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$]DVÒYHNEHQGËQV]RFLDOLVWËN
D]W MDYDVROWËN 'ËQLD ÒUMH EH KDGVH
UHJ KHO\HWW HJ\ ã]HQHWUÝJ]ÖWV WHOH
IRQQDO DPL RURV] Q\HOYHQ D]W YËOD
V]ROMD D EHÒUNH] KÖYËVRNUD KRJ\
xPHJDGMXNPDJXQNDWyµQD](XUÛSDL
8QLÛ SURILONÒSÒUH WHQQÒN MDYDVODWRW
(J\ SLQFÒUMHOPH]EHQ SÛ]ROÛ GãOÝQ
JÒO -XQFNHU NÝUEHYÒYH D] (XUÛSDL
%L]RWWVËJ WDJMDLYDO (XUÛSD NDSXLW
V]ÒOHVUHWËUYDWHVVÒNHOLEHD]áMWHOH
SHVHNHW x$KRYD FVDN SDUDQFVROMËN
®OOXQN UHQGHONH]ÒVãNUH &VDN WHV
VÒNEHOMHEEEHOMHEEy
$QJHOD0HUNHOáMSURILONÒSÒWHONÒ
V]ÖWHWWH  PDJD DPLNRU D] áM WHOHSH
VHNNHOV]HOIL]HWW VHOISKRWRPRELOWH
OHIRQQDO 
$] (XUÛSDL 8QLÛ YÒGHOPL NÒSHVVÒ
JÒQHN RUGÖWÛ KLËQ\D PËUD PLQGHQNL
V]ËPËUD V]RURQJDWÛ UHDOLWËVVË YËOW
(J\UHQ\LOYËQYDOÛEEKRJ\D]HXUÛSDL
NÝ]ÝVVÒJQHND]ÒUWQLQFVHQNÝ]ÝVKDG
VHUHJHKDWËUUHQGÒV]HWLHUHMHGHPÒJ
D OÒWUHKR]ËVXNUD LUËQ\XOÛ DNDUDWD ÒV
HUIHV]ÖWÒVHVHPHUWQLQFVHQHNNÝ]Ý
VHQYDOORWWÒUWÒNHLDPHO\HNHWPHJYÒ
GÒVUHÒUGHPHVQHNWDUWDQD(EEONÝ
YHWNH]OHJ QLQFV ÒV QHP LV OHKHW NÝ
]ÝV MÝYNÒSH H]HN KÖMËQ SHGLJ QHP
VLNHUãOKHWNÝ]ÝVVÒJJÒYËOQLD3HGLJD
V]HPãQNHOWW]DMOÛPHJUHQGÖWHUHMâ
EHWHOHSãOÒVLYËOVËJMÛDONDORPOHKHWQH
DUUDKRJ\D6]RYMHWXQLÛÝVV]HRPOËVD
XWËQ NHOHWNH]HWW NRKÒ]LÛV YËNXXP
KHO\]HWHWDPLDNãOVIHQ\HJHWHWWVÒJ
KLËQ\ËEÛO IDNDGW PHJKDODGMD ÒV D
V]ÒWWDUWÛ HUNHW HJ\ LUËQ\ED NDQDOL
]ËOYDNÒV]ãOMÝQIHOD;;,V]Ë]DGUD
$] (XUÛSDL 8QLÛ PHJRV]WRWW .ãOÝ
QÝVHQÒOHVD]DKDWËUDPLD]HJ\NRUL
YDVIãJJÝQ\NÒWROGDODNÝ]ÝWWKá]ÛGLN
(XUÛSD Q\XJDWL UÒV]H V]Ë]DGRN ÛWD

ÓWRQD]|QPHJVHPPLVtWpVIHOp

ÂlÌ@ÌlkÎÌlkÎxkxAÅÌ@à@ÎAÅAÂ
PHJYHWOHQÒ]ÒVVHOHVHWHQNÒQWHOQÒ
] ILQWRUJËVVDO YLV]RQ\XO D] LWW ÒO
QÒSHNKH] QHP]HWHNKH] .DSÛUD MÝWW
QHNLN KRJ\ D PËVRGLN YLOËJKËERUá
XWËQ NHGYHQF &KXUFKLOOMãN KDWKDWÛV
NÝ]UHPâNÝGÒVÒYHO RURV] ÒUGHNV]IÒ
UËEDHQJHGWÒNËWDUÒJLÛWV]DEDGNH
]HW DGYD 0RV]NYËQDN D WÒUVÒJ EHYR
QËVËUD D NRPPXQL]PXVVDO YDOÛ NÖ
VÒUOHWH]ÒVÒEH(XUÛSËQDND]86$ËO
WDO WËPRJDWRWW Q\XJDWL IHOH D V]RYMHW
NLKÖYËVUDYËODV]XO0DUVKDOOVHJÒOO\HO
PHJWËPRJDWYD V]RFLËOLV SLDFJD]GD
VËJRNEDUHQGH]GÝWWYÒGHOPLNÒSHV
VÒJÒWD1$72UDNãOSROLWLNDLLUËQ\Ö
WËVËWD]86$UDEÖ]YD$]ÖJ\HOWÝOWÝWW
NÝ]HO IÒO ÒYV]Ë]DG DODWW D Q\XJDW
HXUÛSDL RUV]ËJRN HJ\IDMWD DUDQ\NRUW
ÒUWHN PHJ PLNÝ]EHQ ÒUWHOPLVÒJL ÒV
PÒGLDHOLWMãNQHPFVDNPHJHQJHGGH
WáO VRNV]RU WËPRJDWÛ V]HUHWHWWHO YL
V]RQ\XOW D NRPPXQLVWD WRWËOLV GLN
WDWáUËNPâNÝGWHWLKH]9RQ]DOPXNDW
HJ\ËOWDOËQQHPEHIRO\ËVROWDDNÝ]ÒS
ÒV NHOHWHXUÛSDL SROJËURN WÖ]PLOOLÛ
LQDNVRUVDDNLNDNRPPXQLVWDGLNWD
WáUËNERU]DOPDLWHOV]HQYHGWÒN
$KDODGËVSËUWLYH]ÒUV]XUNROÛNVRUD
LWXJ\DQLVDKHWYHQHVÒYHNWONH]GYH
V]LQWH NLYÒWHO QÒONãO EDOROGDOL PDU[
LVWDEHËOOÖWRWWVËJáDVNÝWGÒVâYÒ
OHPÒQ\YH]ÒUHNNHO WÝOWÝWWÒN IHO DNLN
D]HOQ\RPRWWDNÒUWÒU]HWWDJJÛGÛV]H
UHWHWãNHWPHJUL]YHLGHQWLWËVXNDWMÛ
OÒWãNUH ÒV NÒQ\HOPãNUH DODSR]WËN
(OV]HUHWHWWHOIRJODOWËNHODOHJMREEDQ
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XÇVX¼R¼W^&YHETIWX
IL]HW IHOãJ\HOEL]RWWVËJL WDJVËJRNDW
*HUKDUG6FKUÝGHU-RVFKND)LVFKHU 
D :DOO 6WUHHWL &LW\EHOL ËOOËVRNDW
0ËUFVDNH]ÒUWVHPWDOËOQDNPHQWVÒ
JHW D] WO áMUD D OËWÛPH]HMãNEH
NHUãOW NHOHWHXUÛSDL FVÛUÛN V]ËPËUD
DNLNDQWLNRPPXQLVWËNYROWDNPÖJN
PDU[LVWËN ÒV HJ\HQOVÒJIHWLVLV]WËN
QHP]HWLHN PLNÝ]EHQ N QHP]HWNÝ
]LHN LOOHWYH JOREDOL]ËOWDN NHUHV]WÒ
Q\HNKÖYNV]HPEHQYHOãNDNLNDWH
LVWËN ÒV HXUÛSDLDN DKHO\HWW KRJ\
KR]]ËMXN KDVRQOÛDQ YLOËJSROJËURNNË
IHMOGWHNYROQD(XUÛSDNHOHWLIHOÒYHO
PLQGLJ LV IHQWUO OHIHOÒ NRPPXQL
NËOWDNDKRJ\HJ\NRULJ\DUPDWDLNNDO
LVWHWWÒNÒVH]HQNLFVLWVHPYËOWR]WD
WRWWKRJ\EHQËOOÖWÛODJHJ\HQUDQ
Já WDJRNNÒQW FVDWODNR]WXQN D] 8QLÛ
KR],JD]DYROW9ËFODY+DYHOQHNDPL
NRU PHJËOODSÖWRWWD D 1\XJDW QHP
WXGRWW PLW NH]GHQL D NRPPXQL]PXV
ÝVV]HRPOËVËYDO
$ Q\XJDWL EDOROGDO SROLWLNDL ÒV PÒ
GLDHOLWMÒW NHYÒV NLYÒWHOWO HOWHNLQWYH
WHOMHVHQ YiUDWODQXO pUWH D V]RYMHW
UHQGV]HU|VV]HRPOiVDHOVUHDNFLÛ
MXN D] ÒUWHWOHQVÒJ ÒV D] DOLJ WLWNROW
IHOKiERURGiV YROW )HO QHP IRJKDW
WËNPLWSDWWRJXQNDPLNRUD]ËOWDOXN
DJ\RQV]WËUROW *RUEDFVRY PÒJ FVDN
PRVW NH]GHWW EHOH D NRPPXQLVWD
UHQGV]HUOHJáMDEEUHIRUPMËED0LÒUW
QHPYËUMXNNLWãUHOPHVHQDPÖJHP
EHUDUFáYËID]RQÖUR]]DDOÒWH]V]RFLD
OL]PXVW" $ xOÒWH] V]RFLDOL]PXVy YROW
DQ\XJDWLEDOROGDONHGYHQFNLIHMH]ÒVH
DPL Q\LOYËQYDOÛYË WHWWH KRJ\ QDJ\
ÖYEHQ WRMQDN D WÒQ\HNUH YDJ\LV D
YDOÛVËJUD 8WÛEELW PHJKDJ\MËN QH
NãQNNSHGLJWRYËEEUDLVPDJXNQDN
WDUWMËNIHQQDMRJRWKRJ\UDJDV]NRG
KDVVDQDN LOOá]LÛLNKR] D] HONÒS]HOW
FVDN YËJ\ËOPDLNEDQ OÒWH] V]RFLDOL]
PXVKR] 1DJ\RW FVDOÛGWDN EHQQãQN
DPLDWWKRJ\HQJHGÒO\ãNQÒONãOKDJ\
WXN DEED D]W D] ËOWDOXN LJHQFVDN WË
PRJDWRWW WËUVDGDORPËWDODNÖWËVL SUR
MHNWHWDPLQHNNLNHOOHWWYROQDNÖVÒUOH
WH]QLH V]ËPXNUD D MÝYW KRJ\ KD
EHMÝQ EHYH]HWKHVVÒN N LV KD QHP
DNNRU SHGLJ áJ\ MËUWXQN 7ÒQ\OHJ
PLÒUWLVQHPGUXNNROWXQN*RUEDFVRY
QDN DKRJ\ N PLQGDQQ\LDQ" 0LpUW
G|QW|WWN PHJ D NRPPXQLVWD UHQG
V]HUWDUpJLyEDQ"0LpUW|]|QO|WWHNiW
D]1'.VSROJiURN0DJ\DURUV]iJRQ
NHUHV]WO 1pPHWRUV]iJ Q\XJDWL IHOp
EH"0LpUWWHWWNW|QNUHDQ\XJRGWpV
NpQ\HOPHVYLOiJXNDW"
+LV]HQNRO\DQMÛOHOYROWDND %5'
QHYâYDODPLEHQ PLQGLJH]]HODEHWâ
V]ÛYDO EHV]ÒOWHN UÛOD VRKD QHP
PRQGWËN NL D IHOROGËVËW %XQGHVUH
SXEOLN 'HXWVFKODQG YDJ\LV 1ÒPHW
6]ÝYHWVÒJL .Ý]WËUVDVËJ  ÒOYH]YH D
MÛOÒWHWD]HJ\UHNHYHVHEEPXQNËWD
IHOHOVVÒJ QÒONãOLVÒJ GROFH YLWËMËW

0L LGLÛWD PDJ\DURN D]W KLWWãN MÛW
WHV]ãQN D Q\XJDWQÒPHWHNNHO PHUW
EHGOWãQN $GHQDXHUQHN PHJ .RKO
QDN ÒV FVDN PRVWDQËEDQ NH]GãQN
UËHV]PÒOQLKRJ\DQ\XJDWQpPHWVDM
WypVpUWHOPLVpJIpNWHOHQJ\O|OHWpW
LUËQ\XQNEDQDPLWÒYHNÛWDQDSLV]LQ
WHQ PHJWDSDV]WDOXQN SRQW H]]HO D
JHV]WXVXQNNDOYiOWRWWXNNL7ÝQNUH
WHWWãN NHW D]]DO KRJ\ HJ\HVOQLN
NHOOHWW D] HQGÒNËVRNNDO D V]HJÒQ\
URNRQRNNDODNLNWODNRPPXQLVWDEH
]ËUNÛ]ËVL SROLWLND PLQGDGGLJ PHJNÖ
PÒOWH NHW qIHOPHQWÒVW DGYD D] DOÛO
KRJ\ VHJÖWVÒN WËPRJDVVËN NHW ÒV
PHJV]DEDGÖWYDNHWD]HVHWOHJHVOHONL
LVPHUHWIXUGDOËVWÛO LV DUUD KLYDWNR]
YD KRJ\ FVDN EDMXN OHQQH EHOOH KD
WÝUGQÒQHN YHOãN -XM PLO\HQ NHOOH
PHV LV YROW 9HUVHQ\W OHONHVHGKHWWHN
D] 1'. ÒV D WÝEEL V]RFLDOLVWD RUV]ËJ
V]RFLËOLVYÖYPËQ\DLÒUW+RQHFNHUÒUW
.ËGËUÒUW&HDXVHVFXÒUW)UDQNIXUWÒV
.ÝOQRODV]ÒWWHUPHLEHQ1\XJDW%HU
OLQ SDUNMDLEDQ +LV]HQ 7RVFDQËEDQ
YDJ\6DLQW7URSH]EDQÝVV]HKDVRQOÖW
KDWDWODQXO NHOOHPHVHEEHQ WHOW D] LG
PLQW PRQGMXN :HLPDUEDQ YDJ\ /LS
FVÒEHQ D V]ãUNH ÒV NHOOHPHWOHQ 1Ò
PHW 'HPRNUDWLNXV .Ý]WËUVDVËJEDQ
DPL NXOLQËULV ÒV V]ÛUDNR]WDWÛLSDUL
V]HPSRQWEÛO HJ\DUËQW NÒV] NDWDV]W
UÛIDYROW
0ËUSHGLJXWËQUËMXN]áGXOWD]
HJÒV]NÖQRVWËUVDVËJ$]ÛWDVHPJ\
]LNNHWqYDJ\LVPLQNHWqPHJLOOHW
YHËWQHYHOQL$VRNKãO\HNHOHWHXUÛ
SDLNÝ]WãNPLOOLÛQ\LYROWHQGÒNËVD]W
KLWWHKRJ\DQ\XJDWLMÛOÒWÒVV]DEDG
VËJ NÒ] D NÒ]EHQ MËU qQHNLN LV $]W
KLWWÒN KRJ\ DQQËO D V]HOOHPL ÒV PÒ
GLDWHUURUQËO DPLW D V]RYMHW PHJ
V]ËOOËV  ÒYH DODWW PHJWDSDV]WDOWDN
QHP OHKHW URVV]DEE 5RVV]DEE QHP
OHWW GH D UHPÒOW V]ÛOËVV]DEDGVËJRW
V]LQWHD]RQQDODSROLWLNDLODJNRUUHNW
NDORGiMiED]ËUWËN
$ OHJURVV]DEEXO D NHOHWQÒPHWHN
MËUWDN$ZHVVLNKDUPDGLNQHJ\HGLJ
JDUQLWáUËMD NLWáUWD NHW PLQGHQKRQ
QDQ HOIRJODOWD SR]ÖFLÛLNDW UËMXN
NÒQ\V]HUÖWHWWHDQÒPHWSROLWLNDLNRU
UHNW NËQRQW DPL RO\DQ UÒVPHQWHV
OHIHGÒVW EL]WRVÖW D QÒPHW Q\LOYËQRV
VËJEDQDPLUO8OEULFKWÒV+RQHFNHU
LV PLQGLJ ËOPRGRWW )OHJ KRJ\ DN
NRULEDQ PLQGHQNL D Q\XJDWL WYW QÒ]
WH $] 1'. PáOWMD QHP V]ËPÖW D
NRPPXQL]PXVEDQ J\âMWÝWW WDSDV]WD
ODWRNUDQ\XJDWRQVHQNLVHPNtYiQ
FVL $ NÝWHOH] ËOGR]DWL NXOWáUD UÒV]
YÒWWËUD PHJWHOW DEED D NRPPXQL]
PXV ËOGR]DWDL QHP IÒUQHN EHOH $
.RPPXQL]PXV ®OGR]DWDLQDN ZDVK
LQJWRQL HPOÒNPâYÒQÒO WDUWRWW NRV]R
Uá]ËVRNRQ DKRO  RUV]ËJ YHWW UÒV]W
DQÒPHWHNQHPNÒSYLVHOWHWWÒNPDJX
NDW ÒV NRV]RUáW VHP NãOGWHN 6SÛUR
OÛVHJ\QÒSD]PËUEL]WRV
+LËEDËOO1ÒPHWRUV]ËJÒOÒQNÒWYD
ODPLNRUL 1'.V 0HUNHO ÒV *DXFN 
NRPSHQ]ËFLÛV LJ\HNH]HWãNEHQ ZHV

