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4SPMXMOEMJÇPHVIRK¼WEPIRK]IP
TEVPEQIRXMZµPEW^XµWSOSR
-DURVODZ .DF]\QVNL SËUWMD D NR
UËEEDQ PËU NRUPËQ\]Û -RJ ÒV ,JD]
VËJRVVËJ 3L6 Q\HUWHDOHQJ\HORUV]Ë
JLSDUODPHQWLYËODV]WËVRNDW$3L6QD
J\DUËQ\áV]Ë]DOÒNNDODIÝOGEHGÝQ
JÝOWH D] HGGLJL NRUPËQ\SËUWRW ÒV
%HDWD6]\GORYH]HWÒVÒYHOYËUKDWÛDQ
HJ\HGãO LV WXG NRUPËQ\R]QL 7ÝUWÒ
QHOPL IRUGXODW KRJ\ D] HJ\PËVVDO
ÝVV]HIRJÛ ÒV HJ\ãWW LQGXOÛ EDOROGDOL
SËUWRNQHPÒUWÒNHODEHMXWËVLNãV]Ý
EÝW ÖJ\ D EDOROGDO NLHVHWW D SDUOD
PHQWEO .ÒW LGÒQ DODSÖWRWW SËUW LV
EHMXWRWWDV]HMPEH
$] H[LW SROORN DODSMËQ QHP WáO]ËV
SROLWLNDLIÝOGUHQJÒVUOEHV]ÒOQL$3L6
HJ\HGãOLVNÒSHVNRUPËQ\WDODNÖWDQL
ÒV WÝUWÒQHOPL IRUGXODW KRJ\ D EDORO
GDONLHVLNDSDUODPHQWEO(]HNDSËU
WRN MXWQDN EH D V]HMPEH D] HO]HWHV
DGDWRNDODSMËQ
v -RJ ÒV ,JD]VËJRVVËJ 3L6   
V]Ë]DOÒN PDQGËWXP
v 3ROJËUL 3ODWIRUP 32    V]Ë
]DOÒN PDQGËWXP
v .XNL]    V]Ë]DOÒN  PDQGË
WXP
v0RGHUQ 1RZRF]HVQD V]Ë]D
OÒN PDQGËWXP
v /HQJ\HO 3DUDV]WSËUW 36/   
V]Ë]DOÒN PDQGËWXP
$ PRVWDQL YËODV]WËVRNRQ D SDUOD
PHQW DOVÛKË]ËQDN D V]HMPQHN 
NÒSYLVHOMÒW YDODPLQW D IHOVKË] D
V]HQËWXV  V]HQËWRUËW YËODV]WRWWËN
PHJ 9DJ\LV D  PDQGËWXP D]W

(YPP7^EFSPGW
MHOHQWLKRJ\D3L6QHNH]]HOQHPOHV]
NRDOÖFLÛV NÒQ\V]HUH HJ\HGãO LV NRU
PËQ\WWXGDODNÖWDQL
(ZD.RSDF]OHQJ\HOPLQLV]WHUHOQÝN
D32YH]HWMHYDVËUQDSHVWHHOLVPHU
WHDYHUHVÒJHWÒVNÝV]ÝQHWHWPRQGRWW
D]RNQDNDNLNNÒWV]HULVKLWWHNSËUWMË
EDQ 6]HULQWH /HQJ\HORUV]ËJ QHP
YHV]WHJHWWHHOD]HOPáOWÒYHWPHUW
VRNNDOMREERUV]ËJOHWWPLQWEHQ
YROW
9DVËUQDSHVWHHONH]GHWWãQQHSHOQLD
3L6YH]HWVÒJHLV-DURVODZ.DF]\QVNL
NÝV]ÝQHWHWPRQGRWWPLQGHQYËODV]WÛ
QDNPLQGHQDNWLYLVWËQDNÒVDPLQLV]
WHUHOQÝNMHOÝOWMÒQHN%HDWD6]\GORQDN
x.H]HW Q\áMWXQN PLQGD]RNQDN DNLN
PHJ DNDUMËN YËOWR]WDWQL /HQJ\HORU
V]ËJRWy
$PHQQ\LEHQ PHJDODNXO D 3L6 NRU
PËQ\D ÛULËVL ÒV KDOODWODQXO QHKÒ]
IHODGDWRNYËUQDNUË
0LQW PRQGWD xD MRJRW J\DNRUROQL
IRJMËN GH VHPPLIÒOH ERVV]áUÛO QHP
OHV] V]Ûy %HDWD 6]\GOR D HV
V]PROHQV]NL OÒJL NDWDV]WUÛIËEDQ HO
KXQ\W /HFK .DF]\QVNL YROW HOQÝNUO
HPOÒNH]HWW xD]  áWMËQ KDODGWXQNy q
MHOHQWHWWHNL
/MIWIXXEFEPSPHEP

$](J\HVãOW%DOROGDO =/ V]Ë]D
OÒNRW V]HU]HWW (] D IRUPËFLÛ D %DO
ROGDOL'HPRNUDWLNXV6]ÝYHWVÒJ 6/' 
DEDOOLEHUËOLV7H0R]JDOPDG 75 ÒV
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(PDLO
WV]#WV]FRPDX

WÝEE NLVHEE EDOROGDOL WÝPÝUãOÒV V]Ý
YHWVÒJH YROW YDJ\LV WÝEE SËUW NRDOÖ
FLÛVÝVV]HIRJËVDÖJ\QHNLNV]Ë]DOÒN
NHOOHWWYROQDDEHMXWËVKR]$PRVWDQL
V]HUHSOÒV YLV]RQW D]W MHOHQWL KRJ\ D
NRUËEEDQNRUPËQ\RQLVOÒYEDOROGDO
H]áWWDOQHPMXWRWWEHDV]HMPEH
$GRORJD]ÒUWWÝUWÒQHOPLPHUW
EHQ PÒJ D EDOROGDO Q\HUWH XWFDKRV]
V]DO PDMGQHP  V]Ë]DOÒNNDO D YË
ODV]WËVRNDW
%^ËNTµVXSOR¼TW^IVÌIO

$EDOROGDOWÛOQ\LOYËQVRNV]DYD]DWRW
YLWW HO 3DZHO .XNL] PR]JDOPD
DPHO\  V]Ë]DOÒN NÝUãOL HUHGPÒQ\UH
ÒVKHO\UHV]ËPÖWKDWDV]HMPEHQ$
SXQN]HQÒV] D] LGÒQ PËMXVEDQ DODSÖ
WRWWD D SRSXOLVWD LQNËEE EDOUD Ká]Û
SËUWMËW .XNL] D] HOQÝNYËODV]WËVRQ
UREEDQW EH D OHQJ\HO SROLWLNËED ÒV
UÝJWÝQV]Ë]DOÒNRWÒUWHOKDUPDGLN
OHWW .RPRURZVNL ÒV 'XGD PÝJÝWW q
PHJHO]YH D EDOROGDOL SËUWRN MHOÝOW
MHLW
µUGHNHVVÒJ KRJ\ PDJDEL]WRVDQ ËW
OÒSWHDEHMXWËVLNãV]ÝEÝWDPËMXVEDQ
DODSÖWRWW 0RGHUQ 1RZRF]HVQD  SËUW
DPHO\HW D] HOHP]N QHROLEHUËOLV ÒV
NLVVÒ IHPLQLVWD WÝPÝUãOÒVQHN WDUWD
QDN$EDONÝ]ÒSSËUWHOQÝNH5\V]DUG
-HU]\ 3HWUX D] RUV]ËJ HJ\LN OHJLV
PHUWHEENÝ]JD]GËV]DD9LOËJEDQNEDQ
D PDJ\DUqOHQJ\HO JD]GDVËJL NDSFVR
ODWRNNDOIRJODONR]RWW(]DSËUWLVVRN
EL]RQ\WDODQW LOOHWYH EDOROGDOLW V]ÛOÖW
KDWRWWPHJ
$ PRVWDQL NRUPËQ\NRDOÖFLÛEÛO D
/HQJ\HO 3DUDV]WSËUW 36/  ÒSSKRJ\
EHMXWRWWDSDUODPHQWEH$NHUHV]WÒQ\
GHPRNUDWD NLVJD]GËN QÒJ\ ÒYH PÒJ
V]Ë]DOÒNRWNDSWDNGHDNRUPËQ\
YËOVËJ NHW LV PHJJ\HQJÖWHWWH PRVW
HJ\KDMV]ËOODOMXWKDWQDNËWD]ÝWV]Ë]D
OÒNRVNãV]ÝEÝQ
1HPNHUãOWEHYLV]RQWDSDUODPHQW
EH D  V]Ë]DOÒNRV MREEROGDOLSRSX
OLVWD .25:,1
W^µ^EP¼OSWV¼W^Z¼XIP

$YËODV]WÛKHO\LVÒJEHQqDPH
O\HN NÝ]ãO  NãOIÝOGÝQ YDQ q 
PLOOLÛ V]DYD]ËVUD MRJRVXOW OHQJ\HO
ËOODPSROJËUMËUXOKDWRWWD]XUQËNKR]
$ PRVWDQL V]DYD]ËVW D SDUODPHQWL
YËODV]WËVRNRQ PHJV]RNRWW UÒV]YÒWHO
MHOOHPH]WHD YËODV]WÛN  V]Ë]DOÒND
V]DYD]RWW $ UÒV]YÒWHOL DUËQ\ ËOWDOË
EDQ  V]Ë]DOÒN NÝUãO PR]RJ OHJX
WÛEE EHQ D] HUUH MRJRVXOWDN
V]Ë]DOÒNDYRNVROW
2]SPG¼ZYXµRËNVELEXEPQSR

$3L6NÒWHOOHQ]ÒNEHQWÝOWÝWWFLNOXV
XWËQNHUãOLVPÒWKDWDORPUD$QDFLR
QDOLVWDUHQGSËUWLSRSXOLVWDSURJUDP
MËUÛO LVPHUW NRQ]HUYDWÖY SËUWRW D
.DF]\QVNL WHVWYÒUHN -DURVODZ ÒV
/HFK DODSÖWRWWËN EHQ $ SËUW
 ÒV  NÝ]ÝWW YH]HWWH /HQJ\HO
RUV]ËJRW-DURVODZDPLQLV]WHUHOQÝNL
/HFKSHGLJD]HOQÝNLSR]ÖFLÛWWÝOWÝWWH
EH D HV WUDJLNXV KDOËOËLJ D
V]PROHQV]NLNDWDV]WUÛIËLJ 
 ÛWD D PRVW YËODV]WËVW YHV]ÖW
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4ÅPYWSO

8J\HPHJPRQGWXN"
 $PHULND KD]XGRWW DPLNRU DUUÛO
EHV]ÒOWKRJ\D]HXUÛSDLUDNÒWDWHOHSÖ
WÒV FÒOMD D YLOËJ PHJYÒGÒVH D] LUËQL
DWRPIHQ\HJHWÒVWO$]ÛWDÒSSHQ:DVK
LQJWRQ KDWÒNRQ\ NÝ]UHPâNÝGÒVÒYHO
PHJV]ãOHWHWWD]LUËQLDWRPPHJËOODSR
GËV D UDNÒWËNDW SHGLJ FVDN WHOHSÖWLN
2URV]RUV]ËJNÝUÒ
 'H PHQMãQN YLVV]D QÒKËQ\ ÒYWL
]HGHW V HPOÒNH]]ãQN DUUD KRJ\ PLW
ÖJÒUWD1\XJDWFVHUÒEHDQÒPHWHJ\H
VÖWÒVÒUW *RUEDFVRYQDN" +D]XGWDN
DNNRULV
(]HN D V]DYDN 9ODJ\LPLU 3XW\LQ
V]ËMËEÛO KDQJR]WDN HO D 9DOGDM .OXE
ÒYHVÝVV]HMÝYHWHOÒW]ËUÛWDOËONR]ÛQ6
KDHKKH]PÒJKR]]ËYHVV]ãNKRJ\D]
LUËQLSDUODPHQWHOQÝNH$OL/DULG]Vi
QLXJ\DQHEEHQDNÝUEHQDUUÛOEHV]ÒOW
KRJ\D](J\HVãOW®OODPRNQHPUHWWHQ
YLVV]D D GLNWDWáUËN WËPRJDWËVËWÛO
VHPDV]ÖULDLHOQÝNÝWSHGLJD]áJ\QH
YH]HWW Q\XJDWL NRDOÖFLÛ D]RQ WDJMDL
SÒOGËXO 6]DáG$UËELD RNWDWMËN NL
GHPRNUËFLËEÛODKROKHWYHQÒYHQHP
YROW YËODV]WËV V D QN PÒJ YROËQ
PÝJÒVHPãOKHWQHNDNNRUOËWKDWMXN
KRJ\áMV]HOHNIáMQDNDYLOËJEDQ
$NËUQÒKËQ\ÒYHVHPHQJHGWHYROQD
PHJ PDJËQDN D] RURV] HOQÝN KRJ\
LO\HQQ\ÖOWDQEÖUËOMDDYLOËJV]XSHUKD
WDOPËW V HPOÒNH]WHVVH HXUÛSDL SDUW
QHUHLWKRJ\EL]RQ\NLVFVDNYD]DOOX
VRNDQDJ\WHVWYÒUV]HPÒEHQ9ËOWR]
QDN D] HUYLV]RQ\RN V MÛ LGHMH OD
]XOQDN PËU D] áJ\QHYH]HWW MDOWDL
YLOËJUHQGHUHV]WÒNHL$NLNHGGLJPLQ
GHQQÒOIRQWRVDEEQDNWDUWRWWËNDQ\X
JDWL NDSFVRODWRN DODNXOËVËW PD PËU
QHPQ\HOQHNWRYËEEVDNËUDNRQIOLN
WXVRNIHOYËOODOËVËYDOLVÒUYÒQ\HVÖWHQL
SUÛEËOMËN ÒUGHNHLNHW PÖJ D PHJUHW
WHQW 1\XJDW PLQGHQ HV]NÝ]W EHYHW D
KDQJRVNRGÛN HOKDOOJDWWDWËVËUD ÒV HO
V]LJHWHOÒVÒUH (UUO V]ÛOW MHOHQWV
UÒV]EHQPËUD]8NUDMQDNÝUãONLURE
EDQW YËOVËJ V PHJLQW PËVNÒSS GH
YDOÛMËEDQ D] áM YLOËJUHQG DODNXOËVD
NÝUãOLSR]ÖFLÛKDUFFDOPDJ\DUË]KDWÛN
DV]ÖULDLNRQIOLNWXVMHOHQOHJLV]DNDV]Ë
QDNWÝUWÒQÒVHLLV
(NÒWãWNÝ]HWNXOFVV]HUHSOMH2URV]
RUV]ËJ DPHO\ HJ\ÒUWHOPâHQ YLVV]D

WÒUWDJOREËOLVSRURQGUDDKROYLV]RQ\
ODJRVJ\HQJãOÒVHPHOOHWWLVDOHJHU
VHEEMËWÒNRVD](J\HVãOW®OODPRNRWW
YDQDQÝYHNYJRQGMDLHOOHQÒUHHJ\UH
PHJKDWËUR]ÛEE.ÖQD
$GRERJÛUÛOPËUOHV]RUXOWD](XUÛ
SDL8QLÛPÒJFVDNNHYHVHNQÒOIÒUIHO
,QGLD 9DQQDN DNLN HOHYH FVDN NÒW
HUW $PHULNËW ÒV .ÖQËW OËWMËN D NÝ
]ÒSSRQWEDQD]ËWDODNXOÛYLOËJSÛOXVD
LW D]RQEDQ MREEDQ OHNÒSH]L KD D]
HJ\LN ROGDORQ D 1\XJDWUÛO PÖJ D
PËVLNRQDQHP1\XJDWUÛOEHV]ÒOãQN
$]HOVPDJËEDIRJODOMDDPLQGLQNËEE
$PHULNËQDNDOËUHQGHOW(XUÛSDL8QLÛW
LV PÖJ D PËVLN D %5,&6 RUV]ËJDLW
%UD]ÖOLW 2URV]RUV]ËJRW ,QGLËW .ÖQËW
ÒV 'ÒO$IULNËW DKRYD EHMHOHQWNH]LN
PÒJ,UËQVPËVRNLV
$] áM KHO\]HW áM MËWÒNV]DEËO\RNDW
NÝYHWHO$]HGGLJHJ\HGXUDONRGÛËP
D YËOWR]ËVRNDW OËWYD PD OËWKDWÛDQ
LGHJHV$PHULNDHJ\UHNHYÒVEÒWXGMD
UËNÒQ\V]HUÖWHQLDNDUDWËWÒVQRUPËLWD
WÝEELHNUH$]HUHJ\HQVáO\RQDODSXOÛ
YLOËJEDQ PLQGHQ HGGLJLQÒO MREEDQ
HOWÒUEH NHUãO D NRPSURPLVV]XP
NÒQ\V]HUH GH D] LV OËWV]LN KRJ\ D]
HJ\HQVáO\ NLDODNXOËVËLJ LQNËEE D IH
V]ãOWVÒJ D EL]RQ\WDODQVËJ XUDOMD D
QHP]HWNÝ]LNDSFVRODWRNDW
(EEHQ D] áM KHO\]HWEHQ HJ\UÒV]UO
PLQGHQQÒO IRQWRVDEE D KLGHJ IHM D
GÝQWÒVHN IHOHWW ÒU]HWW IHOHOVVÒJ
PËVUÒV]UOD]HUPHOOHWWDEËWRUVËJ
MÛ LGEHQ PHJKá]RWW OÒSÒVHNNHO LV
HOUHOHKHWVRUROÛGQL
$ JD]GDVËJL WHOMHVÖWPÒQ\ WRYËEEUD
LV PHJKDWËUR]Û ËP IHOÒUWÒNHOGLN D
GLSORPËFLDV]HUHSHLV0LQW2URV]RU
V]ËJ V]ÖULDL IHOOÒSÒVH LV PXWDWMD D
NHGYH] SLOODQDWRW PHJÒU]N DNËU
JD]GDVËJL HUHMãNÝQ IHOãO LV WHOMHVÖW
KHWQHN 1DJ\RQ IRQWRV D]RQEDQ D]
LG]ÖWÒVVHWHNLQWHWEHQDGÝQWÒVWNÖ
VÒU SRSXOLVWD UHWRULND D VRNËLJ EHO
SROLWLNDL ÒUGHNHNHW NÝYHW OÒSÒVHN
HOOHQÒUH 0DJ\DURUV]ËJ Q\HUKHW LV D
PLJUËQVRNNÒUGÒVÒEHQHOIRJODOWPDU
NËQV ËOOËVSRQWMËYDO $KRJ\ ODSXQN
WXGÛVÖWÛMËQDN 9ODJ\LPLU 3XW\LQ LV
HOLVPHUHQ PHJHPOÖWHWWH KD FVHQG
EHQ LV GH PËU V]LQWH HJÒV] (XUÛSD
NÝYHWL2UEËQW 0DJ\DU1HP]HW

32NRUPËQ\]RWW'RQDOG7XVNPDMG
DQËODNLVHEEQÒSV]HUâVÒJQHNÝUYHQ
G (ZD .RSDF] YH]HWÒVÒYHO $ 32
PRVWDQL YËODV]WËVL YHUHVÒJÒW PËU
HOUHYHWÖWHWWHDPËMXVLHOQÝNYËODV]WËV
$ IHEUXËUEDQ PÒJ WRURQ\PDJDVDQ
YH]HW32V%URQLVODZ.RPRURZVNL
YÒJãOYHV]ÖWHWW$QG]UHM'XGDD3L6
MHOÝOWMH OHWW D] ËOODPI ,GÒQ Q\ËURQ
.RSDF] ËW LV V]HUYH]WH D NRUPËQ\ËW
GH H] VHP VHJÖWHWW $ 3L6 SR]ÖFLÛMËW
SHGLJ MDYÖWRWWD KRJ\ -DURVODZ .DF]
\QVNLDYËUDNR]ËVVDOHOOHQWÒWEHQQHP
PDJËW MHOÝOWHWWH D NRUPËQ\IL SRV]W
UD
3VFµRÇVÍPLIX
$ 3L6 MHOÝOWMH HJ\ Q %HDWD 6]\GOR
OHWW DNL 'XGD HOQÝNL NDPSËQ\ËW LV
LUËQ\ÖWRWWD $ YH]HWÒVÒYHO SHGLJ D
)LGHV]q.'13KH] QDJ\RQ KDVRQOÛ

NRUPËQ\ MÝKHW PRVW /HQJ\HORUV]ËJ
EDQ
,QNËEE QDFLRQDOLVWD %UãVV]HOOHO
NRQIURQWDWÖY HQ\KÒQ HXURV]NHSWLNXV
SROLWL]ËOËV YËUKDWÛ (PHOOHWW 6]\GOR
WÝEE RO\DQ OÒSÒVUH NÒV]ãO DPLNHW
2UEËQWÛOLVOËWKDWWXQNNRUËEEDQSÒO
GËXO D NHUHVNHGHOPL V]HNWRU PHJ
DGÛ]WDWËVD YDJ\ D] (8YDO NHYÒVEÒ
HJ\ãWWPâNÝGEEPHQHNãOWSROLWLND
2UEËQ 9LNWRU V]ËPËUD D]RQEDQ
D]ÒUW ÝUÝPWHOL IHMOHPÒQ\ D 3L6 J\
]HOPH PHUW ÖJ\ D PDJ\DU NRUPËQ\
HJ\ HUV V]ÝYHWVÒJHVW NDSKDW D PRV
WDQL (8V SROLWLNËMËKR] 0ÖJ D 9HN
PHJËOODSRGËVËEÛO (ZD .RSDF] OHJX
WÛEE D PHQHNãOWNYÛWËN ãJ\ÒEHQ NL
KËWUËOW D 3L6V]HO H] QHP IRUGXOKDW
HOHUUH6]\GORFÒO]RWWLVDNDPSËQ\
EDQ   )RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Október 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Farkas nevû kedves olvasóinkat.
Farkas: Régi magyar személynévbôl. A névadás indítéka, hogy a szülô,
olyan bátornak szeretné gyermekét,
mint a farkas.
Köszönhetjük még: Cseke, kristóf,
Wolfgang, Walter nevû barátainkat.
November 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Marianna nevû kedves olvasóinkat.
Marianna: A latin marianus név
nôi, Mariana párjának módosult formája.
Köszönthetjük még: Marian, Marianne, Mariella, Marietta, Mario,
Marius, nevû barátainkat.
November 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Achilles nevû kedves olvasóinkat.
Achilles: A görög Achilleusz név
latinosított formája. Jelentése: A
kígyó fia.
Köszönthetjük még Bogdán, Rátold, Tóbiás, Tódor nevû barátainkat.
November 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Gyôzô nevû kedves olvasóinkat.
Gyôzô: A 19. század elején keletkezett, a Viktor név magyarító lefordítása.
Köszönthetjük még Viktor, Viktória, Bertold, Ida, Szílvia, nevû
barátainkat.
November 4.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Károly nevû olvasóinkat.
Károly: Két név egybeesése, az
egyik a régi magyar Karuly
személynévbôl a jelentése: karvaly,
turul.
Köszönthetjük még: Berill, János,
Karola, Karolina, Lina, Mózes
nevû barátainkat.
November 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Imre nevû kedves olvasóinkat.
Imre: A germán Amalrich név
Emrich változatából. Az Amalrich
elemeinek változatából. Az Amalrich
elemeinek jelentése: az Amálok (gót
királyi család) + híres, királyi.
Köszönthetjük még: Avarka, Filomena, Tétény, Tôhötöm, Zakariás
nevû barátainkat.
November 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Lénárd nevû kedves olvasóinkat.
Lénárd: A rajnai német Leonhard
névbôl. Jelentése erôs mint az oroszlán.
Köszönthetjük még: Leó, Enok,
Lóránt, Lóránd nevû barátainkat.

DOLLÁR
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1 AUD = 203.28 Ft

MAGYAR ÉLET

Budapest a világ második
legjobb városa
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A drónnal készült felvétel a Nemzeti Vágta helyszínérôl, a budapesti Hôsök terérôl
Az amerikai Condé Nast Traveler utazási magazin olvasói szerint Budapest
a világ második legjobb városa. Több mint 128 ezren adták le szavazatukat a 28.
alkalommal meghirdetett voksoláson. Az elsô helyen Firenze végzett, alig 500
szavazattal megelôzve Budapestet. A harmadik Bécs lett, mindössze 70 voks
kellett volna, hogy a magyar fôváros elé kerüljön.
Az elsô tízben olyan városokat sikerült megelôzni, mint Sydney, Róma,
Bruges, Prága, Párizs vagy éppen London.

