 
amennyivel nem romboljuk le a sajá-
tunkat.

Senkit nem fog zavarni a nemzet-
közi sajtóban, amikor azt írja, hogy 
Magyarországon embertelenül bán-
nak az ideérkezŒkkel. Holott mi az 
igazság? Az igazság az, hogy minden-
kinek, aki idejön, a schengeni szabá-
lyok szerint regisztrálnia kell, meg 
kell állapítanunk a személyazonos-
ságukat, ki kell tölteniük egy papi-
rost, hogy tudjuk, hogy Œ az, aki, utá-
na szállást, biztonságot, élelmet, vizet, 
és orvosi ellátást adunk neki azokon a 
helyeken, amiket erre kijelöltünk, 
amik elérhetŒk. SŒt, oda is visszük 
Œket, ha akarják, de az nem lehetsé-
es, hogy néhány száz ember úgy dönt, 
hogy Œ nem regisztrál, leül az út 
szélén, és azt mondja, hogy mostantól 
itt kérek enni, mostantól itt adjatok 
inni, mostantól ide jöjjön az orvos, s 
egyébként skandálom a német kan-
cellár meg Németország nevét, mert 
oda akarok menni, és azonnal szállít-
satok oda. Na, ez nem megy. És azt 
gondolom, hogy ezt követelni tŒlünk 
nincs senkinek sem joga, legyen 
akármilyen szorult helyzetben is.

A magyar álláspont egyszerre em-
berséges és következetes. Együtt kell 
mûködni a hatóságokkal, az európai 
szabályok szerint azonosítani kell 
Œket, regisztrálnunk kell Œket, utána 
fölajánljuk, hogy menjenek a gyûjtŒ-
pontokra, ahol ételt, italt szállást és 
orvosi ellátást kapnak, s kérjük, hogy 
ezt vegyék igénybe. Itt tartunk most. 

Változás ebben a helyzetben 
magyar oldalról, tisztelt Hölgyeim és 
Uraim szeptember 15-ével lesz, hi-
szen a magyar parlament, neki ezúton 
is szeretném megköszönni az együtt-
mûködését – még ha az nem is volt 
teljes – megszavazta azokat az új 
szabályokat, amelyek komoly dologgá 
teszik Magyarország külsŒ határainak 
védelmét. Megszavazta azokat a sza-
bályokat, amelyek világossá teszik, 
hogy az illegális határátlépés nem 
szabálysértés, amit le lehet rendezni 
20 ezer forinttal, hanem börtönbün-
tetés jár érte vagy kitiltás. És az 
embercsempészet nem egy jópofa 
fizetéskiegészítés, még ha egyébként 
esetleg érthetŒen jól is esik azoknak, 
akik ebbe az üzletbe be tudnak kap-

csolódni magyar részrŒl, ez egy bûn-
cselekmény. Súlyos bûncselekmény, 
sok év vas jár érte, sok év nehéz 
vasban, s teljes vagyonelkobzás jár 
érte.

Az embercsempészeknek is szeret-
nénk világossá tenni, hogy a zavaros-
ban való halászásnak a kockázata 
nem annyi szeptember 15-tŒl, mint 
korábban volt, 

És a hadsereget is föl kell készíteni, 
a katonáinkat, ha meglesz a jogi alap, 
újra kérem az ellenzéket, hogy adja 
meg, hogy nekik is részt kell venni a 
határ védelmében akkor is, ha nem 
háború van, csak egyszerû civil lero-
hanás, de az is fenyegeti a határokat, 
ezért a határ védelmében nekik is 
részt kell venni. 

Nagyon remélem, hogy gyorsan 
haladunk majd, és elŒáll az a helyzet, 
amikor Magyarország azt tudja mon-
dani a német vagy osztrák barátainak, 
hogy Magyarország déli határai lég-
mentesen zárnak, ami persze nem 
azonos azzal, hogy Magyarország le-
zárta a határait, amit a nemzetközi 
sajtó ír. Az úgy marhaság, már bo-
csánat, ahogy van, mert a határ lezá-
rása az azt jelenti, hogy nem lehet 
átmenni a határon. A magyar határon 
át lehet menni – az arra kijelölt he-
lyeken. 

Hiszen az élet nem áll meg. A 
szerb–magyar határ ugyanúgy átjár-
ható jogi értelemben, mint korábban 
volt, csak az illegális átjárás elŒtt van 
lezárva. Egy dologban biztosak lehet-
nek a német és az osztrák barátaink, 
hogy mi érvényt szerzünk a schen-
geni megállapodásnak, mi azt be 
fogjuk tartani, mi a terheket nem 
hárítjuk rájuk, a terheket mi magunk 
álljuk. Hogy hány évszázaddal van-
nak elŒttünk képmutatásban a többi-
ek, és ez egy olyan verseny, ahova be 
kell neveznünk, ehhez csak azt az 
apró példát hozom Önöknek, hogy 
bár nyilvánvalóan többen jönnek 
hozzánk – idŒnként többszrösen, is-
mét nem mondok országnevet, mint 
más külsŒ határral rendelkezŒ ország-
ba –, az ehhez nyújtott segítség az Œ 
esetükben ilyen nagy, a miénkben 
pedig ilyen kicsi. De nem kell ezért 
szitkozódnunk, mert ilyen az élet, ha 
az magyar. 

A feladat az, hogy nekünk saját 
erŒnkbŒl kell boldogulni. Ezért mon-
dom mindig, hogy egy fillért nem 
fogunk kérni. Illetve vannak alapok, 
amibŒl pénz járna Magyarországnak, 
persze mi azt gondoljuk, hogy az 
helyes lenne, ha azt megkapnánk, de 
nem fogunk elmenni egyetlen ország-
ba sem, hogy azt mondjuk, hogy ne-
künk óriási nehézségeink vannak, és 
adjatok pénzt. Mert Magyarország 
egy állam, egy ezer éves állam, ami-
nek képesnek kell lennie saját erŒbŒl 
is arra, hogy megvédje a saját külsŒ 
határait, és a jogrendnek érvényt 
szerezzen ezeken a határszakaszokon. 
Ha saját erŒbŒl, akkor saját erŒbŒl. 
Ha kapunk hozzá segítséget, elfogad-
juk, de sosem fogunk a segítség hiá-
nyára hivatkozni annak érdekében, 
hogy megmagyarázzuk, miért nem 
teljesítjük a kötelességeinket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagykövet Hölgyek és Urak! 

Köszönöm szépen a figyelmüket! 
Örülök, hogy szólhattam Önökhöz.

Orbán Viktor beszéde a külképviselet-vezetôk értekezletén
2015. szeptember 24.
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Embertelen 
jogi tanácsok

Vízbefojtásos kínvallatás és dró-
nos likvidálás mint amerikai bírói 
karrierépítés

Szép karriert futnak be az Egyesült 
Államokban azok a jogászok, akik 
kulcsszerepet játszottak a vég nélküli 
globális hadviselés két hírhedt eszkö-
zének legalizálásában. A vízbefojtásos 
kínvallatás és a drónokkal amerikai 
állampolgárok ellen is végrehajtott 
célzott likvidálás jogi-szakmai jóvá-
hagyóit nemhogy retorzió nem érte, 
hanem az alkotmánybíróság szerepét 
is betöltô legfelsôbb bíróság alatti szö-
vetségi igazságszolgáltatási szinten 
dolgozhatnak bíróként.

A kérdés ezen a héten azért is aktuá-
lis, mert kiderült: Amerika legfôbb 
szövetségese, Nagy-Britannia is átlé-
pett egy hasonló, sokak által kritikus-
nak, és demokráciák által átléphetet-
lennek tartott jogi határvonalat. David 
Cameron brit miniszterelnök hétfôn 
jelentette be, hogy a Királyi Légierô 
(RAF) egyik MQ–9 Reaper drónjával 
(találó módon Kaszásnak nevezik a pi-
lóta nélküli felderítô-csapásmérô gé-
pet) augusztusban megölték a szíriai 
Rakkában a cardiffi születésû Rejád 
Kánt és az aberdeeni Ráhul Amint, 
akik az Iszlám Állam oldalán harcoltak, 
s állítólag nagy-britanniai merényle-
tekre készülôdtek.

Önvédelmi cselekmény
Ez volt az elsô alkalom, hogy brit 

drón brit állampolgárokat lôtt ki, 
ráadásul olyan országban, ahol a brit 
fegyveres erôknek nincs parlamenti 
felhatalmazása csapások végrehajtá-
sára (mint emlékezetes, Cameron egy 
drámai fordulattal, 2013 augusztusá-
ban kért erre mandátumot, de a szava-
záson nem kapta meg). A brit kor-
mányfô ugyan hangsúlyozta, hogy a 
csapás „önvédelmi cselekmény” volt, s 
annak a fôügyész jóváhagyásával 
„tiszta a jogi alapja”, ellenzéki kriti-
kusok aggályaiknak adtak hangot. A 

JOGI KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával 
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének 

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,  
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au , 
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.