2015. december 3.
VLEEHNNÒ YËOWDN D ZHVVLNQÒO DPL
DQQ\LWWHV]IHODGWËNQHP]HWLLGHQWLWË
VXNDW ÒV MÛO ËOFË]]ËN NHUHV]WÒQ\ ÒU
WÒNUHQGMãNHW
+RJ\PHNNRUDDEDMD]WHJ\NHOHW
QÒPHWYËURVEDQÒUWHWWHPPHJYDFVR
UDXWËQLERUR]JDWËVNÝ]EHQ%HV]ÒOJH
WSDUWQHUHLPHJ\YHOHPHJ\NRUáKË
]DVSËU PLQGNHWWHQ D KHO\L HJ\HWHP
SURIHVV]RUDLEL]DOPXNEDIRJDGYDEH
YDOORWWËNKRJ\D]ÒUWMÝWWHNËW1ÒPHW
RUV]ËJ Q\XJDWL UÒV]ÒEO DKRO V]ãOHW
WHNÒVQHYHONHGWHNPHUWLWW  V]DED
GDEEDQ OHKHW EHV]ÒOQL %RUR]JDWËV
NÝ]EHQ OHKHW PÒJ D NËQRQWÛO HOWÒU
YÒOHPÒQ\W Q\LOYËQÖWDQL DPL 1ÒPHW
RUV]ËJQ\XJDWLIHOÒQOHKHWHWOHQ
$ QÒPHW áMUDHJ\HVÖWÒV QHJ\HGV]Ë
]DGRV ÒYIRUGXOÛMËQ WHKËW PHJËOODSÖW
KDWMXN KRJ\ 1ÒPHWRUV]ËJ EL]RQ\RV
V]HPSRQWEÛO NH]G HJ\UH LQNËEE KD
VRQOÖWDQLD]HJ\NRUL1'.UD$KRJ\D
0HUNHODODWWËOODQGÛVXOQLOËWV]ÛQDJ\
NRDOÖFLÛLVHJ\UHLQNËEEKDMD]DQÒKDL
6('UH D] 1'. HJ\NRUL HJ\VÒJHVÖ
WHWWËOODPSËUWMËUDáJ\NH]GDSROLWLND
XJ\DQRO\DQ KLËQ\FLNNÒ YËOQL PLQW
HJ\NRU $] áMRQQDQ MHOHQWNH] HOOHQ
]ÒNL SËUWRNDW EHWLOWËV IHQ\HJHWL KH
O\ãNHW D] HOLW D]RQQDO D V]ÒOVMREE
ROGDORQMHOÝOLNLPLQGHJ\LVKRJ\NLN
ÒVPLWDNDUQDN$NLV]HPEHPHJ\YH
OãN PD XJ\DQáJ\ QHP OHKHW PËV
PLQW HJ\NRU IDVLV]WD $ QÒPHW Q\LO
YËQRVVËJ EËQWÛDQ HJ\HQËUDPRVÖWRWW
DPLW PËU D QÒPHW PÒGLD YH]HWL LV
NÒQ\WHOHQHNHOLVPHUQL&HQ]áUË]]ËND
)DFHERRNRWDVDMWÛÒVNXOWáUSROLWLND
PHJV]ÒJ\HQÖW PÛGV]HUHNNHO OÒS IHO
D PËVNÒQW JRQGRONRGÛNNDO V]HPEHQ
(EEHQ D UÒJLáM 1ÒPHWRUV]ËJEDQ
KLËQ\FLNN D] ÒU]HOHP ÒV D] ÒUWHOHP
PLQGHQW HOXUDO D] HUÒQ\WHUURU ÒV D]
ËOGR]DWL NXOWáUD DPLQHN WUDJLNXV
HUHGPÒQ\H D PRVWDQL :LOONRPPHQV
NXOWXU(QQHNOÒQ\HJHKRJ\DKHO\HV
PDJDWDUWËVÒUWMËUÛHOLVPHUWVÒJÒU]H
WÒYHOYÒUWH]LIHOD]RNDWDNLND]ÝQIHO
DGËVW ÒV D J\ËYD PHJKXQ\ËV]NRGËVW
YËODV]WMËN
$ QÒPHW NDQFHOOËU QHP LVPHUL D
WÝUWÒQHOPHWVHPKD]ËMËÒWVHPDWÒU
VÒJÒWVHP(XUÛSËÒW$YLOËJUÛOLJHQ
FVDN NRUOËWR]RWW D WXGËVD +RUL]RQW
MËED DKRJ\ D QÒPHW HOLWÒEH D KROR
NDXV]WPLDWWN|WHOH]Ü&DQRVVDMËUË
VRQNÖYãOPËVQHPIÒUEHOH9H]HWÒVH
DODWWHJÒV]1ÒPHWRUV]ËJHJ\QDJ\ÒV
UHPÒQ\WHOHQILJ\HOPH]WHWVWIHQ\H
JHWPXWDWÛXMMËYËOW x+DHONHOONH]
GHQãQN HOQÒ]ÒVW NÒUQL D]ÒUW PHUW
V]ãNVÒJKHO\]HWEHQ D EDUËWVËJRV DU
FXQNDWPXWDWMXNDNNRUD]QHPD]ÒQ
RUV]ËJRPy qIHGGWH PHJ YËODV]WÛLW
 V]HSWHPEHU ÒQ D PXV]OLP
EHWHOHSHGÒVRNR]WDNUÖ]LVKHO\]HWNH]
GHWÒQ $ NDQFHOOËUQDN QHP HUVVÒJH
D PLQVÒJL EHV]ÒGÖUÛN LOOHWYH VSLQ
GRFWRURN IRJODONR]WDWËVD 0LQGHQ
PHJV]ÛODOËVDUHPÒQ\WHOHQãOODSRVÒV
V]ÖQYRQDOWDODQ .ÖVÒUWHWLHVHQ HPOÒ
NH]WHW D]RNUD D KHWYHQHV ÒYHN EDOD
WRQL Q\ËUL WËERUDLEDQ YHQGÒJHVNHG
)'-DNWLYLVWËNUD D QÒPHW SËUWËOODP
LIMáVËJL V]HUYH]HWH  DNLNHQ DQQ\LW
V]ÛUDNR]WXQN PHUW EËUPLUO LV YROW
V]ÛNFVDNDSËUWKLYDWDORVËOOËVSRQW
MËWLVPÒWHOJHWWÒN
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
December 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Vilma nevû kedves olvasóinkat.
Vilma: A német Wilma átvétele, ez
a Wilhelmina rövidülése, amely a
Wilhelm (Vilmos) latinos nôi párja.
Köszönhetjük még: Anasztáz,
Anasztázia, Csaba, Csanád nevû
barátainkat.
December 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Miklós nevû kedves olvasóinkat.
Miklós: A görög Nikolaosz névbôl.
Elemeinek jelentése: gyôzelem + nép.
A név cseh változata, Mikulás nálunk az ajándékozó szent püspök
neveként használatos.
Köszönthetjük még Nikoletta,
Leona, Leontina, Krisztián nevû
barátainkat.
December 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ambrus nevû kedves olvasóinkat.
Ambrus: A görög Ambrosziosz név
rövidülésébôl keletkezett. Jelentése:
halhatatlan.
Köszönthetjük még Ambró,
Ambrózia, Amrita, Ányos, Szabin
nevû barátainkat.
December 8.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Mária nevû olvasóinkat.
Mária: A héber Mirjam névnek a
görög és a latin bibliafordításokban
módosult alakja. Fejlôdési sora: Mirjam, Mariam, Maria, Mária. Jelentése
számos megfejtési kísérlet ellenére
ismeretlen.
Köszönthetjük még: Marian, Miriam, Mia, Maja, Emôke, Mátyás
nevû barátainkat.
December 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Natália nevû kedves olvasóinkat.
Natália: Jelentése az Úr (Jézus)
születésnapja. Eredetileg a karácsonykor született leánygyermekek
neve volt.
Köszönthetjük még: Ábel, Delila,
Noel, Georgina, Natasa nevû barátainkat.
December 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Judit nevû kedves olvasóinkat.
Judit: Héber eredetû, jelentése:
Judeából származó nô.
Köszönthetjük még: Eulalia,
Loretta, Miron nevû barátainkat.
December 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Árpád nevû olvasóinkat.
Árpád: Régi magyar személynévbôl
újították fel Árpád fejedelem tiszteletére.
Köszönthetjük még Dániel, Detre
Szabina, Szabin nevû barátainkat.
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MAGYAR
Az Országgyûlés elnöke kijelentette, a közösségtagadó politika egyetlen
ellenszere Európában és Magyarországon egyaránt az egyéneket és tömegeket
átfogó, azokból képzôdô --- családi, vallási és nemzeti --- európai és magyar
közösségek megerôsítése.
Rumi Imre, az egyesület elnöke elôadásában elmondta, öt év alatt 3500 zarándokútlevelet adtak ki, 2015-ben csaknem ezer ember váltotta ki a dokumentumot.
A Magyar Zarándokút Esztergomtól Máriagyûdig 500 kilométeres útvonal,
2011 márciusa óta --- a téli hónapok kivételével --- folyamatosan, teljes
hosszában, szállásépületeivel együtt várja a zarándokokat. A szállások hálózata
zarándokútlevéllel vehetô igénybe.

A Magyar Zarándokút kialakí- Százéves a Csárdáskirálynô --gálával ünneplik
tása
közösségépítô
tett
Éljen a szerelem! címmel nyílt kiállítás a Budapesti Operettszínház és az
Az európai mivoltunkhoz méltó élet megteremtéséhez nem kell mesterséges
identitásokat fabrikálni, csak esélyegyenlôséget kell biztosítani azoknak, akik
családi, vallási és nemzeti közösségekben akarnak élni; a Magyar Zarándokút
kialakítása ilyen közösségépítô tett --- mondta Kövér László Esztergomban, a
Magyar Zarándokút Egyesület évzáró konferenciáján.
Az Országgyûlés elnöke úgy fogalmazott: a zarándokút kialakításának példaés üzenetértéke van nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.
Kövér László felidézte, hogy 2010-ben a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás a Parlamentben tartotta alakuló ülését. Az idôpontot „közös jelképes
útra kelésünk esztendejének” nevezte, amely lélektani fordulópont volt Magyarország életében.
„A tudatos léleksorvasztás korábbi évtizedei ellenére a magyarságban feléledt a közösségben való gondolkodás készsége, képessége és igénye. A 2010es országgyûlési választások eredménye többek között ennek a lélektani fordulatnak a politikai megnyilvánulása” --- jelentette ki az Országgyûlés elnöke.
A politikus úgy vélte, a közösségi gondolkodásmódról a baloldal az arctalan
tömeg eszméjével igyekezett leszoktatni a magyarokat, a liberálisok pedig a
tömegbôl való kiemelkedés illúzióját --- valójában az elszigetelôdést --- kínálták
az egyéneknek.
„Miközben Magyarországon ez a közösségtagadó balliberális politika 2010ben kisebbségbe szorult, Európában ugyanezen politika a nyilvánosságban
fennálló erôfölényével visszaélve napjainkban is dübörög” --- mondta Kövér
László.

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) együttmûködésében
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Surján Sándor Alex
(1952. szeptember 20. --- 2015. november 16.)

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúztunk el az én drága,
jó fiamtól, aki eltávozott a nyugalom országába.

Nyugodj békében, de az állandó fájdalom az itt
marad a szívemben drága jó gyermekem.
Köszönetet mondok mindenkinek, akik ebben a
szomorú idôben velem voltak, rokonaimnak,
barátoknak, ismerôsöknek és mindazoknak,
akik a fájdalmamban osztoztak velem.

Gyászoló édesanya, Ilona
Unokatestvérei:
Matilda, Alex, Ildikó, Bianca és Eddie,
valamint közeli hû barátai Joe és Ibi.
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HÍREK

MAGYAR ÉLET
Tarlós István felidézte: Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás irányításával 1931-ben alakult meg a magyar karitász, és még ugyanabban az évben
tagja lett a nemzetközi karitász mozgalomnak is. Serédi Jusztinián napokkal a
háború befejezése elôtt meghalt, így nem kellett megérnie a magyar karitász
mûködésének 1948. utáni ellehetetlenítését. A rendszerváltozás után, 1991-ben
azonban a Fôvárosi Bíróság ismét bejegyezte a segélyszervezetet, nem sokkal
késôbb pedig egy alapítvány is létrejött a karitász keretein belül, amely azóta is
végzi „magasztos munkáját” --- fejtette ki.
A rendezvényen Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) elnöke átadta a Szent Erzsébet rózsája-díjat, amelyet a testület a
katolikus egyházon belül végzett önkéntes szeretetszolgálati munkáért ítél oda
minden évben Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából. Az idei kitüntetett
Szóda Józsefné Eitl Anna, a tokodi karitászcsoport vezetôje.
Veres András a díjat átadva arról beszélt: minden ember vágyakozik nemcsak a jó megtapasztalására, de a megtételére is, ezért is vannak sokan, akik bár
„nem osztják hitünket, mégis jót tesznek”. Tartósan ki is tartani a jó mellett
azonban nagyon nehéz, az emberi erô kevés hozzá. Azért vagyunk rá képesek
rendületlenül, mert Istentôl kapunk segítséget hozzá --- mondta.
Az MKPK elnöke hozzátette: mindig voltak és mindig lesznek köztünk
szegények, de mindig voltak és „hiszem, hogy lesznek is olyanok, akik készek
segíteni” rajtuk.
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelôs államtitkár, a Karitatív Tanács elnökeként méltatta a Katolikus Karitász
munkáját, hangsúlyozva, hogy az MKPK döntéseinek értelmében a segítség
mindig jó helyre kerül és mindig „lélekkel teli”.
Bácskai János (Fidesz-KDNP), Ferencváros polgármestere köszöntô
beszédében kiemelte: minden önkormányzat azonnal és önként segített
kárpátaljai testvérvárosainak és ezt fogják tenni a jövôben is.
A Katolikus Karitász jubileumi évét Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök, a Katolikus Karitász elnöke nyitotta meg.
Az MKPK 1999 decemberében alapította a díjat az irgalmasság és a szolgáló
szeretet erényeinek elismerésére, illetve a díjazott személyes példájának
felmutatására. Az elismerés Pálffy Katalin szobrászmûvész alkotása, 95
milliméter átmérôjû bronzérem, amelynek elôoldala rózsát ábrázol, hátoldalán
pedig a következô felirat található: „Szent Erzsébet rózsája díj; Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”.