Hetedik lett a magyar napelemes
autó a legrangosabb
világversenyen
A Kecskeméti Fôiskolán fejlesztett MegaLux az Ausztráliát átszelô World
Solar Challengen vett részt.
A napelemes jármû 3022 kilométer megtétele után hetedikként haladt át a
célvonalon az Ausztrália déli partján található Adelaide-ben, pedig a Kecskeméti
Fôiskola GAMF csapata csak a célba érést tûzte ki célul a 30 indulóval bíró
Challenge kategóriában.
Külön emeli a magyarok teljesítményének értékét, hogy az elsô három helyen két holland és egy japán gárda végzett. A kecskemétieket csak olyan csapatok elôzték meg, amelyek a legutóbbi, 2013-as versenyen is ott voltak a legjobbak között. Így a MegaLux például a házigazda ausztrálok mindegyik
jármûvénél gyorsabbnak bizonyult.
Az 1987 óta kétévente megrendezett World Solar Challengen, a világ immár
legtekintélyesebb napelemesautó-versenyén idén 25 országból 46 jármû indult.
Idén a Darwin és az Adelaide közti 3000 kilométert a leggyorsabban egy holland
csapat Nuna 8 nevû napelemes jármûve tette meg mindössze 3 és fél perccel
elôzve meg a másodikként beérkezô Red One-t, egy ugyancsak holland autót. A
harmadikként beérkezô japán versenyaut az utolsó 30 kilométeren utasította
maga mögé a michigani egyetem napautóját.
A különleges közlekedési eszközt megalkotó kecskeméti csapat a térségbôl
egyedüliként indult az ausztráliai versenyen, amelyen a kontinenst keresztülszelve egy forró sivatagi országúton több mint 3 ezer kilométert kellett megtenniük.
Ez a megmérettetés is az energiatakarékosságról szólt, a rajthoz álló jármûvek kizárólag a nap energiáját hasznosíthatták.
A MegaLux projekten a Kecskeméti Fôiskola GAMF karán egy 14 tagú
csapat dolgozott. A nyáron bemutatott négykerekû, katamarán formájú futurisztikus jármû nagyrészt szénszál-kompozitból készült, mindössze 160 kilogramm tömegû és képes akár 130 km/órás sebességre is.

Fotó: Ruzsa István / MTI

Bátor Harcos a Bakonyban

Magyarországon régóta nem látott bemutatóval, páncélosok és csatarepülôgépek bevetésével zárult tegnap a hajmáskéri lôtéren a Brave Warrior
(Bátor Harcos) amerikai–magyar hadgyakorlat, az elsô nagyszabású esemény,
melyet már az ukrajnai válságot követô szövetségesi intézkedések keretén
belül tartottak meg hazánkban.
A demonstráción jelen lévô magas rangú vendégek, köztük Simicskó István
honvédelmi miniszter és Colleen Bell amerikai nagykövet kiemelték az
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HÍREK
együttmûködés fontosságát, s rámutattak arra is, hogy –-- a migránsválságot is
figyelembe véve –-- nagy teher nehezedik a katonákra. A magyar tárcavezetô
ugyanakkor közölte: számos ilyen kiképzési eseményt rendeznek majd.
A hadgyakorlaton amerikai részrôl a németországi Vilseckben állomásozó
felderítô-lövész ezred egyik zászlóalja vett részt a tavaly ôszi NATO-csúcson
született döntéssel összhangban, melynek célja a keleti tagországok erôsítése.
A koncepció fontos része, hogy az Európában (Németországban, Olaszországban) állandóan jelen lévô amerikai alakulatok alegységei gyakran települnek az 1999-tôl felvett „új” NATO-tagországok területére, hogy fokozzák a fogadó hadseregekkel az együttmûködési készséget, készülve a kollektív védelmi
feladatokra.
Simicskó István hangsúlyozta: egy szövetség erejét valójában annak
bátorsága, szellemisége és harcedzettsége adja. –-- Ezeket pedig többek között
ilyen gyakorlatokon lehet megszerezni, mint a Brave Warrior. Ahhoz, hogy
katonáink a legmagasabb szinten tudják szavatolni országaink biztonságát,
folyamatos készenlétben kell állniuk –-- mondta a védelmi miniszter, aki alig
több mint egy hónapja került a tárca élére, miután elôdje, Hende Csaba öt év
után, több okból kifolyólag távozni kényszerült.
Az amerikai alakulat mintegy ötszáz katonával és több mint száz jármûvel
(fôként nyolckerekû Stryker páncélozott szállító harcjármûvekkel) szeptember
közepén érkezett Magyarországra hétszáz kilométeres közúti menetet követôen, Csehországon és Szlovákián keresztül. Gyôrben a Magyar Honvédség
szentesi mûszaki alakulatának katonái pontonhidat építettek számukra a Mosoni-Dunán, az azon való átkeléssel kezdôdött tulajdonképpen a gyakorlat. Az
amerikaiak és magyar partnereik, a tatai 25. dandár katonái –-- az elôzetesen
betervezett hódmezôvásárhelyi 5/62 zászlóalj szereplését a kerítésépítési
mûvelet miatt le kellett mondani –-- azóta a bakonyi gyakorlótereken végezték
munkájukat. Elôször a kisebb alegységek szintjén tanultak meg együttmûködni,
aztán század, végül a tegnapi bemutatónapon már zászlóalj szinten.
Az alapgondolat az, hogy korszerû berendezéseikkel, kommunikációjukkal
és támogató erôikkel (tüzérség, repülôgépek) az amerikaiak képessé teszik a
kevésbé korszerû, vagy egyenesen elavult felszereltségû szövetségeseiket,
hogy mégis eredményes harcot vívjanak. A tegnap bemutatott hagyományos
védekezés-támadás mozzanatokban is hangsúlyosan a magyarokra (például a
tatai T–72-es harckocsikra) hárultak a közvetlen harci feladatok, az amerikaiak
pedig páncéltörô rakétáikkal, nehéztüzérségükkel, A–10-es csatarepülôgépeikkel
(a magyar Gripenek mellett) elsôsorban azokat a harctéri feltételeket alakították ki, melyben erre lehetôségük volt. Az üzenet lényege –-- az Obamakormány úgynevezett „hátulról vezetés” politikájával összhangban –--, hogy az
Egyesült Államok immár semelyik szövetségese helyett sem hajlandó háborút
vívni, de kész maximális támogatást nyújtani ehhez.
A Bátor Harcos gyakorlati mozzanataival párhuzamosan vezetési-szimulációs gyakorlatra is sor került, melyen más szövetséges katonák mellett ukrán
megfigyelôk is részt vettek.
A bakonyi manôvereket követôen az amerikai Strykerek a napokban Táborfalvára érkeznek, személyzetük rövid pihenôidôt kap, majd Romániába utazik
tovább, ahol újabb, hasonló elvek szerint szervezett gyakorlaton vesz részt. A
tegnap a szárazföldi erôknek támogatást nyújtó, Pápára és Kecskemétre
települt amerikai A–10-es csatarepülôgépek ugyanakkor év végéig Magyarországon maradnak, hozzájárulva a magyar elôretolt repülésirányítók és a visegrádi négyek európai uniós harccsoportjába (V4 EUBG) felajánlott Gripenek
pilótáinak képzéséhez.
De ezzel még nem ért véget a hazánkban gyakorlatozó amerikai erôk sora:
nemrégiben Tatára lánctalpas Bradley M3 felderítô harcjármûvek érkeztek
azokból a németországi készletekbôl, melyeket rövidesen állandó jelleggel
elôrevonnak a keleti tagországokba. Mint a jövôben kialakítandó rendszerben, a
személyzet ezúttal is váltásos alapon érkezett hozzájuk az Egyesült Államokból.
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A brit borász
az egekig dicséri a furmintot
A furmintnak ott a helye a világ legdrágább borai között –-- jelentette ki a brit

Christopher Burr Master of Wine, a Christie’s aukciós ház borrészlegének
korábbi igazgatója Budapesten, a Hotel Kempinskiben tartott Sauska-borbemutatón. A szakember szerint a legjobb villányi és tokaji borok felvehetik a
versenyt a legelismertebb nemzetközi márkákkal.
A brit borvilág szakértôje azért érkezett Magyarországra, hogy a tokaji és a
villányi borvidékrôl tanuljon, és bemutassa a két évvel ezelôtt a londoni Decanter World Wine Awards nagy aranydíját elnyert Sauska Cuvée 5 új, 2011-es
évjáratát. Az új bort jobbnak és elegánsabbnak tartotta a korábbi évjáratnál,
mint mondta, „nagyon meglepôdnék, ha nem produkálna jobb eladásokat”.
A szakember azt is elmondta, míg Villányhoz hasonló borvidék akár ötven
másik is akad a világon, a tokajihoz hasonló adottságú területbôl legfeljebb 2-3
másik van a Földön. Bár vörösborokat értékelni hívták, meglepô módon Burr
elsôsorban a száraz tokaji furmintokért lelkesedett. Elmondása szerint a furmintban megvan az a potenciál, hogy a világ legértékesebb burgundiai Chardonnay-ival és Rajna menti rizlingjeivel is felvegye a versenyt. A Master of
Wine az elmúlt napokban száz eurós Chablis-kat is összekóstolt a Sauska Pincészet dûlôszelektált furmintjaival és tokaji házasításaival, és mint mondta,
minôségben, eleganciában nem volt köztük mérhetô különbség.
Az operarajongó Burr szerint bár nehéz összehasonlítani Bachot, Brahmsot
vagy Lisztet, csak a legnagyobb fehérborokhoz hasonlítható a furmint, igaz, azt
hozzátette, hogy nem kell félni a házasításoktól, egy kis hárslevelûvel vagy sárga muskotállyal elkészített cuvée akár még elegánsabb és felhasználóbarátabb
is lehet, mint a fajtaszelektált furmint.
A Kempinskiben tartott borbemutató a meghívott 120 borászati és gasztronómiai szakértô számára azért is lehetett szemnyitogató, mert a világ egyik
legelismertebb szakértôje minôsítette „párbajképesnek” a tokaji száraz fehér
és a villányi vörösborokat a nemzetközileg legelismertebb versenytársakkal.
Amibôl az is következik, hogy eljött az ideje, hogy mind a hazai, mind a külföldi
gasztronómiában az értéküknek megfelelôen árazzuk be a hazai bortermelés
piramisának csúcsán álló borainkat.

Kunmadarason, Ózdon, Kemecsén,
Csengeren és Komlón épülhet börtön

A tervek szerint a következô években Kunmadarason ezerfôs, Ózdon, Kemecsén, Csengeren és Komlón pedig ötszáz fô elhelyezésére szolgáló börtön
épülhet --- közölte az MTI-vel szerdán a Belügyminisztérium, miután lezárult a
büntetés-végrehajtás telekpályázata.
A tárca közleménye emlékeztet: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2015. január 26-án pályázati felhívást tett közzé „A börtön építése
céljából önkormányzati tulajdonú beépítésre szánt terület térítésmentes
felajánlása” címmel, amelyre a megadott határidôig negyven település jelentkezett.
Az értékeléskor figyelembe vették a terület fekvését, méretét, beépíthetôségét, területi besorolását, közmûvekkel ellátottságát. Emellett speciális feltételek is szerepet játszottak a pályázatok elbírálásában, például a lakott területtôl
való távolság, a terület gyors megközelítését lehetôvé tevô autópálya vagy fôút
közeli fekvése. Számított a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének
biztosíthatósága, a felajánló közremûködése, hozzájárulása az objektum kialakításához, továbbá a térség közösségi közlekedésének fejlettsége. Figyelembe
vették a döntésnél azt is, hogy van-e lehetôség a fogvatartottak több mint
felének intézeten kívüli vagy a börtönbe betelepülô munkáltatására.
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Aggódás

Az éjszaka csendjében József Attila
verseit olvasom. Odakint esôcérnaszálak permetezik az ôszi leveleket. A
nyár már régen a levelekbe költözött.
Az október hátat fordított neki. Megrázta köpenyét, és a jogar az ôsz kezébe került. Normális évszakváltás tanúi
vagyunk. Az íróasztalon gyümölcs és
virág. A vers éjszakai fényt közvetít. A
költô egyik verssoránál megállok:
„Nem érzem én csak értem aggodalmad.” (Alkalmi vers…) Nincs nap,
hogy a népvándorlásról szóló hírek között ne szerepelne az aggódás szó.
Aggódik a német, a svéd, a finn, az
osztrák, a horvát, a szlovén, a magyar
ember. A hétköznapok mindig-aggódásai mellett új távlatokban tör ránk a
félelem. Kérdéseket fogalmazunk
anélkül, hogy tudnánk a válaszokat.
Nyugalmasabb óráinkat is aggódás
övezi, ami elôjön a vasárnapi asztalok
mellett ugyanúgy, mint az irodák, a
gyárak helyiségeiben. Valami más
ágazódott be az ôszbe, mint ami a szokvány. Tudtuk, hogy a dió leesik a fáról,
sok színben játszik a krizantém, öszszébb kell majd húznunk a kabátot, és
mustíz, ökörnyálas napokra készülhetünk. Messze járnak a vándormadarak
is, hogy eljussanak Afrikáig. De történt valami rendkívüli: a kiszámíthatót,
a várhatót a kiszámíthatatlan váltotta
fel. Egy másfajta aggódás költözött
belénk, amely nem az édesanya-édesapa természetes, örök aggódása a fia, a
lánya iránt, hanem egy tehetetlenségi
nyomatékból eredô bizonytalan érzés.
Hiába mondogatjuk, hogy megoldják
majd a politikusok, ez az aggódás már
befészkelte magát tízmillió magyar
lelkébe is, és menthetetlenül rátelepedett az ôsz színeire, sötétebbre festve a zöldet, a sárgát meg a harmatos
pirosat is. Az érzések hullámkereke
azonban nem taszíthatja ki a szívekbôl
az áradatot, és mégis: a nyugalom és a
béke remegve kiáltja feléjük: „Quid
dem? Quid non dem?” Mit nyújtsak, s
mit nem? (Horatius)
Baljós hetek, hónapok elé néz az európai polgár, és a kakas sem kukorékol
már a szemétdombon. Arany írja a
Toldiban: „S mint bezárt paripa, mely
fölött az ól ég,/ Szíve a mellében akkép
hánykolódék.” A szív kapott erôs ütést
az áradat megindulásakor, és azóta
aggódást visz a vér. Ha hagyjuk, hogy
mély árkot vájjon bennünk, minden
gondolatunk az aggódás sodrába kerül.
A közmondás sem gyámolító tanács:
Ha egy kérdés megoldható, felesleges
aggódni miatta; ha meg nem lehet
megoldani, az aggódás sem segít.
Azoknak lehet igazuk, akik azt mondják: az érzelmek jönnek-mennek -–
irányíthatatlanok, s csak a tettek parancsolhatnak állj!-t nekik, és ezek
alapján ítélhetjük meg az embert, aki
felelôsen cselekszik.
Mert jogokat átruházhatunk, de a
felelôsséget sosem!

Kô András
(Magyar Hírlap)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)
www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293
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Politikai földrengés a lengyel választásokon
(Folytatás az 1. oldalról.)
Korábban a magyar kormányzati
körökben is beszéltek már arról, hogy
a PiS nagyarányú gyŒzelmére számít
Orbán Viktor, ami erŒsítheti az általa
képviselt EU-s politikát.

készült video is, amelyet a lengyel
média sokáig visszatérŒen ismételgetett. Amikor a kampányközpontban
bejelentették Duda gyŒzelmét, Szydlo
a megválasztott államfŒhöz lépett, és
azt súgta a fülébe:
Értékelések
Csókold meg a feleségedet!
Hatalmas gyŒzelmet aratott a len- Duda így is tett, és hatalmas üdvrigyel választásokon vasárnap a Jog és valgást váltott ki természetesen.
Igazságosság (PiS). Ez azt jelenti, A papa szénbányász volt
hogy Beata Szydlo lesz Lengyelország Szydlo feltehetŒen nem képmutatáskormányfŒje. Vajon az új miniszter- ból javasolta ezt Dudának. A mostani
elnök asszony képes lesz elŒlépni a választási kampányban is nagy hangradikális Jaroslaw Kaczynski árnyé- súlyt helyezett a családi értékekre.
kából, vagy csak báb lesz, akit bármi- VisszatérŒ fordulata volt, hogy az
kor leszedhetnek a pályáról? Az egy- ellenfelével szemben Œ szereti és érti
szerû szénbányász papa kislánya a vidéki embereket, akik nem érzik
megérkezett a nagypolitikába.
annyira a bŒrükön az elmúlt évek
Ritkán fordul elŒ, hogy egy párt gazdasági elŒnyeit. „A vidéki szó
hatalmas gyŒzelme után nem a nyer- számomra nem hordoz semmilyen
tes miniszterelnök-jelölt szólal meg negatívumot” – jelentette ki például.
elŒször, és mond köszönetet a válasz- Szydlo egész élettörténetével érzétóknak. Nem csak rendhagyó, hanem keltette, hogy a vidéki, vallásos, traezúttal szimbolikus jelentŒségû is, dicionális értékekben hívŒ emberek
hogy a lengyel választások estéjén a érdekében politizál. Az 1963-ban OsJog és Igazságosság (PiS) nagyarányú wiecimben (egykori Auschwitz) szügyŒzelmét ünnepelve Jaroslaw Kacz- letett, „keményen dolgozó kisemynski lépett elŒször a pulpitushoz.
berek” gyerekeként. A saját honlapCsak második volt a sorban a párt ján így írt a családjáról:
miniszterelnök-jelöltje, Lengyelország „Szívesen emlékszem a meleg csakövetkezŒ kormányfŒje: Beata Szyd- ládi otthonomra, nem volt hiány sem
lo.
támogatásban, sem fegyelemben.
Az 52 éves etnográfus végzettségû Szüleim keményen dolgoztak, papa
asszony nevét azonban várhatóan szénbányász volt.”
egész Európa megtanulja majd a Amikor a leendŒ kormányfŒ az élekövetkezŒ hónapokban.
térŒl, családjáról nyilatkozik, visszaAz egész választási kampány vissza- térŒen a vallásosságot és a kommutérŒ kérdése volt, hogy vajon Szydlo nista-ellenességet hangsúlyozza. A
képes-e önálló politikára, vagy csak a római katolikus hithez való kötŒdését
radikális gondolatairól ismert, egy- például jelzi, hogy annyira fontosnak
értelmûen megosztó személyiség, tartja a vallásos nevelést, hogy két fia
Jaroslaw Kaczynski bábja. Ewa Ko- közöl az egyik papnak készül. A kompacz miniszterelnök még a kormány- munizmussal szembeni ellenségesfŒ-jelölti tévévitán is azzal támadta, ségét pedig azzal érzékelteti, hogy
hogy nem számít, mit mond, a „hátsó azért tanult néprajzot az egyetemen,
ülésrŒl” Kaczynski fog kormányozni. mert akkoriban szerinte ezzel a tudoŒ pedig két év alatt egyszer már mánnyal lehetett a legszabadabban
válságba vitte Lengyelországot (2007- foglalkozni az egyetemen.
ben valóban elŒrehozott választásokat Most új korszak
kellett tartani).
kezdŒdik Lengyelország életében,
A választókat azonban ez a fura Beata Szydo eddigi nyilatkozatai és a
felállás a jelek szerint nem zavarta. PiS által képviselt program alapján
Szydlo a gyŒzelmi beszédében pedig inkább nacionalista, Brüsszellel konjelezte, hogy 2010-es szmolenszki légi frontatív, enyhén euroszkeptikus polikatasztrófában elhunyt Lech Kaczyn- tizálás várható.
ski volt elnök „útján haladtunk”.
Szydlo sok ponton követné Orbán
Célba ért a Szydlobus
Viktor kormányzását, a bankokra és
Beata Szydlo egy évvel ezelŒtt még a kereskedelmi szektorra kivetett
Lengyelországban sem volt nagyon különadót már be is jelentették. A PiS
ismert politikus, bár a politikát nem a személyi jövedelemadó csökkenma kezdte. 1998-ban, mindössze 35 tését és a minimálbér emelését is
évesen függetlenként már polgármes- megígérte.
terré választották egy 11 ezer fŒs bá- A menekültpolitikában pedig az új
nyászvárosban, Brzeszczében, majd miniszterelnök egyértelmûen a mainnen küzdötte fel magát az országos gyar álláspontot követi majd, a menepolitikába, és 2005-ben már a PiS-t kültkvótákat például kimondottan elsegítette.
lenzi. Magyar kormánypárti politikuAz igazi áttörést az idei elnöki kam- sokhoz hasonlóan Szydlo is azt hanpány jelentette számára: Andrzej goztatta, hogy a menekülteket nem
Duda kampányfŒnökeként megcsil- szabad beengedni Európába, mert
logtathatta politikai tehetségét. Feb- fertŒzéseket terjesztenek.
ruárban még minden kutatás 35–40 Az igazi kérdés azonban Lengyelorszázalékos hátrányt mutatott Duda szág és Európa számára az lesz, hogy
számára, ám májusban mégis Bronis- Szydlo mennyire tud önálló maradni.
law Komorowski elnök szomorkodha- Valóban a radikális Jaroslaw Kacztott, és Duda lett az államfŒ. Az ynski bábja lesz, vagy képes lesz
Európai ParlamentbŒl visszatérŒ Du- visszafogottabb, pragmatikusabb,
da nagyrészt Szydlo rutinjának és együttmûködŒbb politikát folytatni,
ötleteinek köszönhette a gyŒzelmet.
mint a PiS vezetŒje tette miniszterDuda emberközeliségét, a válasz- elnökként?
tókkal való közvetlenségét például a Valóban létezik egy titkos megállastáb által országos körútra indított podás, hogy pár hónap múlva leszedi
„Dudabus” szimbolizálta. Szydlo a Kaczynski a pályáról, vagy Szydlo
saját kampányban is bevetette ötletét, akár még Európa egyik erŒs kora „Szydlobus” szisztematikusan kör- mányfŒje lehet? Nemcsak Lengyelbejrta Lengyelországot.
ország, hanem az EU, sŒt Ukrajna
Szydlo rutinját és dörzsöltségét jól jövŒjét is befolyásolják a válaszok.
jelzi az a Duda gyŒzelmi estéjén
Index

2015. november 5.

MAGYAR ÉLET

A Nyugat világméret û önbecsapása
A horvát sárban, hideg esŒben már
nem indul BécsbŒl új konvoj „megmenteni”.
Istenem, még hogy humanitárius
katasztrófa! Emlékezzünk, háromezer
migráns, megtagadva, hogy elszállítsák a megfelelŒen berendezett befogadótáborokba, megtagadva, hogy
az uniós törvényeknek megfelelŒen
regisztrálják Œket, kiült napozni a Keleti pályaudvar elé, amíg jönnek a
vonatok, amelyek Németországba viszik Œket. Lelkes emberbarátok meg
fuvarozták nekik az ételt, az ajándékot, a takarót, egyiket-másikat még
haza is vitték egy-egy napra, hogy
még szebb legyen a fesztivál.
Ezt nézték a nyugati ballibek humanitárius katasztrófának, erre szervezték rá az autókonvojt BécsbŒl, hogy
szegény szenvedŒ szíriai anyákat és
gyermekeket kimentsék a gonosz
magyar kormány karmaiból. Most
ezek a szegény szenvedŒ szíriai
anyák és gyermekek (meg a többiek
mind) a horvát sárban fekszenek,
hideg esŒ hull rájuk, és BécsbŒl nem
indul új konvoj a megmentésükre.
Mert a nagy humanitárius indulat
mára lelohadt – ahogy mindig is
történt. A Nyugat elkezdte félteni a
maga jólétét – ahogy mindig is történt. A Nyugat megint hazudott magának egy hatalmasat saját nagyszerûségérŒl, meghívta magához a fél
világot, aztán amikor elérkezett az
ígéret beváltásának ideje, az érkezŒk
orrra elŒtt becsapta az ajtót.
Mondják: a szegénység nagylelkû, a
gazdagság fukar. És a fukarság mellé
még gŒgös is. Az európai Nyugat,
amely szellemi, politikai és gazdasági
teljesítményéért minden elismerést
megérdemel, a lelke mélyén fukar és
gŒgös. Amikor nagyvonalúnak, segítŒkésznek mutatkozik, valójában nagyvonalú és segítŒkész önképében gyönyörködik. Amikor pedig jóllakik ebben a gyönyörködésben, egyhamar
felhagy vele. És hogy könnyebb legyen a lelke, megmagyarázza magának, hogy az a másik nem is méltó a
segítségre. A berlini fal leomlása
után Nyugat-Európa önmaga nagylelkûségében felbuzdulva nekilátott
az európai unió kibŒvítésének.
Gyertek, mondták, gyertek elnyomott népek, részesedjetek a mi szabadságunkban és jólétünkben. És mi
mentünk, és jól tettük, hogy mentünk.
Az Európai Unió létrejötte, majd
kibŒvülése valószínûleg a legjobb
dolog, ami földrészünkkel az elmúlt
ezer évben történt. Számunkra, akik
benne élünk, jellegtelen hétköznapok
soraként mutatkozik, holott világtörténelmi fejlemény, hogy Európa nagyobb részén hetven éve béke van,
emberek százmilliói élhetik le úgy a
teljes életüket, hogy soha nem kell
megismerniük az erŒszaknak való kiszolgáltatottságot. E béke teljességét
pedig az unió valósítja meg polgárainak gyakorlatilag korlátlan gazdasági
és mozgásszabadságával.
Valamit azonban meg kell értenünk:
ebben a mi közössé vált Európánkban
a régiek egyre kevésbé tekintenek
minket, újakat egyenrangúnak. Ahogyan az északolasz lenézi a délolaszt,
a nyugat-európai lenézi a középeurópait. Ezt az évszázados mélység érzést egy idŒre, a bŒvítés során elfedte a Nyugat saját nagylelkûségében való gyönyörködése, de mára az utóbbi elkopott, a helyét
visszaszerezte a régi érzés. „Eljött az