Munkáspárt megbízott vezetôje, Har-
riet Harman sürgette a jogi szakvé-
lemény nyilvánosságra hozatalát, de 
azt a kormányzat megtagadta. Az el-
lentmondásosságot jelzi, hogy a BBC 
szerint a szíriai felhatalmazás hiánya 
ellenére tisztviselôk jelezték: „az 
Egyesült Királyság azonnal fog csele-
kedni, és késôbb magyarázkodni a 
parlamentnek, ha kritikus brit nemzeti 
érdekrôl van szó”. Nem mellékes az 
sem, hogy a védelmi miniszter, Mic-
hael Fallon tavaly októberben, ami-
kor elismerte, hogy az RAF Kaszásai 
Szíria felett folytatnak felderítô repü-
léseket, kategorikusan leszögezte: „a 
Reapereknek nincs felhatalmazásuk, 
hogy fegyvert használjanak Szíria 
felett. Ehhez további jóváhagyásra 
van szükség”.

Obama is jutalmaz
Cameron bejelentésével egy napon 

írt véleménycikket Az embertelenek 
felemelkedése címmel a kérdés ame-
rikai vonatkozásairól az intervenciós 
politikával szemben rendkívül kritikus 
Paul Craig Roberts, a Reagan-kor-
mány helyettes pénzügyi államtitkára, 
aki korábban a Wall Street Journal 
szerkesztôjeként is dolgozott. Arra 
mutatott rá, hogy George W. Bush-
hoz hasonlóan Barack Obama is 
jutalmazza azokat a jogászokat, akik 
az alkotmányon taposnak. 2014-ben a 
jelenlegi elnök nevezte ki az elsô ke-
rületi fellebbviteli bíróságba (Boston) 
David Barront, aki azt az igazságügyi 
minisztériumi szakvéleményt jegyez-
te, amely legalizálta amerikai állam-
polgárok drónról indított rakétával, 
jogi eljárás nélkül történô likvidálását. 
Obama számára –-- Roberts szerint --– 
Bush egyik kinevezése szolgált prece-
densként, amellyel azt a Jay Scott 
Bybee-t juttatta a kilencedik kerületi 
fellebbviteli bíróságába (San Francis-
co), aki egy másik bíróval, John Yoo-
val együtt a szerzôje volt annak fel-
jegyzésnek, amely jogi felhatalmazást 
adott a terroristagyanús személyek 
kínvallatására vízbefojtásos techniká-
val.

Tudta-e, hogy hogyan történik egy 
ingatlan eladása?

Az alábbi cikk, hely hiányában, dió-
héjban szemlélteti az ingatlan eladá-
sának gyötrelmeit. Az ingatlanunk, 
otthonunk, anyagilag a legfontosabb 
é rtékünk. Egy kicsi hibának vagy 
félreértésnek azonban súlyos pénzügyi 
és egyéb kellemetlen következményei 
lehetnek az elad ás során.  ügyvéd 
szakért ô segítségével elkerülhetôk a 
gondok.

Az eladási ajánlat megtétele, azaz a 
hírdetés („Ez a ház eladó”) feladása, 
után várható, hogy egy vevô jelent-
kezik és alkudozni kezd az árat, elad ási 
feltételeket vagy má st illetôen. Ami-
kor ez megtörténik jogi tanácsra lesz 
megint szükségünk, hogy a legjobb 
döntést hozzuk a saját érdekünkben. 

Itt jó ha megjegyzem, hogy az ingat-
lan adás-vételi szerzôdés kötelezô és 
annak formátuma jogilag meghatáro-
zott. Megfelelô szerzôdés hiánya jog-
szabálysértésnek minôsül és bírság 
j ár érte. Ennek a papírnak már készen 
kell lennie amikor a hírdetést felad-
juk.

Bizonyos dokumentumokat az eladó 
köteles csatolni a szerzôdéshez és ezen 
dokumentumok különböznek attól 
függôen, hogy milyen típusú ingatlant 
adunk el, pl. házat vagy lakást. Ezek a 
dokumentunok egyfajta biztosíték-
ként, garanciaként szolgálnak, például, 

hogy az ingatlan nincs kitéve valami-
féle változásnak amit az önkormányzat 
írt elô és ami befolyásolhatja az ingat-
lan eladásat  és/vagy annak árát a ké-
sôbbiekben. Amennyiben ennek a kö-
telességünknek, mint eladók, nem te-
szünk eleget és problémák merülnek 
fel, a vevô elállhat a szerzôdéstôl és az 
eladónak vissza kell teríteni az elôleget 
ami gondot okozhat, ha esetleg azt már 
felhasználtuk mondjuk egy ingatlan 
megvétel hez. 

Itt létezik egy ún. „cooling off period” 
ami a szerzôdéstôl való elállást biz-
tosítja a vevô számára. Pé ldául, ha 
termeszt találnak vagy más probléma 
merül fel. Ilyenkor a vevô az eladási ár 
0.25%-át köteles kifizetni az eladónak. 
Az eladó pedig a vevô ügyvédjével 

Nincs mese: az utazás is 
beleszámít a 
munkaidôbe

Az utazási idô is beleszámít a mun-
kaidôbe az állandó vagy szokásos 
munkavégzési hellyel nem rendelkezô 
munkavállalók esetében --– állapította 
meg az Európai Unió Bírósága a mun-
kaidô-szervezésrôl szóló irányelv ren-
delkezéseit egy konkrét ügyre alkal-
mazva.

A luxembourgi székhelyû bíróság 
honlapján elérhetô ítélet szerint mun-
kaidônek minôsül az az idô, amit a 
munkavállalók a lakóhelyük, valamint 
a munkáltatók által kijelölt elsô és 
utolsó ügyfél között mindennapos uta-
zással töltenek.

Az irányelv értelmezésére vonatkozó 
kérelmet a legnagyobb spanyol szak-
szervezet, a Comisiones Obreras és a 
Tyco Integrated Security nevû, bizton-
sági rendszerek üzembe helyezésével 
foglalkozó vállalat nyújtotta be a bíró-
sághoz. A szakszervezettel folytatott 
jogvita során a Tyco nem számította 
be a lakóhely és az ügyfelek között 
céges autóval megtett utat a munka-
idôbe, mondván, azalatt az idô alatt az 
alkalmazottak nem dolgoztak.

Az irányelv szerint a munkaidô az az 
idôtartam, amely alatt a munkavállaló 
dolgozik, a munkáltató rendelkezésére 
áll és tevékenységét vagy feladatát 
végzi. A bíróság szerint, ha a munkába 
utazással töltött idôt nem vennék mun-
kaidôként számításba, elferdítené a 
munkaidô fogalmát, valamint ellen-
tétes lenne a munkavállalók biztonsága 
és egészsége védelmének céljával.

Az ügy elôzménye, hogy 2011-ben a 
Tyco bezárta a regionális irodáit, és 
minden munkavállalóját a madridi 
központi irodához rendelte. Mivel így 
a munkavállalók elvesztették azt a 
lehetôséget, hogy szabadon határozzák 
meg a lakóhelyüket a munkanapjuk 
elején és végén szokásos helytôl elvá-
lasztó távolságot, nem kötelezhetôk 
arra, hogy magukra vállalják mun-
káltatójuk ezen irodák bezárásával 

megbeszélheti, hogy lemondjanak er-
rôl a periódusról miután az összes 
kivizsgálást befejezték. Í gy hamarabb 
sor kerülhet az adás-vétel véglegesíté-
sére. Mindez azonban egyszerû, hirde-
tés útján való ingatlan eladás esetén 
áll fenn. Amikor aukció során értéke-
sítjük ingatlanunkat akkor viszont 
nincsen ilyen „cooling off period” és a 
vevô a kalapács leütése után kô teles 
véglegesíteni a szerzôdést, kivéve ha 
valami komoly probléma vetôdik fel. 

A házba, lakásba beépített ‘dolgok’ 
(fixtures) a ház, lakás velejárói kivéve 
ha szerzôdés másképp rendelkezik. 
Fixtures például a konyhai tûzhely. A 
hûtôgép így természetesen nem az, 
hiszen azt csak ki kell húzni a kon-
nektorból. Ké tség esetén, vitás, vagy 

határesetekben feltétlenül beszélnünk 
kell az ügyvédünkkel és rögzíteni a 
beépített ‘dolgok’ listáját írásban. 