abból az alkalomból, hogy 100 éve mutatták be Kálmán Imre operettjét. A
Csárdáskirálynô elmúlt 100 évét idézô kiállítás a színházi évad végéig látogatható –-- olvasható az OSZMI közleményében.
Mint írják, a Johann Strauss Theaterben 1915. november 17-én rendezték
meg Kálmán Imre Die Csardasfürstin (Csárdáskirálynô) címû operettjének
premierjét. Egy évvel késôbb, 1916. november 3-án, Budapesten, a Király
Színházban is elôadták a mûvet.
A történet egy reménytelennek látszó szerelemrôl szól. Edvin herceg rajong
Szilviáért, a pesti orfeumcsillagért, de arisztokrata családja ellenzi a rangon
aluli kapcsolatot. A szülôk mindent elkövetnek, hogy fiukat visszacsalják Bécsbe, hogy ott a neki megfelelô nôt válassza. Ezért Szilviának New York-i szerzôdést intéznek. A szerelmesek érdekében azonban sokan szövetkeznek.
Az operett elôadás történetének nevezetes dátuma 1954. november 12. Ekkor
adták elô Szinetár Miklós rendezésében, Honthy Hanna, Németh Marika,
Gyenes Magda, Baksay Árpád, Rátonyi Róbert és Feleki Kamill
fôszereplésével az újraírt mûvet. Ez az elôadás és átdolgozás hosszú ideig uralta
a színpadot. A Budapesti Operettszínházban 2002-ben Kerényi Miklós Gábor
rendezésében, Kállai István és Kerényi új librettójával tûzték ismét mûsorra
Kálmán Imre világhírû mûvét.
A kiállításon nemcsak a két operettszínházi bemutatónak a dokumentumait
tekinthetik meg az érdeklôdôk –-- szinte valamennyi magyarországi elôadással
megismerkedhetnek. A tárlat különlegessége, hogy az Osztrák Színháztörténeti
Múzeumból a bécsi ôsbemutatóról is érkeztek dokumentumok.
A Budapesti Operettszínház november 17-én nemzetközi gálaestet tartott,
melyen fellépett Okszana Krupnova, a szentpétervári Zenés Komédiaszínház
szólistája, Igor Levenets, a kijevi Nemzeti Operettszínház tenorja. Vendégül
látták Nyári Zoltánt, Mikó Istvánt, Forgács Pétert, Sáfár Mónikát, Bozsó
Józsefet, Teremi Trixit, Hámori Ildikót, Molnár Piroskát, Bodrogi
Gyulát. Mellettük az Operettszínház jelenlegi mûvészei is megjelentek:
Fischl Mónika, Dolhai Attila, Kerényi Miklós Máté, Dancs Annamari,
Kalocsai Zsuzsa, Frankó Tünde.
Az esten beszédet tartott az 1954-es legendás Csárdáskirálynô rendezôje,
Nagy karácsonyi rohamra számíthatnak a kereskedôk, az Országos KeresSzinetár Miklós, valamint Lôrinczy György, a Budapesti Operettszínház fôigazgatója és Kerényi Miklós Gábor mûvészeti vezetô. Az eseményen a tár-su- kedelmi Szövetség (OKSZ) elôzetes becslése szerint a tavalyihoz képest 5-6
lattal ünnepelt Kálmán Yvonne, a zeneszerzô lánya, a zeneszerzô fiának, százalékkal, 940-950 milliárd forintra nôhet a decemberi forgalom --- mondta
Charles Kálmánnak az özvegye, valamint a fia, ifjabb Charles Kálmán Vámos György, a szövetség fôtitkára az MTI-nek.
A szakember hangsúlyozta, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai
is.
szerint az idén eddig mintegy 6 százalékkal nôtt az áruházak, boltok értékesítése
az elôzô év azonos idôszakához képest, ami kiemelkedô ütemnek számít nemzetközi viszonylatban is, hiszen az uniós átlag kétszerese.
Hozzátette, hogy az év utolsó negyedévére az online pénztárgép rendszer
A kárpátaljai gyermekekért rendezett jótékonysági bállal vette kezdetét piactisztító hatása már kifut, ezért a korábbi hónapoknál valamivel kisebb is
szombat este a Katolikus Karitász jubileumi éve, amelyet megalakulásának 85. lehet a várható növekedési ütem, ami ugyanakkor továbbra is kiemelkedô
és újjászervezôdésének 25. évfordulója alkalmából hirdettek meg.
mértéket jelent.
Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az este fôvédnöke köszönVámos György kiemelte, a december hagyományosan a legforgalmasabb
tôjében kiemelte: az egyházban a jótékonykodás, a segítô szeretet kettôs funk- hónap minden évben. Tavaly az év utolsó hónapjában 907 milliárd forintot
ciót tölt be, egyrészt közvetlen, fizikai segítségnyújtás, másrészt tanúságtétel. hagytak az üzletekben a fogyasztók, tavalyelôtt 873 milliárdot, míg 2012-ben
A segítô szeretet nyelv, kommunikációs eszköz is, a krisztusi örömhír megmu- 832 milliárdot.
tatásának és továbbadásának eszköze --- fogalmazott a bíboros.
Az OKSZ elôzetes számításai szerint az idén decemberre várt 940-950
Ezért nem lehet aránytalanság „igehirdetô szavunk és segítségre nyújtott milliárd forintból mintegy 170-180 milliárd forint lehet az, amit közvetlenül az
kezünk között”, mert ha messzire ér is az igehirdetô szó, segítô kéz nélkül kevés ünnepekre költenek a vásárlók. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az ünnepi
a hatása, és az sem elég, ha segít ugyan kéz, de nem tudni, miért teszi --- mondta. étkezésekre, valamint az ajándékokra nagyjából ugyanannyit fordítanak a
„Nemcsak az a célunk, hogy az embereken testi valóságukban segítsünk, hanem családok, így az idén az élelmiszerekre, illetve az ajándékokra is egyaránt 80-90
hogy a lehetô legnagyobb jót, az üdvösséget is felkínáljuk nekik” --- tette hozzá milliárd forintot. Leginkább a karácsony húzza felfelé a kiskereskedelem
Erdô Péter.
mérlegét, de a Mikulás és a szilveszter is erôsíti a forgalmat.
Tarlós István fôpolgármester, a rendezvény másik fôvédnöke arról beszélt:
A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az MTI megkeresésére azt közölte:
kevés szebb, magasztosabb gondolat lehet ma egy magyar katolikus keresztény a társaság a 2014-es üzleti évben 473,7 milliárd forint forgalmat ért el, ez 4,4
ember számára, mint kárpátaljai magyar családokon és gyermekeken segí- százalékkal haladta meg az elôzô évi értéket. Idén erôs karácsonyi forgalomra,
teni.
és 2015 egészére összességében forgalomnövekedésre számítanak.
A 349 Spar szupermarket, a 32 Interspar hipermarket és a 69 franchise
üzletük nyitva lesz november 29-én, valamint december 6-án, 13-án és 20-án,
amit a törvény lehetôvé tesz. A Spar üzletek vasárnapi forgalomhoz és vásárlószámhoz köthetô adatait megvizsgálva a társaság úgy döntött, hogy az egyetDr. Livia Tonge Principal
len szabadon választható vasárnapot eltérô idôpontokban kívánja felhasználni,
december 27-én elôreláthatóan 128 áruházuk tart majd nyitva országszerte.
PERSONAL INJURY LAWYER
Auchan Magyarország Kft. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az idén eddig
stagnáló forgalmat tapasztaltak az elôzô évhez képest, és az év végén is erre
NO WIN, NO FEE
számítanak. A 19 magyarországi Auchan áruház és a hozzájuk tartozó 16 töltôállomás forgalma 326 milliárd forint volt 2014-ben, ennek mintegy 12 százaléka
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE
keletkezett decemberben. Az idén megnyitott debreceni és szigetszentmiklósi
JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL
töltôállomásokkal számítanak kis mértékû emelkedésre a tavalyi évhez képest.
Az Auchan áruházai és a hozzájuk tartozó benzinkutak nyitva tartanak a
KAPCSOLATBAN.
négy adventi vasárnapon, a szabadon felhasználható vasárnapot szintén eltérô
MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK
idôpontokban veszik majd igénybe.
A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. tájékoztatása szerint a társaság nettó
www.tongelawyers.com.au
árbevétele a 2014. március 1. és 2015. február 28. között 261,5 milliárd forint, a
legmagasabb árbevételû hónap a december volt.
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000
A társaság minden évben a gazdasági növekedésnek megfelelô növekedést
prognosztizál.
Az idén eddig minimális forgalomnövekedést tapasztaltak. A Lidl
Telefon:
9670 5504
Magyarország mind a 164 áruháza nyitva lesz november 29-én, december 6-án,
13-án és 20-án --- közölték.
Fax:
9602 5615
Az Ikea az MTI megkeresésére közölte, két magyarországi áruházukban
szintén koncentráltabb a forgalom az év végén, és már érezhetôen beköszöntött
a karácsonyi idôszak.

Nagy karácsonyi roham jöhet

Katolikus Karitász: Kárpátaljáért
rendeztek jótékonysági bált

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

3. oldal

Kötelezô
olvasmányok

Olvasom, hogy borsózik az iskolások
háta a kötelezô olvasmányoktól, többek között A kôszívû ember fiaitól.
Elôrebocsátom: rosszul teszik, ha így
érzik. Történetesen A kôszívû ember
fiai talán az író leghíresebb történelmi
regénye, amelyben az 1848–49-es szabadságharcnak állít emléket. Ebben a
mûben ismerszik meg a hazaszeretet,
a testvéri és szülôi önfeláldozás és a
becsület mellett az árulás, az erkölcstelenség, a bosszú és a történelem. Egyszóval a valós élet. Kosztolányi „mesterfejedelemnek” és az „írás
Herkulesének” nevezte Jókait. „Ô él
íróink közül a legtöbb szóval” –-állította.
Ha a kötelezô olvasmányok taszítják
a diákokat, ez tanáraik kudarca is.
Mennyire igaz a mondás: Amit élvezettel tanulunk, olvasunk vagy megélünk, azt nehezen felejtjük el. Meg kell
tehát próbálni egy másik úton járni,
mielôtt a diák az olvasásba kezd. Ha
valaki már hallotta a színész Mécs
Károlyt –-- Baradlay Richárd megformálóját –-- a Jókai mûbôl készült
film forgatásáról, a hazaszeretetrôl
vagy a magyar nyelv szépségeirôl beszélni, az sohasem felejti el. Tessék hát
meghívni a színészt, hogy meséljen.
Tessék Márait adni a diák kezébe,
hogy felfogja, mi a hazaszeretet. „A
haza nemcsak föld és hegy, halott hôsök, anyanyelv, ôseink csontjai a temetôkben, kenyér és táj, nem. A haza te
vagy szôröstül-bôröstül, testi mivoltodban; ô szült, ô temet…” Tessék elvinni
az osztályokat Szatmárcsekére, ahol
Kölcsey élt, és ahol a Himnuszt írta.
Vagy itt van egy másik kötelezô olvasmány: a Hamlet. Elég csak a híres
angol színész, Laurence Olivier vallomásait odaadni a diákok kezébe,
elolvastatni velük, amit a színész a
Hamletbôl készült filmrôl ír, amelynek
fôszerepét játszotta, és sohasem felejtjük el, miért akrobataként, magasról
leugorva, életét kockáztatva ölte meg
Claudiust, a királyt.
A kötelezô olvasmányok a mûveltség
alappillérei. A mûveltség az, ami megmarad aztán is, hogy az ember elfelejti
azt, amit olvasott és tanult. S ha a kötelezô olvasmányokon átrágja magát a
diák, bekövetkezik az is, hogy meglett
korában ismét elôveszi egyiket-másikat, és újabb felfedezôútra indul. Ez
nem zárja ki napjainkban az olvasmánylista felülvizsgálatát. A könyvek
célja , hogy gondolkodásra késztessék
az elmét. Kedves diákok, vonuljatok
boldogan a kötelezô olvasmányok
csapdájába. Én már tudom: megéri.

Kô András
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Új könyve A menekültipar – Miként
profitálnak politikusok, újságírók és
szociális szervezetek a menekülthullámból címmel jelent meg. Hogy a különbözŒ szolgálatok sok esetben maguk
írják a vezetŒ újságírók neve alatt megjelenŒ, a céljaiknak megfelelŒ cikkeket? Hogy a segélyszervezetek és egyes
politikusok anyagilag is érdekeltek a
menekültek elszállásolásában, ellátásában? Hogy kitalált történetekkel traktálják a nagyérdemût, ami nem esik
egybe az érdekeikkel, azt pedig elhallgatják? Minket, itt Európa keleti részén nehéz meglepni. Mindig is tudtuk,
hogy megy ez. Azt sem felejtettük el,
hiszen van tapasztalatunk benne elég,
hogy a propaganda és a média állításait érdemes a józan ész és a személyes tapasztalat szûrŒjén átszitálni. A
nyugat-európaiak azonban ragaszkodnak ahhoz az illúzióhoz, hogy mindez
nem igaz, vagy ha mégis, nem számít.
Magunktól is rájöttünk arra, amit élŒ
adásban erŒsített meg a die Welt magyarországi tudósítója, Boris Kálnoky,
hogy azt a feladatot kapták, hogy a
migránsok közül lehetŒleg a gyerekeket és a nŒket fotózzák, és pozitív képet sugalljanak róluk. De mindez csak
hab a tortán. Ami számít, az a rasszizmus, az antiszemitizmus és mindenek
elŒtt a Hitler elleni szûnni nem akaró,
fáradhatatlanul vívott harc. Hiszen mi
mással igazolhatná a baloldali, 68-as
generáció és tartozékai, hogy az erkölcsi döntŒbírói szerep az Œ hitbizományuk, és ebbŒl következŒen kizárólagos
ítélkezési joguk van minden kérdésben. Ja, hogy genezisük a Stasival való
együttmûködésbŒl ered? Az nyilván
megbocsájtható. A Vörös Hadsereg
Frakcióval (RAF), a Baader-Meinhof
csoporttal, a kommunista párttal való
közös múlt nyilván büszkén vállalt
örökségük közé tartozik! Ez tehát a
nyugatnémet haladó baloldali értelmiség és a velük együttmûködŒ politikai képviselet közös eredŒje.
Tényleg azt hiszi Merkel, hogy más
kontinenseken nem voltak tömegmészárlások? Máshol vajon nem lenne
miért szégyenkezni? Nem látta, hogy
az Iszlám Állam harcosai levágják a
keresztények fejét és videóüzeneteik
illusztrációinak használják Œket? Nem
tud a közel-keleti keresztények üldözésérŒl és legyilkolásáról? Mikor fejezi
már be a nyugat-európai elit ezt a
terméketlenné vált önfeladásba torkolló önmarcangolás-rituálét?
Mi, itt a vasfüggönyön túl, profeszszorrá képeztük ki magunkat a kommunista, trockista, majd posztkommunista, illetve baloldali módszerbŒl, aminek a lényege: az ártatlan, a védekezŒ
megrágalmazása, a gonosztevŒ felmentése, a megszálló ajnározása. Azonnal
felismerjük, ha ezzel a módszerrel állunk szemben, mint most is. Aki saját
kultúráját, vallását, hazáját védi a kontinensünkre törŒ, követelŒzŒ migránsáradattal szemben, annak a nyugati
elit szerint szégyellnie kellene magát,
mert nem elég befogadó, segítŒkész,
sŒt a németek közül egyesek még a
lakásaikból sem akarnak önként kiköltözni, hogy azokba a hatóságok az
újonnan érkezetteket költöztethessék.
Vessünk egy pillantást Európának arra a három országára, Németországra,
Ausztriára és Svédországra, amelyek
baloldali elitje a legelkötelezettebb a
korlátlan muszlim bevándorlás mellett! Ezek fáradhatatlanul oktatnak ki
mindenkit demokráciából, az emberi
jogok tiszteletben tartásából, a humánus szempontok érvényre juttatásának
kötelezettségébŒl és a modern náciz-
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Úton az önmegsemmisítés felé
mus természetébŒl. Az elsŒ két esetben nagykoalíció van. Svédországot
kvázi kisebbségi kormány vezeti, külsŒ
támogatással, amit négy évre elŒre
megkapott! (Éljenek a fékek és ellensúlyok!) Ausztria ’45 utáni történelme
a kereszténydemokrata és szociáldemokrata elit közötti kiegyezésen alapul. A két párt általában, ahogy most
is, koalícióban kormányoz. Minden
kinevezést a kezükben tartanak és
minden pozíciót párttagkönyv alapján
osztanak ki, még az üdülési lehetŒségeket is. Az csak természetes, hogy ezt
az elvet a közszolgálati médiumoknál
is érvényesítik. A sajtót közvetlen állami támogatásokkal irányítják, ezen felül az Osztrák Nemzeti Bank osztalékából is részesülnek. (Jó is az ilyen függetlenség!) [Bankokrácia!]
Merkel sem bírja a demokráciát. Az
1945 utáni NSZK esetében egészen
Merkelig kivételnek számított a Nagykoalíció, ahogy a CDU-CSU-SPD-kormányt becézik. Merkel azonban kifejezetten elŒnyben részesíti, másodszor
vezet ilyen kormányt. Ennek következtében ember legyen a talpán, aki az
egykori rivális jobb- és baloldalt meg
tudja különböztetni egymástól, fŒleg,
hogy mindkettŒ egyformán szürke és
unalmas. Az egész német politikai életre rányomja a bélyegét a merkelezés.
Vagyis minden közügy unalomba és
érdektelenségbe fullasztása, a döntések halogatása, az ügyek szétszálazása.
A németeknek mára a konformizmuson és a spóroláson kívül nem maradt
más közös szenvedélye. [Többpárti
egypárturalom.]
Merkel és a vele uralkodó elit célja
nem más, mint a német és európai nép
lecserélése multikulturális, globalizált
és muszlim, de ami a lényeg: olcsó munkavállalókra. Mert Merkel nem állhatja sem a németeket, sem az európaiakat. Különösen a bögyében vannak a
németek, akik örökre nácik és kollektíven bûnösök maradnak, ahogy azt a
legújabb Auschwitz-perben a német
bíróság ítélete is leszögezte. Egy, az
auschwitzi tábor adminisztrációjában
dolgozó kisember kapcsán a XXI. századi német bíróság megállapította, függetlenül attól, hogy valaki személyesen
elkövetett-e bûncselekményt – vagyis
gyilkolt, kínzott, vagy más módon embertelenül viselkedett volna bárkivel –,
kollektív felelôsséget visel, azaz tömeggyilkos. Pedig aki kollektíven ítél,
az a valódi bûnösöket védi, a tetteikért
viselt felelŒsséget szétteríti és elkeni.
Ha valakinek, akkor egy keresztény
politikusnak illene ezt tudnia. Csak az
a bökkenŒ, hogy a fenti ítélettel szembemenni politikailag inkorrekt lenne.
Minek is, amikor mindez csak azoknak
a koncentrációs táboroknak a személyzetére vonatkozik, amelyek 1945-ig tevékenykedtek, mielŒtt az antifasiszta
szövetségesek átvették volna Œket. Az
csak természetes, hogy nem vonatkozik a kommunista lágerek alkalmazottaira. Az Œ esetükben a személyes felelŒsség megállapítása is felejtŒs.
Milyen is ez a mai befogadó és
iszlámbarát Németország?
Az a Németország, amelynek kancellárja és médiája a muszlim népvándorlási hullámot állandóan közös nevezŒre
hozza a szovjet megszállás alá juttatott
német területekkel való újraegyesüléssel! A testvérek közötti szolidaritást
az idegenek inváziójával! Ez tényleg
az önfeladás iskolapéldája! Azzal sem
biztos, hogy elégedettnek kellene lenni,

amit Németország 25 év alatt a keletnémet részek integrálásában elért. Az
ottani munkanélküliség közel 10 százalékos, vagyis duplája a nyugatinak, az
egy fŒre jutó GDP pedig a nyugati 75
százaléka. Ezek a különbségek az elŒrejelzések szerint az elkövetkezŒ negyedszázadban is megmaradnak. Nem
kellene inkább ezen a projekten dolgozni?
A huszonöt évvel ezelŒtti csoda: Németország és Európa újraegyesülésének negyedszázados évfordulója bebizonyította, hogy a mai Németország
képtelen ünnepelni. Nem tudtak egy
emlékmûvet állítani Berlinben, nem
voltak képesek egyetlen érdemleges
gesztusra sem azok felé, akik egykor
oly sokat kockáztatva segítették a menekülŒket. Itt Budapesten is csak egy
felette kínosra sikeredett fogadásra
tellett a német nagykövetségtŒl. A
nagykövet és a zöldpárti Bundestagalelnök kelletlenül kezelt a vendégekkel, angolul (!) üdvözölve Œket. Nem
volt mellettük senki, aki elmondta volna, melyikük kicsoda. Nyilván baromira nem érdekelte Œket. A nagykövet és
az alelnökasszony beszéde érdektelen
is, lapos is volt, leginkább a fékekrŒl
és az egyensúlyokról szólt, miközben a
páneurópai piknik egykori fŒszervezŒi
a sarokban álltak. Köszönet, baráti szó
irányukban nem hangzott el. Méltatlan! Annyira drágán dolgoznak a német beszédírók, hogy még a Bundestag
alelnöke sem engedheti meg magának,
hogy igénybe vegye a szolgáltatásaikat? Vagy ahhoz az igénytelenséghez,
ami újabban jellemzi Œket, ezek a szövegek passzolnak?
Nem emlékszem Merkel kancellár
egyetlen szeretetgesztusára, ami a sajátjai irányában nyilvánult volna meg.
Csak a „szír menekülteket” csípi. Soha
nem idéz német könyvbŒl, versbŒl,
filmbŒl. Nem utal a német vagy az európai történelemre. Ha megteszi, abban sincs köszönet, mert csak a holokausztról tud beszélni. Pedig itt lenne
az ideje Goethét idéznie: „Mester, nagy
a baj, gyere!/ Szellemet idéztem/ S
nem bírok vele!” Mostani helyzetére
ugyanis tökéletesen illenek e sorok.
Fontos, hogy a német kancellár jól
ért a számok nyelvén és minden további nélkül eligazodik egy Excel-táblán. A kamarillapolitikának is mestere.
De ahhoz, ami végsŒ soron számít, sem
érzéke, sem tudása, sem ismerete, sem
affinitása nincs. Nem elég olvasott,
nem elég mûvelt, hiányzik belŒle a történelmi folyamatok iránti fogékonyság,
és ami a legsajnálatosabb: az emberi
tényezŒ tisztelete. Ha csak egy picit is
olvasottabb lenne! Ha csak egy picit is
több lenne benne az alázat elŒdei teljesítménye iránt! Segítené a folyamatok
megértésében az is, ha olvasott volna
néhány alapmûvet, mondjuk Czeslaw
Milosz A rabul ejtett értelem címû
munkáját, amiben többek között a ketman jelenségrŒl ír. Arról, hogy a muzulmán tanítás szerint az igazhitûnek
nem szabad kitennie magát a hitetlenek támadásának, hanem ketmant kell
gyakorolnia. Ez azt jelenti, hogy ellenséges közegben nem csupán nyilvánosan meg kell tagadnia a nézeteit, de
mindennemû furfanggal is élnie kell
annak érdekében, hogy ellenfelét minél jobban megtévessze, és ezzel megoltalmazza magát és övéit. Az igazhitû
a ketman gyakorlása révén fölénybe
kerül azokkal szemben, akiket becsapott. Gúnyt ûz belŒlük, és ez igazi