Bencsik Gábor
ideje, hogy a keletiek viszonozzák a
Nyugat nagylelkûségét” – mondja
egyre gyakrabban a német kancellár,
és ez még a legfinomabb, legudvariasabb megfogalmazás. A Nyugat úgy
érzi, tartozunk neki, és egyre türelmetlenebbül várja, hogy meg is fizessük ezt a tartozást. Világosan meg
kell értenünk: ez nem ellenünk irányul, hiszen a Nyugat így mûködik.
És nem azért, mert ott rosszabb
emberek élnek, hanem mert ez az
önzés az egyik oka annak (sok más
mellett), hogy a Nyugat a világ legsikeresebb régiója lett.
A történelem most éppen egy újabb
példával szolgál arról, hogy a Nyugat
hogyan lelkesül fel saját nagylelkûségétŒl, és hogyan ábrándul ki belŒle.
A nagyhatalmi politizálás ostobaságából és a globalizáció kavargásából
összeállva új népvándorlás indult az
önzésébe lassan belepusztuló, önmaga
biológiai reprodukciójára is képtelen
Nyugat felé. És a Nyugat, ahelyett,
hogy a jelenséget magát nézné, és a
következményeket végiggondolná,
öntetszelgŒ lelkesedéssel meghívta
magához az útnak induló milliókat.
Ami a nyáron és a koraŒszön a migrációval kapcsolatban történt, nem
más volt, mint a Nyugat önünneplése.
Akik a müncheni pályaudvaron Willkommen! feliratokat magasra emelve, tapssal köszöntötték a vonatról
lekászálódó bevándorlókat, valójában
önmagukat tapsolták meg, saját nagylelkûségüket ünnepelték.
Nagyon fontos mindehhez hozzátenni: a lassan valódi katasztrófába
forduló népvándorlás során rengeteg
valódi jó ember állt be a segítŒk közé,
pénzét, idejét, egészségét nem sajnálva dolgozott és dolgozik ma is azért,
hogy a Nyugat öncsalása által fejünkre idézett krízist a vándorok a lehetŒ
legkevesebb szenvedéssel éljék túl.
Ezek az emberek a legnagyobb megbecsülésünkre méltók. De az Œ áldozatuk sem mentesíti a Nyugatot attól,
hogy megint megcsalta önmagát, megint megcsalta a világot. Más kérdés,
hogy a Nyugat errŒl mit sem tud. Önképe teljesen más. A Nyugat embere
meg van gyŒzŒdve arról, hogy a keleti embernél sokkal toleránsabb és
nagylelkûbb mindenféle kisebbség
irányában. Mi több, feljogosítva érzi
magát, hogy a többi népet toleranciából leckéztesse. És nem hajlandó
belegondolni, hogy a kisebbségekkel
kapcsolatos konfliktusok ott támadnak, ahol vannak kisebbségek.
Egy példa. A Nyugat gyakran önmaga dicséretére idézi a tényt, hogy a

második világháború során a hétezer
dán zsidónak mindössze egy százaléka, hetven ember veszett oda. És a
Nyugat nem kérdezi meg magától,
hogy Dániában miért csak hétezer
zsidó talált otthonra, miközben
Magyarországon hétszázezer? Vagy
egy másik példa: a hatvanmilliós
Nagy-Britanniában a berlini fal leomlásáig miért csak ötvenezer cigány
élt, miközben a húszmilliós Romániában hárommillió? Aki ismeri a cigányok történetét, tudja: nyugaton a
legutóbbi idŒkig azért élt kevés cigány, mert elüldözték Œket. Tûzzel,
vassal – és ezt tessék szó szerint
érteni. A cigányság a XV.-tŒl a XX.
századig Európának csupán a két szélén talált befogadó kultúrát: az Ibériai-félszigeten és Kelet-Közép-Európában. És a Nyugat most minket oktat
irántuk való toleranciából. Holott a
befogadók mi, közép-európaiak vagyunk, mert a történelem – a tatár,
török, német, orosz szorításában –
keserves leckék árán erre rászorított
minket.
Európa két legnagyobb, anyaország
nélküli kisebbsége, a cigányság és a
zsidóság itt talált a legnagyobb számban otthont; itt élt egymás szomszédságában, teljes békében lengyel, szlovák, román, magyar és német falu, itt
volt és maradt békés szomszéd a
katolikus, a protestáns és az ortodox.
Igaz, vannak nemzetiségi feszültségek is – mert hogy vannak nemzetiségek.
Anglia, Franciaország és Németország ezt már rég megoldotta: nyomtalanul eltüntette a saját nemzetiségeit. És most a tolerancia csillogó
köntösében tetszeleg saját magának.
Illegeti magát a tükör elŒtt – a tükröt
médiának hívják.
Csakhogy ennek most fele sem
tréfa. A szellem, úgy tûnik, ezúttal
kiszabadult a palackból, és nem látni
azt az erŒt, amely visszagyömöszöli.
A Nyugat ezúttal túl messzire ment,
és kétséges, hogy az újra bezárt
ajtókat a legújabbkori népvándorlás
nem töri-e rá.
Az ókori Róma egyszer már eljátszotta ezt a halálos játékot, ezt a világméretû önbecsapást. Az eredményt mindnyájan ismerjük. De emlékezzünk: akkor a Római Birodalomnak csupán a nyugati fele omlott
össze. A keleti birodalomrész, amelyben volt erŒ és elszánás önmaga
megvédésére, még ezer évig fennmaradt. Polgárainak megŒrizte a biztonságot és a jólétet. És az új idŒkre
átmentette mindazt az értéket, amit
az évszázadok addig felhalmoztak.
Magyar IdŒk.

Megrázó üzenettel fordultak a világhoz a közel-keleti keresztények.
Az otthonából több ezer társával együtt elzött Amel Shamon Nona, moszuli
káld érsek, valamint Arthur Serratelli püspök megrázó üzenettel fordult a
nyugati világhoz. Az Iszlám Állam brutális eszközökkel megsemmisítette az
egyik legŒsibb keresztény közösséget Irakban. Maalulában, ahol a mai napig
Jézus nyelvét beszélték, tûzzel-vassal kényszerítették az iszlám felvételére a
keresztényeket. Karakosban gyerekeket fejeztek le és akinek a fejét nem
póznára tûzték, azt élve temettek el. „A szenvedésünk az európai és nyugati
kereszténység sorsának az elszele” – nyilatkozta még augusztusban az olasz
Corriere della Sera-nak Amel Shamon Nona, moszuli káld érsek, akinek az
Iszlám Állam terrorszervezet verte szét közösségét Irakban.
„Próbáljanak – saját önös érdekükben – megérteni engem! Az önök liberális
és demokratikus elvei egy fabatkát sem érnek itt. Meg kell érteniük a közelkeleti realitást, mert egyre több muszlimot engednek be országaikba, Önök is
veszélyben vannak. ErŒs és bátor lépésekre van szükség, még ha azok ellentmondanak az elveiknek, akkor is. Azt hiszik, hogy minden ember egyenlŒ. De
ez nem igaz: az iszlám nem vallja ezt. Az önök értékeik nem a muszlimok
értékei. Ha ezt nem értik meg elég hamar, önök annak az ellenségnek lesznek
az áldozatai, akit önök engedtek be az otthonukba” – fogalmazott üzenetében a
káld érsek.

2015. november 5.
Gyufa, benzin, koszos trikó, autógumi, na az van itt kérem. Bôséggel.
Európa gyújtogat. Hetek óta.
A migránsok azt, ami éppen a kezükbe kerül, a migránsellenesek meg
lehetôleg a bevándorlókat, s ha ôket
nem sikerül, hát menedékhelyeiket.
Hogy biztosabb legyen. Hát ha a kitoloncolásuk nem is, de a háborgó lelkiismeret megnyugtatása.
Európa gyújtogat. Most ilyenje van.
És közben egy, a jogaiban ezerszer és
ezerszázszor megalázott és megtiport
nemzeti közösség csendben, méltóságteljesen gyertyáért, száraz fenyôágért,
nyírfavesszôért nyúl. Az autonómiára
törekvô székelység történetének
egyik legnagyobb közösségi performance-ára készül: ma este ôrtüzekkel
és az ég felé irányított fénycsóvákkal
világítja ki a Székelyföld történelmi
régió határait. A Székely Nemzeti

MAGYAR ÉLET

Európa lángjai
Tanács nagyszabású rendezvényét amelyre a székelyek nagy meneteléséhez hasonlóan több tízezer résztvevôt várnak - természetesen a magyar pártok és politikai szervezetek is
támogatják.
A székelyek tehát erôt mutatnak.
Ugyan már két és fél évtizede gyûjtik
ezt az erôt, de mindvégig békés eszközökhez nyúltak igazukért, jussukért,
az önrendelkezésükért. Összeteheti a
két kezét valamennyi, a többséghez
tartozó román, hogy még huszonöt
évvel Ceausescu megbuktatása után is
szépen, bár egyre változatosabb eszközökkel kéri a székelység: saját
életérôl, jövôjérôl ne Bukarestben
döntsenek mindenféle jelenkori fan-

Ôrtüzek Erdély határainál

A szervezô Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elôzetes becslése szerint pár
tízezren vettek részt azon a tömegrendezvényen, amely keretében Székelyföld
határainak a kivilágításával követelték a régió önkormányzáshoz való jogát.
Az SZNT sajtószolgálata azt közölte: a szervezôk nem tudnak arról, hogy
valamely helyszínen rendbontás történt volna. A megmozdulás keretében 68
helyszínen tartottak ökumenikus istentiszteletet. Ezt követôen mentek ki a
résztvevôk a közeli magaslatokra ôrtüzeket gyújtani. A gyülekezési helyektôl
távolabb esô határszakaszokon mintegy száz kivilágítási ponton reflektorok
jelezték Székelyföld határát.
A szervezôk szerint elsôsorban a határ menti települések lakosai vettek részt a
megmozduláson, de Székelyföld belsô településeirôl, és távolabbról is érkeztek
vendégek. A közlemény olyan kis településrôl is említést tesz, ahol a lakosság
fele kivonult a közeli határdûlôre.
A közigazgatásilag Brassó megyéhez tartozó Apáca, Felsôrákos és Ürmös
lakói a megmozdulás révén elôször élhették meg tömegrendezvényen Székelyföldhöz való tartozásuk érzését. A közlemény azt is megemlíti, hogy
Csomakôrösön kicsiben is világítottak Székelyföld határai. A helyi szervezôk
ugyanis gázolajjal átitatott fûrészporból rajzolták ki és gyújtották meg a régió
körvonalát.
Az SZNT említést tesz arról is, hogy a rendôrség röviddel a megmozdulás kezdése elôtt elkobozta a gyergyószentmiklósi egyik ôrtûzre szánt fát. Árus Zsolt,
a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke az MTI-nek elmondta, a hatóság
fellépése nem akadályozta meg az ôrtûz meggyújtását, mert a résztvevôk pótolták a fát. A rendôrség 2000 lejes (140 ezer forint) bírságot rótt ki a gépkocsivezetônek, mert elôzetes regisztráció nélkül szállította a hatóság által 0,2
köbméterre becsült tûzifát. Árus Zsolt elmondta, a bíróságon kérik a bírságolási
jegyzôkönyv érvénytelenítését.
A megmozdulás valamennyi helyszínén felolvasott kiáltványban kinyilvánították: a határok kivilágításával a román kormány és a világ tudomására
kívánják hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával.
„E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé” – áll a kiáltványban. (MTI)

arióták, hanem helyben, a székely bércek alatt szülessenek a sorsformáló
határozatok.
Összetehetik a kezüket és imádkozhatnak. Hogy mindig szorult a
székelybe a büszkeség, a konok akarat
mellé emberség is. Mert a székely
nem gumiabroncsot éget, nem román
megyékbôl érkezett autókat gyújtogat,
nem a hagymakupolás templomok
mellett csiholja a szikrát.
Nem.
A székely most tûzfalat emel, és
egyúttal megmutatja a határait. A
földrajzi mezsgyéit anyaföldjének.
Korlátait tûrôképességének.
A székely tûzfal még nem hozza el
október 25-én automatikusan az
autonómiát, de közelebb hozhatja azt.
Románhoz, magyarhoz egyaránt. Mert

Az óra...

Tik --- tak, tik --- tak
megy az óra.
Fogy az idô...
Fogy az életünk.
Tik --- tak, tik ---tak
Ismét egy perc...
Egy perc --- ami,
Vissza sose jô...

Tik --- tak, tik --- tak
Hallod az egyhangú ütemet?
Gondolsz-e arra, ---?
Hogy rendbe hozd életed.
Tik -- tak, tik --- tak
Rohan az idô.
Amit elmulasztottál
Az vissza már nem jô.

5. oldal
ha valóban látványos lesz a megmozdulás, ha valóban tízezrek vesznek
részt benne, akár jelképesen a bolygó
minden pontján, az valóban erôt
sugároz majd.
A béke erejét fejezi majd ki. Mert így
tapasztalhatják meg az autonómiát a
leginkább elutasító székelyföldi románok fôleg, hogy a székelyek csak
békés eszközökkel képzelik el nem
csak önrendelkezésük kivívását és
megteremtését, hanem annak mûködtetését is.
Legyen a székely tûzfal egy precedens- és hagyományteremtô esemény. Jöjjön el minden esztendôben a
nap, amikor a székelyek a „setétséget”
hívják segítségül - no nem azért, hogy
a leple alatt fondorlatos módon cselekedjenek, hanem azért, hogy meg-

mutassák: hol vannak azok a határok,
amelyek között derék emberek próbálnak ellenállni a nagy bedarálásnak.
És hol a fény, amely irányt mutat,
amely egyszer csak utat vág a nagynagy sötétségbe.
És legyen a székely tûzfal majdan
ünnepnap. Amikor az embert próbáló
autonómiaharc végsô gyôzelmét ünnepli majd székely, de akár ott élô
román is.
Mert el kell jöjjön az a nap.
Hiába gyújtogat Európa, Abdul,
Ahmet, Georg és Fritz.
Örökké nem halványíthatják el a
székely gyertyák fényét.

Kristály Lehel
(Magyar Hírlap)

Dicsekedett a kétnyelvû
utcanévtáblák szabotálásával

A kétnyelvû utcanévtáblák kihelyezésének a megakadályozásával dicsekedett
a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendôrség vezetôje,
Valentin Bretfelean egy székelyföldi románokat tömörítô egyesület hét végi
marosvásárhelyi rendezvényén.
Amint a Krónika napilap közölte, a rendezvényre a magyar nyelvû sajtó nem
kapott meghívást, de a rendôrparancsnok hazafias szellemû beszédérôl készült
videofelvétel nyilvánosságra került az interneten.
Valentin Bretfelean kijelentette, sikerült a törvényt alkalmaznia Marosvásárhelyen, és erre biztatja a többi székelyföldi megyében élôket is. „Hét pert
nyertem meg a híres Kincses Elôd ügyvéd ellen a kétnyelvû utcanévtáblák
ügyében. Nem engedem meg soha, hogy Paul Chinezut elmagyarosítsák, s azt
írják fel az utcanévtáblára, hogy Kinizsi Pál. (.) Álljunk ellen a nyomásnak és az
elnemzetietlenítésnek. Ne feledjük, mit mondott Tudor Vladimirescu (19. századi havasalföldi forradalmár): a haza a népé, és nem a kizsákmányolóké” idézte a rendôrfônököt a Krónika, megemlítvén, hogy vastapssal jutalmazták a
szónokot a teremben ülôk.

Kincses Elôd: a rendôrfônök a legfontosabb pert elvesztette

A lap által megkérdezett Kincses Elôd ügyvéd cáfolta, hogy a rendôrfônök hét
pert nyert volna meg a kétnyelvû utcanévtáblák ügyében. Hozzátette: a legfontosabbat elveszítette. Az ügyvéd arra emlékeztetett, hogy a bíróság elrendelte a kétnyelvû utcanévtáblák kihelyezésén tetten ért önkéntes nevére kiállított bírságot. „A döntésében a bíróság kimondta, hogy a kétnyelvû táblák
Tik --- tak, tik --- tak
nem minôsülnek reklámtábláknak” - idézte a Krónika Kincses Elôdöt.
Hallod szíved dobbanását?
A negyvenhárom százalékban magyarok által lakott Marosvásárhelyen tizenHalgass rá...
négy éve küzd eredménytelenül a magyarság azért, hogy magyarul is kiírják az
Most még van idô.
utcák neveit. A román közigazgatási törvény azokon a településeken írja elô a
kétnyelvû feliratozást, amelyeken egy kisebbség számaránya meghaladja a
Tik ---tak, tik --- tak
húsz százalékot. A törvény nem rendelkezik külön az utcanevekrôl is.
Neked is szól az idô
Románia azonban 2008-ban olyan formában ratifikálta az Európai Kisebbségi
Borulj le az Úr elôtt
és Regionális Nyelvek Chartáját, amelyben vállalta, hogy a hagyományos
Addig míg nem késô...
kisebbségi helyneveket is használja. A charta szakértôi a legutóbbi, 2012-ben
készített Románia-jelentésben kitértek arra, hogy a helyneveken nemcsak a
Varga Balázs településnevek értendôek. Konkrét példaként említették, hogy nem elégséges
Adelaide az utcák román megnevezése után odaírni a magyar utca szót, az utca nevét is
1993. július 2. ki kell írni a kisebbség nyelvén.
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MAGYAR ÉLET
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Egytôl öt évig terjedô börtönbüntetés
járna a trianoni szerzôdést vitató bármilyen nyilvános, médiában megjelenô vagy kulturális rendezvényért és
gyászzászlók kitûzéséért vagy e szerzôdéssel szembeni bármilyen üzenet
terjesztéséért –-- ilyen tartalmú törvénytervezetet nyújtott be Bogdan
Diaconu független képviselô, aki június 4-ét Trianon és a magyar elnyomás elleni harc napjává nyilváníttatná
–-- olvasható az Eurocom –-- Romániai
Sajtófigyelô oldalán.
„Ezek a román népet, a történelmét
és a létét sértô nyilvános jelzések már
most megnyilvánulnak Romániában,
tehát kimondottan szükséges fellépni
ellenük, hogy általánosabb értelemben
is helyreálljon a román állam szuverenitása”, áll a törvény indoklásában.
Bogdan Diaconu azt állítja, hogy június 4-e nagyon fontos dátum a román
állam történelmében, „olyan dátum,
melybôl bizonyos, fôleg erdélyi szélsôséges körök gúnyt ûznek, és minden
alkalommal, minden évben vitatják”.
Ezzel az RMDSZ politikájára utal, melyet „Magyarország” nemzeti érdek
ellen cselekvô „kiterjesztett karjának”
nevez.
A kormány kedvezôtlenül véleményezte a javaslatot, azt állítva, hogy „a
lépések korlátozzák a szólásszabadságot és a gyülekezési jogot, és ellentétesek azokkal az alkotmányos rendelkezésekkel, melyek szavatolják,
ugyanakkor korlátozzák is ezeket”.
Sôt, megállapította, hogy e javaslat alkalmazása támadás lenne a szólásszabadság ellen, a javasolt lépéseket pe-

dig túl drasztikusnak és az Emberi
Jogok Európai Bíróságának standardjaival összeegyeztethetetlennek
tartja.
***
A román legfelsô bíróság jogerôs ítéletben érvénytelenítette azokat az iratokat, amelyekkel az egykori tulajdonos a román államnak adományozta a
csucsai (Ciucea) Boncza-kastélyt, Ady
Endre és felesége, Boncza Berta
egykori otthonát –- közölte honlapján a
bíróság.
A Kolozsvártól 70 kilométerre nyugatra, az E60-as európai út mellett álló
kastélyt Octavian Goga román költô és
egykori miniszterelnök vásárolta meg
1920-ban az Ady-versekben Csinszkaként emlegetett Boncza Bertától. Goga halála után a költô özvegye, Veturia
Goga rendezett be Goga-múzeumot és
Ady-kiállítást a telken álló épületekben. A birtokot az özvegy 1966-ban a
román államnak adományozta azzal a
feltétellel, hogy élete végéig ott maradhasson. Az özvegy 41 évvel élte túl
férjét, 1979-ben halt meg, 96 éves korában.
A birtok az 1989-es romániai rendszerváltozás után a múzeumot fenntartó Kolozs megyei önkormányzat
tulajdonába került. A Goga házaspárnak nem voltak gyermekei, oldalági
örökösök indítottak pert 2005-ben az
adománylevél érvénytelenítésére. Ebben a perben született a legfelsô bíróság végleges ítélete.
Vákár István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke az MTI-nek elmondta, várják a jogerôs ítélet indok-

lását, hogy az alapján dönthessenek a
továbbiakról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus hozzátette,
ha el is veszti a birtok tulajdonjogát az
önkormányzat, a törvény értelmében
az új tulajdonosnak tíz évig meg kell
ôriznie az épület jelenlegi rendeltetését. Azt sem tartotta kizártnak,
hogy az önkormányzat tárgyalásokat
kezd az örökösökkel a birtok megvásárlásáról.
Az egykori Boncza-birtok ma többnyire a Goga család emlékeit ôrzi. A
kastélyt az 1920-as években Octavian
Goga a dél-romániai udvarházakra jellemzô brancovenesc stílusban építtette át, a telekre egy szilágysági faluban lebontott 16. századi ortodox
fatemplomot is felépítettek, és a dombon épült meg az a mauzóleum, melybe Octavian Gogát és Veturia Gogát
temették el.
Ady Endre és felesége 1915 és 1917
között lakott idôszakosan a birtokon
álló egyik épületben. Az Ady-házban
1967-ben nyílt meg az elsô Ady Endrekiállítás.
***
Kettôs doktorképzésrôl írtak alá keretmegállapodást a Debreceni Egyetem (DE) és a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyetteseia
hajdú-bihari megyeszékhelyen.
Bartha Elek, a DE rektorhelyettese
az ünnepélyes aláírást megelôzôen
kiemelte: intézményük jelentôs részt
vállal közös nemzetpolitikai szempontból a Kárpát-medence egységes
oktatási terének megvalósításában.

Hová viszi
„Mutti” Merkel
Európát?
(Második rész)

demográfiai problémájának megoldása áll. Már ma is sok munkahelyre
nincs jelentkezô és a német fiatalokat
sem igen érdekli a gyári munka és a
szakmák tanulása.
Egy harmadik magyarázat nagyon
összeesküvés elméletnek látszik, de
erre az okra a spanyol közgazdász
Phillip Bagus: „Az euró tragédiája”
cimû könyvében már rámutatott, hogy
a krizist mesterségesen idézték elô
azok akik ezt arra akarják felhasználni,
hogy erôsítsék egy német-francia vezette Európai Unió központositását.
Bagus professzor az euróval kapcsolatban így fogalmazott: „Az euró olyan
gondokat okoz amelyeket úgy lehet
nézni mint ürügyet a politikusoknak a
központosításra. Az euró szerkezete és
bevezetése súlyos krizisek láncolatát
provokálta: a tagállamokat arra buzdította, hogy a pénznyomdával financirozzák az államháztartás hiányát, ez
pedig állam adósság krizist okozott.
Ezt a krizist pedig fel lehet használni
arra, hogy központosítsák a hatalmat
és a pénzügyeket.” Tehát arra a kérdésre, hogy miért van krizis az euró
zónában a választ megadja Phillip Bagus: a szoci tábor eleve tudta, hogy az
euró bevezetése rosszat hoz, de felhasználható arra, hogy több és szélessebb központositást szorgalmazzanak
és hajtsanak végre. Azaz segítenek
megoldani azt a problémát amit ôk
okoztak.
A központosítás (ezt a Rákosi rendszerben demokratikus centralizmusnak hívták) fô célját Németország és
Francia ország pénzügyminiszterei
Sigmar Gabriel és Emmanuel Macron nyiltan megfogalmazták a Guardian nevû brit lap ezév június 3-i számában. Az elsô lépés a nemzetek felett

álló eurózóna költségvetés megteremtése. Vagyis nincs lengyel, szlovák
vagy szlovén gazdaság, --- európai gazdaság van.
Figyelemre méltó a „történelmi” német és francia vezetôk nemrégen közös felszólalása az Európai Parlamentben ami az európai központositás
erôsitését szorgalmazta. „Most minden
korábbinál szükség van több Európára” hangoztatta Angela Merkel. Az
Európai Uniónak közös európai határés parti ôrségre van szüksége jelentette ki Francois Hollande.
Ma pedig ott állunk, hogy Szlovénia
(lakosság 2 millió) segítségért könyörög az EU-tól mert nem tudja kezelni a
migráns tömegeket. Szlovénia és Horvátország hajba kaptak, és ha Horvátország lezárja a szerb-horvát határt,
akkor ez beláthatatlan gondokat fog
okozni a Balkán félszigeten. Pedig Orbán Viktor javaslatát, hogy a válság
megoldása a görög schengeni határ
védelme és megerôsitése lenne, az
EU-ban nem támogatták. Németország
továbbra sem zárta le a határt Ausztriával. Az osztrák kancellár aki nemrég
lefasiztázta Orbánt és Magyarországot
most vakarhatja a fejét, mivel a hideg,
esôs idôben migráns torlódások vannak a német-osztrák, az osztrák-szlovén és a szlovén-horvát határnál.
Elismerés jár az Orbán kormánynak,
mert az országot olyan helyzetbe hozta, hogy ha végül Németország lezárja
a határjait, akkor csak igen kevés migráns lesz Magyarországon belül.
Örömmel nyugtázzuk, hogy a schengeni magyar-szerb határ ôrzésében a
visegrádi négyek rendôrei és katonái
is részt vesznek.
HAJRÁ MAGYAROK!