A szerzôdés kicserélésekor (exchan-
ge), annak egyik példánya a vevô ügy-
védjénél van a másik az eladó  ûgy-
vé djénél. A szerzôdéseket a felek 
aláírják ügyvédjeik jelenlétében, 
majd a jogászok kicserélik azokat és a 
vevô odaadja az elôleget, ami általában 
a vételár 10%-a. Ez az összeg vagy az 
eladó  gyvédje vagy ingatlan ügynöke 
által befizetésre kerül egy olyan szám-
lára, ahol kamatozik és a kamat ösz-
szege az eladó  s a vevô között fele-fele 
arányban ki lesz fizetve. 

A szerzôdés kicserélésekor (exchan-
ge) a felek megegyeznek a szerzôdés 
véglegesítésének (settlement) dátu-
mában, ami rendszerint hat héttel a 
szerzôdés kicserélése után történik 
meg. Ekkor a vevô kifizeti a hátralévô 
összeget, melybe belekalkulálják az 
eladó  ltal addig kifizetett számlák ösz-
szegét és a fizetendô ad ót is. Ha a vevô 
valamilyen oknál fogva nem tudja 
véglegesíteni a szerzôdést, a vevô ka-
matot számolhat fel amíg az meg nem 
történik vagy, kivételes esetekben, 
akár a szerzôdéstôl is elállhat. Á lta-
lában a felek nem, csak jogi képviselô-
jük van jelen a szerzôdés véglegesíté-
séné l, illetve ha kölcsönszerzôdés áll 
fenn egy bankkal, akkor a bank képvi-
selôje is ott van. Ha a vevô kölcsönre 

veszi az ingatlant akkor az ô bankjának 
képviselôje is jelen van ilyenkor.

Itt NSW-ben, csak a vevô fizet illeté-
ket a megvásárolt ingatlan után, bár 
ezalól vannak kivételek, pl. ha olyan 
házat, lakást, telket, üzlethelységet 
stb. ad el az ember amelyet befekte-
téské nt vett annak idején. Hasonló a 
helyzet az álatálanos forgalmi adóval, 
lakó ingatlanok esetén nem fizetendô 
de egyeztessünk az ügyvédünkkel ne-
hogy valami kivétel alá essen az ingat-
lanunk. 1985 óta ujabb adót (CGT) is 
kivetnek, de lakó ingatlanok kivételek 
és megint meg kell jegyezzem, egyez-
tessünk az ügyvédünkkel mert a helyi 
jog szépségének megfelelôen itt a 
kivételek alól is vannak kivételek.

Amennyiben ingatlan ügynököt ve-
szünk igénybe az eladáshoz, feltétlenül 
nézzünk alaposan körül. Jó tudni 
ugyanis, hogy melyik ügynök mennyit 
kér a szolgáltatásaiért, milyen szolgál-
tat sokat nyújtanak és milyen feltéte-
lekkel hisz mindez jelentôs mértékben 
különbözhet. Ingatlan ügynökök köte-
lesek írásban tájékoztatni az ügyfe-
leiket ezekrôl. Ajánlatos ezt is megmu-
tatni a jogászunknak, mielôtt alairjuk. 

A következô számban ingatlan véte-
lérôl számolok be.

Üdvözlettel, 
Dr Dancs Beáta

admin@sydneyadvocacy.com.au

kapcsolatos döntésének terheit.
Az Európai Unió Bírósága feladata 

egyebek mellett, hogy jogértelmezést 
adjon ki az uniós jogszabályokról 
annak érdekében, hogy azokat az ösz-
szes uniós országban azonos módon 
alkalmazzák.

Nem lesz törvényes az 
eutanázia a briteknél

Elvetette a brit parlament a kegyes 
halál törvényesítésére vonatkozó tör-
vénytervezetet. Az indítványt mind-
össze 118 képviselô támogatta, 330 
nemmel szavazott.

A tervezet kezdeményezôje, az ellen-
zéki munkáspárti Rob Marris java-
solta, hogy engedélyezzék azon súlyo-
san beteg, de szellemi képességeik 
birtokában lévô páciensek számára az 
eutanáziát, akiknek az életébôl az or-
vosok szerint fél évnél kevesebb van 
hátra. A tervezet szerint a sorsdöntô 
döntésben legalább két orvosszakértô 
és a felsô bíróság egy bírája vett volna 
részt. A betegnek saját magának, or-
vosi közremûködés nélkül kellett vol-
na beadni a halált okozó szert.

A jelenleg hatályos brit törvények 
szerint az öngyilkosságban való segéd-
kezés 14 évi börtönnel büntethetô. 
Története során pénteken harmadik 
alkalommal szavazott a brit parlament 
az eutanáziáról.

A törvényhozásban tartott vita idején 
mintegy 200 tüntetô támogatta a tör-
vényjavaslat elfogadását a Westmins-
ter-palota elôtt, más demonstrálók pe-
dig tiltakoztak ellene. „A britek 82 
százaléka támogatja a kegyes halált” --
– állt a támogatók transzparensein, 
míg az ellenzôk „Élni hagyjanak, ne 
meghalni” feliratokkal vonultak fel.

A brit kormányfô szóvivôje pénteken 
közölte, hogy David Cameron nem 
támogatja az indítványt, Justin 
Welby canterburyi érsek és más val-
lások vezetôi közös levélben kérték a 
múlt héten a képviselôket a törvényja-
vaslat elutasítására.

Brit újságok gyakran idéznek olyan 
betegeket, akiknek Svájcba kell utaz-

niuk, ha segítséget akarnak kapni az 
öngyilkosságukhoz. Svájcban, Hollan-
diában, Belgiumban és Luxemburgban 
engedélyezett az eutanázia.

Magyarország minden 
jogszabályt betart

Magyarország rendkívül nagy be-
vándorlási nyomás alatt van, ennek 
ellenére megfelel minden nemzetkö-
zi jogi konvenciónak és a betartja a 
megfelelô jogszabályokat --- mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és kü-
lügyminiszter az M1 aktuális csator-
nán.

A miniszter egy sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: az elmúlt napokban 
többször is vádolta alaptalanul és „ha-
zug módon” Magyarországot Sigmar 
Gabriel német alkancellár.

„A jövô héttôl egy minôségileg új 
helyzet áll elô, hiszen mind fizikai, 
mind jogi szempontból a legkedvezôbb 
helyzetben leszünk a schengeni határ 
védelmének tekintetében és ez a leg-
nagyobb szolidaritás, amit Magyaror-
szág vállalni tud az Európai Unióval” --
- tette hozzá.

Szerinte így nem csak Magyarorszá-
gon, de az Európai Unió más tagálla-
maiban is csökkenhet a migrációs 
nyomás.

A dpa német hírügynökség jelentése 
szerint Sigmar Gabriel német alkan-
cellár Hildesheimben azt hangoztatta, 
hogy Orbán Viktornak „kötelessége 
betartania az európai jogot, és mene-
déket kell nyújtania a politikai mene-
külteknek.” Gabriel szerint a magyar 
kormányfô nem engedheti meg, hogy 
a menekülteket “annyira rossz viszo-
nyok között tartsák és visszatoloncolják 
ôket.”

A hírügynökség emlékeztetett arra, 
hogy Orbán Viktor a Bild címû német 
lapnak adott szombati interjújában ar-
ra a felvetésre, hova menjen a sok 
menekült, miután jövô kedden lezá-
rulnak Magyarország határai, kijelen-
tette: vissza, „oda ahonnan jöttek”.

mti
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SPORT
AKI AUSZTRÁLIÁBAN 

IS A MAGYAR 
FUTBALLÉRT 
DOLGOZOTT

Árok Ferenc neve rendkívül jól 
cseng Ausztráliában, szinte nemzeti 
hôsként tisztelik. Az ausztrál labdarú-
gásban kifejtett tevékenységéért --– 
külföldi létére –-- 1990-ben megkapta a 
legnagyobb állami kitüntetést, ami 
felér egy lovaggá ütéssel. Akkoriban 
népszerûsége az egeket verte, az ál-
lamelnök után a második volt a listán. 
Az 1932-ben, Magyarkanizsán, a Ju-
goszláv Királyságban született ma-
gyar szakemberrel és újságíróval egy 
Szombathely melletti kis településen, 
Sében sikerült beszélgetnem.

–-- Hihetetlen, hogy egy kis Vas me-
gyei faluban beszélgethetek a világ 

van szó, mondom, megvettük a három 
jegyet a hajóra, a nejem, a lányom és 
én. „Maga nem normális. De legalább 
találjon maga helyett valakit, aki to-
vább csinálja.” Elvittem hozzá egy 
szerb srácot, aki Melbourne-ben volt 
edzô. Azt mondja nekem, hogy okos 
pasas, de nem tetszik. Oda akarja adni 
a lányát neki, hogy nem tetszik? --– 
kérdeztem vissza. Végül a srác mégis 
odakerült.