örömmel és megelégedéssel tölti el.
Tehát, ha a beözönlŒ tömegek egy része el is játssza, hogy nyugatosodott,
vagyis nem nézi le a gyaurokat, a nŒket, nem veti meg a homoszexuálisokat, és integrálódik a nyugati társadalmakba, ez nem lesz más, mint tömegméretû szerepjátszás, vagyis: ketman. Évszázados túlélési gyakorlat.
Egykor, itt Közép és Kelet-Európában arról ábrándoztunk, hogy Európa
nyugati feléhez hasonlón mi is szabadságban és jólétben élhetünk majd a
nem is olyan távoli jövŒben. Már tudjuk, hogy a nyugati életszínvonalat
csak annak árán érhetjük el, ha az
övék a mi szintünkre csökken. Ezt
kénytelen-kelletlen bekároltuk. De nehezen visszaszerzett szabadságunkról
és nemzeti önrendelkezésünkrŒl nem
vagyunk hajlandóak lemondani. Élni
akarunk azzal a jogunkkal, hogy mi
dönthessünk a saját sorsunkról, és ne
azok a szerény képességû politikusok,
akik az Európai Uniót, illetve annak
vezetését kisajátító Németország és a
segédszerepre szorított Franciaország
élén állnak. Nem kérünk a náluk befuccsolt multikulturalizmusból. Ha a
német iparnak új, olcsó és képzetlen
munkaerŒre van szüksége, mert saját
polgárait nem képes munkára bírni, az
európaiakat pedig drágállja, az még
nem ok arra, hogy ellenŒrizetlenül és
számolatlanul beáramló migránstömegekkel árasztassa el a kontinenst. Nem
akarjuk a németektŒl átvenni azokat,
akikbŒl Œk nem remélnek hasznot, de
akiket ideológiai és píár-okokból magukra húztak. Ha a német kancellár
meg van róla gyŒzŒdve, hogy „megoldják” (Yes we can – mondta egykor
Obama), vagyis megbirkóznak évi 1–
1,5 millió bevándorlóval (nincs felsŒ
határ, állítja Merkel még mindig), akkor az legyen az Œk és a német választópolgárok ügye. Ha ezzel nem éri
be, akkor lehet, hogy európai szakítópróbává eszkalálja a kérdést. Ha azzal
fenyegetŒzik, hogy „akik nem akarnak
részt venni a menekültek igazságos (!)
elosztásában, azoknak egyértelmû üzenetet kell küldenünk, hogy Németország csökkenti befizetéseit” (Julia
Klöckner, Focus, 2015.10.26), mi bojkottálhatjuk a német árukat. Ezúttal
ugyanis a régióval áll a német arrogancia szemben! Lehet, hogy a németek annyira ostobának tartanak minket, hogy azt feltételezik, nem tudjuk,
a legtöbb hasznot Œk húzzák az unióból? Miután Németország nemzeti jövedelmének több mint a fele exportból
származik, igencsak rá van utalva vásárlóira. Ehhez jön még, hogy a kulisszák mögött a britek és a franciák is
kifejezésre juttatták, nem partnerek
többé a merkeli ámokfutásban. A franciák a két ország közötti határok lezárását tervezik, a britek pedig nyilvánvalóvá tették, nem segítenek be a migránsok átvételébe. Ami pedig a németek morális imperializmusát illeti, amit
Orbán Viktor is kikért magának, a britek és franciák szerint az a politikus
erkölcstelen, aki milliószámra csalja
Európába azokat az embereket, akiket
aztán nem tud, és nem is akar befogadni. (Jochen Buchsteiner, FAZ, 2015.11.10)
Amit most tapasztalunk, az a mozgó
intifáda kihívása a Nyugat-Európát
eluraló intellektuális terrorizmussal
szemben. Azzal az intellektuális terrorizmussal szemben, amit a nyugat-európai baloldali és a hozzájuk hasonult
mérsékelt jobboldaliak egy része

folytat az európai polgárokkal szemben. Együtt pörögnek arra, nehogy
rasszistának, részvéttelennek, vagy elutasítónak tûnjenek, nehogy kilógjanak
a toleránsak exkluzív klubjából, ezért
inkább szembemennek a választópolgárok akaratával. (Nem véletlenül történt több mint 650 támadás, fŒleg
gyújtogatás a bevándorlók szállásai
ellen Németországban. s több mint 200
Svédországban, ahol 6000 feletti a „gyûlöletbûncselekmények” száma. Eltussolják, illetve eltussoltatják a beáramló
migránsok jelentette terrorveszélyt, a
szalafista toborzók megjelenését, a
fékezhetetlen migráns-erŒszak fel-feltörését, legyen az az Œket segítŒ vagy a
velük utazó nŒk illetve kiskorúak megerŒszakolása. Legyen az szándékos
gyújtogatás, tömegverekedés kiprovokálása, kövek, betondarabok hajigálása. A kapott étel és fedél pocskondiázása, és az egyre agresszívebb és irreálisabb követelŒzések mindennapossá
válása.
A nyugati mainstream médiát egyre
nehezebb feladat elé állítja, hogy mindezt elleplezze. Ha valaki megtöri az
omertát, ahogy azt Christoph Bíró, az
osztrák Kronen Zeitung stájerországi
regionális lapjának a Steirerkroné-nak
a fŒszerkesztŒje tette, amikor beszámolt, hogyan viselkednek Ausztriában
afgán migránsok csoportjai, azt elbocsájtják állásából, és gyûlöletbûntett
miatt feljelentik. Ezért gondolja úgy az
Allensbach közvélemény-kutató intézet
október végi felmérése szerint a német
felnŒtt lakosság 43 százaléka, hogy Németországban az emberek nem mondhatják el szabadon a véleményüket a
menekülthelyzetrŒl. A német lakosság
47 százaléka szerint a sajtó egyoldalúan tudósít a válságról. A menekültek
miatt a valamelyest és az erŒsen aggódók aránya az augusztusi 85 százalékról 92 százalékra emelkedett. Az
egyáltalán nem aggódók aránya pedig
11 százalékról 7 százalékra csökkent.
Minden második németországi lakos
úgy érzi, a politika elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és csaknem 50
százalékuk szerint a politika túl kevéssé veszi figyelembe a lakosság érdekeit. A megkérdezettek 71 százaléka szerint a válságot kiváltó okok egy része
németországi eredetû.
Nagy tehát a baj. Ez a nyugat-európai elit, médiájával és politikusaival
együtt a sajátjain kívül mindenkiben
képes meglátni az értéket. Mert ami
mozgatja, az az öngyûlölet. ...
Az elit azt hiszi, a migránsáradat
Œket csak annyiban érinti, hogy a
bevándorlók mellett való kiállás révén
újra és újra bizonyíthatják ideológiai
elkötelezettségüket a rasszizmus, a
fasizmus (akármit is értsenek alatta), a
klerikális reakció (bocsánat, el is felejtettem, hogy ma ezt kereszténységellenességnek hívják, és így már mindjárt szalonképes) elleni harcban, miközben hitet tesznek a multikulturalizmus mellett.
Ugyanígy ment ez a szovjet idŒkben
is, amikor az elit porrá égette magát a
hivatalos ideológia melletti kiállásával.
Akkor a trockizmus, a bal- és jobboldali elhajlás, és persze az imperializmus ellen harcoltak, a szocializmus
érdekeit szem elŒtt tartva, egy olyan
nyelven, amit rajtuk kívül senki sem
beszélt.
Az a szocializmus nyelve volt, ez a
nyugati politikai korrekteké. Mikor
kezdenek végre a többség nyelvén,
hozzájuk, értük beszélni? Értük politizálni?
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Újévi gondolatok (1979)
Hagyományos évkezdô rovatunk
nem igyekszik most sem jóslat lenni.
Eligazítást is csak olyan mértékig
bátorkodik nyújtani, ami a közelmúlt
eseményeibôl, vagy azok szellemébôl
mint történelmi jelentôség kínálkozik ilyen célra. Korszakunk nem a
nagy változások ideje: személyek
vagy pártok esetleg váltják egymást,
de a szisztéma marad. A világ eseményei a lassú, tervszerû kialakulás képét mutatják egy bizonyos egységes
világkifejlet felé.
A kapitalista–kommunista ellentétpár már régen nem fenyegeti a világot egyik avagy másik alapon. Egymásnak is már csak azt hánytorgatják
fel, hogy nem elég szorgalmasak a
teljes megegyezésre és együttmûködésre.
Nagy dolgok természetesen nem
történnek máról holnapra, de azt is
meghozta már a változás, hogy nyugaton a hivatásos politikusok közül
már senki sem vallja magát antikommunistának, és keleten sem acsarkodnak a kapitalizmus ellen. A materializmus gyermekei nem kapnak egymás hajába.
A Szovjetuniónak csak akkor sikerültek kitûnôen a dolgai, amikor
Amerika támogatta. Felteheti valaki a
kérdést: Mikor nem támogatta? Nos,
az 1917-es kezdet, az 1933-as Roosevelt-i New Deal, és a második világháború megnyeréséhez nyújtott segítség idôszakai között nehéz idôk jártak
a szovjet gazdasági életre. Ezen segített Kelet-Európa szovjet gyarmatosítása, amit Amerika elôsegített, elismert és véglegesnek tekint.
De a háború óta megesett amerikai–szovjet ellentétekbôl úgy látszik,
hogy a Kelet-Európa feletti ellenôrzésnek a mikéntje körül véleménykülönbség van köztük. Mi magyarok
csak 1956-ban tudtuk pontosabban
meghatározni az amerikai külpolitika
szándékát, vagyis azt, hogy csak módszerbeli kifogásuk volt Moszkvával
szemben, de a csatlósországoknak a
körbôl nem szabad kilépni.
Ezt igazolja a Helsinki Egyezmény
is, amely a határokat véglegesnek
nyilvánította. Mi sem igazolja jobban
Európa teljes megszállását, mint az,
hogy a két szuperhatalom háborús
demarkációs vonalát elfogadtatták
minden európai kormánnyal (még a
Vatikánnal is), ami pedig Európa két
idegen hatalomtól gyakorolt ellenôrzését véglegesíti. Ugyanakkor a Helsinki Egyezménnyel a nyugati diplomácia fel akarja oldani az orosz elszigetelôdést. Közgazdasági nyelven, a
Nyugat követeli maga számára azt a
piacot, amit stabil kormányzatok létrehozásának megsegítésével elôkészített. A stabil kormányzatok a primitív
gazdálkodásból fogyasztói gazdálkodásba emelô állami tervgazdálkodású
(szocialista-kollektivista) rendszerek,
amik a nemzetközi államhálózatba
való bekapcsolás által válnak szerzôdéskötésre alkalmassá.
Vörös Kínával ez a folyamat gyorsabban ment. Igaz, Kína gazdasági
élete nem állja ki huzamos idôn át az
elszigeteltséget, és (a folyamat napjainkban teljesedik be) – egyre világosabbá válik, hogy a nagyképûen hangoztatott új társadalmi rend nem
más, mint egy olyan materialista kormányzat, amely az állam minden
alattvalóját szolgálatába kényszeríti.
Kína is el akart indulni a teljes önállóság útján, de szépen visszakényszerült Amerika függôségébe.
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Ilyen a világ! (20)
Kedves Olvasóim!
Lapszámunk címoldalán olvashatták
Dr. Schmidt Mária írását, amelyben a
kiváló történész mindenféle szakmai
politikai korrektség ellenében leleplezi a
nyugat-európai államok politikai önállótlanságát biztosító pártszisztéma lényegét. Azt, hogy a többpártrendszer valójában egypetéjû, egyetlen filozófia vonalán, minden bal- és jobboldali párt a
nemzetköziség elkötelezettje. „A nyugati
baloldal politikai- és médiaelitjét kevés
kivételtôl eltekintve teljesen váratlanul
érte a szovjet rendszer összeomlása, elsô
reakciójuk az értetlenség és az alig titkolt felháborodás volt.” Megállapítja,
hogy: „A nyugat-német sajtó és értelmiség féktelen gyûlölete irányunkban”
röviden szólva az volt, hogy mi, magyarok
is elrontottuk a politikai játékukat, amiben a nyugatiak „versenyt lelkesedtek az
A szovjet állam visszakényszerítése
lassúbb folyamat, de ha az elmúlt év
eseményeit ebbôl a kérdésbôl vizsgáljuk, nagy léptekkel haladunk olyan
nemzetközi helyzet felé, amelyben
majd a Szovjetunió – csak úgy mint
most Kína – kinyitja kapuit a nemzetközi bankhálózatnak és nagyvállalatoknak. Nem Amerika gazdasági
problémái, hanem a szovjet kollektív gazdálkodás csôdje hozza meg
a változást. Ez az oka annak, hogy
nem egyezik a véleményünk azokkal,
akik állandóan csak gyengeséget, határozatlanságot, sôt egyesek naív és
dilettáns ügykezelést látnak Amerika
külpolitikájában. Amerika olyan erôs,
hogy még a gyengeség látszatát is
megengedheti magának, de azt is,
hogy a kommunizmust itt nyugaton
erôsnek, szépnek, jónak hirdetik. Nisi
Verba. Ezek csak szavak.
A valóságos erôviszonyt a politikusok ismerik. A moszkvaiak is tudják,
hol állnak a statisztika könyörtelen
számaival. Ôk sem léphetnek ki a
körbôl.
Nyugaton is haladunk egy bizonyos
kollektív irányzat felé. Az államnak
mind nagyobb a szerepe itt is, életünk
ténykedései mindinkább különbözô
intézetek, hatóságok irányítása alá
kerülnek.
A vasfüggöny mögött éppen az
ellenkezô irányba indult meg az élet
valóságainak az útja. Az élet valóságait említjük, a szocializmusnak szükségképpen a kommunizmusba fejlôdése elméletével szemben.
Erre talán a legjobb példát a magyarországi fejlôdés adja. A hazánkban
végbemenô belsô változás talán a legkirívóbb az esetek közül. A változás
lényege az, hogy a polgári társadalom
kialakulásának természetes elemei: a
magánérdek, a profit és a magántulajdon utáni vágy a jólétre, kényelmes életmódra, sôt kiváltságos helyzetre való törekvések feszítik szét az
állami gazdálkodás abroncsait. Az
állami gazdálkodás csak addig tud hatalmi szóval felszínen maradni, amíg
az általános nyomor, a kenyérterror
tart. Minden javulás az igényeket fokozza, minden igény a magánvállalkozásoknak ad lendületet, és együtt
feszegetik a szocialista gátakat az élet
minden területén. A leghumorosabb a
dologban az, hogy a rendszer kivéte-