Már többen próbáltak választ adni
arra, hogy mi volt az ami Mutti Merkel német kancellár asszonyt ösztönözte arra, hogy egy kockázatos, pártjára és saját politikai helyzetére veszélyes bevándorlókat buzditó politikát válasszon.
Vannak akik azt állítják, hogy a német kormányfônél a humanizmus, az
elesettek iránti szolídaritás, azaz az
érzelmek felülírták az állam és a politikusok érdekeit.
Andrew McCathy szerint a közelkeleti migránsok felé mutatott tárt
karok mögött az öregedô társadalom
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet játszik a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel való szoros kapcsolat.
Elmondta, hogy a kolozsvári egyetem
magyar tagozatán nyolcezer hallgató
tanul, köztük jelentôs számú magyarországi diák is. A kettôs doktorképzés
egy újabb állomása az intézmények
közötti együttmûködésnek, hiszen az
ott tanulók és az itteni doktoranduszok
is megkaphatják a doktori címet a
jövôben --- tette hozzá.
Soós Anna, a kolozsvári egyetem
rektorhelyettese elmondta: intézményüknek 47 ezer hallgatója van, a magyar tagozat 21 karából 17 karon teljes
egészében magyarul folyik az oktatás.
A kettôs doktorképzés lehetôséget
nyújt arra, hogy mindkét oldalról
igénybe vegyék a hallgatók a minôségi
oktatást és kutatást --- hangoztatta.
Varga Zsolt, a DE tudományos igazgatója az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a mostani keretszerzôdés
a második az egyetem gyakorlatában.
***
Nigériai lett a világ legrosszabb légikikötôje, a legpocsékabb európai címét pedig a tizedik helyen végzett párizsi Beauvais-tilléi Repülôtér szerezte
meg. A Sleepinginairports.net nevû
oldal kérdôívét több mint 26 ezer utas
töltötte ki, így jött létre a 2015-ös sorrend.
Korrupt és barátságtalan személyzet,
nem mûködô légkondicionáló berendezés, falak helyett sátorponyva --–
egyebek között ezek miatt lett az utasok szavazatai alapján a nigériai Port
Harcourt-i Nemzetközi Repülôtér a
világ legrosszabb légikikötôje. Állítólag bizonyos részeit nemrég felújították, így már falakkal, ablakokkal, és
padlóval is találkozhatnak az utazók.
Port Harcourt egyébként Nigéria
egyik tartományának fôvárosa a Niger
folyó deltájánál, lakosainak száma
mintegy másfél millió.
A második helyre egy szaúdi létesítmény futott be, a dzsiddai Abdulaziz
Király Nemzetközi Repülôtér. A személyzet állítólag mobilozással és csevegéssel üti el az idôt, a belsô tér pedig
koszos, kaotikus és túlzsúfolt. Lehet,
hogy Szaúd-Arábia vezetôi is tisztában
vannak a problémával, Dzsidda új repülôtere ugyanis 2016 közepén nyitja
meg kapuit.
„Inkább nem ittam semmit, hogy ne
kelljen kimenni a mosdóba” –-- ezt a
nem túl hízelgô véleményt a nepáli

Tribhuvan Nemzetközi Repülôtérrôl
fogalmazta meg egy látogató. A katmandui légikikötôt is éppen renoválják, vagyis lehetséges, hogy lassan véget érnek az áldatlan állapotok. Nepált
azonban más is sújtotta: 2015 áprilisában földrengés rázta meg, ami után
helyre kellett állítani a repülôtér
egyetlen kifutópályáját.
A negyedik helyre a hosszú várakozás
miatt elátkozott taskenti repülôtér érkezett meg, majd sorrendben a caracasi, Port au Prince-i, a kabuli, a Ho Si
Minh-városi és az iszlámábádi repülôtér következik. A tizedik legrosszabb
légikikötô, egyben az európai „ranglista” vezetôje a Beauvais-tilléi Repülôtér
lett, amely 80 kilométerre található a
francia fôvárostól. „Ha a pokol hetedik
bugyra a Földön lenne, az a Beauvais
lenne” –- írta egy utas a kérdôíven. Bár
a listán eddig felsoroltaknál kétségkívül magasabb színvonalat hoz, a légikikötôt használok felvetették a barátságtalan személyzetet, a kevés
széket és alacsony higiéniai színvonalat. Kárhoztatták azért is, mert
messze van Párizstól, ám mint ahogy
arról korábban mi is írtunk, ez
egyáltalán nem számít ritkaságnak a
fapados légitársaságok által használt
repülôterek között, a ferihegyi egyes
terminál --– amíg a diszkont-légitársaságok vették birtokba --– inkább
üdítô kivételt jelentett a város közelsége miatt.
Az európai második helyet a szantorini, a harmadikat a rodoszi szerezte
meg. A a berlin-schönefeldi (5.), a róma-ciampinói (7.) a brüsszel-charleroii (8.) és a london-lutoni (10.) légikikötô.
Érdekesség, hogy az elsô tízben négy
görög repülôtér is benne van. A schönefeldi az utasok szerint túlzsúfolt, a
római második számú repülôtéren
hosszúak a sorok, a charleroi-iról
egyebek közt az elégséges fûtés hiányzik, a lutoni pedig drága.
***
A norvég fôváros vezetése 2020-ra az
1990-es szint 50 százalékára csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A szeptemberi oslói helyhatósági választások gyôztesei, a norvég Munkáspárt és koalíciós partnerei autómentes
övezetté akarják változtatni a belvárost, ahol mindössze ezer ember él, de
90 ezren dolgoznak.
Az Európában elôször Oslóban életbelépô belvárosi személyautó-tilalom
részleteit még nem hozták nyilvános-

ságra, de a terv máris aggodalmat
keltett helyi üzleti körökben, többek
között azért, mert a fôváros 57 bevásárlóközpontja közül 11 a leendô tilalmi zónában helyezkedik el.
A belváros autómentesítése annak a
koncepciónak a része, amely szeretné
elérni, hogy 2020-ra az 1990-es szint 50
százalékára csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az új városvezetés 60 kilométernyi kerékpárút építését és elektromos kerékpárok
vásárlásának támogatását is tervbe
vette, emellett 2019-re 20 százalékkal,
2030-ra pedig 30 százalékkal akarják
csökkenteni a városon áthaladó autóforgalmat. „2030-ban még lesznek,
akik autót vezetnek (Oslóban), de ezek
az autók semmiféle káros anyagot
nem bocsáthatnak ki” --- jelentette ki
Lan Marie Nguyen Berg, a Zöld Párt
szóvivôje. Hangsúlyozta, hogy a gyalogosok és kerékpárosok életét meg
akarják könnyíteni. „Jobb lesz az
embereknek, a boltoknak és mindenkinek” --- ígérte. A belvárosi közlekedést buszokkal és villamosokkal oldják
meg, a mozgássérültek szállítására és
a boltok ellátására szintén lesz tervük
--- írták közös közleményükben a várost vezetô pártok.
Európában több fôváros alkalmaz
esetenként autótilalmat a belvárosában, szeptemberben éppen Párizsban
állították le a kocsikat egy idôre. Máshol, például Madridban és Londonban
külön díjat szednek a belvárosi zónákban az autósoktól, hogy csökkentsék a
forgalmat. Oslóban 600 ezren élnek, a
városban 350 ezer gépkocsi jár. Az autótulajdonosok zöme a belvároson kívül lakik.
***
A rák ellen is hatásos fegyver lehet az
az új dán szer, amelyet malária elleni
vakcina kutatása közben felfedezett
fehérjébôl fejlesztettek ki a Koppenhágai Egyetem tudósai, akik négy
éven belül szeretnék elvégezni a szer
klinikai tesztjeit.
Ali Salanti, az egyetem maláriakutatója és Mads Daugaard, a kanadai
Brit Kolumbiai Egyetem rákkutatója
azt fedezték fel, hogy a várandós nôk
méhlepényének egy szénhidrátja,
amelyhez a malária parazitája kötôdni
képes, azonos a rákos sejtekben lévô
szénhidráttal ---- olvasható a Koppenhágai Egyetem honlapján.
Laboratóriumban elkészítették azt a
fehérjét (proteint), amelyet a parazita
felhasznál, hogy a méhlepényhez ta-
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padjon. A proteinhez mérget adtak. Az
így elôállított kombináció megkeresi a
daganatos sejteket, beléjük szívódik,
és odabent engedi ki a mérget. A sejt
ettôl elpusztul. A folyamatot rákos
egerek sejttenyészetein kísérték figyelemmel. A felfedezést a Cancer
Cell tudományos lapban írták le.
Hamarosan embereken tesztelhetik
„Megvizsgáltuk a felfedezett szénhidrát mûködését: a méhlepényben a
gyors növekedést biztosítja. Kísérleteink azt mutatták, hogy ugyanezt
teszi a rákos sejtekben is. A malária
parazitája rákos sejtek környezetében
úgy reagált, mintha méhlepénnyel találkozott volna és hozzátapadt” --magyarázta Salanti. A két egyetemi
kutatócsoport agydaganatos, leukémiás és más rákos szövetminták ezreit
vizsgálta meg, és az derült ki a kísérletekbôl, hogy a malária fehérjéje az
összes tumortípus több mint 90 százalékára reagál a fenti módon.
A méreggel kombinált proteint olyan
egereken tesztelték, amelyekbe emberi daganatok több fajtáját ültették. Azt
találták, hogy a szer úgy tapad a tumorhoz, hogy közben más szövetekhez
nem kapcsolódik jelentôs mértékben.
A kezelt egerek túlélési aránya sokkal
magasabb volt, mint a kezeletleneké mondta el Thomas Mandel, a kutatás
egyik résztvevôje. Az új szer emberi
tesztjeit négy éven belül tervezik.
***
Bekövetkezett az, ami korábban
lehetetlennek tûnt. Egy-két héten belül
svájci bankok tucatjai fedik fel, hogyan segítettek gazdag amerikaiaknak
elkerülni az adót. Ráadásul láthatóan
számos ország pénzügyi intézményei
is érintett lehet majd a jövôbeni nyomozások során.
A pénzügyi titkok egykori bástyájának számító Svájcban 41 bank írta alá
korábban az amerikai Igazságügyi
Minisztériummal azt az egyezményt,
amelynek értelmében feltárják, milyen trükkökkel segítették ügyfeleiket
az eszközeik elrejtésében. Emellett
megnevezik azon bankárokat és közvetítôket, akik ebben segédkeztek, illetve részletes leírást adnak az adózatlan pénzek áramlásáról.
Ez az információfolyam lehetôvé teszi az amerikai nyomozati hatóságok
számára, hogy új ügyeket kezdeményezzenek magánszemélyek és intézmények ellen más országokban.
Izraeli és szingapúri pénzügyi intézmények azonban szintén erôsen érintettek lehetnek –-- írja a Bloomberg.

A pénzek különbözô módokon áramoltak ki Svájcból, de most már követhetôk, bárhová is vezessenek a szálak –-- hangsúlyozta Caroline Ciraolo,
az Igazságügyi Minisztérium adóügyekkel foglalkozó vezetô ügyésze.
A megállapodás legfôbb elôzményét
2009 jelentette, amikor Svájc legnagyobb bankja, a UBS 780 millió dollárt
(kb. 215 milliárd forint) fizetett megegyezésként, miután az amerikai kormány megvádolta, hogy több ezer
amerikai ügyfelének segített az adóelkerülésben. Az USA ezután 14 bank,
köztük a Credit Suisse ügyében is
nyomozást kezdett.
A váltás 2013-ban következett be,
amikor az USA felajánlotta, hogy eltekint az eljáráskal szemben, amelyek
leleplezik az adóelkerülési taktikáikat.
Idén egyébként eddig 41 bank összesen 354,5 millió dollár büntetést fizetett ki, melyek közül a BSI járt messze
az élen 211 millióval.
A megállapodásnak mindazonáltal
van egy igen különös aspektusa is.
A büntetés ugyanis ahhoz kötött,
hogy a bankok hány ügyféllel kapcsolatban adják ki a titkos számlákat és
fedik fel az ôket segítô cégeket.
Minél nagyobb ez a szám, a bankoknak annál kevesebbet kell fizetniük.
Az egyik legérdekesebb kérdés az
ügyben a nemzetközi érintettség lesz.
A francia Société Générale privát
banki egysége, amely egyébként 17,8
millió dolláros bírságot fizetett ki, egy
megállapodás keretében bevallotta,
hogy amerikai ügyfelek eszközeit utalta át svájci, hongkongi, izraeli, libanoni, liechtensteini és ciprusi vállalati
vagy egyéni számlákra.
Számos ügyfél egyébként különbözô
Svájcon kívüli adóparadicsomokon keresztül rejtette el a pénzét. A megállapodást aláíró 41 bank közül 18 tart
különbözô csatornákon keresztül eszközöket Liechtensteinben, 15 Panamában, 11 a Brit Virgin-szigeteken és 4
Hongkongban.
Az SB Saanen Bank AG-vel kötött
megállapodásból még olyan részletekre is fény derült, mint hogy egy
meg nem nevezett privátbankár miképpen szórakoztatta a vagyonos ügyfeleket: például a US Open tenisztornára vitte ôket, drága helyszíneken
vacsoráztatta a klienseket. Vannak
olyan bankok is, akik még azt is beismerték, hogy pénzt fogadtak el olyan
ügyfelektôl, akik már vizsgálat alatt
lévô privátbankoktól menekítették át
elrejtett vagyonukat.
***

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás
és gyakorlat alapján.
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Trianon – Baku-

nintól Sonnenfeldtig
A mai magyar szemében Trianon leegyszerûsítve jelentkezik, sorsunk
egyedülálló rövidzárlatos pillanataként; háborús kimerültségünk, Benesék és az utódállamok ügyessége és a
mi politikusaink élhetetlensége együttesen és szükségszerûen idézték elô a
katasztrófát. Ehhez még két magyarázat jött a tragédia okául: a két világháború között általában a Károlyi-kormányt és a proletár-diktatúrát vádoltuk,
majd a szovjetmegszállás óta az a szólam, hogy Magyarország nem lépett
idejében a demokratikus fejlôdés útjára. Ma már látjuk idekint, és az események történelmi távlatában, hogy
Trianon kérdésére nem lehet ilyen
egyszerû válasszal felelni. Aki nem
sajnálja a fáradságot belemélyedni a
kritikus idôszak részletesebb történelmi irodalmába, összefüggéseket keresô
figyelmét azonnal megragadja, hogy a
fenti megállapításokkal szemben a magyarság nem kábult nemzetként várta
az elkerülhetetlennek látszó végzetet,
hanem ellenkezôleg, a világpolitikai hatásokra végtelenül érzékenyen, alkalmazkodó iránykereséssel igyekezett a
lehetôségek minden változatának megfelelni, hogy a nagyhatalmak nyíltan
kimondott országpusztító, nemzetgyilkoló merényletét elkerülje, vagy lefékezze.
Hogy kellôképpen érzékelhessük,
mennyire elháríthatatlan volt a magyarok részérôl a nagyhatalmak trianoni
bûncselekménye, ebben a fejezetben
láncrafûzve adjuk egy otthoni könyv
megállapításait az 1919-es év mozgalmas eseményeirôl, kivonatosan és megjegyzés nélkül egyetlen hosszú fejezetben. (Juhász Gyula: Magyarország
külpolitikája 1919–1945, A Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Kossuth Könyvkiadó,
1975.):
A szövetséges hatalmak Ausztria–
Magyarországgal 1918. november 3-án
Páduában írták alá a fegyverszüneti
szerzôdést. ... • Magyarország esetében
a történelmi határokat (Horvátország
nélkül) tekintette fegyverszüneti vonalnak. ... • 1918. október 28-án a Cseh
Nemzeti Tanács bejelentette a független Csehszlovák Köztársaság megalakulását. Október 30-án a Szlovák Nemzeti Tanács deklarálta Szlovákia függetlenségét és a cseh állammal való
egyesülését. Október 29-én a horvát
tartománygyûlés kimondta csatlakozását a szerb–horvát–szlovén államhoz.
Október 27-én a Monarchiában élô
románok, 31-én pedig az ukránok adták
hírül kiválásukat. 30-án az osztrák
nemzetgyûlés elfogadta Ausztria új,
ideiglenes alkotmányát. Végül 1918.
október 31-én Magyarországon is gyôzött a polgári demokratikus forradalom,
hatalomra jutott a független magyar
köztársaságot kikiáltó Károlyi-kormány. ... • Az antanthatalmak 1915. augusztus 18-i emlékirata kilátásba helyezte Szerbiának Bosznia–Hercegovinát, Szlavóniát, Horvátországot és
Fiumét. Az 1916. augusztus 17-i bukaresti szerzôdés Romániának szánta
Erdélyt, a Bánátot egészen a Tiszáig,
továbbá Bukovinát. ... • Befolyásos antantkörök a Habsburg-birodalom szétdarabolásának szükségességét hangoztatták. ... • Anglia a széthullás tényét,
mint változtathatatlant, tudomásul vette. ... • 1918 nyarán elismerték a
Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, mint
hadviselô szövetségest. ... • 1918 ôszén
a Monarchia darabokra hullott. ... • Ma-

2015. nvember 5.

MAGYAR ÉLET

Ilyen a világ! (16)
Kedves Olvasóim!
Világkormány elképzelés volt már az ókorban is. Értelmes elképzelés a nemzetközi
arénában uralkodó anarchia ellenében,
de megvalósítása csak egyetlen hatalom
mindenek fölé emelésével lehetséges. A
párizsi eszmerend ápolja a törekvést,
ideológiák politikai érvényesítésével
indokolja a hatalom kisajátítását. Az itt
tárgyalt idôpontban a szocializmusban
látták a megoldást: központi hatalom
gyarországon ... általános volt az a
felfogás, hogy a gyôztes hatalmak a
polgári demokratikus és wilsoni elveket valló Károlyi-kormányt jóindulattal
fogják kezelni. ... • A nemzetközi realitások azonban nem igazolták ezeket
az illúziókat. Az antanthatalmak magatartását Magyarországgal szemben
nem a kormány polgári demokratikus
volta határozta meg, hanem az a tény,
hogy Magyarország a vesztesek közé
tartozott. ... • A nagyhatalmak érdekei
... az erôs cseh, román, dél-szláv állam
kialakulására irányuló törekvéseket
erôsítették Magyarország rovására ... •
a keleti antanthaderô, amely nagyrészt
a szerb hadsereg alakulataiból állt,
Franchet d’Esperey francia tábornok
vezetésével ... 1918. november 5-én átlépte a Szávát ... • ... a magyar kormány
november 5-én elhatározta, hogy küldöttséget meneszt Belgrádba Franchet
d’Esperey tábornokhoz ... dokumentálni
az eddigi politikával való szakítást és
antant-barátságát. A Károlyi-vezette
magyar delegáció ... aláírta a Franchet
d’Esperey által elôterjesztett katonai
konvenciót. ... • Clemenceau felháborodottan vonta felelôsségre Franchet
d’Espereyt a belgrádi katonai konvenció megkötése, a Károlyi-kormány de
facto elismerése miatt, továbbá azért,
hogy a szlováklakta területek magyar
közigazgatás alatt maradtak. December
elsejei levelében a következôket írja:
„egy állítólagos magyar állam” megbízottaival kötötte a fegyverszünetet,
olyan államéval, „amelyet a szövetségesek nem ismernek el, s amely nemzetközileg nem is létezik”. ... • A román
csapatok december 5-én átlépték a
demarkációs vonalat. A cseh kormány
Párizsban indított akciót, és elérte,
hogy az egyezmény ellenére megszállja
Szlovákiát. A megszállt területeken
nem vették figyelembe a magyar közigazgatás fenntartásáról szóló pontot. ...
• A Károlyi-kormány ... még az egyezmény megsértése után sem szállt
szembe a megszállókkal. ... • ...a hadsereg gyors felbomlása – amit siettetett a
kormány pacifista irányvonala – eleve
kizárta ezt az eshetôséget. ... • Párizsban
a magyar „álkotmánnyal” szemben
1918 decemberétŒl kezdve kifejezetten
ellenséges magatartás érvényesült. ... •
December 3-án Vix közölte Károlyival:
Franciaország nem ismeri el kormányát. London és Washington hamarosan
csatlakozott a francia állásponthoz. ... •
A március 20-án este összeülô minisztertanácson Károlyi megállapította,
hogy a kormány antant-barát külpolitikája csôdbe jutott. Úgy vélte, hogy a
hatalmat azoknak kell átvenniök, akik
támaszkodhatnak az ország egyetlen
szervezett erejére, a munkásosztályra.
... • 1919. március 21-én, a Gyûjtôfogházban folytatott tárgyalások eredményeként, a kommunista és a szociál-

által irányított államok szövetsége, egyetlen, kizárólagos ideológia, ami átszövi a
társadalmat az elkötelezettek ellenôrzése által. Alapja a két rendszer (USA–
USSR) egymáshoz közelítése. A törekvés
ekkor még erôs társadalmi ellenállásba
ütközött az Egyesült Államokban. Ezért
kellett volna felmutatni eredményt,
fejlôdést a szovjet-irányította oldalon.
Csapó Endre

demokrata vezetôk megállapodtak a
két munkáspárt egyesülésében, a hatalom átvételében és a Tanácsköztársaság
kikiáltásában. ...• ...a tanácskormány az
antantbarátság helyett a szövetségest
Szovjet-Oroszországban kereste ... és
fegyveres szövetséget ajánlott Oroszország proletárjainak. ... • (Bizonyos
angol és amerikai szimpátiákkal szemben) Franchet d’Esperey azon fáradozott, hogy megszervezze a román,
szerb és cseh csapatok támadását a
Tanácsköztársaság ellen. ... • ... Május
elsô napjaiban ... a román intervenciósok elérték a Tisza vonalát. A franciák
bevonultak Makóra és Hódmezôvásárhelyre. Az olasz és francia tisztek
vezetése alatt csehszlovák csapatok
megszállták Kárpátalját, és megteremtették az összeköttetést a románokkal.
A cseh intervenciósok május 2-án elfoglalták Miskolcot, ugyanakkor pedig
közvetlenül Salgótarján elé értek. A tanácskormány a Vörös Hadsereg újjászervezésével egyidejûleg az északi,
csehszlovák frontra koncentrálta erôit.
... • 1919. június 7-én a Négyek Tanácsa
Clemenceau javaslatára jegyzéket küldött Budapestre ... hogy az antant haladéktalanul a legszélsôbb rendszabályokhoz folyamodik, amennyiben a
budapesti kormány nem szünteti be
azonnal a csehszlovákok elleni hadmûveletet. ... • A végleges határok kijelölése ekkor már tulajdonképpen megtörtént. A csehszlovák, illetve a román és
jugoszláv határt kijelölô bizottságok
már március 3-a és 12-e között, tehát a
Tanácsköztársaság létrejötte elôtt elôterjesztették jelentéseiket. ... • Június
15-én megérkezett Clemenceau újabb
ultimátumszerû távirata. Ebben a francia miniszterelnök megjelölte a végleges határokat. ... • A reménytelen
nemzetközi, belpolitikai és katonai
helyzetben, amikor a román csapatok
már átlépték a Tisza vonalát, s gyors
ütemben haladtak Budapest felé, 1919.
augusztus 1-jén a pártvezetôség és a
Kormányzótanács együttes ülése a
Kormányzótanács lemondása mellett
döntött, s a hatalmat egy szakszervezeti
vezetôkbôl álló kormánynak adta át. ...
• A Peidl-kormány nyomban megalakulása után kapcsolatba lépett az antant
egyetlen budapesti képviselôjével, Romanellivel. Bejelentette a kormányváltozást: kérte, hogy a román csapatok
szüntessék be az elônyomulást. ... •
Romanelli azonnal értesítette Párizst,
ahonnan az a válasz érkezett, hogy a
békekonferenciának semmi oka beavatkoznia Magyarország belügyeibe.
... • A román csapatok 1919. augusztus
3-án Budapest alá értek, s délután bevonultak a fôvárosba. ... • ... augusztus
5-én a románok ultimátumot adtak át a
„szakszervezeti kormánynak”, amiben
a gyôzôk jogán új fegyverszüneti feltételeket szabtak, amelyek az ország