–-- Ön azonban hamarosan váltotta a 
kispadon.

–-- Egy év múlva reggel öt órakor 
cseng a telefonon, Pongrácz úr hívott. 
Tudja hány óra van? Reggel öt. Na, 
hívjon vissza három óra múlva –-- és 
letettem a kagylót. Jelentkezett is. „Ez 
a srác a futballban mindent jól csinál, 
de tönkretette a klubot. Csak a 
telefonszámla volt kilencezer dollár.” 
És mi közöm hozzá? –-- kérdeztem. 
„Maga azt mondta, ha nem válik be, 
visszajön rendbe tenni a klubot.” A 
hetedik telefon hívása után mondja a 
feleségem: Menjél ki egy évre, ne 
halljam már a hangját. Kötélnek áll-
tam és kimentem tíz hónapra. Már az 
elsô nap láttam mi a probléma, nincs 
semmi ellenôrzés. Rendbe tettem a 
klubot anyagilag is és indultam vissza 
Újvidékre, hiába marasztalt Pongrácz 
úr. Nyolcszázan kísértek ki a repülô-
térre, hátha maradásra bírnak. Tettem 
egy felelôtlen ígéretet a repülôtéren, 
hogy van a szomszédunkban egy egy-
szobás lakásom, ha arra járnak, nyitva 

van az ajtaja mindenki számára, addig 
maradnak, ameddig akarnak. Gondol-
tam elvétve jön valaki, de a következô 
évben 17 család jött hozzám.

–-- A St. George-nál játékosa volt 
Abonyi Attila is. Milyen labdarúgó 
volt?

–-- Állítom, hogy abban az idôben 
jobb szélsô volt, mint akik a magyar 
válogatottban játszottak. Bármelyik 
európai élcsapatba befért volna játék-
tudása alapján.

–-- Nyolc év múlva miért tért vissza 
újra a kenguruk földjére?

– Nem hagytak békén, folyamatosan 
hívtak vissza a St. George Budapest-
hez. Amikor már hétszeres fizetést 
ajánlottak, mondja a feleségem: Feri, 
menjünk ki két évre, hazatérünk és 
veszek egy házat Magyarkanizsán. A 
kettôbôl 23 év lett.

–-- 1983-ban felkérték ausztrál szövet-
ségi kapitánynak. Miért vállalta?

–-- Csak három mérkôzésrôl volt szó. 
A szövetség lekötött három mérkôzést 
az angolokkal, akiktôl évekkel koráb-
ban 15-1-re kikaptak. Egy görög mil-
liárdos volt a labdarúgó szövetség el-
nöke. Nem volt gyereke, ezért 1500 
ausztrál gyereket kitaníttatott az 
egyetemen, 35 görög templomot új-
jáépíttetett. 94 éves koráig, amikor 
meghalt, minden nap reggel hatkor 
már bent volt a gyárában. 

Ô fizette az angolok meghívását és 
nem akart megégni a válogatottal, 
ezért kért fel engem.        Folytatjuk!

labdarúgásának egyik legismertebb 
edzôjével. Hogyan került ide Szombat-
hely környékére?

–-- Zsemberi György doktor meghí-
vására töltök egy hetet Sében. Itt fog-
orvosként ismerik, de nekem még Új-
vidéken játékosom volt a topolyai fiú. 
Nagy jövô elôtt állt, aztán elkerült Dél-
vidékrôl, de a focit folytatta és az or-
vos válogatott oszlopos tagjává vált. 
De nem csak a magyar, hanem a hor-
vát és szlovén doktorokkal is világbaj-
nokságot nyert. Azt mondja, hogy si-
kereinek megalapozója voltam, a ná-
lam megtanult módszerek és szemlélet 
nagyban segítette.

–-- Milyen programjai voltak eddig?

–-- Gyuri nem hagy pihenni, mindig 
megyünk valahova. Tegnap dr. Gadá-
nyi Károly, a Savaria Egyetem nyu-
galmazott rektora tüntetett ki, este 
pedig a Haladás öregfiúkkal találkoz-
hattam. Jókat beszélgettünk, emléke-
zetes este volt.

–-- Ön edzôként tett szert világhír-
névre, de keveset tudunk játékos-pá-
lyafutásáról.

–-- Az FK Jedinstvóban játszottam, 
rendkívül gyors voltam és kemény. 
Mai edzôi eszemmel nem tartom ma-
gam különösebben jó játékosnak. Tud-
ja akkoriban nem voltak jó szakem-
berek, csak játszottunk magunktól.

–-- Hogyan kezdôdött edzôi pályafu-

Elôször nyert magyar teniszezô 
US Opent egyesben

A junior lányok között Gálfi Dalma nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot. 
A 17 éves magyar mindössze 77 perc alatt 7:5, 6:4-re gyôzte le a hazai közönség 
elôtt szereplô Sofia Kenint.

Eredmény, junior, lányok, döntô:

Gálfi Dalma (2.) --- Sofia Kenin (amerikai, 9.) 7:5, 6:4
Gálfi Dalma lett az elsô magyar játékos, aki egyéniben meg tudta nyerni az 

amerikai keménypályás Grand Slam-versenyt, így most már mind a négy 
GS-tornán van egyéni bajnokunk.

2000-ben Kapros Anikó nyert Ausztráliában, a Roland Garrost Szávay Ágnes 
húzta be 2005-ben, Fucsovics Márton pedig 2010-ben nyert Wimbledonban.

Balról Benyák András, Zsemberi György, Árok Ferenc és Gál László

Az Újpest vezetett, a végén mégis a Fradi ünnepelt
Sokáig úgy tûnt, hogy az Újpest megszakítja a Ferencváros menetelését az NB 

I.-ben. A lilák a hetvennyolcadik percig vezettek a Megyeri úti derbin, de jött 
Böde Dániel, akinek duplájával fordítottak a vendégek, és így továbbra is 
hibátlanok.

„Megállítjuk a Fradit” –-- fogadkoztak az újpesti futballisták a rangadó elôtt. És 
Diagne Mbaye gyors és szép fejesgólja után úgy is tûnt, nem a levegôbe 
beszéltek a hazaiak. Valamivel többet volt a labda a Fradinál, de nem volt 
egyértelmû a fölénye. A vége elôtt jött aztán a góllövôlistát vezetô Böde Dániel, 
akinek szezonbeli kilencedik találatával egyenlítettek a vendégek, majd az 
utolsó elôtti percben tizediknek meglôtte az év gólját, kapásból, eldôlve, ami 
aztán a 2–1-es gyôzelmet jelentette az FTC-nek.

Sokatmondó tény, hogy az Újpest ebben a bajnokságban eddig csak a két 
újoncot tudta megverni.
Thomas Doll persze sokkal boldogabb volt kollégájánál: „Jó mérkôzést 

láthattunk –-- fogalmazott a Fradi edzôje. –-- Nagyon örülünk ennek a gyôze-
lemnek, mivel a fiúk a végén mindent beleadtak. Talán egy döntetlen mégis 
igazságosabb lett volna, hiszen mindkét csapat mindent kiadott magából. A 
nyolc megnyert mérkôzés közül az Újpest volt a legjobb ellenfelünk.”

Ez a derbi sem múlt el balhé nélkül. A stadionban ezúttal rend volt, kívül azon-
ban nem. Nyolc embert állított elô a rendôrség a vendégdrukkerek meghirdetett 
Váci úti közös meccsnézésérôl –-- közölte az ORFK. Hét embert garázdaság 
miatt, egyet pedig pirotechnikai eszközzel való visszaélés miatt állítottak elô a 
rendôrök.

NB I., 8. forduló:  
Paks–Videoton 2–0 ,  Honvéd–Vasas 0–1, Békéscsaba –Diósgyôr 1–1  DVSC–

MTK 1–0 , Puskás –Haladás 1–1,  Újpest–FTC 1–2. 

tása?
–-- Testnevelôként diplomáztam, 

majd a másodosztályú újvidéki együt-
-tes, az FK Novi Sad edzôje lettem, a 
csapatot felhoztam az elsô osztályba. 
1966-ban hívott a Vojvodina másoded-
zônek. 1969-ben pedig elkezdôdött ka-
landos ausztrál pályafutásom.

–-- Miként sikerült az ötödik konti-
nensre szerzôdnie?