NDK és a többi szocialista ország szociális
vívmányaiért, Honeckerért. Kádárért,
Ceausescuért.”
Ilyen mértékû fertôzöttségben láttam
én is Európa nyugati államait 1979 év
elején, amikor a hosszú évtizedes amerikai
próbálkozáshoz, egy közös euróázsiai
szovjet állam létrehozásához még sok
reményt fûztek. Létrehozása esélyeihez
szinte minden kézenfekvô volt, a nyugateurópai országokban, fôként a teljesen
agymanipulált Németországban.
Mindez csak nekünk, magyar emigránsoknak volt hihetetlen, az nyilatkozott
meg az itt idézett Újévi gondolatok (1979)
címû írásban eképpen: hogy „a szovjet
kollektív gazdálkodás csôdje hozza majd
meg a változást.” Akkor ez józan megérzés
volt, jóslattá az élet avatta.
Csapó Endre

lezettjei, az új arisztokrácia, mindezt
a szocializmus vívmányaként hirdetik.
Moszkva újabban eléggé engedékeny csatlósaival szemben. A legfeltûnôbb a románok viselkedése, ami
egyúttal rámutat a háttérre is: alig
merne a kis mócország ugrálni az
oroszlán torkában, ha nem Amerika
bátorítaná Titóhoz hasonló viselkedésre. Románia készséges partner ahhoz
az amerikai politikához, ami érezteti
Moszkvával, hogy be van kerítve, és
határai mentén bármely szomszédja
hajlandó ellene fordulni. Kína határozott lehorgonyzása Amerika mellett
komoly figyelmeztetés Moszkvának.
És ez csak a kezdet volt, mert azonnal
megnyilatkozott a kínaiak készsége
beépítkezni az amerikai bekerítô övezetbe: baráti és együttmûködési szerzôdésre lépett Japánnal, és Hua elnök
tüntetô látogatást tett Romániában és
Jugoszláviában.
Egy emigrácós magyar író így jellemzi a kelet-európai helyzetet:
– A szovjet kitûnôen kiosztotta a
szerepeket. A lengyeleknek jutott a
„szocialista pluralizmus”. (Többpártrendszer a kommunista párt vezényszava alatt).
– A cseheknek van 77-es Kartájuk:
ôk most a divatos lázadók.
– A keletnémeteknek van ipari kapacitásuk és katonazenekaruk, amelyet nagyléptû szovjet gárdisták kísérnek.
– A románoknak van Ceausescu-juk,
aki országon belül tovább viszi Sztalin
hagyományait, s kifelé az „enfant
terrible” diplomáciai szerepét játsza.
– A magyaroknak jutott a mosolygó
„gulyáskommunizmus” szerepe. Halászlé és plasztikfokos... Csak semmi
politikai vakmerôség.
– Mindezek a szerepek gondosan elosztva melegítik a csatlósokat. Mindegyik eljátszhat egyet ... de egyik
sem valamennyit!
Mind világosabban látható, hogy a
diktatúra csak elszigetelt országokban
tartható fenn tartósan, de ahogy az
elszigeteltséget lebontja a civilizációs
fejlôdés, az önkényes uralkodásnak
enged-nie kell.
Az összeomlás elhárítására régen
feltalálták már, hogy szellemi irányzattal állványozzák körül a diktatúrát,
ami pótolja a tartó csontozatot, vagyis

szolgáltatja a nép belenyugvását,
támogatását.
Ez a szellemi irányzat a jelenkori
diktatúráknak a marxizmus. Ha
mintegy vallási meggyôzôdésévé válik a tömegnek, akkor a rendszer
megáll a lábán. Ha nem, akkor folytatni kell a hatalmi eszközök alkalmazását.
Oroszországban kevesebb gondot
okoz a terrorgépezet fenntartása;
oroszföldön a kába hit mellett mindig
ott csattogott a kancsuka. Az zavarná
meg életük menetét, ha egyszerre
szakadna rájuk a polgári élet szabadságrendje.
Közép-Európában más a helyzet. A
szocializmust fegyverrel hozták, és
akit Marx nevével vertek véresre, az
azonosít: ha kimegy az orosz, vigye a
szakállas istenét is. Ötvenhatban
együtt futottak és együtt is jöttek
vissza. Mit lehet itt különválasztani?
A magyar példa mutatja legjobban,
hogy a marxizmus nem lehet a tömegek lelki sajátja. De mert az enyhülés
is moszkvai elôírás volt, más választása nem is lehetett a rendszernek (de
vajon akart-e mást) mint azt, hogy
kiépítse az „úri Magyarországot”,
ahol egy kiváltságos hivatalnok réteg
dolgoztatja és ellenôrzi a tömeget.
Idézôjelek közé tettük az „úri Magyarország” kifejezést, mert pontosan olyan most a társadalmi szelvényezés otthon, mint amilyennek hirdették a ’45 elôtti rendszert ’45 után.
A munkásosztálynak meg kell elégednie avval, hogy „mun-káskormány” van, „munkásuralom” van, és
általában munkáskultusz van, hogy
törvény lett a munkához való jog –
most azután próbáljon ne dolgozni.
Közben kialakult az új vezetô osztály, amely a történelmi materializmus kitûnô érzékével körülvette magát hûséges altiszti osztállyal, amely
a pozícióért húzza a kantárt, pattogtatja az ostort. Ennek a rétegnek is
csak külsôség a marxizmus, altiszti
rangja és fizetése elég meggyôzôdést
öntudatoz neki.
Elég ha a felsô vezetô réteg marxista. De marxista-e valóban? Álljunk
csak meg egy pillanatra. A lexikonból
azt olvassuk: „A marxizmus legfontosabb tétele az, hogy a munkásosztály
szerepe az osztálynélküli kommunista
társadalom megteremtése”. Mármost

hogyan viszonyul ez az elmélet az új
uralkodó osztályhoz? Természetesen
hajlékony dialektikával, a filozófiaiparosoknak a feladata, hogy (állami
fizetésért) megmagyarázzák, hogy a
jelenlegi kormányzat a marxizmus
egyenes útját járja. Valahogy így:
„Elvtársak, ez komplex tudomány és
a helyes hozzáállás(!) az, ha mindenben hûségesen követjük a dicsô Szovjetuniót.”
Híre jött, hogy Magyarországon is
felütötte fejét a szamizdat irodalom.
Fiatal filozófusok egymás szórakoztatására „Marx a negyedik évtizedben”
címmel 21 tanulmányt jelentettek
meg. Egyik azt mondja benne:
– Nem érzem pillanatnyilag fontosnak, hogy kiderítsem magamról, vagy
másokról, hogy mennyire marxisták
és miért azok. Sokkal fontosabb számomra a fennálló intézményekhez fûzôdô viszonyom... Kétségtelen, hogy a
nálunk uralkodó politikai rendszer
marxistának mondja magát, de számomra, mint életemet érintô döntéseket hozó intézményrendszer okoz
gondot vagy szerez örömet...
Vagy a másikban így szövegez a
kétely:
– A többség minden további vizsgálódás nélkül elfogadta a marxista hagyományból, hogy az elmélet a munkásosztállyal van kitüntetett kapcsolatban, s aztán behelyettesítette a politikai vezetést a munkásosztály helyébe.
Nem afféle antimarxista okoskodások ezek, hanem csupán beismerése
egy számunkra nyugtalanító ténynek,
hogy az életet eligazító csodálatos világmozgató tan képlékeny, gyúrható,
csavarható anyaggá vált a „forradalom” után kialakult elsô elitréteg részére avval a céllal, hogy dekorációja
legyen a „munkáskormány” kivételezettjeinek. Az otthoni folozófusok
gondja mégis az, hogy nem értékelik
produktumaikat: „az »establishment«be beépítkezett magyar értelmiség
nemcsak a marxizmus iránt közömbös, hanem a nem felülrôl szervezett
társadalomkritikus tevékenység más
formái iránt is” – ahogy egy párizsi
marxista folyóirat panaszolja.
Mit bizonyít mindez? Nem kevesebbet, mint azt, hogy a politikai fejlôdés
a történelem ismert mintái szerint
folyik: kialakult az új elitosztály.
Az új vezetô osztály a gyakorlati
világ iránt érdeklôdik. Meg akar maradni, ezért engedelmes Moszkvának,
de ugyanakkor minden alkalmat megragad arra, hogy kapcsolatokat építsen nyugat felé! Ez a kapcsolatépítés
nem szovjetellenes, nem szalad elôre,
mint 56-ban, de nem is Magyarország
függetlenségéért épül, nem a kapitalizmus útjait keresi, de nemzeti törekvései sincsenek. Egyet akar: tartósítani, körülbástyázni kiváltságos helyzetét, és ha elôre néz, beilleszkedni
abba a jövô világrendbe, ami a nagyhatalmi versengések lenyugvása után
kínálkozik majd.
A jövô a sarkok lekoptatását, a színek összemosódását ígéri. Európa
Unió, Balkán Unió a láthatáron. Az
irány a nemzetköziség-, az üzlet-, a
közlekedés-, a pénzfogalom nemzetközisége, gazdasági egységek kialakulása, nagyobb mozgás, több utazás,
fejletlen államok támogatása, további
sztrájkok, infláció, áremelkedés,
munkanélküliség. Minden, ami az elmaradt országokat emeli és a fejlett
országokat visszatartja. Mert ezek a
gyakorlati elemei az országok közötti
szintezésnek, ami feltétele az egységesebb világgazdaságnak.
(Magyar Élet, 1978. december 28.)
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sa a hétfôi parlamenti bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy
hagyományos román termékként regisztráltatná az Európai Unióban a
kürtôskalácsot.
Az FM kifejtette, az oltalom a bejegyzett elnevezésre vonatkozik és az
ilyen elnevezéssel forgalmazott terméket a termékleírásban foglalt receptúra szerint kell elôállítani. A
termékleírás elfogadásához szükséges
egyeztetések már megkezdôdtek, ebben minden érdekelt fél, így mind a
magyarországi, mind a romániai érintettek részt vehetnek.
A Földmûvelésügyi Minisztérium
arról is tájékoztatott, hogy a kürtôska-

Spanyol
kerítések
A MTI jelentette ezév október 3-án,

Ceutánál minegy 250 afrikai, de a kisérletüket a marokkói csendôrség
meghiusította.
A ceutai határzár Marokkó és Ceuta
(Spanyolország egyik afrikai autonóm
városa) között húzódó kerítésrendszer.
A határzárat két párhuzamosan futó 6
méter magas szögesdróttal kiegészített kerítés alkotja, amely mentén ôrtornyok állnak a rendôrjáratok elhelyezésére és közöttük út vezet a mentôszolgálat részére. Fôldalatti kábelek
kötik össze a reflektorokat, zaj és mozgásérzelôket, valamint videokamerákat az ellenôrzô központtal. A partokat több száz katonai és rendôrjárat
felügyeli ôrhajók használatával.
A kerítés 1993-ban épült, hossza 8.4
km. Mivel az elsô kerítésen könnyen át
lehetett jutni 2005-ben háromról hat
méterre növelték a magasságát, miután néhányan a meghaltak amikor
megkíséreltek áthatolni a kerítésen.
2005. szeptember 29-án nemzetközi
figyelem irányult az incidensre, amikor migránsok százai támadták meg a
kerítést. A spanyol gumilövedékek és
marokkói éles töltények közé szorúlva
tucatnyi migráns meghalt és ötvennél
többen megsérültek.
Egy másik spanyol enklávról, Melillaról számol be Sandrine Morel a The
Guardian ezév szeptember 8-i számában. Az elmúlt 4 hónapban a 6 méter
magas és 11.5 km hosszú kerítésen át
senkinek sem sikerült spanyol területre átjutni. A cikk egyik érdekessége,
hogy a helyi csendôrség (Guardia Civil) parancsnoka Villasenor ezredes
üzenete Magyarországnak, hogy szükség van az éberségre és ez „olyan mint
egy sakk játszma”. 2014-ben megerôsítették a határ védelmet és még olyan
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A kürtôskalács Közép-Európa egyik
legnépszerûbb édessége, sütik a belvárosokban, eszik falusi vásárokon.
Mindenki szereti, mégis rendszeres a
vita körülötte.
A leendô romániai mezôgazdasági
miniszter által felvetett, a kürtôskalács
hagyományos román termékként tervezett regisztrációjával kapcsolatban
a Földmûvelésügyi Minisztérium arra
hívta fel a figyelmet, hogy az Európai
Unió által jegyzett oltalom nem földrajzi árujelzô, ezáltal nem köthetô sem
országhoz, sem egy adott néphez.
Achim Irimescu, a romániai mezôgazdasági miniszteri tárca várományo-
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hogy közel 100 illegális bevándorló
hatolt be spanyol területre Észak-Afrikában a határkerítést leküzdve. A
Marokkóba beékelt Ceuta várost védô
kerítést mintegy kétszázan rohanták
meg hajnalban. Egyesek átmászással
próbálkoztak, mások lyukat vágtak az
akadályokba, egy kisebb csoport pedig
a tengerben úszva érte el a terület
partját. Összesen 87-en jutottak be. A
spanyol és marokkói csendôrség nagy
erôkkel vonult ki, hogy megakadályozza a további tömeges beáramlást.
Legutóbb tavaly decemberben próbált meg bejutni spanyol területre
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Melbourne-i Konzuli Iroda
elérhetôségei:
Cím: 123 St. Georges Rd.,
Nth. Fitzroy, VIC 3068
(Bocskai Központ)
E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu
Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/
melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján
munkanapokon 13:00-16:00 óra között
az alábbi telefonszámon:

(03) 9486-3397

lács kiemelkedô nemzeti érték lett,
miután a Hungarikum Bizottság
döntött a Magyar Értéktárba történô
felvételérôl idén januárban.
Ezen kívül a sütemény Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjeggyel is
rendelkezô termék, amely egyedülálló
hagyományos elôállítási módjában és
kiemelkedô jelentôségû történetét és a
mai fogyasztó ízlést tekintve.
Amíg a magyarok és a románok
torzsalkodnak egymással, ne feledjük:
2007-ben az elsô, aki uniós oltalom
alatt álló földrajzi bejegyzést szerzett
a termékre, az a szlovákiai Szakolca
(Skalica) városa volt. Skalickc trdelník, azaz Szakolcai kürtôskalács néven
regisztráltatták a saját, bár a miénkkel
tejesen megegyezô változatukat.
Hogy került a mi édességünk Erdôhát
régióba, a Kárpátokon túlra? Az olasz
származású Gvadányi József ôrgróf,
irodalmár, az 1700-as évek végén költözött oda, anyja birtokára. 1785-ben
reneszánsz kastélyt építtetett és újranôsült, feleségül vette Szeleczky Katalint.
A hagyományok szerint az ô erdélyi
szakácsuk tanította meg a helyieket
az egyszerûségében is remek kürtôskalácsra, ami gyorsan népszerûvé
vált.
Juhász Gyula költô, aki 1911 és
1913-ban között a szakolcai királyi katolikus fôgimnázium tanára volt, írta
le elôször a helyi gasztro-tradíciót -–
egyébként a város közepén található
kastély archaikus látványkonyháján
máig sütik: aki arra jár, kóstolja meg,
a diós-cukros változat tökéletes, mesterien harmonizál a helyiek izgalmas
kékfrankos borával, a Rubinnal.
törvény is életbe lépett, ami megengedi, hogy a határôrök azonnal
visszaküldhetik Marokkóba a kerítés
kiskapúin át a migránsokat mielôtt
azok menedéket kérhetnének. A kerítésre olyan finom hálót helyeztek ami
megakadályozza, hogy a kerítést meg
lehessen fogni. A kerítés mellett egy
út van ahol a határôrök és csendôrök
gyorsan eljuthatnak a határsértés
színhelyére. A határvédelemben segítség jön a marokkói hatóságoktól. Azt
az emigráns tábort ahol a kerítés
közelében a határsértôk várták az alkalmat, hogy spanyol területre jussanak a marokkói csendôrség felszámolta.
Az u.n. nyugat-balkáni országokban
az Ausztriába illetve Németországba
özönlô migráns tömegek gondja miatt
már több helyen már nemcsak beszélnek a kerítésekrôl, hanem cselekednek
is. Szlovénia már döntött, hogy kerítést
építenek a horvát-szlovén határon. Ennek egyik következménye lehet, hogy
a horvát-magyar és a szerb-magyar
határnál megint tömegesen megjelennek a migránsok.
Közben azok a felelôtlen európai politikusok és brüsszeli bürokraták akik
nagy számokkal dobálóznak és emigránsok millióit készek befogadni, azok
ne prédikáljanak „európai szolidarításról”, hanem inkább gyôzzék meg
saját állampolgáraikat arról, hogy ez a
jó, helyes és hasznos.
S amíg ez folyamatban van, sürgôsen
fogadják el Orbán Viktor tanácsát,
hogy a legfontossabb feladat a schengeni határokat Görögországban megvédeni.

Kroyherr Frigyes

2015. december 3.
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A vajdasági magyarok olyan lehetôséghez jutottak a magyar kormánytól
kapott 50 milliárd forint jóváhagyásával --- amely vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztésre fordítható ---, amilyen lehetôséget az elmúlt
kilencven évben még sohasem kaptak
--- hangsúlyozta Pásztor István, a
legnagyobb délvidéki magyar párt, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
A keret nagy részét egy 30 milliárdos
hitelprogram teszi ki, a maradék 20
milliárd vissza nem térítendô állami
támogatás. A támogatás egy középtávú, ötéves fejlesztési tervre vonatkozik, a pénz pedig évente érkezik a következô három év során --- mondta
Pásztor István a Magyar Szó címû újvidéki napilap hétvégi számának adott
interjújában.
A VMSZ három évvel ezelôtt kezdett
kidolgozni egy terület- és gazdaságfejlesztési programot, ami az idén készült
el, a magyar kormány pedig támogatni
tudta az elképzeléseket. „Természetesen a magyar kormány részérôl
tizenöt éve folyamatos jelzéseket és
biztatást kaptunk arra, hogy amiben
tudnak, szakmailag segítenek, és ha a
program elkészül, és a körülmények is
megfelelôek lesznek, számíthatunk a
támogatásukra” --- fogalmazott a
VMSZ elnöke. Hozzátette: „nagyon
elégedett vagyok, és nem túlzok, ha azt
mondom, hogy boldog is, de nemcsak
az összeg miatt, amelyik Atlasz-hegység nagyságú, hanem azért is, mert ez
a döntés újra igazolta azt, amit az elmúlt öt évben folyamatosan tapasztaltunk, hogy a magyar kormány által
kimondott mondatnak a cselekedet
szintjén is van következménye”.
A programmal kapcsolatban, amelyet
a VMSZ készített, a politikus elmondta,
hogy az elkészítésben gazdasági szakemberek is részt vettek, és „a program
figyelembe veszi a szerbiai valóságot,
illeszkedik mindazokhoz a fejlesztési
elképzelésekhez, amelyek ebben az
országban készültek el”.
A támogatásra vonatkozó pályázatok
várhatóan január végén jelennek meg,
„a program elsôsorban a magyar vállalkozókat próbálja helyzetbe hozni,
erôsíteni, de nem kizárólag ôket,
ugyanis nem zárjuk ki azokat sem,
akik velünk együtt élnek” --- magyarázta Pásztor István. Ugyanakkor leszögezte, hogy a pályázatok elbírálása
szakmai elvek, nem pedig párthovatartozás alapján történik majd.