teljes gazdasági kifosztásával voltak
egyértelmûek. Egy nappal az ultimátum átadása után, augusztus 6-án, az
ellenforradalmárok egy csoportja, élén
Friedrich Istvánnal ... puccsszerûen lemondásra kényszerítette a „szakszervezeti kormányt”. A puccs után Habsburg
József fôherceg ... bejelentette, hogy
mint kormányzó átveszi az ország
vezetését és Friedrich Istvánt nevezi ki
miniszterelnökké. ... • A Friedrich-kormány minden szempontból alkalmatlannak látszott arra, hogy megfeleljen
az antanthatalmak követelményeinek.
Túlságosan „reakciós” volt. ... • Friedrich is tárgyalásokat kezdett a román
katonai vezetôkkel különbéke megkötésérôl. A románok a megegyezés minimális feltételeként a Tiszától keletre
fekvô egész terület Romániához való
csatolását jelölték meg, sôt egyes források szerint a feltételek között a román királynak Magyarország uralkodójaként való elismerése is szerepelt. ...
• Mindent egybevetve, 1919 augusztusában az antant hatalmak úgy látták,
hogy Magyarországon pillanatnyilag a
tôkés társadalom restaurálásának és a
rend fenntartásának egyetlen biztosítéka a román megszállás. ... • Franciaország támogatta a román igényeket,
és a megszállás meghosszabbításában
kezére játszott a román kormánynak. ...
• ... augusztus 23-án sikerült lemondásra
kényszeríteni József fôherceget kormányzói tisztérôl. Az egyetlen feltétel a
Habsburg-restauráció kizárása. ... •
Clerk, (az antanthatalmak budapesti
megbízottja) az új kormány megalakítására összpontosította erôfeszítéseit.
Már november elején közölte Horthyval; a románok kivonulása után csapatai
birtokba vehetik a fôvárost, amennyiben hajlandó formális biztosítékot adni,
hogy fegyveres alakulatai fenntartják
a rendet és tartózkodnak az atrocitásoktól. ... • Horthy viszont nyilatkozatot írt
alá arról, hogy „a hadsereg alárendeli
magát az antant-megbízott közremûködésével létrejött kormánynak”. ... •
November 14-én a román csapatok kivonultak Budapestrôl. ... • A hadsereg,
Horthyval az élen, november 16-án bevonult Budapestre ... • 1919. december
1-jén Clemenceau a nagyhatalmak nevében felszólította a magyar kormányt,
küldje el megbízottait a békekonferenciára. ... • A magyar békedelegációval a
nagyhatalmak képviselôi jószerivel
szóba sem álltak. ... • Apponyi január
16-án a békekonferencián beszédet
mondott, amelyben válaszolt a békefeltételekre, s azt javasolta, hogy az összes
vitás területek kérdésében népszavazás
döntsön. ... • A magyar uralkodó körök,
bár a feltételeket rendkívül sérelmesnek találták, az aláírás mellett döntöttek
– elsôsorban azért, mert nem volt más
választásuk.”
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Magyarországnak valóban nem volt
más választása. A négyéves világháború után a nagyhatalmak Magyarország ellen folytatott egyéves háborúja
nem végzôdhetett másként, mint ahogyan azt a közép-európai rend ellen
indított háború elôtt eltervezték. Amint
láttuk a fenti idézetekbôl, a gyôztes
hatalmak könyörtelenségén a magyar
nép semmivel sem tudott enyhíteni.
T. G. Masaryk „A világforradalom”
címû könyvének Elôszó-jában írja:
„Beszámolót tartottam e könyvben a
világforradalom alatt 1914-tôl 1918-ig
kifejtett külföldi tevékenységemrôl”.
Ma már tudjuk, hogy ez se nem túlzás,
se nem elszólás. Közép-Európa a
világforradalom útjában állt. Ebben a
könyvében írja: „Gyakran jártam Szlovákiában és jól ismertem az országot,
meghatároztam határait Magyarország felé; biztonság kedvéért felkértem
dr. Hajn Antalt, hogy egy ismerôsével
– egy katonatiszttel – rajzoltassa meg a
térképen Szlovákia déli határát. Ezzel a
vázlattal és a fontosabb határállomások
neve jegyzékével utaztam külföldre.”
A szláv népek nacionalista tervezôi a
világforradalomhoz kapcsolták középeurópai uralmuk elképzeléseit. A XIX.
század elsô felében a liberális baloldal
táborán belül német és orosz vetélkedés
folyt. Marx és Engels a német népre
alapították elképzeléseiket, Bakunin a
„népek unióját” gondolta létrehozni
szláv vezetéssel. Bakunin, Feuerbach
követôjeként az „elnyomott” szláv népekre akarta építeni a liberális világot. „Egy orosz hazafi kiáltványa a
szláv népekhez” címû írásában, 1848
végén, így fogalmazta meg Moszkva
szerepét: „Mint orosz és szláv nem
hiszek a történelmi Oroszország rendeltetésében, de hiszek egy új, forradalmi Oroszországban, amely vérének
tüzével bevilágosítja egész Európát. ...
Vér és tûz óceánjából fog felszökni
Moszkvából a magas égre a forradalom
csillaga, és az lesz a vezérlôje a felszabadult emberiségnek.”
Orosz lényegét nem tagadta meg,
amikor a Pánszláv Federáció határait
éppen úgy képzeli el, mint a pánszláv
nacionalista Danilevsky 1869-ben. Danilevsky Pan-Slavia nevû birodalmát
területileg pontosan meghatározta:
„magában foglalná az orosz cári birodalmat 1869-es határaival (tehát Lengyelország már benne van) ehhez hozzájön Galicia, Észak-Bukovina, Magyar
Kárpátal-ja, Bohémia, Morvaország,
Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Montenegró, Bosznia–Hercegovina, Észak-Albánia, a Magyar Bánát
és Vajdaság, Dalmácia, Isztria, Trieszt,
Karinthia kétharmada, Stájerország
egy ötöde, Bulgária, Macedónia nagy
része, Rumánia az Osztrák Bukovinával
és a Magyar-Transylvania felével, Görögország Thessaliával, Délnyugat
Macedónia, Kréta, Rhodes, Cyprus,
maradék Magyarország és végül Konstantinápoly és környéke.”
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1919 magyarjai nem sokat hallottak
Bakuninról és Danilevskyrôl, és fogalmuk sem volt, hogy mindaz ami körülöttünk és velünk történik, ennek a két
eszelôs forradalmárnak az agyában
született meg két emberöltôvel azelôtt,
és hogy a szláv világuralmi ôrület a
nyugati nagyhatalmak titkos háborús
programja lett. Wilson elnök nem volt
egy „lonely idiot”, radikális irányzatú
egyetemen elnökké preparált forradalmárként a népek modern megváltójának hitte magát, és idejében beugratta
az Egyesült Államokat az európai
polgárháborúba. Mögötte ott volt nagy
apparátussal „Colonel” Mandel House, aki állandóan abrakolta ôt újabb

2015. november 5.
gyakorlati ötletekkel. Tôle származik a
hírhedt 14 pont is, és a Népszövetség
gondolata, mint a tervezett Világkormány elôépítménye. Trianont elôkészítô szerepét mai napig sem mérte fel a
magyar történetírás.
Trianon azért kellett, mert a Népszövetséghez sok kis köztársaságra volt
szükség. Hogy ezeket járszalagon tarthassák, bôven megtömték ôket magyar
területekkel. És hogy a magyarság teljesen erôtlen legyen változtatni ezen a
helyzeten, a legkisebb állammá nyomorították.
Ne tévesszen meg minket az, hogy az
antanthatalmak szovjetellenes szólamokat hangoztattak 1919-ben. Tervük
változatlanul a szocialista átalalkulás
feltételeinek a megteremtése volt. Valójában – bár pénzzel és hadianyaggal
támogatták az oroszországi bolsevistákat – a szocialista felépítést féltették
az orosz kisajátítástól, akiknek évszázados álmuk és beidegzett törekvésük
a Nagyszláv Birodalom létrehozása.
Ennek a nagyorosz törekvésnek a közép-európai frissen létesített ingatag
köztársaságok és balkáni királyságok
nem tudtak volna ellenállni. Az orosz út
az 1917-es oroszországi bolseviki forradalom gyôzelme után csak egyképpen
haladhat a világforradalom felé: orosz
katonai hódítással, ami kockázattal jár
az ügy részére.
57 évvel késôbb
erre utalt az amerikai külügyi hivatalból az a bizonyos Helmut Sonnenfeldt,
akinek a „doktrínáját” a magyar emigrációs sajtó teljes egészében félreértette. (Helmut Sonnenfeldt Henry Kissinger régi barátja és menekült társa a
hitleri Németországból. Amikor Nixon
kinevezte Kissingert a nemzeti biztonság tanácsosának 1968-ban, régi barátját, aki a külügyminisztérium kommunista-szakértôjeként a szovjet és keleteurópai ügyek osztályának igazgatója
volt, maga mellé vette, mindvégig, Kissinger külügyminisztersége idején is,
minden fontos tárgyaláson mellette
volt. 1975 decemberében Sonnenfeldt,
mint a külügyminiszter elsô munkatársa és annak távollétében kvázi-külügyminiszter, Londonban tartózkodása
idején az Egyesült Államok nagykövetségére tanácskozásra hívta az Európában szolgáló amerikai nagyköveteket, aminek során Közép-Európára vonatkozóan általános követendô irányelveket adott. A politikai irodalomba ez
mint „Sonnenfeldt-doktrína” került be,
és meglepô nyílt megállapításai miatt
mint ilyen, sokáig híres (hírhedt) idézetként fontos információs anyag lett.
Megtudtuk belôle végre azt, hogy a magyar ügyek kiknek a kezében vannak,
és miért a kettôsség a hivatalos amerikai anti-kommunizmus és a gyakorlati
politika terén. Sonnenfeldt többek között kijelentette ez alkalommal, hogy
kívánatos volna, ha a Szovjetunió „szerves kapcsolatokat” létesítene az ellenôrzése alatt álló kelet-közép-európai
államokkal, mert a mostani viszony
pusztán nyers erôszakra épül, és ez veszélyes. Azt ajánlotta, hogy az Egyesült
Államok segítse elô a szovjet gyarmatrendszer stabilizálódását és ugyanekkor a Szovjetunió liberálisabb kezeléssel segítse elô ugyanezt a célt, mely
az „új békerendszer” alapja.)
Sonnenfeldt valójában szemére vetette a világforradalmár partnernek,
Moszkvának, hogy a Szovjetunió nem
tudott olyan nemzetközi struktúrákat
létrehozni a gondjaira bízott területen,
amelyek természetes vonzóerôvel hatnának a népekre. A szovjet tábor egyetlen összekötô abroncsa a nyers erô, a
szovjet hadsereg jelenléte. Moszkva
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befolyását Kelet-Európában el kell fogadni, nem mint egy kívánatos állapotot, de mint fennálló tényt. A kissingeri politika az európai stabilitást
igyekszik fenntartani, mely szerint
Moszkva befolyási övezetén kívül kommunisták (nyilván csak a moszkvaiak)
ne vegyenek részt a hatalomban. Másszóval, Nyugaton ne a moszkvaiak
akarjanak bolsevizálni, az ô feladatuk
az, hogy ügyesebben bánjanak a keleteurópai népekkel, mert a szervetlen
viszony nagy veszélyt jelent: „Azt akarjuk, hogy a Szovjetunió elfogadja a
kelet-európai államok nagyobb önállóságra való fejlôdését Magyarország
(1956) és Csehszlovákia (1968) megismétlése nélkül”. Még érthetôbben:
Szíveskedjenek úgy bolsevizálni, hogy
ne adjanak módot antibolsevista lázadásra.

*

Trianon ellen nincsen más fegyverünk, mint a bátran kimondott szó, és
azt annál gyakrabban kell alkalmazni,
minél reménytelenebbnek látszik a
küzdelem.
A politikai légkör, ami Trianont létrehozta, az elvetemült embertelenség
olyan példáját adta a világnak, amely
milliók ellen elkövetett bûneivel a
genocidiumot tette a törvényes politika
eszközévé. Ezáltal jelent – a magyar
tragédián túl – világveszedelmet. És
valóban, a tömeggyilkos XX. század,
bûneinek sorozatát, Trianonnal vezette
be. A tyúktolvajokra és zsebmetszôkre
még maradt törvény, de nemzetek elpusztításáért, milliók nyomorba döntéséért, háborúk indításáért és rabszolgaállamok létesítéséért már erkölcsi fórum sincs, amely szavát hallatná. A
XX. század barbarizmusa Trianonban
kapott legalitást, és az elôzô évszázadot
jellemzô barikád-harcos helyett – aki
még legalább hitte, hogy a nép jogaiért
vállal küzdelmet, üldözést és halált – a
mi századunkat a géppisztolyos, harisnyába húzott fejû terrorista alakja jelképezi.
Trianon nem elszigetelt bûncselekmény volt, hanem része egy folyamatnak, amely a történelem természetes
fejlôdése ellen igyekszik átalakítani a
világot, amelynek már nem az egyéni
civilizációjuk és boldogulásuk érdekében versenyzô nemzetek lesznek az
alapja. Az Új Világrend, ahogy a mûvi
átalakulást nevezik, egyetlen központból fogja irányítani a föld összes népeit,
egyéni vágyaik és természetük szabta
kultúrigényeik, fejlôdési ütemük helyett egy tudósok által elôirányzott és
központi rendôrség által ellenôrzött
„magasabbrendû” kollektív életrendbe
szervezi, amit azért kell elfogadni az
emberiségnek, hogy a „nemzetek rendszerébôl fakadó örök háborúk állapotából a világbéke gondtalan állapotába
jussunk”. Ennek volt útjában a „nemzetiségeket elnyomó” Monarchia és Magyarország, és ennek érdekében van a
békés együttélés a Szovjetunióval,
amely minden hibája és kegyetlensége
ellenére a világ kollektív rendje felé
tereli a rábízott népeket.
(Ausztráliai Magyarság 1976 június)

Sonnenfeldt leleplezte
az amerikai külpolitikát
Hónapok óta foglalkoztatja az emigrációs sajtót az ún. Sonnenfeldt-ügy,
amely komoly méretû aggodalmat keltett magyar körökben. Elôször történt,
hogy amerikai politikai személyiség az
oroszok által megszállva tartott európai
országokat a Szovjetunió jogos érdekterületeként említette. Az eset nagy
port vert fel Amerikában elsôsorban.

Bebizonyosodott, hogy a közvélemény
igenis érzékenyen reagál a közép-európai államokat érintô kérdések iránt
és a külügyminisztérium számtalan
nyilatkozatra kényszerült, hogy Európa-ellenes politikájának további leplezését fenntarthassa. Ezek a nyilatkozatok egymásnak ellentmondtak és naponta változtak, és kínos helyzetbe
hozták az adminisztrációt.
Természetesen emigráns magyar
részrôl is levelek, beadványok mentek
az Egyesült Államok külügyminisztériumába és azok küldôi mind elkenô,
mellébeszélô, megnyugtató szándékú
válaszokat kaptak. Ausztráliából is
ment tiltakozás. Egy ilyen levélre érkezett választ megküldtek újságunknak,
amelyet közérdekû tartalma és fondorlatos taktikája miatt itt közlünk:
„Megkaptam május 21-i levelét,
melyben azt kívánja a kongresszustól,
hogy hivatalos kivizsgálást indítson Mr.
Helmut Sonnenfeldt Kelet-Európára
vonatkozó kijelentései miatt.
Bizonyára tudja, hogy a külügyminisztérium több ízben tett nyilatkozatot
Sonnenfeldt megállapításainak tisztázására, és ô maga is sajnálatát fejezte
ki a »szerves« szó használatáért. Ilyen
körülmények között nem valószínû,
hogy Mr. Sonnenfeldt megjegyzései
megfelelnének az Egyesült Államok
politikájának.
Egyébiránt Mr. Sonnenfeldt, ellentétben Kissinger külügyminiszterrel, nem
képviseli az Egyesült Államok elnökének a nézetét, és nem tekintendô a mi
politikánk szószólójaként, melyet a törvényhozó és törvényvégrehajtó szervek foglalnak szabályzatba és az elnök
hirdet ki.
Sajnáljuk, hogy Mr. Sonnenfeldt nem
megfelelô szavakat használt, és azt is,
hogy nemhivatalos kijelentések kiszivároghatnak a végrehajtó szervektôl.
Másrészrôl, a tisztázások ismeretében,
nem tûnik ez az ügy olyannak, amit
érdemes méretein túl felfújni, vagy
politikai mederbe terelni.”
Helmut Sonnenfeldt – akinek nevét
ez az ügy tette általánosan ismertté – 25
éves kora óta a State Department (külügyminisztérium) alkalmazásában áll.
A Time 1976. április12-i száma közli,
hogy: – Kissinger régi barátja, 49 éves,
mindketten Hitler Németországának
zsidó menekültjei, a II. Világháború
alatt találkoztak. Kissinger emelte magas pozicióba 1968-ban a nemzeti biztonság tanácsosaként elsô munkatársává. Kissinger erôszakos egyéniségét is
felülmúlja: „egyetlen olyan pacák
(guy), aki mellett még Kissinger is egy
kedves emberi lénynek tûnik.”
Alkalmasnak találjuk a fent idézett
US külügyi hivatali levél megállapításaival szemben a tényeket felsorolni az
alább összeállított részletekben, amelyek a Nemzetôr ismertetéseibôl származnak:
– Tavaly decemberben Kissinger dr.
átutazóban Londonba hívta össze az
Európába akkreditált amerikai követeket, hogy külpolitikájának különösen
a Szovjetunióval szemben az egész
világot átfogó ívelésérôl tájékoztassa
ôket. Bizalmas elôadásának lényegét
azután rejtjelzett körtávirat alakjában
közölték – amint ez már általában
szokásos – a londoni találkozón jelen
nem volt amerikai külképviseleti szervek vezetôivel. Helmut Sonnenfeldt
kiegészítô kommentárt fûzött fônöke
tájékoztatójához kelet-európai vonatkozásban. Kommentárjának lényege amerikai és angol lapok által került nyilvánosságra, melyekbôl – szószerinti szövegközlemény hiányában – Sonnenfeldt
értelemszerûen az alább közölt tájékoz-

tatást adta:
A Szovjetunió fejlôdése egyenlôtlen
folyamat – számos hézag és hiány szakítja meg unos-untalan, amelyet csak a
(nálánál fejlettebb) külvilág képes pótolni bizonyos esetekben. A Szovjetunió
feltörése mint birodalmi igényû hatalomé: ügyefogyott. Nélkülözi azt a varázst, az ideológiai, jogalkotási, kulturális és szervezéstechnikai mintaképek
vonzerejét, amelyet elôdei, a francia,
angol és német impériumok sugároztak
ki magukból. Különösképpen KeletEurópában az egyetlen és legfontosabb
egyesítô tényezô, a Szovjetunió fegyveres hatalma. Ezenkívül semmiféle életképesebb szerves képzôdmény (more
viable organic structure) nem jött ott
létre.
A Szovjetunió képtelensége arra –
mondta tovább Sonnenfeldt – hogy
feléje áradó hûséges vonzalmakat gerjesszen Kelet-Európában, szerencsétlen történelmi kudarc, mivel az a KeletEurópa bizony a Szovjetunió természetes hatás- és érdekkörébe tartozik.
Kétszeresen nagy baj tehát – húzta alá
mondanivalóját Sonnenfeldt – hogy
ezen a létérdekû és döntô fontosságú
területen az oroszok nem voltak
képesek olyan érdekeltségi gyökereket
verni, amelyek erôsebbek a puszta
erôhatalomnál.
Kelet-Európát illetôen Amerikának
érdekében áll az eseményeket hosszú
távon úgy befolyásolni, hogy ne kerüljön elôbb-utóbb olyan kirobbanásra sor,
amely kiválthatna egy harmadik világháborút. Az amerikai politikának tehát
nyilvánvaló fogékonyságot kell mutatnia a Kelet-Európában autonómabb
életformára törekvô irányzatokkal
szemben, persze mindenkor az erôs
szovjet geopolitikai befolyás szabta
kereteken belül. Ez már bevált a
lengyeleknél – tette hozzá Sonnenfeldt
– akik erôt tudtak venni romantikus
politikai hajlamaikon, amelyek a múltban annyi katasztrófába döntötték
ôket. Hasonló folyamat megy most
végbe Magyarországon is, ahol Kádár
János szereplése figyelemre méltó. ...
Az Egyesült Államok Kongresszusából feléje zúduló felháborodott kérdésekre válaszolva Kissinger dr. azzal
igyekezett lecsillapítani a háborgó hullámokat, hogy Sonnenfeldt nyelvezete
„egyes kitételeiben nem volt szerencsés”. A vihar azonban csak nem akart
elülni. Kiváltképpen nem a londoni
THE TIMES Sonnenfeldt-szövegverziójának közlése után. Ez ugyanis úgy
idézte Sonnenfeldet, hogy „Amerika
kelet-európai politikája törekedjék
olyan fejlôdésre, amely a Kelet-Európa és a Szovjetunió közti viszonyt
alkalmas szervessé alakítani”. Mivel ezt viszont úgy értelmezték sokan,
hogy a Szovjetunió és a rab nemzetek
alkossanak egyetlen szerves egészet,
Sonnenfeldt is kénytelen volt sajtóértekezleten védekezni, amelynek során
beismerte, hogy helytelenül használta
az adott szövegben a „szerves” (organic) szót. Ô olyan viszonyra célzott,
amelyen belül a Szovjetunió eltûri a
kelet-európai országok belsô önkormányzatát és nemzeti öntudatát.
Mondanunk sem kell, hogy a hatás
rosszabb volt, mintha Sonnenfeldt
semmit sem mondott volna. Ugyancsak
sikertelen maradt Kissingernek egy
további elködösítési kísérlete, amikor
arra próbált hivatkozni, hogy az amerikai külképviseleteknek küldött körtáviratot „valami jegyzôkönyvvezetô
tisztviselô” fogalmazta, aki rövid összefoglalójába azt vette fel, amit Sonnenfeldt elôadásának lényegeként vélt
megérteni. Ám ebbe a magyarázkodási

kísérletbe is beletörött a State Department bicskája, mert az amerikai sajtó
pillanatok alatt kiderítette és közölte,
hogy a körtáviratban foglalt szöveget
maga Warren Zimmerman fogalmazta,
aki viszont Arthur Hartmannak, Kissinger európaügyi államtitkárának különleges feladatokkal megbízott munkatársa. Mi több: mind Kissinger, mind
Sonnenfeldt kézjegyükkel hitelesítették az összefoglaló szövegét, ami aztán
körtáviratban kiment világszerte az
összes, a londoni konferencián részt
nem vett amerikai követeknek.
Dr. Varga László, a Szabad Magyar
Jogászok Világszövetsége elnöke írja:
Ki irányítja Amerika külpolitikáját
címû cikkében:
„Sonnenfeldt fejtegetése méltán okozott megdöbbenést, mint a külügyminiszter leleplezett titkos kelet-európai
politikája. A vita az elsô napokban az
organikus szó körül forgott, ami érthetô, mert az egész Sonnenfeldt elmélet
ezen áll és bukik. Ugyanis ennek a
szónak mind az angolban, mind a magyarban a jelentése azonos, vagyis ami
valaminek organikus, szerves része, az
ahhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik. Az elsô napokban tagadták, hogy
Sonnenfeldt használta volna az organikus szót. Jómagam is részt vettem
Washingtonban, március 26-án a külügyminisztériumban tartott megbeszélésen, ahol ez szóba került. Az arra
legilletékesebb, magas beosztású külügyminisztériumi osztályvezetô látszólag kínosan, szinte utasításszerûen
mondta, hogy Sonnenfeldt nem használta az organikus szót. Amikor pár
nap múlva Sonnenfeldt teljes beszámolója napvilágot látott, és abban benne volt az organic szó, Kissinger azonnal kijelentette, hogy ez egy szerencsétlen szó. Ez igaz. Sonnenfeldt pedig
április 6-án közölte, hogy a sajtó más
jelentôséget adott e szónak mint ô. De
hogy ô mit gondolt, arról hallgatott.”
A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a belsô használatra szerkesztett
szöveg kifejezi és fedi a jelenlegi
amerikai külpolitika vezetôinek irányvonalát. A hibát (a maguk részérôl) ott
követték el, hogy mielôtt a sajtóba
került volna, nem fordították le birkanyelvre. Az amerikai politika bolsevizálásának elôrehaladott álláspontára
mutat, hogy minden felháborodás ellenére is, a külügyi szervekben nem
történt személyi változás. Megállapítható, hogy Amerika külügyi hivatala
(amely a jelenkori történelem leghatásosabb alakító tényezôje) a németországi emigránsok igazgatása alatt Amerika népének véleményével és szándékával ellentétes külpolitikát folytat.
Feltételezhetô továbbá az is, hogy ez a
nyilvánosságra került Kissinger–Sonnenfeldt utasítás az európai követségek
részére, elôkészítôje egy olyan külpolitikai folyamatnak, amely a közép-európai államok szovjet tagállamságát
hozza létre. Szerintünk nem az organic
szó az egyetlen jel ami erre mutat,
hanem a lengyel alkotmányreformra
való utalás is, amely tudvalevôen a
tagállamság tényei mellett a Szovjetunióhoz csatlakozás proklamációját
csupán mint késôbbi idôpontban
végrehajtandó formaságot hagyta
meg. Borzongva gondolunk a fent
idézett mondatra: „Hasonló folyamat
megy most végbe Magyarországon is ,
ahol Kádár János szereplése figyelemreméltó”.
Tegyük hozzá: – hogy végre valósággá
váljon a Szocialista Köztársaságok
Nemzetközi Uniója, ahogy azt a jaltai
összeesküvôk elhatározták.
(Ausztráliai Magyarság, 1976 július).
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház ﬁzetett 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

Gyertyafényes Megemlékezés
az 56-os Szabadságharcról

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai

Dézsi Csaba

Bakonyi Péter

Csutoros István

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
MELBOURNE (VIC)
2015. november 8-án vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Vasárnapi iskola 9.30 kezdettel a
Bocskai Nagyteremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

Mindenkit szeretettel várunk!

NSW. SYDNEY
2015. november 8-án vasárnap de. 11.30 órakor
Istentisztelet,
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket,
hogy hozzák el a kicsinyeiket.
Uniting Church, Carrington Ave.Strathﬁeld
ADELAIDE (SA)
2015. november8-án vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)
2015. november 8-án vasárnap de. 11 órakor ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015.
(Minden hónap elsô vasárnapján) 2015. nov. 8-án
du. 2 órakor Bibliaóra
2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek, közös ebéd
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
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,

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink figyelmébe!
A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások rendezése
végett Istentisztelet után a Bocskai Nagyteremben keressék
Csutoros István gondnokot (pénztárost).