–-- A hatvanas évek közepén leve-
leztem egy szegedi születésû ausztrál 
fiúval, Dettre Andrással, aki írta, 
hogy van egy klubjuk, a St. George 
Budapest, és magyar játékost szeret-
nének igazolni. Mivel Magyarországról 
akkor még nem lehetett, ezért az én 
segítségemet kérte. Tudta, hogy sport-
újságíró vagyok és edzôsködöm is. 
Küldtem ki két-két játékost, akik na-
gyon befutottak, majd utána engem is 
hívtak edzônek. Elôször nem vállaltam, 
de aztán a nejemmel mégis belevág-
tunk. Úgy terveztük, hogy kimegyünk 
két évre és keresünk annyi pénzt, 
hogy ezáltal megvalósíthatjuk nagy 
álmunkat, hogy körbehajózzuk a föl-
det. Az elsô évben visszahoztam a csa-
patot az elsô ligába, majd a második 
évben az égvilágon mindent megnyer-
tem. Aztán bejelentettem Pongrácz 
Sándornak, a magyar milliomos 
klubelnöknek, hogy megyünk. Azt 
mondja: „Mi baja van magának? 
Annyit fizetek magának, hogy hét év 
alatt keres máshol annyit.” Nem arról 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Drebrecenben, 2. Gina Lollo-
brigidáé, 3. A hóvirágot, 4. 71 százalé-
kát, 5. Auguste Renoir, 6. Juneau. 7. 
Salzburg tartományé, 8. A Borsod me-
gyei Ónodon, 9. A tömény salétrom-
savat arany-ezüst ötvözetbôl az ezüs-
töt oldja az aranyat nem, 10. Máltai 
líra.

E heti kérdéseink:

1. Kirôl nevezték el a kaposvári 

színházat?

2. Melyik országban található a 

Negev sivatag?

3. Kihez írta Juhász Gyula az Anna 

örök c. versét?

4. Melyik város volt az inka biro-

dalom fôvárosa?

5. Mi a közismert nevea kalcium-hid-

roxidnak?

6. Mi a székhelye Kanada Alberta 

tartományának?

7. Hol halt meg IV. Béla királyunk a 

„a második honalapító”?

8. Hol van eltemetve Kolombusz 

Kristóf?

9. Melyik Európa legészakibb városa?

10. Ki volt az elsô pápa?Válaszunkat 
a jövô heti újságban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Az amerikai férjnek azt mondja a 

válóperes ügyvédje:
---- Két hírem van az ön számára. Az 

egyik rossz, a másik még rosszabb. 
Melyikkel kezdjem?

--- A rosszal.
--- A felesége egy félmillió dollárt érô 

képet talált.
--- Ez magának rossz hír? --- kérdezi a 

férj meglepôdve --- és halljam, mi a 
rosszabb hír?

--- A kép önt ábrázolja a titkárnô-
jével.

* * *
A fônök a sok jelentkezô közül kivá-

lasztja a legcsinosabbat, s felveszi tit-
kárnônek. Azt mondja neki:

--- A fizetése egyelôre egy szoknya. 
De majd gyakran felemelem!

* * *
Kérdések az új titkárnôhöz:
 --- Miféle? Kiféle? Kefél-e?

* * *
Egy büszke anya a másikhoz:
 --- Hogy van a lányod? 
A másik:
 --- Nagyszerûen. ô a titkárnôje egy 

nagy cég igazgatójának, állandóan uta-
zik a fônökével külföldre, rezerválja a 
hotelt a fônöknek, aki egy lépést nem 
tesz nélküle.

A fônök annyira hálás ezért, hogy 
vett neki egy autót, ékszereket.

Mondd, és hogy van a te lányod?
Az egyik: 
--- Hát az is k....

* * *
Fônök a titkárnôjének:
--- Gizike! Miért javította ki az „e” 

betût „a” betûre?
--- Miért? Mi értelme van annak, hogy 

„feszmérô”?
*  * *

Az igazgató rendszerint magával vi-
szi vidéki kiszállásaira a csinos tit-
kárnôjét is. A kisvárosi szálloda por-
tása elôtt azt játszák, mintha férj és 
feleség volnának. Kivesznek egy kétá-
gyas szobát, ám még el sem érnek az 
ágyig, amikor megszólal a telefon. A 
telefonközpontos szól fel a telefonon.

--- Az igazgató úrat keresik távolsá-
gin.

--- Ki keresi? --- kérdi a titkárnô.
--- Ön, asszonyom.

* * *
Az igazgató feltûnôen csinos titkár-

nôjéhez az irodába berobog a feleség.
--- A múltkor megesküdött nekem, 

hogy szakít a férjemmel!
--- Én mondtam neki --- védekezik a 

titkárnô ---, hogy köztünk mindennek 
vége.

--- Akkor miért járnak szállodába 
azóta is?

--- A kedves férje ragaszkodott hozzá, 
hogy ledolgozzam a három hónap fel-
mondási idôt.

* * *
--- Láttad, milyen ravasz az új kollé-

ga? --- Hogyhogy?
--- Ha a fônökkel beszél, akkor behúz-

za a nyakát, ha titkárnôvel, akkor a 
hasát!

* * *
--- Kovács úr, mióta dolgozik a válla-

latunknál?
--- Öt éve, igazgató úr.
--- És mi tetszik a legjobban nálunk?
--- A titkárnôje.

* * *
Székelynek átkiabál a román szom-

széd.
--- Szomszéd! Délután a postás meg-

izélte a feleségét a jászolban, mikor 
kukoricát morzsolt. 

Jó egy órán át gyömöszkölte! Én lát-
tam! 

--- Nem, szomszéd! A feleségem 
orvosnál volt délután, így 3,50-ért a 
feleséged morzsolt nálam kukoricát, 
de nem vonom le a bérébôl.

* * *
9 mondat, amit a nôk sohasem mon-

danak:
1. Drágám, biztos vagy benne, hogy 

már eleget ittál?
2. Drágám, nem kellene a kocsmában 

lenned a haverokkal?
3. Olyan szexis vagy másnaposan!
4. Inkább nézzük a focit délután, a 

bevásárlás ráér!
5. Sétáljunk egyet. Úgy jobban látod a 

nôk fenekét.
6. Bizony, a te anyád sokkal rende-

sebb, mint az enyém.
7. Ugyan, dugd csak meg a barátnô-

met!
8. Ne menjünk moziba, inkább szív-

junk el egy füves cigit.
9. Eleget keresek mindkettônknek. 

Százalékoltasd le magad. Az a lényeg, 
hogy szerethesselek.

* * * 
--- Apu! Egy meztelen férfi szaladgál 

az erdôben.
--- Ugyan, hagyd már kislányom!
--- Már háromszor hagytam, de 

negyedszerre is akarja...!
* * *

 --- Mi a különbség egy alagút és a 
fizetés között?

 --- Az egyikbôl ki lehet jönni.
 * * *

 --- Mi a különbség az angol borot-
vapenge és a szomszéd most született 
kisfia között?

 --- Semmi, mind a kettô jó-zsilett.
 * * *

--- Mi a különbség hinni és tudni 
között?

--- A kisgyerek még azt  hiszi, hogy 
csak pisilésre használhatja,  az öreg-
ember viszont már tudja.

  * * *
 --- Mi a különbség a szoknya és a 

fûnyíró között?
 --- Nyúlj alá és megtudod!

 * * *
 --- Mi a különbség a teológus és a 

geológus között?
 --- Ég és föld.

 * * *
 --- Mi a különbség a rézbôl készült tál 

és a tévedés között?
 --- Hogy a réztál az rézbôl van, de a 

tévedés lehet fatális.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLHonnan származik a vitamin elne-
vezés?

Maga a vitamin kifejezés alig 60 
esztendôs. A lengyel Kazimir Funk 
adta, amikor 1912-ben Angliában dol-
gozott. A szó a vita (élet) és az amin 
(ammóniaszármazék) összetétele, és a 
táplálék járulékos tényezôit fejezte ki 
vele. Ma is életfontosságúnak tartják a 
vitaminokat, bár ezt az elnevezést ma 
már nem tekintjük pontosan kifejezô-
nek.

Hippokratész tulajdonképpen A-vita-
min szedését ajánlotta, amikor a far-
kasvakság ellen májat írt elô. Az indi-
ánok C-vitamint adtak, amikor 
Jacques Cartier skorbutban szenve-
dô embereivel Québecben fenyôtûfô-
zetet itatták. Az iparosodó Angliában a 
18. században az A- és D-vitaminban 
gazdag csukamájolaj tett szert nagy 
hírnévre, mint mindent gyógyító szer.

Száz évvel késôbb a japánok a ten-
gerészek beriberi betegségét úgy gyó-
gyították, hogy árpát etettek velük.