„Az, hogy valaki melyik párt tagja, e
pályázatok elbírálása során nem játszik szerepet, csupán az a szempont,
hogy a pályázó mennyire komoly vállalkozó, bizonyított-e már, alkalmaz-e
embereket, és mi az a terv, amit az
asztalra tesz.
Már elôre visszautasítom a még meg
nem jelent vádakat, amelyekrôl tudom, hogy majd elhangzanak ezzel
kapcsolatban, és ismétlem, hogy minden nyilvánosan fog történni, és szakmai elvek alapján” --- szögezte le.
A programban a legnagyobb hangsúlyt a mezôgazdaságra, a turizmusra,
valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezik majd, a
cél pedig az, hogy megállítsák, illetve
visszafordítsák a fiatalok külföldre
vándorlását.
***
Nyolc év után ismét van Magyar Ház
Szarajevóban --- mondta Labossa
Bence, a szórványban élô magyarság
támogatását szolgáló Petôfi Sándorprogram boszniai ösztöndíjasa az
MTI-nek.
Közlése szerint a 70 négyzetméteres
kulturális központ a bérleti díját fedezô Bethlen Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása
révén nyílhatott meg Bosznia-Hercegovina fôvárosában, ott, ahol 2007-ig
mûködött a létesítmény anyagi okok
miatt bezárt elôdje.
A Magyar Ház a térségben élô magyarok központjaként egyszerre lesz
könyvtár, magyar filmek vetítésének
helye, de otthont ad nyelvtanfolyamoknak, gyermekeknek szóló foglalkozásoknak, kulturális és gasztronómiai eseményeknek, elôadásoknak is.
Labossa Bence elmondta: Magyarország segítségével így egyre több és
színesebb programot tudnak szervezni
a szarajevói magyarok, akik 1992-ben,
a város három éven át tartó ostroma
kezdetén hozták létre szervezetüket, a
HUM Magyar Polgárok Egyesületét.
A szervezetnek jelenleg mintegy ötven tagja van, de a tevékenységük
révén mind több magyart sikerül bevonni programjaikba --- tette hozzá.
Szólt arról is, hogy Bosznia-Hercegovinában mûködik egy másik ilyen
központ is, amely a Banja Lukában és
környékén élô mintegy száztagú magyar közösséget szolgálja; ennek helyét és fenntartását az ország Szerb
Köztársaság nevû entitása biztosítja.
***
Történetében elôször egy piktográfot,

méghozzá a sírva röhögô emodzsit,
vagyis érzelmek kifejezésére szolgáló
hangulatjelet választotta az év szavának a tekintélyes brit szótárkiadó, az
Oxford University Press netes szótára,
az Oxford Dictionaries.
A szótárkiadó a londoni központú
SwiftKey informatikai céggel együttmûködve böngészte át a legnépszerûbb
emodzsik egy részének statisztikai
adatait, megállapítva, hogy a hivatalosan arc örömkönnyekkel elnevezésû
hangulatjelet használták a legtöbbször
a világban 2015-ben.
A SwiftKey szerint a gyôztes hangulatjel a Nagy-Britanniában idén használt összes emodzsi 20 százalékát, az
Egyesült Államokban használtak 17
százalékát tette ki, ami jelentôs növekedést jelent az elôzô évi 4, illetve 9
százalékhoz képest.
Maga az emodzsi kifejezés is virágkorát éli: a szó már 1997 óta jelen van
az angol nyelvben, és 2015-ben több
mint háromszorosára növekedett a
használatának gyakorisága az elôzô
évhez képest –-- olvasható a szótár
honlapján.
A sírva röhögô hangulatjel, amely a
szótárkészítôk szerint a legjobban
tükrözi a 2015-ös év szellemiségét és
hangulatát, egyebek közt olyan kifejezéseket utasított maga mögé, mint
az ad blocker (reklámblokkoló), a dark
web (az internet sötét oldala, amely a
nyilvános világhálótól szinte teljesen
elzárva mûködik), a lumbersexual (edzett testû, rendezett szakállú, „favágó”
stílusú férfi) és a refugee (menekült).
***
Az amerikai kormány nem támogatja
tovább a csimpánzok bevonásával
végzett orvosi élettani kutatásokat.
Francis Collins, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) vezetôje szerint az intézmény nemsokára
búcsút vesz utolsó ötven csimpánzától
is és egy szövetségi védett területre
költözteti az állatokat.
Az NIH 2013 júniusában jelentette
be, hogy jelentôsen csökkenti a csimpánzok bevonását az általa támogatott
orvosi élettani kutatásokba és mindössze ötven példányt tart meg az esetleges jövôbeli kutatásokhoz. Collins
szerint azonban azóta „egyetlen új
orvosi élettani projektet sem hagytak
jóvá”.
Az amerikai hal- és vadvédelmi szolgálat mindeközben idén nyáron bejelentette, hogy veszélyeztetettnek minôsítette
a
fogságban
élô

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road,
Brighton East 3187
Tel.: 9592 4222

email: cafe@hartartplus.com.au
www.hartartplus.com.au

csimpánzokat, ami azt jelenti, hogy a
kutatóknak ezentúl engedélyt kell
szerezniük, ha olyan vizsgálatba
akarják bevonni ezeket a majmokat,
amelyek esetleg ártalmasak lehetnek
számukra.
Collins szerint az intézet ötven csimpánza egy louisianai szövetségi vadvédelmi hálózathoz kerül, amint lesz
hely az állatok számára. Az intézetvezetô ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a döntés kizárólag a csimpánzokra vonatkozik. Mint leszögezte, az
NIH továbbra is folytatni és támogatni
fogja a más fôemlôsök bevonásával
végzett kutatásokat.
***
Franciaország „menekültstátuszt” ad
az Iszlám Állam dzsihadista szervezet
által fenyegetett mûtárgyaknak --–
jelentette be kedden Francois Hollande francia államfô az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 38. ülésszakán.

„A menekültjog embereket illet meg,
de a menedék jár a mûtárgyaknak, a
kulturális örökségnek is” –-- fogalmazott beszédében a francia elnök.
Jelezte, hogy az intézkedés az alkotói
szabadságról szóló törvényben fog
szerepelni, amelyet a jövôben vitat
meg a francia parlament.
„Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ásatási engedélyeket ad ki, adót
szed olyan javak után, amelyek aztán a
feketepiacra kerülnek olyan közraktárokon keresztül, amelyek a csalás és a
pénzmosás melegágyai, akár Európában is” –-- mondta Francois Hollande.
Franciaország ezért vámellenôrzést
vezet be a kulturális javak importjára,
és beilleszti jogrendszerébe az ENSZ
Biztonsági Tanácsának azon határozatait, amelyek megtiltják olyan kulturális örökségvédelmi javak kereskedelmét, tárolását és szállítását,
amelyek törvénytelenül kerültek ki
egyes országokból –- közölte a francia
elnök.

Tabulam & Templer Homes for the Aged

31-41 Elizabeth Street,
Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai származású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért,
kérem forduljon
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au
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Egy változatos élet
margójára

A „Not an Ordinary life„ címû
könyv, valójában egy életrajz, amelynek fôszereplôje és írója, Hódy László.
Egy nagyon öszinte --- önmagát nem
óhajtja különbnek feltüntetni, mint
amilyen valójában ---, egyenes, izgalmakkal telített, igazából „nem mindennapi életet„ vetít elénk.
Nem jár messze az igazságtól Lindsay Gaze OAM, amikor azt írja,
hogy Hoolywood-i film forgatókönyve
is lehetne. Mindjárt hozzá tenném itt:
--- Ki tudja még, hogy mit hoz a jövô?
Két testvér Hódy János és László
fivéri szeretete és egymás segítése is
végig vezetôdik a könyvôn, egészen
János végtelenül szomorú haláláig
(89.)
A fivérek kimagasló teljesítménye a
kosárlabdázásban, melyen keresztül
betekintést nyerhetünk a kommunista
éra élsportolóinak életébe.
László 1952-ben a Helsink-i olimpiai
kosárlabda csapatban benne volt. A
Hódy fiúk benn voltak a válogatott
csapatban, mely 1953-ban Moszkvában az Európa-i kosárlabda bajnokságon második helyezést ért el (ezüstérem).
1954-ben a fôiskolai világbajnokságot megnyerték (aranyérem). 1955ben az európai bajnokságon aranyérmesek, legjobb kosárlabda csapat a
világon a Hódy testvérekkel együtt, a
magyar volt.
Miért volt mégis az, hogy László a
gimnázium elvégzése után nem nyert
felvételt a Testnevelési Fôiskolára?
A könyvben a sikereiket és a körülményeket, mindent megtudunk.

A Hódy fiúk szülei és nagyszülei
sem jellemezhetôk a „mindennapi”
jelzôvel. Az anyai nagypapa „Nagy
úr” is egy érdekesnél jobb jelzôt érdemlô egyéniség. Hódy János az
édesapa, gyermekként állami gondozásban volt, ami az 1910. év elôtt és
után nagyon sanyarú életet jelentett
egy kisgyermeknek. Ez a gyermek
azonban, fiatal felnôttként egy
cipôgyár --- 40 dolgozóval ––, és egy
cipôszalon tulajdonosa lett. Az akaratot, tetvágyat és munkabírást volt
kitöl örökölni gyermekeinek. Ez az
ember a kommunizmusban kapitalistaként lett megbélyegezve.
Egy szép és szorgalmas édesanya és
egy jóképû édesapa gyermekei, nem
csoda, hogy szintén azok lettek.
Az 56-os Szabadságharc és a Forradalom után János és László mennyaszonyaikkal Irénével (Irene) és
Verával elhagyják Magyarországot,
ahol jövô nem várt rájuk. Szüleik
egyetértésével teszik ezt, otthon
hagyva az idôközben két kisfiúval
Zsolttal (aki akkor 9 éves volt, most
ügyvéd otthon), Szabolccsal (akkor 7
éves volt, most itt él Melbourneben)
és Ildikóval (a várva várt kislánnyal
(akkor 3 éves volt, otthon él) gyarapodó családot.
Hogy a két idôsebb Hódy fiúnak,
hogyan zajlik itt Ausztráliában az
életük, milyen kalandokon megy át
László, mindig új kihívásokat keresô
lénye azt, érdemes megtudni. Itt is
bekerül a kosárlabda válogatott keretbe és Tokióban is ott van az olimpián. A sportéletérôl, családjáról, kislányáról Adriról, válásáról, munkáiról, hölgyekrôl az életében, minderrôl Önök is tájékozódhatnak.
A nagy változás életében, Évivel
való találkozása, aki igaz szeretetet,
munkatársat, közös kikapcsolódást,
valamint hittársat jelent neki. Úgy
néz ki, hogy egy nyughatatlan lélek
32 éve egyenesbe került.
Aki nagyon szeret olvasni az ezt a
könyvet nem tudja letenni, mert
olyan izgalmas. A könyben nagyon
szép képillusztrációk is vannak, tehát
a benne szereplôk személyes ismerôseinkké válnak.
Azért, hogy színesebb legyen ez a

rövíd könyvismertetét, magát Hódy
Lászlót is megszólaltatom, aki szívesen válaszol kérdéseimre.
Mi volt az a belsô kihívás, ami arra
ösztönzött, hogy megírd életed történetét?
Az elsô indittatásom Beretka Gyuszi barátom, nagybátyjának életregényét olvasva (aki a huszas évek
végén jött ki) támadt, aki számomra
történelmet írt, ami átvitt egy más
világba, így mélyen rögzödôtt bennem.
A másik pedig az, hogy én vagyok a
legidôsebb élô tagja a családomnak,
aki még a nagyszülôkat is ismerte. A
történelmi háterekkel, amit átéltem,
úgy éreztem, hogy ezt tovább kell adnom.
Ahogy kezedbe veszed a könyvedet
mit érzel, milyen érzés kerít hatalmába?
Ezzel a könyvvel én az életemnek a
játékát befejeztem. Ez a könyv nekem többet ér mindennél, ez megmarad, egy európai bajnokság elmúlik. Ez volt az én utolsó vállalkozásom
az életben, amit magamra vállaltam.
Én a sportnak a tandíját megfizettem.
Csapatjátékos voltam mindig, ami nagyon fontos. Most a családi összefogásból feleségemmel, lányommal
meg tudtam csinálni valamit, amit
hátrahagyok.
Ahogy visszanézel az elmúlt 81 évre,
hogyan jellemeznéd magad mind embert? Amennyiben valaki elolvassa a
könyvedet nyilván nem mentes attól,
hogy ezt maga is megtegye. Mit gondolsz?
Amit érzek az, hogy hét és fél milliárd ember él a világon, abból én egy
vagyok, de bizonyos tulajdonságokkal
rendelkezem, ami jó. Mindig a maximumot próbáltam kihozni magamból,
úgy a sport, mint a munka területén.
Egy híres amerikai sportoló azt
mondta: „A sikeres ember az, amikor
a maximumot nyujtod, kitudod hozni
magadból”. Amit én megtettem, azt
hiszem a maximumot kihoztam magamból. Tovább kell menni, tenni a
dolgokat, ezért voltam sikeres.
A Hódy név, ha elhangzik valahol az
emberek arcára mosoly derül. Hiszen
azok a „csodálatos Hódy fiúk” (ahogy
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valaki írta), a kosárlabda koronázatlan
királyai, ma már egy fogalom. Mit
jelentett és jelent ez neked?
Tulajdonképpen én már régóta nem
akarok a múltból élni. Mindent, amit
kaptam és megmaradt, haza vittem
Magyarországba.
Kitüntetéseket?
2000-ben az olimpiai fákját, amivel
futottam. A halhatatlan sportoló nagy
plakettjét. A nagy serleget, amit a
csongrádmegyei Tanácstól kaptam.
Már 72-ben amikor Új Zélandba
mentem, teljesen új életet akartam
kezdeni és más területen bebizonyítani a képességemet. Ambiciózus voltam.
Mit jelent neked a szeretet, barátság
és az Istenbe vetett hit?
A barátság és szeretet mindenkinek
kell. Én mindenkit barátomnak tartok, nem biztos, hogy ôk is úgy érzik.
A szeretetre nagy szükségünk van.
Azt jelenti, ha téged szeretnek akkor
megis becsülnek és értékelnek.
A múltnak a felidézése kettôsséget
jelent nekem. Örülök neki, de egyben
szeretnék túllenni rajta, túltenni magam, de természetesen büszke vagyok rá a 60 évvel ezelôttre. Viszont
azt szeretném, hogy most amit teszek
és tudok adni azért szeressenek, azért
értékeljenek.
A vallás egy erôt ad, egy jó gondolkodási módot. Amikor Éva 2000-ben
másodlagos rákot kapott és 50 százalékos lehetôsége volt az életben maradásra a babtista hittestvérek szeretete és imája tartotta ôt életben. Én
akkor megfogadtam, ha ô életben
marad az életem mások segítésére és
az öregek, szegények ápolására, pártfogására fordítom. Azóta azt teszem
Évával együtt.
Hódy László 2005-ben a Magyar
Köztársaság Aranykereszt érdemrendjét kapta meg az arany kézilabda
csapat ötvenedik évfordulójára. Jövô
év májusában haza repül, amikoris a
Kosárlabda Szövetség a hatvanadik
évfordulóra hívta meg.
Még nagyon sok szeretetben megért
évet kívánunk egy rendkívüli embernek, feleségével Évivel és családjukkal együtt.
„A világon a legjobb érzés, ha valaki adni tud valamit, annak akinek szüksége van rá.” --- mondta
Hódy László.
Bagin Lívia