Csutoros Hajnal

Kapantzian Artur

Szatmári István felvételei
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1956-os Szabadságharc
évfordulójára. Ahogy a
Regnum Marianum
hasábjain tudósították
a híreket:
Megjelent MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁS szózatának részletei, ami még november 3-án
hangzott el Budapesten.
„Isten irgalmából ugyanaz vagyok,
aki voltam bebörtönöztetésem elôtt.
Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel
állok meggyôzôdésem mellett, mint
akkor.
Mindenekelôtt a Szentatyának, XII.
Pius pápának mondhatom, hogy
most már ôszintén beszélek, mert én
mindig ôszintén beszéltem: vagyis
kertelés nélkül azt, amit igaznak és helyesnek tartok.
Rendkívül súlyos helyzetünkrôl külföldi és belföldi viszonylatban kell
szétnéznünk.
A külföld felé élôszóval ma elsô ízben
köszönhettem meg azt, amit nekünk
nyújt. Mély hálámat küldöm azoknak
az államfôknek, a Katolikus Egyház
vezetônek, a különbözô kormányoknak,
parlamenteknek, közéleti és magán
tényezôknek, akik a börtönben töltött
idô alatt, hazám és sorsom iránt részvéttel és segítô szándékkal viseltettek.
Isten jutalmazza meg ôket ezért.
Másrészt arról óhajtok beszélni, hogy
az egész kultúrvilág, a külföld úgyszólván osztatlanul mellénk állt és segít. Számunkra ez ugyanis sokkal nagyobb erô, mint amennyi nekünk magunknak van. Mi kis nemzet vagyunk.
Kis ország a földgömbön. Ám valamiben mégis elsôk vagyunk:
EGY NEMZET SINCS, AMELY
EZERÉVES TÖRTÉNELME SORÁN NÁLUNK TÖBBET SZENVEDETT VOLNA. (szerkesztô: és
ma megint szenved ez a kis ország).
Legtöbbször a nyugati országok védelmében. Ez megakasztotta a nemzetet s mindig újra saját erônkbôl kellett felemelkedést keresnünk. Most
van az elsô eset történelmünk folyamán, hogy Magyarország a többi kultúrnép hathatos rokonszenvét érdemli.
Mi meg vagyunk illetôdve: egy kis
nemzet minden tagja szívbôl örül,
hogy a szabadságszeretetéért a többi
nép felkarolja ügyét.
A régi nacionalizmusokat mindenütt
át kell értékelni. A nemzeti érzés ne
legyen többé a harcok forrása az országok közt, hanem az igazság fundamentumán a békés együttélés záloga.
A nemzeti érzés virágozzék az egész
világon a népek közös kincseit képzô

A Melbournei Regnum Marianum
Egyházközség melléklete
Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106
és Varga Emôke

való szabad közlekedés meggátlása, az
orosz kizsákmányoló gazdasági politika következtében az általános életszínvonal eddig még meg nem élt
süllyedése és nem utolsó sorban a szabad vallásgyakorlás üldözése voltak a
fô okai az események kirobbanásának.
Most lássuk kik voltak elindítói a szabadságharcnak, mert mi tudjuk, hogy
ez a megmozdulás az volt!
A valóságban hogy történt. A sajtóA Regnum Értesítô hasábjain meg- szabadság teljes hiánya miatt gúzsba
jelent az eseményekrôl beszámoló kötött már a háború óta felnövekedett
cikk, amit szeretnék most itt leközölni szellemi elit, --- írók, mûvészek, tanáteljes egészében.
rok –-- tanításának hatása folytán az
egyetemi és iskolai ifjúság –-- mely a
A magyar történelem
legszélesebb néprétegek gyermekei1956-ban Világtörténelem
bôl, már az új rendszer eszméi alapján
Sárkány Gyulától
nevelkedett –-- vitte békés, nyilvános
A Regnum Elnökétôl
tüntetés formájában követeléseit a
Mély megilletôdéssel és megrendülve
szemléljük az otthoni eseményeket.
Az elsô hírek után sokan közülünk
túlzott reménykedéssel voltak eltelve
a közeli magyar jövô iránt, de sajnos
ez, mint történelmünkben már oly sokszor, idôelôtti volt.
Az amit véreink odahaza végrehaj- (Folytatjás)
tottak, az egész világ csodálatát és De hogy került elô a téma a családról
elismerését váltotta ki. Maguknak az szóló rendkívüli szinóduson?
eseményeknek az ismertetése, részle- A pápa egy újságírói kérdésre válateiben egy rövid cikk keretében nem szolva mondta el, elôfordulhat, hogy
tárgyalható, de felesleges is, hiszen a egy katolikus családban az egyik gyernapi sajtó közölte és közli ma is.
mek vagy rokon homoszexuális. IlyenKomoly szemtanuk és az események- kor tudni kell, hogy viszonyuljunk egy
ben aktív résztvevôk elbeszélése, to- ilyen helyzethez, milyen a keresztényi
vábbá a világ minden részébôl befutott magatartás. Ez volt a kérdés, nem pehírközlések alapján megpróbálom vá- dig az, hogy mikor változik meg a
zolni mik voltak azok a tényezôk, amik családra vonatkozó katolikus tanítás.
az eseményeket kiváltották.
Ami pedig az elváltak helyzetét illeti,
Általában a magyar nép ellenszenve eddig tulajdonképpen csak egy konka kommunista eszme ellen, a szemé- rét lépésre került sor, ami tisztán jogilyes szabadság és szólásszabadság eljárásrendi változás, nem érinti a talábbal tiprása, minden egyéni meg- nítást, és a semmisségi perek
mozdulásnak borzalmas terrorral való gyakorlatára vonatkozik. Még XVI.
letörése, a nyugati mûvelt világgal Benedek hívott össze egy egyházjogászokból álló bizottságot, hogy vizsgálják felül az egyházi semmisségi
peres eljárást. Ez meg is történt, s
most szeptember 8-án Ferenc pápa
aláírt két motu propriót (saját motivá8.30: Wantirna - Szent István templomban
cióból fakadó döntés –-- a szerk.) a
Cim: 760 Boronia Rd. Wantirna VIC 3152
kérdésben, egyet a nyugati, egyet a
12.00: Balaclava – St. Colman's templomban
keleti egyházak számára. Eddig három
Cim: 293 Carlisle St. Balaclava VIC 3183
döntôbíró kellett, mostantól elég egy;
Az Árpád Otthonban
eddig automatikus volt a fellebbezés,
minden hónap második szerdáján 11-tôl szentmise
mostantól fakultatív. Ahogy látható, a
tanításnak a közelében sem járnak a
A Geelong-i Szent László központban
változtatások.
Geelong / Lovely Banks, 55 Lovely Banks Road VIC 3221
Más kérdés, hogy a magyar sajtó
minden hónap második szombatján szentmise.
következetesen és elkötelezetten úgy
A nyári idôszámitasban 16.00-tól a téliben 15.00-tól.
harangozta be ezt a lépést, hogy „a páHavonta egyszer diákmise Balaclaván
pa megkönnyítette az egyházi válást”.
Erre persze a jó magyar katolikusok
Gitárral, dobbal...fiatalos énekekkel
kétségbeestek, hogy veszélyben az
Havonta egyszer ebéd a Balaclava-i plébánián
egyház hite. Egy katolikusnak el kelleÉrdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106 ne azonban döntenie: a sajtónak, a
sokszor rosszul informált, nem eléggé
megbízható híradásoknak hisz, vagy
kultúrértékek területén. Így az ország
haladása a másikat is elôreviszi természetszerû okoknál fogva: fizikai
életfeltételeik szerint is mind jobban
egymásra utaltak a népek.
Mi magyarok az Európai népek családi bensôséges békéjének zászlóvivôiként akarunk élni és cselekedni.”
Másnap már bevonultak az orosz tankok és véres harcok után elveszett a
magyar függetlenség.

Magyar Nyelvû Szentmisék:

11. oldal
rendszer vezetôi elé.
Amikor ez a békés megmozdulást, a
mindenki által gyûlölt politikai rendôrség vérbe fojtotta, az egész munkásság egy emberként csatlakozott a
mozgalomhoz, ezt követte a honvédség, majd a széles néprétegek adták
meg a súlyát és általánosságát a mozgalomnak.
A mozgalomban nem vettek részt illetve az ellen voltak az elenyészô számú és a rendszer minden elônyét élvezô teljesen párthívû vezetôk egy
része és a nagyobb részt bûnözôkbôl
kiválogatott ÁVH-s osztagok törzslegénysége –-- (a sorozott ÁVH-s legénység a honvédséghez csatlakozott).
Ezekkel, mint az eseményekbôl láttuk, a szabadságért küzdô nemzet
könnyen végzett, sôt az akkor ott lévô
orosz megszálló erôket is teljesen
megbénította illetve lekötötte.
Ekkor aztán megmozdult az orosz
katonai hatalom –-- elôbb azonban idônyerés céljából félrevezetô tárgyalásokat folytatott, hitszegéssel fûszerezve –-- hogy a politikailag, gazdaságilag legfôképpen azonban katonai
szempontból kulcshelyzetben lévô magyar területet, bármilyen áron is, de
ismét biztosan kézbe vegye. Ezek után
már nem volt kétséges, hogy a magyar
szabadság ügye egyelôre –- elbukott.
A mûvelt nyugat, mint már annyiszor
történelmünk során, ismét cserbenhagyott bennünket, mert az ô saját, leginkább anyagi érdekeik jelenleg nem
kívánták, hogy a magyar ügy miatt
komolyabb kockázatot vállaljanak.
Az az anyagi segítség, amit adtak és

Nagy tempót diktál
Ferenc pápa
inkább bízik a pápában. S ha bízik benne, akkor elôbb a Vatikán vagy a magyar egyház hírforrásaiból informálódik, onnan gyûjt hiteles információt,
s csak utána esik kétségbe.
Vatikáni stílusváltás
–-- A világ gyorsan változik, a Vatikánnak az állandóságot vagy a gyors
változás képességét kell felmutatnia?
–-- Már Benedek pápa idején is felmerült az úgynevezett reformdugó
kérdése, vagyis kihívást jelentett az a
helyzet, hogy az elôzô idôben nagyon
sok ügy gyülemlett fel. Benedek pápa
csodálatos intelligenciával és rendkívüli szorgalommal dolgozott ügyeken
(például az anglo-katolikusok kérdése,
az ázsiai kommunista diktatúrák alatt
élô katolikus egyházak problémái), ám
lemondóbeszédében pont errôl szólt: a
mai világ gyors változásai olyan tempót követelnek, amelyhez ô nem érez
magában erôt. Azt is mondhatjuk,
hogy Ferenc tempója ott vette fel a
„vezérfonalat”, ahol Benedek lemondóbeszéde elengedte.
–-- A vatikáni papok, tisztségviselôk
nem járhatnak már annyit a szabókhoz,
nem adhatnak pazarló vacsorákat, tehát költséglefaragás zajlik. Ennek milyen a fogadtatása a vatikáni bürokráciában, a tisztviselôk körében?
–-- Itt sokszor jellemzôen szimbolikus
lépésekrôl van szó, hisz nem ezeken az
„apróságokon” fordul meg a világ,
mégis alapvetô üzenetet hordoznak.
Mivel dolgoztam a Vatikáni Rádióban,
volt módom érdeklôdni a mostani
helyzetrôl. Pápaváltáskor szokás, hogy
a pápa halálára, majd a pápaválasztásra
bérpótlék jár, ami elég komoly összeg,
majd egyhavi fizetés. Most ez elma-

még esetleg adni fognak az arra rászorulóknak, az csak egy fájdalomcsillapító injekció a haldokló hôsnek.
Hiábavaló törekvésnek tûnik ma
egyes nemzetek bátor képviselôinek
jellemes kiállása a magyar ügy mellett; hiábavalónak tûnik fel az egész
világ józanul és tárgyilagosan gondolkodó részének igazán megható részvéte és elismerése a hôs magyar nép
iránt, ha a tényleges hatalmat és erôt
képviselô USA hivatalosan érdektelenségét nyilvánította a szabadságunk kivívásáért indított harcunkkal kapcsolatban.
Nem tudjuk, mit tartogat a sors a magyar nép számára, még nem tudjuk,
mit hoz a közeljövô, egy azonban biztos, --- a magyar nép mindenre elszánt
kiállása felkeltette a világ lelkiismeretét és bebizonyította, hogy a vasfüggöny mögötti látszólagos nyugalmi
helyzetet csak durva fegyveres erôszakkal lehet fenntartani. A mélyben
azonban olyan hatalmas erôk forrnak,
hogy ezek elôbb-utóbb ismét és még
szélesebb körû kirobbanásokra fognak
vezetni.
Tudom, és szent meggyôzôdéssel
hiszem, hogy az eddigi és a még
ezután várható súlyos megpróbáltatások nem voltak hiába valók, mert
a történelem eddig még mindig bebizonyította, hogy minden akcióra
megjön a reakció és a magyar nagypéntekre is el fog következni a
feltámadás.

Adja Isten –- úgy legyen!

radt, az összeget a szegények megsegítésére fordították. És a civil dolgozók
is elfogadták ezt a döntést. Az igazi hatás abban áll, hogy a pápa stílusváltása
elfogadhatatlanná tett olyan dolgokat
az egyházban, amelyek eddig eltûrtek
voltak. Ma már nem sikk luxusautókkal
furikázni, hivalkodó külsôségek között
reprezentálni. Hosszú távon megváltozhat az egyházról kialakult kép is,
ehhez –-- természetesen a fent említett
decentralizáció értelmében –-- arra is
szükség van, hogy a helyi egyházak és
egyházi vezetôk is felsorakozzanak a
pápa mellé.
A kassza rendbetétele
–-- A vatikáni pénzügyi visszaélések
elleni fellépést már XVI. Benedek
megkezdte. Most ezen a téren minden
rendben van a Vatikánban?–- Valóban,
Benedek pápa a II. János Pál után maradt nagyon nehéz helyzetet igyekezett
feldolgozni, több szakmai körben elismert pénzügyi szakembert hívva meg
akár átvilágítani, akár átszervezni a
pénzügyeket. Ezzel együtt sajnos a
gyors sikerek elmaradtak, egy idôre
feketelistára is került az IOR (Vallási
Mûvek Intézete, a Vatikán bankja -– a
szerk.). Ez mára megszûnt. Sok kétes
hátterû folyószámlát megszüntettek,
felállítottak egy kvázi revizori hivatalt,
amelynek vezetô bíborosa minden
adathoz hozzáférhet, és számos egyéb
szigorítás is életbe lépett.

November 8-án
Szent István
Ökumenikus
Templom
Búcsú
(Magyar Központ)
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’56, messzirôl nézve…
Ünnep Melbourneben
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1956. október 23. Gyôztünk! Ehhez nem férhet kétség! A FORRADALOM gyôzött! Így, csupa nagy
Az egy másik történet. Újra megszálbetûvel.
ltak minket. Újra térdre kényszerítetHogy mi történt utána?
tek. De addig is álltunk! Kihúzott
derékkal, büszkén, boldogan. Ha csak
néhány napig is. De Dávid legyôzte
Góliátot. És ez a gyôzelem nem vált
fölöslegessé. Az hôsök áldozata nem
vált haszontalanná. Évtizedekre adtak
erôt, hitet és reményt azoknak, akikre
ismét ránehezedett a sötétség.
Nekik köszönhetô, hogy 1989-ben
békésen zajlódhatott le a rendszerváltás.
Nekik köszönhetô, hogy Magyarország egy szabadságszeretô, demokratikus elveket valló országként vált híressé a világ szemében. ’56 szelleme
Köszönet
Nagy örömmel tudatjuk kedves ma- nem évül el.
gyar testvéreinkel az Ausztráliai Ma- A mai gyerekek is csodálattal hallgatgyar Szövetség szervezésében elin- ják a történeteket, nézik a dokumenditott gyûjtés eredményét a kárpát- tumfilmeket, és csodálják a hôstetteket. Nem lehet olyan távol kerülni
aljai magyar testvéreink számára.
Összehozta Ausztrália minden álla- hazánktól, hogy ne dobbanjon meg a
mából, az itt élô magyarságot, és cso- szívünk október 23-án. Sôt, talán minél
dálatos sikerrel összesen 29,435.87 messzebb vagyunk, annál hangosabb a
dobbanás. Mintha a szívünk érezné,
dollár gyûjtött össze.
Az államokon belüli összegek kimu- hogy messzirôl kell hallatnia hangját.
Személyesen tapasztalom, hogy a
tatása:
magyarságát
az ember egyre intenzíNSW $ 11,275.45,
vebben
éli
meg,
ahogy távolodik az
QLD $ 2,050.00,
anyaországtól.
Tizenötezer
kilométerSA $ 1,800.00,
re
a
hazától
egy
nemzeti
ünnepnek
Vic $ 12,310.42,
sokkal
nagyobb
a
jelentôsége,
mint
Nyugat-Ausztráliai
testvéreink
odahaza.
Ezért
is
volt
torokszorítóan
egyenként: F. Molnár $ 200, F.
Schaffer $ 500, H. Cselko $ 50, S. megható a Fitzroy North-i Magyar
Rakoczy $ 1,000, S. Lanyi $ 100, J. Református Templomban a gyertyagyújtás. Ezért volt könnyeket kicsaló a
Ecseri $100 és A. Baranyai $ 50.
Hálás köszönettel tartozunk minden Konzuli Iroda állampolgársági eskütéjóérzésû magyar személy adakozásá- teli rendezvénye. És ezért volt annyira
ért. Itt teljesen kimutatkozik, hogy szívderítô a Magyar Központban tarmennyire össze tudunk fogni amikor tott emlékmûsor.
Ilyenkor egymásra talál idôs és fiatal.
kell.
A
Kôrösi Csoma Program ösztöndíjas
Büszkék lehetünk arra is, hogy
fiataljai
együtt sóhajtottak az ’56-ot
mennyire együtt tudunk érezni a
túlélôkkel.
Hogy is lehetett volna
segitségre szoruló testvéreinkel.
fölösleges
a
forradalmárok
áldozata?!
Az összegyûjtött összeg a Magyar
A
definíció
szerint
csak
akkor beKárpátaljai Ferences Missziónak és a
szélhetünk
igazi
forradalomról,
ha azt
Magyar Református Szeretetszolkövetôen
áttörést
tapasztalhatunk
pogálatnak lett elküldve.
litikai,
gazdasági
és
kulturális
téren.
A Jó Isten áldását kérve, hálás köszöTapasztaltunk. Elég csak ha a Forradanettel
lom 16 pontját elolvassuk. Minden
Marót Márti megváltozott… volna.
Ausztráliai Magyar De a nagyhatalmak nem engedték.
Szövetség pénztárosa Egyik sem. De a Forradalom gyôzött!

Csak utána újra megszálltak minket.
Újra térdre kényszerítettek. De nem
örökre. Hisz talpra álltunk. Még erôsebben. Még büszkébben.
Ezért ünnepeltünk. Együtt. Mind.

Bakonyi Péter
a Melbourne-i Konzuli
Iroda vezetôje

Mert van ok az ünneplésre!
Avagy 1956-os megemlékezés a
Magyar Központban
1956. 10. 23.
Mindössze nyolc szám, amely megváltoztatta a magyar történelmet:
Hôsöket faragott egyszerû magyar
emberekbôl.
Pár szám, amihez rengeteg negatív
emlék kötôdik –-- van, akinek az
életébôl fakadnak ezek, van, akinek a
tanulmányaiból.
A Magyar Központban rendezett
megemlékezés célul tûzte ki, hogy a
forradalmat és szabadságharcot új
megvilágításba helyezze, akár egy kis
idôre is.
Célul tûzte ki, hogy bemutassa: volt
értelme a forradalomnak, hôseink

2015. november 5.

nem hiába hullottak el a november 4-ét
követô harcokban.
A mûsort megelôzô órában azért
gyûltek össze a magyarok, hogy koszorút helyezzenek el az 56-os emlékmûre,
és fejet hajtva tisztelegjenek hôseink
elôtt. Majd az ifjúsági teremben, több
mint százan várták a megemlékezés
kezdetét.
Fodor Sándor megindító köszöntô
beszédét követôen, Bakonyi Péter
vezetô konzult hívta fel a színpadra,
aki mondandójával tovább emelte a
rendezvény fényét. Arra buzdította a
közönséget, hogy járjanak emelt fôvel,
legyenek büszkék magyarságukra. Ôt
követte a színpadon Antal Péter, aki
saját versét adta elô A Megtorlás címmel.
„Éhes asszony egy kosárral a piacra
ment kisfiával,
Élelmet kerestek félve, s üresen értek vissza délre.
Bár az nap jót nem ettek, lopni hát,
mégsem mentek,
Mert a holnap csodáinak erejében
reménykedtek.”
E vers tökéletes bevezetése volt az
elôadásnak, melyben minden magyar
közösség képviseltette magát: színpadi
szereplôként, táncosként, zenészként.
A megemlékezés a sztálini idôszak
felvillantásával indult, majd bemutatta
Nagy Imrét, valamint a lázongó magyarokat Debrecen és Budapest városában. Elhangzott a tizenhat pont. Az
elôadást színesítették Hegedûs József és Toldi Bianca zenéje, illetve
Szigeti Évának köszönhetôen a Hangraforgó csodálatos versfeldolgozásai:

hallható volt Wass Albert: A láthatatlan
lobogó, Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk, és Kabdebó Tamás: Memento
Libertatem címû mûve.
A rendezvény végén sokan gratuláltak nekem, mint a mûsor összeállítójának és rendezôjének, ám mindez nem jöhetett volna létre azok nélkül
az emberek nélkül, akik részt vettek a
mûsorban, akik segítettek színpadra
állítani. És természetesen a lelkes, befogadó közönség nélkül, akik megjelentek a megemlékezésen.

2015. október 25.
Magyar Központ.
Melbourne.
Több mint száz magyar.
Egy megemlékezés.
Egy közös emlék.
Számos könnycsepp.
És mérhetetlen összetartás.
Köszönöm a szereplôknek, hogy
ennyit dolgoztak érte, rajta: Bartha
Bíborka, Bartha Blanka, Bartha
Boglárka, Bogdanovits András,
Kiss Csaba, Kocsis László, Kocsis
Rudolf, Kovács Christopher, Kratz
Jerry, Miklós Béla, Pál Benjamin,
Pál Dániel, Sinka Imre, Szabó
Endre, Szabó Katrina, Ugrai Zsolt.
És külön köszönet a társrendezônek,
Szigeti Évának pozitív, támogató hozzáállásáért, a hihetetlen zenei ötletekért, és zenei vágásokért!
Köszönöm, hogy a részese lehettem!

Lele Orsolya

2015. november 5.