Ma már tudjuk, hogy 40 vitamin van, 
és legalább egy tucat közülük alapve-
tôen fontos része az emberi táplál-
kozásnak. Szerepük hasonlósága elle-
nére --- vagyis hogy nem lehetünk meg 
nélkülük --- sajnos nincsen közöttük 
„hasonlóság”. Különbözô olyan vegyü-
letekbôl állnak, amelyekre a szervezet-
nek szüksége van, de maga nem tudja 
szintetizálni, elôállítani ôket.

 
Mióta eszünk savanyú káposztát?
--- Légió, pihenj! Katonák! Ti, akik a 

Római Birodalom diadalmas ércsasait 
elhoztátok Pannónia földjére, kiáltsá-
tok háromszor és harsányan: Ave Ca-
esar! --- A felszólításra néma csend 
volt a válasz. --- Mi az? Valami baj van? 
Hogy éhesek vagytok? A kincstári vö-
röshagymát és fokhagymát parancs 
nélkül megenni tilos! Tömjétek meg 
bendôtöket ---- káposztával... Rögtön 
beérnek a szekerek! ---- Erre már 
felhangzott: Ave Caesar!

Valahogy így kezdôdött a dolog.
A káposzta megromlott a hordókban. 

Lucskos és savanyú lett. Így is meg-
ették és rájöttek, hogy kellemes ízû és 
egészséges. Hogyan készült? Csak 

úgy magától. A hepehupás országu-
takon a hordókba rakott káposzta ösz-
szenyomódott, összerázódott ---- és 
erjedésnek indult, így született az 
ínyencfalat.

Az eset híre Rómába is eljutott. Az 
újfajta étel ott is ízlett. Mivel az áll a 
receptben, hogy a káposzta csak zöty-
kölôdve válik jóízûvé, a káposztás-
hordókat szekerekre rakatták a patrí-
ciusok, és addig fuvaroztatták az antik 
Róma macskakövein, míg megerjedt -
- kínjában. A szegényebb polgárok 
káposztás puttonyt akasztottak a rab-
szolgák hátára, azzal kellett a ház kö-
rül futkosniuk --- savanyítás céljából. 
A káposztasétáltató „eleven szerszá-
mok”, a római rabszolgák jöttek rá 
arra, hogy a káposztát csak erôsen le 
kell a hordóban nyomkodni, erjed az 
sétáltatás nélkül is.

 
Mióta fogyasztunk sárgarépát?
Többen ugyan azt állítják, hogy a sár-

garépa igen régi idôk óta termesztett 
növény, az újabb vélemények azonban 
ezt a vélekedést kétségbe vonják. A 
régebbi vélemények abból a ténybôl 

alakultak ki, hogy a svájci és nyugat-
németországi cölöpépítmények tóüle-
dékében megtalálták a sárgarépa ter-
mését. Ezek azonban más okok 
következtében is bekerülhettek az üle-
dékbe. Van ugyanis olyan vélemény, 
hogy a neolitikumban és bronzkorban 
a sárgarépát még nem fogyasztotta az 
ember, inkább gyógynövényként szol-
gált.
És a régi görögök meg rómaiak, 

akik már majdnem mindent tudtak, 
illetôleg ettek?

Van, aki esküszik rá, hogy mindkét 
kultúrában szívesen fogyasztották a 
sárgarépát, s van olyan kutató is, aki 
megvonja klasszikusainktól ezt a gyö-
nyörûséget. S valószínûleg a tagadók-
nak lesz igazuk...

A sárgarépa tehát egyelôre vitakér-
dés. Úgy látszik azonban, hogy végsô 
soron a perzsáknak köszönhetjük. A 
10. században kezdték termeszteni --- 
Iránban.

Hogyan került Európába? A mórok 
telepítették meg az Ibériai-félszigeten, 
a 12. században. Valószínû, hogy Euró-
pa más vidékeire innen jutott el.

ÔSMAGYAR HELYSÉGNEVEK 
AUSZTRÁLIÁBAN

(Folytatás)
Hogy ne kerteljek sokat, Adelaide híres vásárhely volt, nevével hírdetve, 

csalogatva a kereskedôket:  ADELAIDE ---  ADELIDE --- A D D   E L   I D E . 
Fent északon található DARWIN város, a Northern Territory (Északi Tar-

tomány) központja. Nincs szándékomban elmagyarázni az „állam” szó és a 
„territory” közötti különbséget, bonyolult angol rendszer. Dél-Ausztráliából 
forgalmas, vasúti és közúti összekötetéssel történik a kereskedelem. Teljesen 
sík vidék, sokszor százkilómétereken nyílegyenes útszakaszokkal.  Még a XX. 
század elején is afgán hajcsárok tevekaravánokkal bonyolították le az árucserét, 
miután a vidék legnagyobb része egy vörös sivataghoz, mintsem a Hortobágyhoz 
hasonlítható. Történelmi emlék, hogy az Adelaide-Alice Springs --- Darwin 
között közlekedô korszerü gyorsvonat THE GHAN néven található a menet-
rendben. (Ghan: afghan) A másik hagyaték: északon ma is lehet találni vadonélô, 
egypupú tevéket.  Darwin. Nem a „majomtólszármazunkelmélet” tudósának a 
neve. Ott fent a madárvilág nagyrésze régen darvakból állt. Ôseink, amint 
tudjuk, igencsak szerettek DARUTOLLAS süveget viselni. DARWIN --- D A R 
V A K. Nyugat-Ausztráliának  PERTH a fôvárosa.  Azonnal fülünkbe cseng 
Arany János Fülemüléje.  Úgy látszik, hogy már akkor is élveztük a jószomszéd-
ság  elônyeit: „Ha per, úgymond, hadd legyen per!” Természetesen, már akkor 
is valakinek meg kellett nyerni, vagy el kellett veszteni a P E R T.

Itt még két másik helységnévrôl kell említést tenni. 1965-ben tartottunk auszt-
ráliai magyar cserkésztalálkozót Perth közelében, a Leschenaultia tó partján. 
Akkor még csodaszép, ligetes volt a környék, ma már egy kutyaháznyi üres 
területet sem lehet találni. Itt bizonyítható, hogy már a régi idôkben is sportos 
nemzet voltunk. Nem tudnám megnevezni, hogy melyik csoportos labdajáték 
volt divabatban.                                                                                          (Folytatjuk) 

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”

az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au



01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Hogy volt?!    A 
rendező: Gárdos Péter 
02:15 Szerelemből nősül-
tem (1937)  Magyar ro-
mantikus film. Rendezte: 
Székely István. Szereplők: 
Ráday Imre (Péter), Erdélyi 
Mici (Lili), Kabos Gyula 
(Barna ur), Csortos Gyula 
(Lili apja). Lili és Péter  Szu-
mátra szigetén kötött házas-
ságot. Itthon, Magyarorszá-
gon aztán kiderül, nem fo-
gadják el az ottani házasság-
levelet, így újból meg kell 
tartani a szertartást. Az  elfog-
lalt férj  üzleti tárgyalásai mi-
att lekésik az esküvőről. Az 
asszonyka megsértődik, és 
hazaköltözik a papához. A 
filmet  1937. december 23-
án mutatták be először. Évti-
zedekig elveszettnek hitték 
majd a Magyar Filmintézet 
amerikai magyar nyelvű új-
ságokban közzétett felhívá-
sára jelentkezve hozta haza 
1994-ben a Torontóban élő 
Kotsis házaspár a tulajdoná-
ban található 16 mm-es 
kópiát .
03:25 Slágertévé  
04:20 Mesélő cégtáblák A 
kerti törpe karrierje. A soro-
zat alkotói a kerti törpe mí-
toszának földjén, Németor-
szágban készítettek kedves 
iróniával fűszerezett filmet. 
05:00 Híradó    
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Magyarország törté-
nete 46/28.: Az 1848-49-es 
szabadságharc
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem 14/ 
1.: A föld szeretete éltet - 
Benkó László mezőgazdász, 
Cserhátsurány Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:10 Roma Magazin  
08:40 Domovina  Szlovák 
nyelvű magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák : A 
Törley család 
09:40 Világ ism.  
10:00 Kárpát expressz  
10:25 Magyarország törté-
nete  A Rákóczi-szabad-
ságharc kitörés
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
11:15 Mint oldott kéve 8/ 
6.: VI. rész London - Au-
sztrália - Párizs 1853-1855 
12:15 Itthon vagy!    
12:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Bartók 
Béla. 
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Három jármód 10/6.:  
Portugál  sorozat 
15:45 Római katolikus 
szentmise   
16:45 Öt kontinens    
17:15 Magyar elsők : Az 
első magyar kővár 2004
17:40 Balatoni halászat 
Magyar ismeretterjesztő 
18:35 Hogy volt?! Pásztor 
Erzsi felvételeiből 
19:35 Budavári 
Palotakoncert  2014 
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:25 Család-barát  