Hódy László önéletrajza egy kalandos és változatos
történet. Mint Európa bajnok, aki két országot
képviselt az olimpiai jatékokon: Magyarországot 1952-ben
és Ausztráliát 1964-ben.
Ez a figyelemreméltó önéletrajz kibontakozik az 1940-es és
50-es években amikor Magyarország elveszitette a világháborút
és azt követte egy félelmetes kommunista politikai és gazdasági
rendszerváltozás. Az 1956-os forradalom elbukott és 22 éves
korában menekült lett.
Annak ellenére, hogy nyelvtudás és szakma nélkül, nehéz körülmények között
kellett egy új világban új életet kezdeni László sikeres volt. Végül pedig megtalálta
az élet értelmét hitében.
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Tóth Ilona és 1956: M. Kiss Sándor történész új könyvében arra keresi a választ, miért vállalt magára a
fiatal medika egy olyan gyilkosságot,
amelyet nem követhetett el.
1956. november 16-án vette át a forradalmi ellenállás központi szerepét a
Domonkos utcai kórház Tóth Ilona
vezetésével. M. Kiss Sándor Csalogányvadászok címû, meglepô összefüggéseket feltáró új könyvében arra
keresi a választ, miért vállalt magára a
fiatal medika egy olyan gyilkosságot,
amelyet nem követhetett el, és mit tett
maga által is elismerten Kádár János,
hogy a per végül halálos ítélettel záruljon. Ötvenhat hôseinek emlékezete a
rendszerváltásig és azután, avagy Kádár Jánostól Kádár Jánosig.
Ön ötvenhatban még csak tizenhárom
éves volt. Mikor hallott elôször Tóth
Ilonáról?
–-- 1987 nyarán az Egyesült Államokban tartott Itt-Ott konferencia vendége
voltam, a többi között Püski Sándor
meghívására. Németh László 1943-as
szárszói beszédérôl tartottam elôadást.
A konferenciát követô elôadókörút
elsô állomásaként az író lánya, Németh Magda közremûködésével jutottam el a torontói Magyar Házba,
ahol a „hôsök falán” egy Tóth Ilonáról
készült egész alakos festmény is függött. Az elôadásomat követô szûkebb
körû beszélgetésben többször szóba
került a neve. A kádári megtorlásokról
akkor már elég sokat tudtam, de Tóth
Ilona történetének részleteivel nem
foglalkoztam. Az ott hallott információk –- így a hazai, hivatalos verziókkal
szemben megfogalmazott kételyek -–
azonban emlékezetembe vésôdtek. Ezt
követte 1989. június 16., amikor már
itthon is felolvasták a nevét a Hôsök
terén. Kálváriáját a rendszerváltozás
után ismertem meg részletesebben,
amikor Kahler Frigyes barátom
hivatalból foglalkozott a Tóth Ilonaüggyel. Évek múltak el, szaporodtak a
jegyzetek, s végül 2007-re megszületett
A Csalogány elszállt címû könyv,
amelyet már Kiss Rékával közösen
írtunk meg. Abban a munkában arra
vállalkoztunk, hogy --– amennyire
lehetséges –- felfejtsünk egy bonyolult
ügyet, rekonstruáljuk, mi köze lehetett
Tóth Ilonának egy ember feltételezett
megöléséhez a Domonkos utcai kisegítô kórházban. A most megjelent
Csalogányvadászok címû könyv viszont már arra keresi a választ, vajon
miért vállalta el a terhére rótt cselekményt Ilona, és hogyan maradt meg az
emlékezete a társadalom tudatában.
Az ávóségetô titkos krematórium
legendája
–-- A most megjelent könyvbe
belekerült egy egészen új epizód is: a
forradalom tizedik évfordulóján a
hatalom valamiért tanácsosnak látta
ismét elôhúzni a Tóth Ilona-kártyát.
–-- Évekkel ezelôtt egy diákom kezébe akadt egy 1966-os per, amelyben
ismét felbukkant Tóth Ilona neve.
Ebben egy Pap István nevû fiatalembert azzal vádoltak, hogy 1956
novemberében agyonlôtt egy férfit.
Az ô ügye, akárcsak Tóth Ilonáé,
„egyszerû” gyilkosságnak indult, s végül arra a képtelen történetre futtatták
ki, hogy Tóth Ilona és társai 1956
novemberében krematóriumot mûködtettek a Domonkos utcában, ahol
az általuk megölt ávósok holttesteit
égették el. A Pap-dokumentáció
egyébként több mint tíz zárkaügynöki
jelentést is tartalmazott, s ebbôl világosan kiderült, hogy a zárkaügynök,
természetesen a kihallgatók utasítására, miként eszkaláltatta az ügyet,
hogyan került a képbe Tóth Ilona.
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„Vissza akartam adni a becsületét”
M. Kiss Sándor történész Tóth Ilonáról és ‘56-ról
Kirajzolódott elôttem, hogy a kihallgató tiszt és a zárkaügynök együttes
manipulációja következtében hogyan
vették rá Papot, hogy magát mentendô
egy, a valóságtól merôben idegen történetet kreáljon. Amellett, hogy személyi összefüggéseket is találunk a
két történet között, a legfôbb tanulsága
ennek az anyagnak az volt, milyen
eszközökkel dolgozhattak annak idején
Tóth Ilona kihallgatói.
–-- A Csalogányvadászok megírásához
a Pap-per mellett több új forrást is
használt?
–-- Újra végigolvastam a Tóth Ilonaügy hozzáférhetô teljes anyagát, különös figyelmet fordítva a fellelhetô
ellentmondásokra. Emellett azt is vizsgáltam, hogy a történetben szereplô
személyeket milyen indítékok motiválhatták. Ugyanilyen szempontból végigolvastam jó néhány más peranyagot
is, mert kíváncsi voltam, hogy azokban

a kihallgatók milyen technikát használtak. Ezekbôl az anyagokból világosan kiderült, hogy miként születhettek a zárkamagány szürreális
terében a szürreális vallomások. A
Tóth Ilona-ügy és más ügyek összevetésébôl nyomon követhetô -– legalábbis szerintem --–, hogyan kerítették
be 1956 végén, 1957 elsô felében a
medikát, és újra igazolva láttam elsô
könyvünk alapállítását, mely szerint
akkor és úgy nem történhetett meg az
úgynevezett Kollár-gyilkosság, ahogy
a peranyagban szerepel. Hogy pontosan mi történt és kivel --– a rendelkezésre álló anyagok alapján --–, azt
ebben a könyvben sem tudtam rekonstruálni. A valótlanságokat lehet
bizonyítani, a teljes valóságot azonban
szinte képtelenség feltárni. Sok volt
elítélt történetét ismerem, egyre világosabb, hogy ki milyen megfontolások
alapján vállalta a harcot 1956-ban, de a

Kovács Lôrinc:

Az egyház a jóléti világban
A maga nevében, mondhatni hiánypótló egyházirodalmi alkotással „Az egyház
a jóléti világban” könyvvel lepte meg az olvasó közönséget Kovács Lôrinc a
queenslandi egyházközösség lelkipásztora. Tudomásom szerint hasonló egyháztörténeti mû Komjáthy Aladár 1986-os „A kitántorgott egyház” címû
munkáján kívül nem jelent meg. A tartalomjegyzéket olvasva úgy tûnik, a
könyv a református gyülekezeti elöljáróknak, tagoknak íródott, de az átlagolvasó közönség is sok kérdésre kaphat választ.
Megismerjük a jóléti társadalom szerkezetét, az emigrációra gyakorolt hatását, és magyar emigráció közel százötven éves történetén keresztül a református egyház életét szolgálatát és nem utolsó sorban az egyház jövôképét jelen
szekularizált társadalmunkban. Nagy érdeme a könyv szerzôjének, hogy igen
széleskörû kutató munkát végzett és mint gyakorló lelkész, hasznosíthatta a
saját Észak-Amerikában (Pittsburgh) valamint Ausztráliában szerzett lelkészi
tapasztalatait is.
Nyugodtan mondhatjuk a kiadvány egy igazi kuriózumnak számít. Mint
nemrég megtudtuk Nt. Dr. Kovács Lôrinc úr a Komáromi Selye János
Egyetemen megszerezte a doktorátust gyakorlati teológiából, amihez a
queenslandi gyülekezet tagjai, barátai és tisztelôi nevében szívbôl gratulálunk.
Büszkék vagyunk, hogy queenslandi gyülekezetünknek ilyen lelkipásztora van,
aki egyházi hivatása mellett társadalmi tisztséget, a tiszteletbeli konzuli megbízatást is ellátja.
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teljesség érdekében igyekeztem megérteni az ávósok motiváltságát is. A
forradalom az ÁVH-t teljesen szétverte, épp ezért a tisztek mérhetetlen
dühvel álltak neki a kihallgatásoknak.
A dokumentációból világosan kiderül,
hogy számukra a tények körültekintô
felderítése nem volt fontos. Úgy fogták fel, hogy aki ellenük fordul, azt
meg kell semmisíteni. Hogy ezt miként érik el, az mindegy. A lényeg,
hogy ôk maguk igaznak érezzék a politikai indítékot, ami miatt a pert megcsinálták.
–-- A könyvben úgy fogalmaz, Kádárnak édes mindegy volt, ki lesz a
fôszereplôje a pernek, egyszerûen
szüksége volt valakire, akire rá lehetett bizonyítani az „ellenforradalmárok”
brutalitását. Miért felelt meg erre a
célra Tóth Ilona?
–-- Aki nem volt börtönben –-- magamat is beleértve --–, nem tudhatja, mit
jelent egy olyan fülkébe bezárva lenni,
ahol bokáig feljön a talajvíz. Napokon
keresztül egyedül lenni, csak a villanykörte vibrál, szinte égetô az egészségügyi eszközök hiánya, s ráadásul ugyanezt nôként megélni még szörnyûbb…
Hogy a fizikai és szellemi megpróbáltatásokat ki hogyan állja ki, arról csak
elképzelése lehet, de tudása nem. Ennek a pernek –- mint annyi másnak -–
nemcsak történeti, hanem emberi
oldala is van.
–-- Éppen az emberi oldal miatt írta
meg a Csalogányvadászok címû könyvet, amelyben azonban egyetlen szó
sem esik a kínzások lehetôségérôl.-–
Nem akartam fölösleges vitákat. Nekem meggyôzôdésem, hogy kínozták,
de egyértelmûen nem tudom bizonyítani.
Grósz Károly mondta:
–-- B. Tóth Matild, aki elsô fokon
halálra ítélte Tóth Ilonát és két társát,
jóval késôbb bevallotta, hogy pártutasításra cselekedett.
–-- Beszédes, hogy B. Tóth Matild a
kegyelmi kérvény benyújtásakor Ilona életére szavazott, és a halálos ítéletet végül a népbírók voksa alapján
szabták ki rá. Egyszer egy hölgy keresett meg, aki a bírónô osztálytársa
volt, s az ô elmondása szerint az
ítéletre vonatkozó direkt kérdésére B.
Tóth Matild csak annyit mondott, „a
párt kérte tôlem”. Bizonyítani ezt sem
lehet, de vannak ráutaló jelek. Grósz
Károly mondta el 1989-ben egy zárt
bizottsági ülésen, annak idején Kádár
János arról számolt be neki, hogy egyegy üggyel kapcsolatban mindig kikérte az illetékes szervek felelôseinek
a véleményét. Egyetlen alkalommal
lépett közbe saját maga, amikor a
Thököly úton egy orvosnô megölt egy
rakodómunkást, és a bíróság nem
akarta halálra ítélni. Akkor követelte,
hogy tekintsék az ügyet köztörvényesnek, s hozzanak halálos ítéletet.
–-- Mi volt Kádár legfôbb motivációja?
–-- Kádárt és a „muszkavezetôket” --–
ahogy akkoriban vele együtt a társait
is nevezték –-- 1956 novemberében
gyûlölet övezte itthon, ami érthetô is
volt. Hányszor történt meg az a történelemben, hogy egy magyar politikus
kimegy külföldre, majd a külföldi hatalom által támogatottan hazajön, átveszi a hatalmat, és lövet a népére,
amelynek már nincs a kezében fegyver? Kádár alapvetô célja az volt, hogy
hatalmát bármi áron is, de konszolidálja. 1956 novemberében egy
beszédében jelezte, hogy a kommu-
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nisták és a baloldaliak –-- nyugaton is
–- azt kérik a párttól, hogy mutassák be
az ellenforradalom brutalitását, és a
magyar párt eddig ennek nem tett eleget. Kádár egy interjúban –-- amelyet
egy nyugati újságírónak adott --– ráadásul „el is szólta magát”, amikor azt
mondta, nagyon sajnálom Tóth Ilonát,
de azt a rakodómunkást még jobban,
akit megöltek. Kádár ebben az interjúban két gyilkosságról s egy csoporton belülrôl menekülô feljelentôrôl
beszélt, tehát a legutolsó forgatókönyvet még nem ismerte, mondhatnánk,
egy brosurával el volt maradva. Mindez egyértelmûvé teszi, hogy politikai
ügyrôl volt szó. Egy olyan embert kerestek, akire ezt a történetet rá lehetett
lôcsölni. Kádárnak mindegy volt, hogy
ki lesz a dráma fôszereplôje, neki azt
kellett bizonyítania, hogy itt egy olyan
borzalmas folyamat indult el, amelyet
ha nem állítanak meg, szörnyû dolgok
történnek. Világosan kimondja: rá kell
bizonyítani a brutalitást a felkelôkre.
Ennek a pernek ez a lényege, s ez számunkra hamar világossá vált. Ám a
történet ettôl még lehetett volna akár
hiteles is. Sok más egyéb bizonyíték
mellett –-- amirôl mindkét könyvben
szó esik –-- most csak egyre utalok. A
belügyi laboratóriumokban végzett
vizsgálatok egyértelmûen bizonyítják,
hogy az exhumált személyt nem úgy
ölték meg, ahogy azt Ilona vallotta.
Major Tamás közbelép
–-- Gáli József és Obersovszky
Gyula halálos ítélete ellen világhírû
mûvészek sokasága tiltakozott, ön
azonban nagyobb jelentôséget tulajdonít annak, hogy Gobbi Hilda
biztatására Major Tamás is közbelépett az életükért. Hogyan lehetett
Major ilyen nagy hatással Kádárra?
–-- Nem Kádárra volt ô nagy hatással,
csak megtestesítôje volt annak a felzúdulásnak, amelyet a két ítélet váltott
ki az emberekbôl. Gálinak október 6án mutatták be nagy sikerrel a Szabadság-hegy címû darabját a József Attila
Színházban Gobbi Hilda fôszereplésével. Ismert ember volt, miként
Obersovszky is. Az emberek sírtak,
amikor a rádióban hallották a halálos
ítéletet, és ez hamar eljutott Kádárékhoz, s fölmérték, mivel érnek el
célt. Ha azzal, hogy fölakasztják ôket,
biztosan megteszik, de mivel úgy tûnt,
jobb döntés megkegyelmezni nekik,
életben hagyták ôket. Tóth Ilona viszont akkor még ismeretlen volt, kivégzése az arctalan felkelôk sokaságának is szólt.
–-- Ha tisztában van vele, hogy a hiányos, hamis peranyagokból valószínûleg sosem lehet rehabilitálni a medikát,
miért foglalkozik mégis ennyi éve
Tóth Ilonával?
–-- Történész ugyan ilyet nem mond,
de most már, a két könyv után talán
megtehetem. Nagyon megszerettem
ezt a lányt. Amit a társai meséltek róla,
abból a fennmaradt történetek szerint
kiderült, kitûnô ember volt. Én nem a
töretés, hanem a történés menetét
próbáltam rekonstruálni, és hogy miként tesz tönkre egy embert a hatalom
gátlástalan kegyetlensége. Nem rehabilitálni szerettem volna Tóth Ilonát,
hanem vissza akartam –-- akartuk --–
adni a becsületét.
–-- A kötet egyik legizgalmasabb része az, amelyben a jelenkorba kígyózik
a Tóth Ilona-ügy. A könyvben egyébként is szép számmal szereplô interjúrészletek, idézetek, vallomások kiegészülnek az MSZMP KB titkos
ülésének
jegyzôkönyvanyagával.
Megszólal Grósz Károly is, aki, mint
kiderül, nem is ismeri a medika ügyét.
Ez általános jelenség volt a nyolcvanas

években?
–-- Ötvenhat sokáig névtelen, arctalan
volt, pedig ezek az emberek nagyon is
megérdemlik, hogy arcot, nevet adjunk nekik, emlékezetünk részeivé
váljanak.
–-- Amikor lakossági fórumokon,
rendhagyó történelemórákon beszél
róla, kiemeli ôt a legendából, amit köré
épített az utókor?
--– Tóth Ilona egy olyan személyiség
volt, akit minden-fajta mitizálás nélkül
is lehet szeretni, tisztelni és példaképnek tekinteni.
–-- Mi a mûfaja a könyvnek?
–-- Szakmunka, amely a tudományos
ismeretterjesztés eszközeit is használja. Szerettem volna egy olvasóbarát
kötetet írni, és ezáltal közelebb vinni
az ügyet az érdeklôdôkhöz. Tervezem
még egy könyv megírását.
–-- Az mirôl szól majd?
–-- Ötvenhatról. Azt az ötvenhatot
szeretném megírni, amit én ismerek,
kicsit tágabb horizonttal, mint amenynyi a tényanyagból összeszedhetô.
Ahogy telik az idô, egyre fontosabbá
válnak az egyes emberek megélt ’56jai, amennyit ezekbôl még rekonstruálni lehet. Van egy tanulmánykötetem,
amelynek a címe: Utak 56-hoz, utak 56
után. Arról a folyamatról szeretnék
írni, amely 1945-tôl elvezetett 1956-ig,
majd a rendszerváltásig és a mai
közgondolkodásig.
Ránk lôttek
–-- Ilyenkor, október-november táján
gondol az akkori élményeire?
–-- Természetesen. Igaz, akkor másképpen élte át az ember azokat az eseményeket, mint ahogy most, érett fejjel gondol vissza rájuk. Ahogy múlnak
az évek, úgy telnek meg új és újabb
tartalmakkal az emlékek. Ebben az országban életek százezrei mentek tönkre vagy nem teljesedtek ki, mert volt
egy pillanat, amikor szinte az egész
társadalom egyszerre mondta ki, hogy
elég volt. Ezt az erkölcsi tartást –-- ’56
lényegét –-- kell ôrizni magunkban.
Annak idején, október 23-án délután
éppen szenet lapátoltam le a pincénkbe. Aztán bementem a lakásba, és bekapcsoltam a rádiót. A következô élmény Beethoven és a golyók süvítô
hangja volt. Aztán a tüntetô tömeg
látványa a gyôri börtön elôtt. Mi is ott
voltunk az emberek között az osztálytársaimmal. „Szabadítsuk ki a rabokat”
–-- hangzott a felkiáltás. Éppen akkoriban tanultunk az 1848-as szabadságharcról, Táncsicsot is kiszabadították,
hát át tudtuk érezni a lelkesedést. Egy
újabb kép és hang: golyók süvítése, de
most nem a rádió szól, ránk lônek. Ez
önmagában is borzalmas élmény volt.
Késôbb, évtizedek elteltével, az iratanyagokat tanulmányozva döbbentem
rá, hogy az egyik golyó –-- amelyet
közvetlen közelrôl lôttek ki --– egy
tizenöt éves fiút sebzett halálra, tôlem
vagy húsz méterre. Lehettem volna én
is. Aki hallotta november 4-én a Nagy
Imre-szózatot, nem felejti. És egy
tárgyi emlék is eszembe jut ebbôl az
idôbôl: a fröccsöntött Kossuth-címer,
amelyet a kiskabát hajtókája alatt
hordtam még sokáig. Aztán a felejtés,
a napi lét, majd tíz évvel ’56 után --–
éppen a Pap-per idején –-- nyolc-tíz
Eötvös kollégista gyûlik össze a
Pilvaxban. Mindegyikünk felolvas egy
Petôfi-verset. „Uraim –-- szól ránk a
jóindulatú felszolgáló --–, kicsit halkabban!” Azóta is minden év október
23-án leülök a szoba egyik sarkába,
és elolvasok egy verset. ’56-ért, még
élô és már nem élô valahai társaim,
barátaim emlékére.
Sashegyi Zsófia
(Magyar Nemzet)
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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

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

szolgálatai
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. december 6-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),
1 órától „Jön a Mikulás” gyermek program
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
SPRINGVALE (VIC)
2011. december 6-án, vasárnap du. 3 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
NSW. SYDNEY
2015. december 6-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. december 6-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. december 6-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. du. 2 órakor
Bibliaóra
2015. minden hónap harmadik vasárnapján
du. 2 órakor Istentisztelet
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.