1956-ban eltûnt egy teljes
futballgeneráció
Ki tudja, mire lehetett volna képes a
magyar foci a hatvanas években, ha az
1956-os forradalom után nem veszíti el
legnagyobb sztárjait --– Puskás
Ferencet, Czibor Zoltánt, Kocsis
Sándort –--, illetve a teljes közvetlen
utánpótlást? Az akkori magyar futball
elképesztô erejét jelzi, hogy a súlyos
veszteség ellenére az ötvenes évek
végén és a hatvanas években is meghatározó tényezô maradt.
Az 1956-os forradalom alapjaiban
rengette meg az ország sportéletét. A
futballválogatott az 1952-es helsinki
olimpiai arany, illetve a két évvel késôbbi világbajnoki ezüstérem birtokában a világ egyik legjobbjának számított, de a forradalmi helyzet miatt már
az NB I-es szezon is félbemaradt.
A bajnokság élén a Bp. Honvéd állt a
Bp. Dózsa és a Bp. Vörös Lobogó
(MTK) elôtt, de utóbbi a vesztett pontok tekintetében jobb helyzetben volt.
A szezon sohasem fejezôdött be, érmeket sem osztottak, helyette a csapatok külföldi túrákat vállaltak.
Négy hónap turné eltiltásokkal
A Honvéd novemberben nyugat-európai túrára indult. Az utazás eredeti
célja az volt, hogy a csapat a Bilbao
ellen lejátssza a BEK-mérkôzését.
Puskásék 3-2-re kikaptak Bilbaóban,
és miután Budapesten nem lehetett,
Brüsszelben játszották le a visszavágót. A végeredmény 3-3 lett, állítólag a
Honvéd nem is nagyon törte magát a
továbbjutásért, hiszen akkor kútba
esett volna az 1957 elejére tervezett
dél-amerikai túra.
Ehhez azonban az MLSZ hivatalosan
nem járult hozzá, így amikor a csapat
elutazott Brazíliába, a szövetség a FIFA-hoz fordult, a világszövetség pedig
eltiltotta a játékosokat. Az Aranycsapat
legnagyobb sztárjai nem is tértek
haza, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor,
Czibor Zoltán és Grosics Gyula úgy
döntött, kint kezd új életet.
„Különbözô vezetôket küldtek Budapestrôl Bécsbe, hogy beszéljenek velünk. Itt megkezdôdtek a tárgyalások,
azaz közölték, hogy azonnal haza kell
térnünk, és hogy különbözô büntetésekre számíthatunk a túrán való
részvétel miatt. Világosan a kifejezésemre juttatták, hogy a legsúlyosabb
szankciók rám, a csapatkapitányra
várnak.
Azt kérdeztem, miért? Heves vita
után azt mondtam, tudják meg a szövetségtôl, hogy pontosan milyen büntetést akarnak kiszabni, és hívjanak
fel másnap. Aztán közölték velem,
hogy másfél évre eltiltanak a játéktól”
–-- idézte Puskást a Dénes, Peterdi,
Rochy, Selmeci: Kalandozó magyar
labdarúgók cím könyv.
Puskás a Realban, Kocsisék a
Barcában
Közel 30 évesen ez az eltiltás Puskás
pályafutása végét is jelenthette volna.
Félô volt, hogy ha kint marad, akkor a
FIFA-szankció miatt nem játszhat többé komoly csapatban. Mégis így döntött, és végül egy sikertelen Interpróbálkozás után 1958-ban írt alá a
Real Madridhoz.
Bár az ominózus nyugat-európai és
dél-amerikai túrán Tichy a Barcelonától, Bozsik az Atléticótól, Lantos az
Atléticótól és a Milantól is kapott ajánlatot, végül Kocsis, Czibor és Grosics
maradt kint, és természetesen Puskás.
Elôbbi kettôt a Barcelona szerzôdtette,
Grosics azonban –-- aki nem is volt
honvédos, csak azért csatlakozott a
dél-amerikai túrához, mert sérülések
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Puskás, Czibor és Kocsis utolsó elôtti válogatott meccse
(1956. 10. 07., Franciaország-Magyarország 1-2)
miatt meghívták a csapatba –-- 1957
júliusában hazatért Magyarországra.
Ôt korábban már hazaárulás és kémkedés gyanújával megfigyelte és kihallgatta az ÁVH, 1957-es hazatérésekor pedig egy rabszállító várta a
határon. Végül Gyôrben, egy ÁVHlaktanyában aláírta a nyomozati jegyzôkönyvet, féléves eltiltást kapott, de
ôsszel már ismét a válogatott kapusa
lehetett.
Volt egyszer egy csodautánpótlás
Az Aranycsapat szétesése mellett a
közvetlen utánpótlásra sem lehetett
számítani, az ifjúsági válogatott
ugyanis szintén elhagyta az országot.
Pontosabban nem tért haza.
1956 nyarán az Európai Labdarúgó
Szövetség egy U18-as tornát rendezett
Magyarországon. A kiírás értelmében
16 válogatott négy négyes csoportban
játszott három-három mérkôzést, és
ezzel véget is ért a torna, az UEFA
ugyanis úgy gondolta, a barátkozás a
fô cél, az elôdöntôkre és a döntôre már
nincs szükség.
Az angolokat is megverték
Csehszlovákia, Olaszország és Románia mellett a magyar válogatott is csoportgyôztes lett: Budapesten 0-0-s
döntetlent játszott az NSZK-val, Tatabányán 4-2-re legyôzte Angliát, majd
Kecskeméten 2-1-re Bulgáriát.
A magyar ifjúsági labdarúgóválogatott 1956-os kerete
Kapusok: Gelei József, Várhidi Mihály
Védôk: Kovács István, Lipták
György, Nemes Gyula, Pázmándy
Péter
Fedezetek: Babos Sándor, Hanek
János, Makay Dezsô
Csatárok: Kaszás László, Keresztes
Gábor, Lôrincz Tibor, Mathesz Imre,
Németh Valér, Povázsai László, Szalay
Tibor, Sztáni István
Szövetségi kapitány: Hoffer József
A mutatott teljesítmény felkeltette az
angolok érdeklôdését, a válogatott
meghívást kapott Londonba. A csapat
októberben vonattal nekivágott az útnak, Bécsben 3-1-re legyôzte Ausztriát,
Londonban pedig két 2-1-es vereség
után értesült a budapesti forradalomról.
Mi lett velük?
A keretbôl csupán hárman tértek
haza. Gelei József kapus késôbb olimpiai bajnok lett, az ötszörös válogatott

Povázsai László pedig a Csepellel és a
Gyôrrel is bajnokságot nyert. Mathesz
Imre rövid ideig az Austria Wien csapatában szerepelt, de 1957-ben hazajött. Ott volt az 1966-os vébén, a Vasassal négy bajnoki címet szerzett.
A válogatott többsége nem kallódott
el odakint. Pázmándy Péter a Servette
csapatával svájci bajnok lett játékosként és edzôként is, Kaszás László a
Real Madridban, Szalay Tibor a Barcelonában, Sztáni István a Frankfurtban
futballozott.
Nemes Gyula tíz csapatban –-- többek
között az Anderlechtben –-- szerepelt,
1978-79-ben az izlandi Valurral nyert
aranyérmet edzôként. Hanek János és
Lipták György észak-amerikai csapatokban játszott.
Mégis volt honnan meríteni
Miután a játékosok zöme nem jött
haza, szinte a teljes közvetlen utánpótlás elveszett, így a semmibôl kellett
újrakezdeni az építkezést. Hogy volt
mibôl, arra a következô évek eredménysora a bizonyíték.
A nagyválogatott 1958-ban a 10. lett a
világbajnokságon, 1962-ben és 1966ban a negyeddöntôig jutott. Az 1964-es
Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, az olimpiákon pedig sorozatban
négyszer is a dobogón zárt: 1964-ben
és 1968-ban arany-, 1972-ben ezüst-,
1960-ban pedig bronzérmes lett.
Mindezt úgy, hogy akik a hatvanas
években vezéregyéniségek is lehettek
volna, a forradalom bukása után
külföldrôl figyelhették a honfitársak
sikereit.

NB 1
A Fradi továbbra is veretlen
A Haladás ellen is botlott a
címvédô
A listavezetô Ferencváros magabiztos, 2-0-s gyôzelmet aratott a Diósgyôr
otthonában a labdarúgó OTP Bank
Liga 13. fordulójában, szombaton.A
Haladás ismét nyert a Videoton ellen,
az MTK szezonbeli ötödik gyôzelmét
könyvelhette el ideigelenes otthonában, Angyalföldön.
A zöld-fehérek bajnoki veretlenségi
sorozata immár harminchárom mérkôzést számlál, legutóbb tavaly októberben éppen a Diósgyôr vendégeként
szenvedtek vereséget az élvonalban.
Már a találkozó elején elônybe került

13. oldal
a Ferencváros, igaz, az elsô negyedóra
végén még csak létszámban, ugyanis
az utolsó emberként szabálytalankodó
Tamást kiállította a játékvezetô. A
vendégek --- akik a bajnokságban
legutóbb éppen a Diósgyôr vendégeként, az elôzô szezon 10. fordulójában
szenvedtek vereséget --- bô tíz perccel
késôbb Sesták révén ki is használták
az emberelônyt.
A fordulást követôen a zöld-fehérek
magabiztosan ôrizték elônyüket, de
nem erôltették a találkozó eldöntését.
Végül a 79. percben egy szögletvariáció
végén Lamah góljával bebiztosította
sikerét a fôvárosi alakulat.
A Haladás legyûrte a címvédô
Videotont
A két csapat elsôkörös mérkôzését is
a Haladás nyerte Székesfehérváron. A
szombathelyi együttes a mostani sikerét megelôzôen 2011 áprilisában tudta
legyôzni otthon a székesfehérváriakat
bajnoki mérkôzésen.
Sok hibával, pontatlanul futballozott
a két csapat az elsô félidô elsô felében,
kiegyenlített volt a játék, de kevés
helyzet alakult ki. A hazaiak gólja után
a Videoton felgyorsította a tempót, jóval többet támadott, egy-egy alkalommal közel is állt az egyenlítéshez, de ez
nem jött össze.
A második játékrészben sem változott sokat a helyzet, bár a 64. percben a
Videotonnak nagy esélye volt a gólszerzésre, mert kezezés miatt tizenegyeshez jutott. A labda mögé Feczesin állt, lövését azonban Király
bravúrral védte. A kihagyott büntetô
után nagy lendülettel, de továbbra is
eredménytelenül támadott a Videoton,
miközben hazai részrôl is akadt egyegy ígéretes akció, így ebben az idôszakban élénk játékot láthatott a közönség.
Ismét gyôzött „hazai pályán” az MTK
Szezonbeli ötödik mérkôzését játszotta ideiglenes otthonában, az Illovszky
Rudolf Stadionban a kék-fehér csapat,
amely ötödször is begyûjtötte a három
pontot. A Honvéd sorozatban harmadik alkalommal kapott ki.
Váltakozó mezônyjátékkal, de komoly helyzet nélkül telt az elsô fél óra,
majd a brazil Ramos közeli csúsztatása
és Kemenes Szabolcs bravúros védése
jelentette az elsô igazán veszélyes
lehetôséget. A 33. percben Kanta József pontos szabadrúgását Torghelle
Sándor fejelte korábbi csapata kapujába. Hat perccel késôbb megszerezte
második gólját az MTK tapasztalt csatára: a kimozduló Kemenes felett
pontos, látványos mozdulattal emelte
a hálóba a labdát.
A szünet után komoly nyomást gyakorolt ellenfele kapujára a Honvéd, és
az 54. percben sikerült szépítenie:
Vasiljevic lövését bravúrral védte Hegedüs, de a kipattanót Kamber belôtte
--- ez volt az elsô találat, amit az MTK a
mostani szezonban az Illovszky Stadionban kapott, eddigi négy meccsén
ugyanis nem voltak eredményesek az
ellenfelei. Ezután húsz másodpercen
belül kétszer is a kapufát találták el a
kispestiek, akik a második félidô további részében is számos kecsegtetô
lehetôséget dolgoztak ki, de egyenlíteniük nem sikerült.
Pontot szerzett a Puskás Debrecenben
Közepesen eseménydúsan telt el az
elsô félidô, amelyben mindkét csapat
elôtt adódtak gólszerzési lehetôségek,
de a vezetést egyik együttesnek sem
sikerült megszereznie. A kiegyenlített
elsô negyvenöt perc után a döntetlen
igazságos állásnak tûnt.

Fordulás után hasonló maradt a mérkôzés képe, változatlanul becsülettel
próbálkoztak a hazaiak és a vendégek
is, a valódi izgalmakra azonban a hajráig várnia kellett a másfél ezres közönségnek. Az utolsó tíz percen belülre
érve elôbb egy gyors és hibátlanul kivitelezett felcsúti ellentámadás végén
született gól, néhány perccel késôbb
pedig egy szépségdíjas szabadrúgásból
szerzett debreceni találat alakította ki
a végeredményt, amely összességében
igazságosnak mondható.
Nyerni tudott az Újpest a Vasas
ellen
A lila-fehérek kilenc nyeretlenül
megvívott találkozó után gyôztek újra,
az angyalföldieknél pedig ezzel a vereséggel debütált a kispadon Simon
Antal vezetôedzô.
Az elsô félidôben fölényben játszott a
hazai együttes, a vendégek figyelmét
és erejét a védekezés kötötte le. A szünetig a Vasas kapufáig, az Újpest egy
lesrôl szerzett gólig jutott, így gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözôbe
a csapatok.
A folytatásban változatlanul a hazaiak irányították a játékot, többször
próbálkoztak gólszerzéssel, de a kaput
sem találták el. A 80. percben aztán a
tíz perccel korábban becserélt Kabát
Péter tizenegyest harcolt ki a lila-fehéreknek, a büntetôt pedig Diagne értékesítette. Az elefántcsontparti csatár öt perccel késôbb duplázott,
miután lövése megpattant a menteni
igyekvô védôn, ezzel a találattal pedig
végleg eldôlt a mérkôzés.
Kétgólos hátrányból fordított a
Paks
A gyôztes találatot hosszabbításban
szerzô vendégek hat találkozó óta veretlenek, míg a hazai pályán játszó
Békéscsabaiak három meccse nyeretlenek.
Élvezetesen kezdôdött a találkozó:
ugyan a paksiak hagyták ki az elsô
helyzetet, a 10. percre mégis a Békéscsaba tett szert kétgólos elônyre
Birtalan duplájának köszönhetôen. Ezt
követôen a hátrányban lévô vendégek
irányították a játékot, különösen Bertus volt elemében, de a szünetig nem
sikerült faragni a hátrányon.
A folytatásban még nagyobb erôket
mozgósított a Paks és alig tíz perc után
szépített: Bertus szögletét követôen
Papp fejelt a hálóba. A hátralévô idôben is a nagy fölényben futballozó
vendégek játszottak veszélyesebben
és a hajrában sikerült egyenlíteniük.
Sôt, a hatperces hosszabbításra emberhátrányba kerülô Békéscsabát
elôbb csak a kapufa mentette meg,
aztán a ráadás lejártakor már az sem,
így a Paks ha nehezen is, de megérdemelt gyôzelmet aratott.
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14. oldal
A nôi kézitáskát mióta viselik?
A kérdést Albert Dauzat: A francia
nyelv etimológiai szótárának segítségével oldottuk meg. A „réticule” fônév
után azt olvassuk, hogy a latin reticulumból származik.
A latin reticulum szó azt jelenti: „kis
háló”. Ebbôl következik, hogy az antik
Róma hölgyeinek kézitáskája, retículumja hálószemekbôl szôtt kis zsákocska volt. Szintén ebbôl következik, hogy
a ridikül helyes magyar kiejtése retikül, mert hiszen a latin reticulum
húzódik meg a szó mélyén. Le kell szögeznünk azonban, hogy az sem téved
túl nagyot, aki ridikült mond, mert a
franciák is használják ezt az alakot a
kézitáska jelölésére, legalábbis 1801 óta. Az élô s nem okoskodó nyelvgyakorlat az idegen reticulum fônevet a
francia ridicule --- nevetséges jelentésû melléknév alakjára torzította. A
francia nyelvben a ridicule szónak két
jelentése is van: nevetséges és kézitáska.
Az ôstípus a római nôk hálója, reticulumja. Ez a középkorban övbe kapcsolható kis zacskóvá alakult. A mai
értelemben vett praktikus retikül az
1860-as években jelent meg, az angol
kosztümmel egyidôben. Ekkor mutatta be ugyanis a híres Worth mester
Eugénia császárnénak az elsô szövetbôl készült trottôrkosztümöt. A kosztümhöz hamarosan bôrtáskát készítettek. Ennek akkora sikere lett, hogy
többé el sem hagyták a nôk. Csak az
alakja változott, de sûrûn. 1912-ben
például hosszú zsinóron lógott le a földig, 1914-ben doboz alakot öltött, majd
miniatûr aktatáskává finomult. S ma
már minden elképzelhetô formában
találkozhatunk vele.
Mióta divat a magas cipôsarok?
Az emberiség a 16. század végéig
csak a lapos talpú cipôt ismerte. A 17.
században azután feltûnik a magas cipôtalp is. Itáliában zoccoli néven terjedt el. Velencében állítólag 12-15 hüvelyknyi magasságot is elért! Ennek a
rohamos növekedésnek alapos oka
volt.
Még a 16. század derekán is az utcára
ürítettek minden szennyvizet, piszkot.
Külön gyalogjárók nem lévén, az emberek néha térdig gázoltak a szemét-

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1. Mátét, 2. A dudáé, 3. A
rosszindulatú daganatok besugárzására, 4. A fogzománc, 5. 94 százalékuk
buddhista, 6. Ázsiából, 7. Az osztrák,
orosz, porosz és svéd hadseregek 1813
okt. 16-19. között Lipcsénél Napóleon
seregét megverték, 8. Arany János, 9.
Egy fa keretet, melyen a koporsót a
sirhelyig vitték, 10. Az afrikai törpe
lószôrpálma szálakra hasogatott levelébôl.
E heti kérdéseink:
1. Melyik opera népszerû részlete az
inasok tánca?
2. Mi a neve a szamurájok, legendás
hosszú kardjának?
3. Melyik nobel-díjas amerikai író
beceneve volt papa?
4. Mit nevezünk corpus delictinek?
5. Melyik a világ legrégebbi parlamentje?
6. Valójában mi is az ökörnyál?
7. Hol található a Sargasso-tenger?
8. Honnan kapta a nevét a tulipán?
9. Mi a fôvárosa Amerikai Szamoának?
10. Mibôl készül a medvecukor?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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FORGOLÓDÁS A
DIVAT KÖRÜL
ben. Egyes markos ifjú legények ekkoriban úgy keresték a kenyerüket,
hogy az elegáns dámákat a hátukon
fuvarozták keresztül az utcák sártengerén. A magas talp kezdetben a sárban gázolás megkönnyítése céljából
készült.
Persze csak kezdetben. Mert a nôk
rájöttek, hogy a magas talp meghoszszabbítja, „királynôivé” magasítja a
termetüket. A magas talp a cipômûvészek kezén egyre finomodott, karcsúvá, törékennyé, végül csak sarokká
nemesedett. És a fejlôdésnek ez az
útja a hölgyvilágot a legmélyebb megelégedéssel töltötte el. A magas sarok
állítólag vonzóbbá formálta testtartásukat. A még nagyobb vonzás érdekében persze túlzásoktól sem idegenkedtek. XIV. Lajos korában 6 hüvelyknyi
magas volt a cipôsarok, és ezt az iszonyatos méretét megtartotta egészen a
francia forradalomig. Casanova emlékirataiban olvashatjuk, hogy a francia udvarban látott olyan dámákat,
akik ha sietni akartak, félig guggoló
helyzetben, mint a kenguru, úgy ugráltak egyik szobából a másikba. Az égbetörô cipôsarok ugyanis bizonytalanná
tette a járásukat. A cipôsarok azóta is
a divat szeszélyei szerint változik.

Mióta viselnek a nôk kalapot?
Görög terrakottafigurák tanúsítják,
hogy már a boiotiai hölgyek is viseltek
a nap ellen védô szalmakalapot, tholiát,
mégpedig a fejüket is betakaró nagykendô, a himation tetején. Az etruszk
asszonyságok csúcsos kalapkát, tutulust hordtak, a római matrónák azonban csak a himationhoz hasonló nagykendôjüket, a pallát húzták fejükre. A
középkorban a férjes asszony fejfedôje a fejkendô vagy fôkötô volt. A 15.
században ez aztán gigantikus méreteket ölt. Lady Beatrice Arundel 1439bôl való szobrán már ott látható a cornette: egyszerû, koronás fôkötô,
amelybôl jobbra-balra egy-egy félméteres szarv döfôdik a levegôbe. Ezt
követte az 1450-es években a hennin, a
méteres cukorsüveg a hölgyek fején,
amelyrôl fátyol hullott alá. Állítólag
Magyarföldrôl terjedt el, s eredetileg
a kun asszonyok jellemzô viselete
volt.
A 16. század húszas éveiben a német
hölgyek igen csinos, széles karimájú,
piros kalapot hordanak, fehér tollal.
Lucas Cranach még Vénuszt is ilyen
kalapban ábrázolja --- különben talpig
Vénusz-kosztümben.
A 18. században aztán beütött a kalapôrület, --- bár hogy ezeket a felépítményeket fôkötônek, fejdísznek vagy
kalapnak tisztelhetjük-e, azt nehéz
lenne eldönteni, annyira egybeforrtak
a feltornyozott, hajporos frizurával.
1778-ban a legdivatosabb kalap hadihajó alakú volt. Három árboccal, vitorlákkal, és néhány csinos apró ágyúval
díszítve. S amikor 1783-ban a Montgolfier testvérek léghajója a levegôbe
emelkedett, pár nap múlva a hölgyek
fején ott lebegett a léghajó mása, a
Montgolfier-kalap.
Az angol ladyk arcát ugyanebben az
idôben egyszerû, de ízléses kalapok
árnyékolják be. Hogy pompásan illettek nekik, azt tanúsítják Gainsborough,
Romney és Reynolds arcképei.
Csak ízelítôül ismertettük ezeket a
legnevezetesebb fejdíszeket, az azóta
váltakozó sok ezer formát és díszítést
nehéz lenne követni.
Hogyan is énekelte annak idején
Medgyaszay Vilma a népszerû sanzont: „A kalapom egy egész egyszerû

kalap...”? Dalban elbeszélte, hogy a kalapján van szalag, virág, toll, aranyhalas medence stb., stb., „s egy valódi kis
krokodil, mely rúg, harap A kalapom egy egész egyszerû kalap.”

Ki találta fel a kötést és horgolást?
A horgolás technikája az újabb kôkorban alakult ki, mégpedig a csomó
nélküli, egyszálas fonásból. Ebben az
esetben a fonalat kézzel fonták,
hurkolták össze egybefüggô felületté.
A horgolásnak is ez az alapja. A különbség csak az, hogy ma horgosvégû
tû segítségével hurkolják egymásba,
igen változatos módon és sokféle minta szerint a fonalat. Azt mondhatjuk
tehát, hogy a horgolás alapötlete az ôsi
idôkre nyúlik vissza.
Érdekes viszont, hogy a görögök és a
rómaiak nem ismerték. Az 1. századból
azonban már vannak az észak-egyiptomi kopt emlékek között csipkeszerû
fejkötôk.
Hazánkban a középkorban tûnik fel a
hurkolt csipke. III. Béla király feleségének sírjában aranycsipkét találtak,
ami egy fôkötô része lehetett. Középen
elkezdett, kör bedolgozott, hurkolt
csipke ez. Horgoltnak még nem nevezhetô, mert nem bizonyítható, hogy
horgolótûvel készült. Talán hímzôtû
segítségével hurkolták a fonalat csipkévé.
A mûvészi csipkét az itáliai reneszánsz fejlesztette ki. Velencébôl indult hódító útjára, s igen rövid idô alatt
terjedt el egész Európában, elsôsorban
Flandriában és Franciaországban. Ebben a korban tûnik föl Olaszországban
az elsô, igazi horgolt csipke. Adat, leírás nincs róla, de a technikájából
megállapítható, hogy már horgolótûvel
készítették.
Horgolással készül az ír csipke is. A
csetneki csipkét a múlt század végén
két Szontágh-nôvér fejlesztette tovább
--- magyaros eleinek felhasználásával
--- az ír csipkébôl; így kívánták keresetet biztosító háziiparhoz juttatni a
környék asszonyait.
A kötés feltalálásának idôpontját sem
ismerjük. A római kori Egyiptomban
már mindenesetre hordtak kötött
„zoknit”, mégis több, mint egy évezred
múltán kezdett a kötés nagyobb szerepet játszani az öltözködésben. A 16.
század elején a divatos, testhezálló
harisnyanadrág azonban még mindig
kelmébôl van szabva; a kötött harisnya
olyan luxus, melyet csak uralkodók
engedhettek meg maguknak. Erzsébet
angol királynô csak trónralépése után
került olyan szerencsés helyzetbe,
hogy kötött spanyol selyemharisnyát
hordhasson.
A hurkolóipar atyja William Lee tiszteletes úr: 1589-ben találta fel az egyszerû kötôgépet, amellyel aztán harisnyatakácsok készítették portékájukat.
A jersey-ipar is ebbôl fejlôdött; Angliában a tengerészek viselete volt a
géppel kötött gyapjútrikó. A múlt században kezdtek jersey-anyagból gyermekruhát varrni.
Az elsô világháború alatt a nôk a hátországban kezükbe vették a kötôtût és
érmelegítôt, fülvédôt, lélekmelegítôt
küldtek ki a lövészárkokban fagyoskodó katonáknak. A háború befejezése
után sem akarták parlagon hevertetni
kötôtudományukat az asszonyok: ekkor kezdôdik a kézikötéssel készült
szvetterek, pulóverek divatja.
Folytatjuk!