2015. szeptember 24. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Szeptember 28.  hétfő Szeptember 29. kedd Szept 30.  szerda

Október 1. csütörtök

Október 2.  péntek Október 3.  szombat Október 4.  vasárnap 

01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:20 Mint oldott kéve 
8/6.: VI. rész London - 
Ausztrália - Párizs 1853-
1855. Magyar  sorozat  
03:15 Itthon vagy
03:40 Budavári Palota-
koncert  2014  
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
05:20 Magyarország törté-
nete 46/29.: Megtorlás és 
ellenállás
05:50 Kívánságkosár  
07:50 Az én történetem 
14/2.:  A méhészkert me-
nedéke - Buchinger György 
méhész, Salgótarján Magyar 
dokumentumfilm-sorozat. 
Buchinger György Salgótar-
jánban született 1940-ben. 
Munkás éveit a legendás 
acélgyárban töltötte. Két hob-
bija volt, negyven éves korá-
ig sportolóként, majd edző-
ként a vívás, s mai napig a 
méhészet. Az első három 
keretnyi méhet egy vádormé-
hésztől kapta még elemi is-
kolásként, ebből teljesedett ki 
a városszéli méhészkert, ahol 
mindig nyugalmat talált. Szak-
cikkei, előadásai révén szak-
mai körökben közismert, szó-
kimondásával sok tisztelőt és 
ellenlábast gyűjtött.
08:15 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
08:40 Unser Bildschirm 
Német nyelvű  magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Aposz-
tolovics Miklós családja. 
09:45 4kerék   
10:10 Minden tudás Biz-
tonsági rendszerek jövője, 
bőrvédő nyári ételeink, me-
lanóma-veszély, a kutyák 
is emberek kicsit
10:30 Magyarország törté-
nete  46/22.: Ónodtól a 
nagymajtényi síkig 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Mint oldott kéve 
(1977)  8/7.: VII. rész Fran-
ciaország 1855 – 1857. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:20 Itthon vagy!  Vértes
12:40 Magyar elsők. Az 
első magyar kerékpár 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Három jármód 
10/7.:  Portugál sorozat  
15:45 Református ifjúsági 
műsor   
15:55 Ortodox ifjúsági 
műsor   
16:05 Úton-útfélen   
16:15 Református magazin   
16:40 Útravaló   
17:05 Térkép   
17:40 Városon kívüli talál-
kozások 
18:35 Hazajáró Erdővidék 
2. - Miklósvárszék 
19:05 Hogy volt!?...Osz-
vald Marika 
20:00 POÉN PÉNTEK - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jeleneteiből  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát 

01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szabadság tér ́ 89   
02:00 Magyar történelmi 
arcképcsarnok. Szemere 
Bertalan 
02:20 Jaguár (1967)  
Magyar játékfilm  (ff.) 
03:40 Itthon vagy!   
04:05 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a torkán! 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/31.: Kiegyezés és 
fellendülés
05:50 Kívánságkosár    
07:40  Az én történetem  
14/4.: Nekem a kard szent 
dolog - Szabó István kard-
kovács, Alsóbadúr. 
08:10 Rondó  
09:05 Magyarország 2000 
- Családi krónikák 36/1.: A 
korondi Józsa – család. 
09:50 Tessék!  
10:10 Élő egyház   
10:35 Magyarország törté-
nete 46/24.: Reform és 
abszolutizmus 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 A száztizenegyes 
(1981)  Magyar tévéfilm 
Heltai Jenő írásából (1982) 
Rendezte: Málnay Leven-
te. Szereplők: Balázsovits 
Lajos, Marek Walczewsky, 
Isabella Trojanowska, Már-
kus László, Sunyovszky Szil-
via, Bálint György, Kollár Bé- 
la, Miklósy György, Sárosi 
Gábor, Sarlai Imre, Ferencz 
Éva, Menyhért Mariann, 
Pál Sándor, Prókai Annamá-
ria, Prókai Éva, Prókai Ist-
ván, Szabó Imre, Fridbauer 
Tivadar, Tarsoly Elemér, 
Sugár Péter. A századfordu-
lón játszódó történet főhőse 
Rétey Zoltán, hatalmas va-
gyon örököse, szépreményű 
arisztokrata ifjú, aki ördögi 
gyorsasággal eljátssza a fris-
sen örökölt vagyont. Végső 
kétségbeesésében - az ön-
gyilkosság küszöbén – jó-
sorsa összehozza Joe Self-
ridge nemzetközi hírű szem-
fényvesztővel, aki elhatároz-
za, hogy segít a kétségbee-
sett fiatalemberen. Kapcso-
latuk azonban váratlan for-
dulatot vesz s csak elodázza 
a fiatalember végzetét.
12:25 Mesélő cégtáblák 
Hajóstársaságok az Adrián 
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Három jármód 
10/9.:  Portugál sorozat  
15:40 A sokszínű vallás  
15:55 Kérdések a 
Bibliában  
16:10 Így szól az Úr!   
16:20 Engedjétek hozzám   
16:30 Hazajáró   
17:00 Építészkorzó   
17:30 Kútfúrás, avagy 
kincskeresés másképp. 
18:30 Hazajáró Rozsály 
19:00 Hogy volt?! Szered-
nyei Béla felvételeiből 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Életművész 24/5.: 
Sárfalvi Péter. Az adásban 
Sárfalvi Péter öttusázó 
világbaknok emlékezik 
vissza a '96-os Atlantai 
Olimpiára
02:15 A száztizenegyes 
(1981) Tévéfilm  
03:20 Szenes Iván írta. 
Zenés filmsorozat  
04:05 Hagyaték (2015)  
Égi korona földi őrei - A 
kormányőrség. 
04:35 Virágzó Magyaror-
szág Lajosmizse Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/32.: A századfor-
duló "boldog békeévei" 
05:50 Kívánságkosár    
07:35 Az én történetem 
14/5.: Ami az enyém, az 
legyen rendben - Tarnóczi 
Bernát bányász, Három-
huta. Magyar  sorozat. 
08:05 P ámende  
08:35 Milánói képeslapok 
16/5. 
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák36/2.: 
Az Entz – család. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
09:40 Profit7  
10:05 Iskolapad   
10:30 Magyarország törté-
nete 46/25.: Széchényi és 
Széchenyi
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 A messziről jött em-
ber (1979)  Magyar tévé-
játék  Rendezte: Marton 
László. Szereplők: Páger 
Antal (Jácint), Tolnay Klári 
(Szilvia), Csomós Mari 
(Panka), Őze Lajos (Abran-
kó), Kútvölgyi Erzsébet 
(Marianna), Moór Marian-
na (Szervácné), Szombathy 
Gyula (Szervác). Az Abran-
kó család életébe váratlan 
látogató toppan be: Jácint 
papa a messziről jött ember 
élményeit, érzéseit csempé-
szi a család érzelmileg ki-
szikkadt, megcsontosodott 
hétköznapjaiba. A történet 
azonban váratlan fordulatot 
vesz - a "csodatévő" öregúr 
amilyen hirtelen érkezett, 
olyan visszavonhatatlanul 
távozik. 
12:30 Itthon vagy!  Dél-
Balaton és Siófok 
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Három jármód  
Portugál  sorozat  
15:40 Katolikus Krónika  
16:10 Isten kezében  
16:40 Aranymetszés  
17:35 Kényszerű sorsfor-
dulók 9/8.: Fenákel Judit 
író (79 éves)   
18:30 Hazajáró Gutin-
hegység - A kárpáti vulkán 
taréja 
19:05 Hogy volt?! Szegedi 
Erika felvételeiből 
20:05 Banán, pumpa, kur-
bli -  A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora Besenyő, 
Margit és a többiek 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon! 
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát

01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Fábry  
02:40 A messziről jött 
ember (1979)  Magyar 
tévéjáték  
03:45 POÉN PÉNTEK - 
Banán, pumpa, kurbli 
04:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Eötvös 
Loránd 
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/33.: Az első 
világháború 
05:50 Csináljuk a fesz-
tivált! - Válogatás 
06:35 A DAL slágerei - 
válogatás  
07:00 Muzsikál a mozi 
Filmdalok nemigen látható 
filmekből 
07:40 A narancslé útja - 
Facsarva, Brazíliából. 
Magyar dokumentumfilm  
08:05 Kosár   
08:30 Unió28   
08:55 Itthon vagy!  
09:15 Szeretettel Holly-
woodból Návai Anikó új-
ságíró több mint 20 éve él 
a film fővárosában, Los 
Angelesben. Kéthetente 
jelentkező riportmagazin-
jából kiderül, hogyan él és 
működik a valódi Holly-
wood, mi minden rejlik a 
csillogó felszín alatt. 
09:45 Mesélő cégtáblák 
Ház a Checkpoint 
Charlie-n 
10:15 Magyar elsők 
Szabadkőműves páholy 
10:35 Öt kontinens  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Te csak pipálj, Ladá-
nyi! (1938)  Magyar játék-
film  Rendezte: Keleti 
Márton. Szereplők: Rózsa-
hegyi Kálmán (Ladányi 
Mihály), Turay Ida (Ladá-
nyi Katica), Bihary József 
(Pókai főispán)
12:30 Virágzó Magyaror-
szág Sátoraljaújhelyi 1. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 DUNASZÍNHÁZ 
Tudós nők (1980) Rendez-
te: Török Ilona. Szereplők: 
Árdeleán László (Közjegy-
ző), Básti Juli (Armanda), 
Bezerédi Zoltán (Trisotin), 
Herczeg Csilla (Henriette), 
Igó Éva (Beliza), Kassai 
Károly (Klitander), Máté 
Gábor (Vadius), Palkó 
László (Ariste), Póka Éva 
(Mari, a cseléd), Puskás 
László (Tüske), Sándor 
Erzsébet (Philaminte), 
Schallinger Gábor (Julian), 
Szirtes Gábor (Chrysale)
15:15 Hogy volt?!  A 
rendező: Gárdos Péter
16:10 Novum  
16:40 Mintha nem otthon 
lennénk… - Családtörté-
netek a vörösiszap katasz-
trófa után 2/1.
17:35 Liszt Ferenc és a 
Pesti Vigadó 
18:15 Szabadság tér ́ 89 
19:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
19:55 Mindenből egy van   
21:00 HÍRADÓ
21:30 Fábry  
22:50 Legenda - válogatás  
23:15 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:15 Gasztroangyal  
02:10 ZSURZS ÉVA 90 
Férjhez menni tilos! (1963)  
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Zsurzs Éva. Szerep-
lők: Mányai Lajos (Bon-
son), Darvas Iván (Allan 
Brown), Házy Erzsébet 
(Lilian Halley), Psota Irén 
(Dora Cummings), Benkő 
Gyula (Thomas Percy), 
Kabos László (Conessy 
Jr.), Balázs Samu (Sir Hal-
ley) Rejtő Jenő nagy sikerű 
kalandregényének film-
változata.
03:45 Fölszállott a páva   
04:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Pázmány 
Péter 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:15 Közlekedés XXI.  
05:50 Gasztroangyal  
06:40 Évszakok Balázs 
Fecóval  
07:35 Andalúzián át...  4/3.: 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
08:05 Ahonnan elindul-
tam… Gyüre Lajos portré 
Szlovák portréfilm  
08:40 Minden tudás   
09:00 Rúzs és selyem   
09:20 Kárpát expressz  
09:45 Noé barátai - 
Minden, ami állat  
10:10 Virágzó Magyar-
ország  Makó 
10:35 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Fölszállott a páva   
12:10 Összhang 
12:40 Nótacsokor   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Hagyaték: Nyargaló 
virtus - A magyar huszár 
13:45 Nagyok - portrésorozat  
14:15 Szabadság tér ́ 89  
15:00 Életművész  Sárfalvi 
Péter
15:55 Önök kérték 
16:50 Mintha nem otthon 
lennénk… - Családtör-
ténetek a vörösiszap 
katasztrófa után 2/2. 
17:45 Noé bárkáján - A 40 
éves Hortobágyi Nemzeti 
Park  
18:30 Szerelmes földrajz 
19:00 Gasztroangyal 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval 
21:00 HÍRADÓ   
21:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show  12/2.:  
21:55 On The Spot:  9 hó-
nap alatt a Föld körül. Ho-
gyan hat a háború a terhes-
ségre? Milyen menekült-
nek születni? Hogyan szü-
lethettek emberek koncent-
rációs táborokban? Milyen 
egy háborítatlan születés 
Balin? Vajon hogyan befo-
lyásolják az életünket a 
születésünk körülményei?
A Prima Primissima és 
Pulitzer-emlékdíjas On 
The Spot hétfőtől kétheten-
te vadonatúj sorozattal je-
lentkezik. Cseke Eszter és 
S. Takács András most a 
születés apropóján járja 
körül a világot. 12 részes 
sorozat. 
22:50 kult.hu   
23:20 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL  HÍREK 
01:20 Önök kérték  
02:15 Mint oldott kéve 
8/7.: VII. rész Franciaor-
szág 1855 – 1857. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:15 Itthon vagy!   Vértes 
03:40 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
04:30 Hagyaték Dédanyá-
ink hagyatéka - A magyar 
konyha lelke 
05:00HÍRADÓ 
05:10  ANGOL HÍREK
05:20 Magyarország törté-
nete 46/30.: Út a kiegyezéshez 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem 
14/3.: Akár a világ ellen is - 
Herczog Emil lótenyésztő, 
Gánt. Magyar sorozat  
08:10 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű magazin
08:40 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák dr. 
Csapó György családja 
09:50 Magyar gazda  
10:10 Kék bolygó   
10:35 Magyarország törté-
nete 46/23.: Vitam et 
sanguinem  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Jaguár (1967) Ma-
gyar játékfilm  (ff.)  Ren-
dezte: Dömölky János. Sze-
replők: Mensáros László 
(Jaguár), Pathó István (Mák 
István), Bodrogi Gyula 
(Comtess Eglatine), Garas 
Dezső (Csontos Szigfrid), 
Törőcsik Mari (Tavasz - 
Mezei Panni), Major Tamás 
(Herskovits Salamon), Sze-
gedi Erika (Ella kisasszony), 
Bárdy György (Herskovits 
Benő), Szendrő József (Rend- 
őrfőnök), Benkő Gyula (Ba-
kay Gyula), Csákányi Lász-
ló, Kautzky József, Velen-
czey István, Agárdy Gábor 
(Mazurka), Fülöp Zsigmond, 
Harkányi Endre, Kállay Ilo-
na, Horváth József, Kibédi 
Ervin, Körmendi János, Lo-
rán Lenke, Pongrácz Imre
12:40 Magyar elsők. Az 
első magyar hangosfilm
13:00 HÍRADÓ      
 13:15 Kívánságkosár    
15:15 Három jármód10/8.:  
Portugál 
dokumentumfilm-sorozat  
15:40 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
16:00 Világ-Nézet  
16:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:00 A Nagyok - portréso-
rozat. A magyar kultúra és 
sport legendás nagyjaival 
Ugron Zsolna író beszélget. 
17:25 Napló Benedek 
Elek: Édes anyaföldem! 
17:35 Komlóskai gyémánt 
Magyar dokumentumfilm  
18:30 Hazajár Gyergyói-
havasok 
19:00 Hogy volt?! Bara 
Margit felvételeiből 
20:00 POÉN PÉNTEK - 
Szálka, avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán! 
Kovács Kokó István 
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:20 Család-barát

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

KISEGÍTÔT keresek részmun-

kaidôbe heti 2-5 napra lapra szerelt 

bútorok, BBQ-k, trampolinok stb. ösz-

szeszerelésére. Azok jelentkezését vá-

rom akik hajlandóak önallóan is dol-

gozni, saját autóval, alapszintû angol 

nyelvtudással rendelkeznek. Jó kere-

seti lehetôség. Érdeklôdni: 0422 243-

498 telefonszámon. (Melbourne)

JÓ ÁLLAPOTÚ, felújított, izlésesen 

kialakitott kertes családi ház, a ter-

málfûrdôtôl gyalogosan 10 percre Bo-
gácson eladó. Sok informació és sok 

fénykép van a házról. Érdeklôdni lehet 

a (03) 9743-7605 telefonszámon.

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

FÛNYÍRÁST, kertészkedést, ház-

körüli munkát vállal minden nap 

handyman $25 órabérért. Hívja bátran 

Zolit a 0404-859-974 számon(Sydney).

Keresse fel modernizált,
de még mindig a hagyományos 
hentesárúk óriási választékát 

felvonultató üzletünket,

nem fog csalódni! 
Delicatessenünk hazai konzerv 

választéka:
Zöldséges aprópecsenye, 

Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 

Töltöttkáposzta stb.

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

A Magyar Katolikus Közösség szombaton 

2015. október 24-én 1 órai kezdettel tartja 

évi közgyûlését 
a Szent Erzsébet Otthon kápolnájában. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Ezt követôen a 

Szent Erzsébet Idôs Magyarok Otthona 

szombaton 2015. október 24-én tartja 

évi közgyûlését 
2.30 órai kezdettel. 

A részvétel alkalmat ad az Otthon és a lakók 

életének megismerésére. 

Minden érdeklôdôt szívesen látunk.

Cím: 1 Symonds Road  

DEAN PARK NSW 2761