2015. november 5.
Egy menekült megkérdezi az anyjától:
--- Mama, tulajdonképpen mi is az a
demokrácia, és mi az a rasszizmus?
--- Nos, fiam, a demokrácia az, amikor
a német mindennap dolgozik, amiért
mi itt ingyen lakhatunk, fizetség nélkül orvosi ellátásban részesülhetünk,
ingyen étkezhetünk, zsebpénzt is kaphatunk, mégpedig jóval többet, mint
ezeknek a fösvény német nyugdíjasoknak a járuléka. Fiam, ez hát az igazi
demokrácia!
--- De anya, nem fog megneheztelni
ránk ezért a német?
--- Az könnyen meglehet, fiam, de az
már rasszizmus lenne!
***
Egy skót benzinkutas, hogy jobban
menjen a vállalkozása, kitesz egy táblát:
„Ingyen szex minden feltankolással!”.
John feltankolt és bemegy az irodába
az ingyen szexért. A kutas kéri, hogy
húzzon ki egy számot egytôl-tízig.
John kihúzza a nyolcast, a tulajdonos
nagyon sajnálja a dolgokat, de ma nem
ez a nyertes szám.
Legközelebb John a barátját is viszi
magával.
Újból számot kell húzzon, most a 3ast húzta ki.
Ismét az ôszinte bocsánatkérés de
ma éppen nem az a nyertes szám.
Elindulnak az autóval és John
mondja, hogy:
--- Figyelj haver --- ez a benzinkutas
becsapós, nem is ad ingyen szexet a
tankolásért.
Dehogy is nem, mondja a barátja:
--- A feleségem kétszer is nyert a
múlt héten...
***
Egy férfi Texasba költözött és vett
egy farmertôl egy szamarat 100
dollárért. A farmer megígérte, hogy
másnap elviszi hozzá az állatot. Másnap megjelenik a férfi szamár nélkül:
--- Elnézést, uram, de megdöglött a
szamár.
--- Akkor adja vissza a pénzemet! --mondja a vevô.
--- Sajnos már elköltöttem.
--- Akkor hozza el hozzám a döglött
szamarat!
--- Mit akar csinálni vele? --- kérdi
csodálkozva a farmer.
--- Kisorsolom tombolán.
--- Dehát ez lehetetlen! Egy döglött
állatot kisorsolni?
--- Nyugi, nem fogják tudni, hogy döglött.
Eltelik egy hónap, a farmer összetalálkozik a férfival:
--- Mi lett végül a döglött szamárral?
--- kérdezi.
--- Eladtam 500 sorsjegyet, darabját 2
dollárért, és nyertem 898 dollárt.
--- Senki nem reklamált?
--- Csak az az egy ember, aki nyert, de
neki visszaadtam a 2 dollárját.
***
Tom éveken át próbálta leküzdeni
örökös szorongását, de hiába. Egyszer
azonban barátai észrevették, hogy
megváltozott.
--- Sokkal nyugodtabb vagy, mint
régen. Mi történt? --- kérdezték tôle.
--- Találtam egy embert, aki aggódik
helyettem heti 1000 dollárért --- felelte
Tom. Azóta nincs semmi problémám.
--- Heti 1000 dollár? Hogy tudod azt
kifizetni?
--- Kit érdekel? Legyen ez az ô gondja!
***
A chicagói bíróság ezer dollár bírságra ítél egy urat, mert az fedezetlen

NA NE...
csekket bocsátott ki.
--- Megértette az ítéletet?
--- Igen, bíró úr.
--- Mikor fizeti ki a bírságot?
--- Akár most mindjárt. Fizethetek
csekkel?
***
Egy turista sétál a tengerparton.
Egyszer csak meglát egy táblát: sirályok eladók! A turista odalép az árushoz:
--- Mennyi egy sirály?
--- Tíz dollár.
A turista átnyújt egy tízest, az árus
elteszi, majd felmutat az égre:
--- Az ott a magáé!
***
Vadnyugati kocsmába belép egy
cowboy, körbenéz a vendégseregen és
kiszúr magának egy vézna fickót. Odamegy hozzá és megkérdezi:
--- Hé, haver! Tudsz te táncolni?
--- Nem, uram --- feleli megszeppenve
a vézna.
--- Na, akkor most megtanítalak! --mondja a vicces kedvû cowboy, majd
elôrántja a pisztolyát és elkezd a másik
lába mellé lövöldözni.
A kocsma vendégei jót röhögnek a
megszégyenített fickón, aki kioldalog
az ivóból. Fél óra múlva a cowboy is
elhagyja a mûintézményt. Amikor
kilép, egy kattanást hall a füle mellett.
Odanéz, hát a vézna fickó áll ott egy
hatalmas mordállyal a kezében.
--- Hé, haver! --- mondja a vézna -Csókoltad már meg a lovad fenekét?
--- Még nem. --- feleli a gyors észjárású cowboy --- De mindig is szerettem
volna.
***
A szégyellôs cowboy srác bemegy a
bárba és meglát egy takaros lányt a
pultnál üldögélni. Be akar vágódni nálam, de nem tudja, hogyan kezdje a
beszélgetést. Iszonyú zavarban ácsorog egy darabig, aztán fegyvert ránt,
lelô mindenkit a bárban a lányon kívül,
majd odamegy hozzá:
--- Mit csinál egy ilyen csinos lány
egyedül egy bárban?
***
Riporter kérdezi az agg milliomost,
hogy hogyan gazdagodott meg.
--- Mikor 20 éves voltam, a legnagyobb
gazdasági válság közepén, az utolsó
dolláromon almákat vettem. Kifényesítettem mindet, és két dollárért eladtam ôket. Másnap a két dolláron megint almákat vettem.
--- És ezt addig csinálta, amíg milliomos nem lett?
--- Nem, csak három napig. Aztán a
feleségem apja meghalt, és ránkhagyott kétmillió dollárt.
***
A NASA kihirdeti, hogy a következô
ûrutazásra két kiképzett csimpánzt
fognak felküldeni egy emberrel. A sajtótájékoztatón az egyik riporter kérdezi a résztvevôket, hogy mi a feladatuk.
Mondja az elsô csimpánz:
--- Kapcsolókat és gombokat kezelni
1-99-ig.
Mondja a második csimpánz:
--- Kapcsolókat és gombokat kezelni
100-200-ig.
Mondja az ember:
--- Kapcsolókhoz és gombokhoz nem
nyúlni, majmoknak enni adni!
***
--- Hogy született az angol nyelv?
--- Két részeg közül az egyik beszélt, a
másik meg írta azt, amit hallott.
***
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MAGYAR ÉLET
November 10. kedd

November 11. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:00 Híradó 23:00
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ 01:10 ANGOL NYELVŰ 01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
HÍREK
HÍREK
01:20 Önök kérték
01:20 Hogy volt?!Benkó 01:20 Szenes Iván írta
Sándor 75!
02:10 Az OP-ART kalap 02:15 Reggeli a marsallnál
(1967) Magyar tévéjáték
02:10 Valamit visz a víz
(1967) Magyar tévéfilm
03:25 Nevetni kell, ennyi
(1943) Magyar film. Ren- 03:20 Itthon vagy!
az egész 12/3.: Balázs
dezte: Zilahy Lajos, Oláh 03:50 Megyejáró GyőrPéter kabaréja
Gusztáv. Szereplők: Jávor Moson-Sopron megye
04:15 Mesélő cégtáblák A
Pál (János), Pápay Klára
04:05 Illényi Katica és a
Tőzsde
(Zsuzsanna, a felesége),
Győri Filharmonikusok
04:45 Megyejáró KomáKarády Katalin (Anada),
(2012) 2/1.:
rom-Esztergom megye
Koltay Gyula (Öreg Mihály), 05:00 Híradó
Alszeghy Lajos (Gergely),
05:10 ANGOL NYELVŰ 05:00 Híradó
05:10 ANGOL NYELVŰ
Kamarás Gyula (Földesúr), HÍREK
HÍREK
Soós László (Orvos), Sugár 05:20 Pannon expressz
Lajos (Ékszerész), Sz. Szabó Zirc, Bakonybél . Magyar 05:20 Pannon expressz
Székesfehérvár
István (Ismeretlen), Pápay
ismeretterjesztő
05:50 Kívánságkosár
Klára (Zsuzsanna)
05:50 Kívánságkosár
07:40 Szép, szőke szerel03:45 Legenda - válogatás 07:40 A béke ára - a délmünk, a Tisza 17/7. Az
04:10 Slágertévé
tiroli autonómia (2014)
05:00 Híradó
Magyar dokumentumfilm első lépcső
05:10 ANGOL NYELVŰ 08:35 Srpski ekran Szerb 08:35 Hrvatska Kronika.
Horvát nyelvű magazin
HÍREK
nyelvű nemzetiségi
09:05 Ecranul Nostru
05:20 Pannon expressz
magazin
Román nyelvű magazin
Gyula.
09:05 Unser Bildschirm
05:50 Kívánságkosár
Német nyelvű nemzetiségi 09:30 Orosz nyelvű híradó
09:40 Magyar gazda
07:40 Szent Pál nyomain magazin
Máltán. Magyar ismeretter- 09:35 Orosz nyelvű híradó 10:05 Kék bolygó
10:25 Magyar történelmi
jesztő film
09:40 4kerék
arcképcsarnok Diószegi
08:10 Roma Magazin
10:05 Életkor
08:40 Domovina Szlovák 10:45 Magyar történelmi Sámuel.
11:05 ANGOL NYELVŰ
nyelvű magazin
arcképcsarnok Gróf
09:05 Orosz nyelvű híradó Széchenyi Istvánné Seilern HÍREK
11:15 Képviselő úr (1979)
09:15 Magyarország 2000 Cresence (1799-1875)
- Családi krónikák: Simkó 11:05 ANGOL NYELVŰ Magyar tévéjáték Rendezte: Bánki Iván. Szereplők:
Zoltán és családja
HÍREK
09:55 Médiaklikk
11:15 Reggeli a marsallnál Lukács Sándor (Bodollay
10:20 Család és otthon
(1967) Magyar tévéjáték Károly), Bánsági Ildikó
(Lili, a felesége), Bodrogi
10:40 Magyar történelmi Rendezte: BékésAndrás.
arcképcsarnok: Kanizsai
Szereplők: Soós Lajos (Föld- Gyula (Bodollay Károly),
Dorottya
birtokos), Mezey Mária (A Dajka Margit (Eszter, a
11:05 ANGOL NYELVŰ nővére), Ungváry László (A nagymama), Bánfalvy ÁgHÍREK
nemesek marsallja), Ujlaky nes (Melinda), Mikó István
11:15 Az OP-ART kalap
László (Az elődje), Kovács (Albert, a trombitás), Várko(1967) Magyar tévéfilm
Károly (Új szomszéd), Basi- nyi Szilvia (Szobalány),
Rendezte: Nemere László. lides Zoltán (Bíró), Körmen- Benkóczy Zoltán, Csonka
Endre, FarkasAntal, Füsti
Szereplők: Garas Dezső
di János (Szegény szomMolnár Éva (Berta), Galgó(Lajos, a vőlegény), Szilvás- széd), Márky Géza (Renczy Imre, Gyabronka JósyAnnamária (Lili, a meny- dőrfőnök), Budai István
asszony), Moór Marianna (Irnok), Vándor József (Ko- zsef, Gyulai Károly, Kósa
(Bea, modell), Buss Gyula csis), Nagy István (Inas)A András, Nagy István, Pádua
(fotós), Egri István (Gyula, tévéjáték a XIX. századi O- Ildikó, Romhányi Rudolf,
az após), Fónay Márta (Er- roszországban, egy magas- Sugár István, Szilágyi Zsuzsa, SzűcsAndrás, Ujlaky
zsike, az anyós), Kiss Ma- rangú hivatalnok vidéki
László, Vándor József
nyi, Lorán Lenke, Pethes
otthonában játszódik.
12:15 Magyar elsők Az
Sándor (Béla bácsi), Léka
12:25 Mesélő cégtáblák
első magyar villamosjárat
Géza, Szendrő József,
Ház a Checkpoint
12:35 Virágzó MagyarorSzombathy Gyula, Domján Charlie-n 1996
szág Szigetszentmiklós
Edit, Körmendi János, Tá- 13:00 HÍRADÓ
13:00 HÍRADÓ
bori Nóra, Kibédi Ervin,
13:15 Kívánságkosár
Kozák László, Major Ta15:15 Isonzótól Rodostóig 13:15 Kívánságkosár
más, Dániel Vali, Fodor
Emlékeink Horvátország- 15:15 Isonzótól Rodostóig
12/7. Emlékeink Délen
Zsóka, Garics János, Gyen- ban (Közép-Dalmácia,
(Bácsföld)
ge Árpád, Kalocsai Ferenc, Dél-Dalmácia, Szigetek)
Keleti László, MártonAnd- 15:45 Református magazin 15:45 Rome Reports rás, SchwetzAndrás, Simén- 16:10 Református ifjúsági Vatikáni híradó
16:10 Isten kezében
falvy Ida, Simonyi Magda
műsor '
16:40 Rejtélyes XX. szá12:30 Itthon vagy!
16:20 Unitárius ifjúsági
zad - Kun Miklós műsora
13:00 HÍRADÓ
műsor
17:10 Nagyok - portrésoro13:15 Kívánságkosár
16:30 Baptista ifjúsági
zat Varga Imrével Kos15:15 Isonzótól Rodostóig műsor
suth- és Herder díjas szob12/5. Emlékeink Horvátor- 16:40 Útravaló
rászművésszel Ugron Zsolszágban
17:00 Térkép
na író beszélget háborúról,
15:45 Unitárius istentisz17:30 Szeretettel Hollybékéről, Prométheuszról.
telet - Déva
woodból
17:35 Szép, szőke szerel16:50 Öt kontinens
17:55 Kult+
17:20 kult.hu
18:05 Szép, szőke szerel- münk, a Tisza 17/8. A
17:45 A béke ára - a délmünk, a Tisza (2011) 17/7. puszta folyója
18:30 Kult+
tiroli autonómia
Az első lépcső
18:40 Kult+
18:55 Hazajáró pillanatok 18:40 Duna anzix A mi
18:50 Duna anzix . A mi Kárpátalja,Fagyalos-hegység Dunánk
18:55 Hogy volt?!
Dunánk.
19:05 Hogy volt?!
19:10 Hogy volt?!
20:00 Nevetni kell, ennyi 20:00 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a
20:05 llényi Katica és a
az egész 12/3.: Balázs
torkán! Ernyey Béla 2011
Győri Filharmonikusok 2/1.: Péter kabaréja
21:00 HÍRADÓ
21:00 HÍRADÓ
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
21:30 Maradj talpon!
21:30 Maradj talpon!
22:25 Ridikül
22:25 Ridikül
22:30 Ridikül
23:20 Kult+
23:15 Kult+
23:20 Kult+
23:25 Család-barát
23:25 Család-barát
23:25 Család-barát

Nov 12. csütörtök
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:20 Szabadság tér ´89
02:05 Képviselő úr (1979)
Magyar tévéjáték
03:05 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán! Ernyey Béla
04:00 Mesélő cégtáblák A
vurstlitól a vidám parkig
04:25 Itthon vagy! Tisza-tó
05:00 HÍRADÓ
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Pannon expressz
Győr
05:50 Kívánságkosár
07:40 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 17/8. A
puszta folyója
08:35 Rondó
09:05 Kvartett . AVisegrádi Négyek országainak
közös magazinműsorában
lengyel, cseh, szlovák és
magyar tájakra látogatunk
09:35 Orosz nyelvű híradó
09:40 Magyarország 2000
- Családi krónikák A két
Hervai – Sepsiszentgyörgy.
Hervai Katalin grafikus és
édesapját, Hervai Zoltán
festőművész, pedagógus.
10:15 Tessék!
10:35 Élő egyház
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:15 Ficzek úr (1974)Magyar tévéfilm Rendezte:
Hajdufy Miklós. Szereplők: Balázs Péter, Ambrus
András, Bakó Márta, Bányai
János, Baracsi Ferenc, Bod
Teréz, Buss Gyula, Fekete
Tibor, Fillár István, Gera
Zoltán, Gruber István,
Gyenge Árpád, György
László, Gyulai Károly,
Haumann Péter (Ficzek
úr), Horkai János, Horváth
Gyula, Kaló Flórián, Kalocsay Miklós, Képessy József, Kollár Béla, Koltai
Róbert, Kovács Krisztián,
Körmendi János, Kun Tibor, Lázár Katalin, Major
Tamás, Miklósy György,
Molnár Tibor, Nagy István, Pásztor Erzsi, Pongrácz Imre, Prókai István,
Sárosi Gábor, Sas József,
Schütz Ila (Ficzekné), Szatmári István, Szénási Ernő,
12:30 VirágzóMagyarország
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:05 Isonzótól Rodostóig
12/8. Emlékeink Délen
(Bácsföld)
15:40 A sokszínű vallás
15:55 Biblia és irodalom
16:10 Így szól az Úr!
16:15 Engedjétek hozzám
16:30 Hazajáró
17:00 Magyar Krónika
17:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
18:20 Kult+
18:30 HazajáróAlsó-Ipolymente 2.
19:00 Hogy volt?!
20:00 Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
22:25 Ridikül
23:20 Kult+
23:25 Család-barát

15. oldal
November 13. péntek

Nov 14. szombat

Nov 15. vasárnap

00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:20 Életművész Gianni
2013
02:15Ficzek úr (1974)
Magyar tévéfilm
03:30 Itthon vagy! Gyula
03:50 Magyar elsők Az
első magyar pilóta. AXX.
század kezdetével csak-nem
egybeeső repülés megjelenése a gőzgép feltalálása óta
a legnagyobb fordulatot jelentette az emberiség technikai előrehaladásában.Az
első repülő magyar embernek Ciprián pátert tartják középkori kísérlete miatt.Az
első magyar, aki hivatalos
pilótavizsgát tett, Franciaországban gépével lezuhant,
de nem adta fel. Itthon kudarcai miatt gúnyolódás
tárgya lett. Ki volt ő?
04:05 Szenes Iván írta.
Zenés filmsorozat
05:00 HÍRADÓ
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Pannon expressz
(2013) Magyar ismeretterjesztő
05:50 Kívánságkosár
07:40 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 17/9. A folyó a tóban
08:35 P´amende
09:00 Orosz nyelvű híradó
09:10 Milánói képeslapok
16/13.: Milánói Scala 2015
09:40 Iskolapad
10:05 Profit7
10:25 Magyar történelmi
arcképcsarnok: Semmelweis Ignác
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK '
11:15 Szerelem a ládában
(1970) Magyar tévéfilm
Rendezte: Makk Károly.
Szereplők: Kiss Gabriella
(kislány), Korga György
(kisfiú), Schütz Ila
(Szlávka), Szendrő Iván
(Joska), Basilides Zoltán,
Báró Anna, Császár
Kamilla, Darvas Iván,
Ferencz László,
Garamszegi Mária, Garas
Dezső, Gyenge Árpád,
Körmendi János, Szilágyi
István, Vándor József,
Várhegyi Teréz
12:20 Magyar elsők Az
első magyar nyomda
12:35 Virágzó
Magyarország Diósd
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:20 Isonzótól Rodostóig
12/9. Emlékeink Délen
Bácsföld, Bánság, Szerbia
északi része)
15:50 Katolikus Krónika
16:20 Isten kezében
16:45 Aranymetszés
17:45 Rövid utazás
Kunkovács Lászlóval, az
elhivatott néprajzossl és
fotóművésszel.
18:40 Kult+
18:45 Hazajáró pillanatok
Felvidék - Gömör
18:55 Hogy volt?!
19:55 VI. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál 5/1.:
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
22:25 Ridikül
23:20 Kult+
23:25 Család-barát

00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:20 Fábry
02:35 Szerelem a ládában
(1970) Magyar tévéfilm
03:35 Mesélő cégtáblák)
ATörley
04:05 VI. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál 5/1.:
05:00 HÍRADÓ
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Pannon expressz
Székesfehérvár 2.
05:50 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás
06:35 Muzsikál a mozi
Népszerű filmdalok a 3040-es évekből 1988
07:10 MMA - portré sorozat . Az elhivatott néprajzos
és fotóművész Kunkovács
László munkáiban egy immár eltűnt világ dokumentumait örökítette meg.
08:05 Kosár
08:30 Unió28
08:50 Orosz nyelvű híradó
'09:00 Szeretettel Hollywoodból. Návai Anikó
újságíró több mint 20 éve
él a film fővárosában, Los
Angelesben. .
09:30 Itthon vagy!
09:50 Izland mozgásban
Magyar ismeretterjesztő
film
10:25 Öt kontinens
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:10 Sok hűhó Emmiért
(1940) Magyar filmvígjáték (ff.) Rendezte: Szlatinay Sándor. Szereplők:
Jávor Pál (Málnássy Gábor), Szeleczky Zita (Emmi), Csortos Gyula (Vince), Bilicsi Tivadar (Szánthódy), Pethes Sándor (Dr.
Fekete, Málnásy titkára),
Szaplonczay Éva (Éva,
Szánthódy István lánya),
Vízváry Mariska (Szánthódy István felesége)
12:30 Virágzó Magyarország Balatonlelle
13:00 HÍRADÓ
13:15 Nótacsokor
13:30 DUNASZÍNHÁZ
Két szék között (2015)
Magyar tévéjáték Rendezte: Márton István. Szereplők: Szervét Tibor (Edmond de Versannes), Mohai Tamás (Georges Boullains), Sodró Eliza (Micheline), Gubás Gabi (Francine Chantal), Fodor Annamária (Odette de Versannes), Tóth Eszter (Vivette),
Tamási Zoltán (Adolfe),
15:25 Hogy volt?! Benkó
Sándor 75!
16:20 Novum
16:50 Méregzöld mesék Civilek a famaffia ellen
Román ismeretterjesztő
film
17:45 Levél Istenhez
Magyar kisjátékfilm
18:20 Kult+
18:20 Szabadság tér ´89
19:05 Csináljuk a
fesztivált! - Válogatás
20:00 Mindenből egy van
21:00 HÍRADÓ
21:30 Fábry
22:50A DAL slágerei válogatás 2014 - 1. rész
23:10 Kult+
23:20 Család-barát

00:45 Himnusz
00:45 Híradó
00:55 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:10 Gyalog a mennyországba (1959) Magyar
játékfilm Rendezte: Fehér
Imre. Szereplők: Törőcsik
Mari (Vera), Latinovits
Zoltán (Imre), Krencsey
Marianne (Erzsi), Básti
Lajos (Bittera), Avar István
(András) Amikor Imre és
Vera összeházasodnak,
úgy érzik, szerelmük még
hivatásuknál is fontosabb:
a fiú egy vidéki kutatóintézetben folytatott munkáját, a lány színészi pályafutását áldozza fel a jobb
anyagi körülményekért, a
kényelmesebb fővárosi
életért.
02:40 Fölszállott a páva
05:00 Híradó
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Pannon expressz
05:50 Gasztroangyal
06:45 Évszakok Balázs
Fecóval X/3.
07:35 Méregzöld mesék Civilek a famaffia ellen
(2015) Hans Hedrich igazi
transzilván: édesapja szász,
édesanyja magyar. Romániában élte át a 1989-es
rendszerváltozást, a forradalmat követő menekülthullámmal azonban Németországba költözött.
Egyetemi éveit követően
egy münchen-i dokumentumfilm-műhelyben kezdett el dolgozni. Az itt töltött 10 év alatt bebarangolta
a világot, s munkája többször hazavitte Erdélybe is.
2005-ben végül hazaköltözött a segesvári családi
házba, s civil aktivistaként
kezdett új életet, eleinte a
műemlékvédelemre koncentrált, ám hamar rájött,
hogy Erdély felemelkedésének az ésszerű erdőgazdálkodás lehet a kulcsa.
08:30 Magyar Szórvány
napja
10:15 Orosz nyelvű híradó
10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:40 Fölszállott a páva
Elődöntő 2015
13:00 HÍRADÓ
13:15 Nagyok - portrésorozat
13:45 Életművész Gianni
14:45 Magyar Szórvány
napja - Istentisztelet
közvetítése Petrozsényből
15:45 A Magyar Szórvány
napja
19:00 Kult+
19:05 Gasztroangyal
20:00 ÉvszakoBalázs
Fecóval X/3. 2002
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - IrReality show 12/8.: Pszichodráma 2015
22:00 On The Spot: 9
hónap alatt a Föld körül
Hogyan hat a terhességre a
háború? Cseke Eszter és S.
Takács András két nappal
a legutóbbi összecsapások
után egy 9 hónapos palesztin kismamával és család--jával forgatott.
22:55 kult.hu
23:20 Kult+
23:25 Család-barát

16. oldal

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal fordultak 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 (dudacserepeit) átcementezem, a törött cserepeket, mind kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
szükség esetén az ön által választott
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, 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 tetôproblémája 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 vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. 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 jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.
PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy
választék importált selyembrokát,
damaszt, argin, polieszter és cotton
anyagokban. Abroszok, törülközôk
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.:
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.

MAGYAR ÉLET

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.

CSINOSNAK MONDOTT fiatalos
58 éves, rendezett körülményekkel
között, jelenleg Magyarországon élô
nô, keresi korban hozzáillô hû társát
Melbourneben és környékén.
Elérhetôségeim:
b.tessy1957@gmail.com
Telefon: +36-30-263-8383,
amennyiben nem tudnám felvenni
kérlek, hagyjál üzenetet.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester
idôsek és betegek gondozását és
felügyeletét vállalja bentlakással is.
Hívjon a 0439 545-168 telefonon.
(Sydney)
FIATAL NÔ szivesen ismerkedne
Sydney és környékén élô férfival (40
éves korig). E-mail:
vemmania@gmail.com

SZÔKE, kékszemû, középmagas,
kellemes megjelenésû, ötvenes éveiben járró nô vagyok. Szeretem a vidámságot. Megismerkednék házasság
céljából szabad, becsületes, komoly
gyakorlott személy jelentkezését vár- szándékú férfival. Email:
gabhar89@gmail.com
juk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408
vagy telefon 0011 1 647 648 1078
számon.

GRÜNER HENTESÜZLET
BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere*Delicatessen*
sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és
227 A Barkly St., St. Kilda péntek) Caulfield-i otthonunkba..
Csak megbizható, szorgalmas és
Telefon/Fax: 9534-2715.
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek nyomozása
Házasságtörés titkos megfigyelése
0451 146-665 (Melbourne)

2015. november 5.

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

HUNGARIAN (MAGYAR) SOCIAL CLUB
706-708 Smithfield Rd. Edensor Park NSW 2176
Tel.: (02) 9610-6226 Fax.: (02) 9610-0123

Bistró nyitvatartás:
szombat: du. 3-tól, vasárnap: déli 12-tôl este 10-ig.

----------------------------Novemberi programunk:

Vajdasági Bál
Szombat, november 7-én
A jó hangulatról Diso „Diki” Milovanovic: Medeno Srce gondoskodik.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Kezdet: 7.30-kor, Belépô $20.Finom ennivaló kapható a konyhán.
-------------------------

Erzsébet és Katalin Bál
Szombat, november 21-én.
A kitünô hangulatról Új Hullám gondoskodik Melbournböl

Virággal köszöntünk minden Erzsébetet és Katalint
Kezdet: 7.30-kor, Belépô $20.Finom ennivaló kapható a konyhán.
Nagyszabásu tombola, értékes nyereménytárgyakkal
Helyfoglalás a Magyar Social Club-ban
(Szombat és vasárnap du. 3 és este 7 között)
vagy Palinko Icánál: 0499 542 642
Ételek és szeszes italok mérsékelt klub áron kaphatók.

Mindenkit szeretettel várunk
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.