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit vallási
megkülönböztetés nélkül

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

A Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
(Watkins Street bejárat.)

Belépôdíj: mely tartalmazza a kétfogásos vacsorát 50 dollár,
Gyerekeknek 14 év alatt 15 dollár
Kitûnô zenekar, azok, akik múlt évben a Hilton-i megemlékezéses
estén szórakoztattak minket a 70-s, 80-as, 90-es slágerekkel.
Asztalfoglalás: Nt. Dézsi Csaba 0414 992 653
Csutoros István 0407 683 002, Csutoros Júlia 9439 8300
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A Sydney
zarándok út
margójára

Amikor belevágtunk a Sydney zarándok út megszervezésébe elég
hamar azt éreztem, hogy talán ez
nekem egy kicsit korai. Idegen országban, szokásokban, ismeretlen
hagyományokban... eligazodni nem
volt egyszerû. Nem elôször, de ezt
is egy picit túl aggódtam.
Az indulás elôtti estén minden oda
tettem a Jóisten kezébe. Azt mondtam Neki: én ennél többet nem
tudok tenni, legyen Ô aki rendezi,

S ahogy felemeltem a fejem, s a
végeláthatatlan
embertömegre
néztem, egy fôorvos szavai csengtek vissza a fülemben, aki ötvennégy májusa és ötvenöt júliusa között kezelte a bíborost a Gyûjtôben.
„Mindszenty visszatérô álma volt
–- mondta a fôorvos –-, hogy ômiatta
indítja el az Úristen a harmadik
világháborút.” A mondatot ezekben
a napokban, a szörnyû francia
terrortámadás után visszahallom.
Több elemzô ugyanis már a harmadik világháborúról beszél, ami a
nyugati civilizáció és a radikális
iszlám között zajlik. „A bíboros
egyre azt ismételgette –-- folytatta
az emlékezô –-, hogy: »Nem tehetek
mást, Tanácsos úr, minthogy azért
imádkozom, ne indítsa el az Úristen
ezt a szörnyûséget.«” Mi Atyánk, ki
vagy a mennyekben…
Az ének hangja szállt, és feloldotta
bennem a rémületet. Boldogasszony
anyánk… És újfent az ima –-- s egy
másik orvos szavai: „Negyvenöt kiló volt, csont és bôr, amikor megérkezett a Gyûjtôfogházba. Posztóruhában. Én szereztem neki egy rendes öltönyt, örökmécsest, keresztet,
könyveket, térdeplôt. Ekkor már
oldódott a légkör körülötte.” A
Gyûjtô rabkórházában külön helyiséget alakítottak ki a számára. A
zárt területre csak két orvosának

A Melbournei Regnum Marianum
Egyházközség melléklete
Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106
és Varga Emôke
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vezeti a zarándoklatot.
Ezt a közös 5 napot én úgy éltem
meg Veletek, hogy valóban az Úr
az aki igazgatja az utunkat. Sokszor
lógott az esô lába, de egyszer sem
áztunk el. Amit elterveztünk az út
során meg tudtuk valósítani. Nem
kellet rohannunk és így mindig volt
idôn mindenre viszont sehonnan
nem késtünk el. Szépen imádkoztunk, énekeltünk szent énekeket,
de volt helye és ideje a viccnek és a
nótának. Volt egy remek sofôrünk
aki valóban egy áldás volt számunkra.
Maga a búcsú ünnep pedig felemelô volt. Dénes atya és a helyi
magyar közösség példásan meg-

szervezett mindent és ott találkozhattunk a Magyar Köztársaság
nagykövetségének a munkatársaival is.
Összességében hálás vagyok az
Úrnak, hogy engedte megélnünk
ezt a csodás 5 napot, valamint azt
hogy folyamatosan ott munkált velünk és értünk. Hálás a vagyok a
híveimért, akikkel utaztam, mert
én Velük ezt igazi zarándoklatként
éltem meg. És valóban az az érzés
munkál bennem, hogy ez volt itt az
elsô, de nem az utolsó. Hamarosan
hirdetem a következôket.
Isten áldjon Titeket!

Misi atya

asztalra, amelyet Mindszenty egyik Mindszenty visszatérô álmától
szobájából dobtak ki. Csendesen nem tudok szabadulni. Ezzel fekmegközelítette a bútordarabot, s szem le, ezzel ébredek, ezt mesélem
amikor senki sem látta, kihúzta a családi körben, s most az olvasókfiókjait. Néhány irat volt még ben- nak is: a bíboros visszatérô álma
ne, és többek között egy felbe- az volt, hogy ômiatta indítja el
csülhetetlen ereklye: Mindszenty az Úristen a harmadik világháJózsef iskolai bizonyítványa. Az borút.
atya gondolt egyet, zsebre vágta, és …de szabadíts meg minket a
hazavitte. A bizonyítványban gonosztól. Ámen.
egyetlen szó többször ismétlôdött:
ráztak.” És bocsásd meg a mi vét- a jeles. Vajon hol lehet most ez a
Kô András (
keinket…
Magyar Hírlap)
bizonyítvány?
Elképzeltem, ahogy Mindszenty
november negyedikén reggel kísérôjével átmegy az amerikai nagykövetségre. De hogy a Parlamentet
Honlap: www.regnummelbourne.com
körülzáró szovjeteknek ne legyen
8.30: Wantirna - Szent István templomban
gyanús, a télikabátjából kilátszó reCim: 760 Boronia Rd. Wantirna VIC 3152
verendáját feljebb csípteti, és így
indul útnak. Ezt egyik „testôre” me12.00: Balaclava – St. Colman's templomban
séli majd el arra a nehéz órára emCim: 293 Carlisle St. Balaclava VIC 3183
lékezve. „A szemei szikrát vetetAz Árpád Otthonban
tek.” A térdepelôk és imádkozók
minden
hónap
második szerdáján 11-tôl szentmise
mondataira ma is emlékszem: „BeA Geelong-i Szent László központban
szélt latinul, németül, egészen jól
Geelong
/ Lovely Banks, 55 Lovely Banks Road VIC 3221
angolul, görögül egy keveset…”
minden
hónap második szombatján szentmise.
„Meg akarta keresztelni a börtönben a gyerekemet…” „Mindig hajA nyári idôszámitasban 16.00-tól a téliben 15.00-tól.
lottan járt és ritkán mosolygott…”
Havonta egyszer diákmise Balaclaván
„Halkan beszélt, kimérten, prédiGitárral, dobbal...fiatalos énekekkel
kátori stílusban…” És ne vígy minHavonta
egyszer ebéd a Balaclava-i plébánián
ket a kísértésbe…
Azokban a félelmet keltô években
Érdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106
az egyik atya az esztergomi prímási
palotában járván felfigyelt egy író-

Térdepeltünk és
imádkoztunk huszonnégy
évvel ezelôtt,
Mindszenty József újbóli
eltemetésekor.
volt szabad belépnie, vagy az ô engedélyükkel bizonyos személyeknek. …legyen meg a te akaratod…
Huszonnégy évvel ezelôtt újratemettük a bíborost. Moriendum est
omnibus. Mindenki halandó. És
bûnös is? Egyáltalán lehet bûn
nélkül élni? Hiszen az nem is élet.
Ezt még néhány keresztény szentek is sejtették. Térdepelés közben
jutott eszembe, amit a másik orvos
mondott: „Már a kiszabadítása
után, amikor november elsô napjaiban a Várban fogadta a látogatókat,
mi is felmentünk hozzá Füst Milánnal és Ignotus Pállal, és könyörögtünk neki, hogy ne mondjon
beszédet, mert bárhogy alakulnak
a dolgok, szinte biztosra vehetô,
hogy visszahelyezik Esztergomba.
Aztán Tildy Zoltán rábeszélésére
mégis felolvasta azt a szöveget,
amit az államminiszter a bíboros
nevében fogalmazott, s amit késôbb annyiféleképpen magya-

Magyar Nyelvû Szentmisék:
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Tisztelt Szerkeztôség!
A Magyar Élet 43. számában (2015.
nov. 12.), jelent meg a tudósítás
„Ötvenhatos ünnepély Sydneyben”
címmel.
Sajnos a cikk nincs aláírva, így nem
tudni írója nevét, aki beszámol egy
elôadásról, ez esetben egy megemlékezésrôl. Vegyen annyi fáradságot,
hogy kiteszi mega elé a mûsorlapot.
Azon ugyanis sorjában ott van a
szereplôk neve. Így nem történhetett
volna az, hogy kimaradok a színpadon
szereplô emlékezôk sorából. De sikeresen eltüntetett a beszámoló írója,
holott ez meglehetôsen nehéz feladat.
Hisz én Boldizs András a 6.2-es
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magassággal, 103 kg-al a színpadon állva, nem semmi. Mégis
eltüntem a cikkbôl. A mûsor elsô
részében szerepeltem a Magyar Életben is megjelent, „Csak egy napig
volt velünk a Szabadság” címû versemet mondtam el és 10 éves korom
emlékeit az 56-os Forradalom és
Szabadságharcról.
Vitéz Mécs János barátom pedig
nem a mûsor elsô, hanem a szünet

utáni második részben mondta el
nagyszerû versét. Tudom, egymásmellett ültünk.
Mindezt azért tartottam szükségesnek leírni, mert 56-os emlékezésrôl
van szó, ezt én örömmel és teljes
tisztelet adással megtettem. És az 56os megemlékezésben nem ismerek
tréfát.

Boldizs András Melbourne-i Magyar Iskola

ballagási ünnepsége

Az idén egy tanulónk tett érettségi
vizsgát magyar nyelvbôl. Kevésnek
tûnhet egy diák, de iskolánk számára
minden egyes diák nagyon értékes, és
Fábián vállalta a szombati korán kelést, autózást, az órákra való felkészülést, a sok tanulást, amivel jár a
tudás megszerzése és megôrzése. Egy
diák hangja is azt hirdeti, hogy a magyar nyelv érték, amit érdemes megtartani és ápolni. Reméljük, hogy az
elkövetkezô években is lesznek tanulóink, akik hitet tesznek a magyar
nyelv szeretete és nem utolsósorban a
haszna mellett, ugyanis a magyar
érettségi vizsga többletpontokat jelent
a végsô érettségi eredményben.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk, kedves Fábián.

Gábor Anna Mária

Az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet rendezésében
a Magyar Központ Néptánccsoport Fonó és a Cserkész csapatok közremûködésével
Szeretettel hivja Önt és kedves családját a

2015. december 6-án, 12.00-tôl
a Melbourne-I Magyar Központban
(760 Boronia Road Wantirna VIC 3152) tartandó

Jókedvét, ismerôseit, barátait, rokonait, kerti asztalát, székét, tányérjat,
evôeszközét kérjük hozza magával
GULYÁS , SÛLTHÚS/KOLBÁSZ köritéssel
Finom sütemények, hûsitô italok
Gyerekeknek „MINI VETÉLKEDÔK`` ÁLLATSIMOGATÓ
UGRÁLÓVÁR KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, TOMBOLA, LÁNGOS
Délután a MIKULÁS a gyerekeknek ajándékot oszt!
Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
Minden további informacióval szivesen állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon.
Balázs Delinke 04 32 162 907 vagy delinkeb@gmail.com

2015. december 3.

A bödecsapat
jutalomjátéka

Ünnepeljünk. Ünnepeljünk vidáman,
felhôtlenül, öleljük meg egymást, akár
még ismeretleneket is az utcán.
Talán elég lenne ennyit írni, hiszen
negyvennégy év után jövôre ismét ott
vagyunk a labdarúgó Európa-bajnokságon. Igen, vagyunk, nem a válogatott, hanem mi, magyarok, valamennyien. Semmit nem szólni, nem
magyarázni, pláne nem a fellegjáró
norvégok elleni két gyôzelmet, csak
hát mi még ilyenkor sem tudunk kibújni a bôrünkbôl, mi magyarok
vagyunk. Mindig kell valami kétely,
valami ellenvetés, valami árnyék, még
akkor is, ha egyébként tényleg száz
ágra süt a nap. Meglehet, érthetô, hiszen már annyit, de annyit magyaráztuk a futballt, annyit csalódtunk,
annyiszor becsaptak bennünket, anynyiszor éreztünk megaláztatást, anynyiszor lopták el a hitünket, hogy az
elég lenne Európa összes válogatottjának. Meg hát úgy látszik, a mi népünk már az uráli ôsidôkben úgy lett
összeszerkesztve, hogy még a napsugaras napokon is vigyen esernyôt
magával. És jó ideje azt hisszük --–
Puskásékat is feledve --–, hogy a magyar genetikailag alkalmatlan a futballra.
Nem, nem az ellendrukkerekrôl van
szó –-- bár ma politikai okból néhányak
Orbán-gyûlöletében ilyeneknek sem
vagyunk híján --–, elôadásukban olyan
gyanús sport lett a futball, mint Rákosi
pajtásnál a lóverseny és a tenisz, nemcsak ôk érzik kicsit gyanúsnak a sikert, hanem mintha az egyszerû gyalognép sem szállna nagy-nagy
eufóriájában a fellegekbe, mint ahogyan egykoron egy Albert-csel, egy
Bene-beadás vagy egy Farkaskapásgól után. Nem. És talán nem
csak azért, mert akkor ôk még tényleg
helyettünk is cseleztek, adtak be, bombáztak a hálóba. Kádár népe egy ilyen
diadal után majd kiugrott az overalljából, és az uralkodó osztály másnap,
az esztergapad mellett, ezer százalékra
teljesítette a tervet. Azt mondták, úgy
látszik, a boldog szocialista ember a
termelésben is jobban helytáll, még
akkor is, ha történetesen egy szeren-

Lecke a britteknek

Zágon Zac 14 éves teremfocit
(futsal) játszó magyar származású
fiatalembert, már bemutattuk olvasóinknak. Ezuttal angliai túrájukról
számol be:
„Játszottunk Skóciában, Angliában
és Walesben. A legtöbb idôt, a felét
Walesban töltöttük, mivel nagyon közel van Angliához és egy csomó szereplésünk volt ott is.
Amikor befejeztük a tornamentet
Walesben átmentünk Skóciába játszani, ahol 4 napot voltunk, majd

MAGYAR ÉLET

SPORT
csés meccs után órákat töltöttek azzal
az üzemcsarnokban, hogy „visszajátsszanak” egy-egy gólt, vagy az akkori Király Gábor valamelyik bravúrját. Kaput pingáltak a mûhely
falára, újságpapírból labdagombócot
gyúrtak, s ha úgy adódott, a mûvezetô
is beszállt, az ipari tanuló meg labdaszedônek megfelelt. Mégis égett a
munka az emberek keze alatt. Nem
tudom, hogy manapság a graffitisek
pingálnak-e futballkaput, a gyerekek
gyúrnak-e még rongylabdát, és van-e
még hely a hazában, ahol az iskolatáska
a kapu, mindenesetre ez az Eb-re jutás
jót tesz a magyar futballnak. Nem is az
a hárommilliárd-hétszázmillió forint,
amely most becsorog az MLSZ-kaszszába, sokkal inkább a társadalmi légkörnek, a lelkek épülésének, a gyerekek pálya- és példaképválasztásának.
El nem mondható, mennyivel másabb
lesz majd az Eb idején úgy leülni a
tévé elé, hogy mi is ott vagyunk. Igen,
akkor biztosan „mi” lesz a válogatottból, és nem „ôk” kapnak majd ki. És
aligha fordul majd elô –-- mint ahogyan
az amerikai vébén nem is egyszer
megesett –--, hogy hol is van az az
egzotikus ország, ahonnan érkezni tetszett, mert a csapatok között nincs
olyan, hogy Hangeri. Nem Hangri,
azaz Éhes inkább? Hát, most majd
nem kell magyarázkodni, s nem csupán azért, mert Franciaországban már
hallottak felôlünk. Jót is, rosszat is, de
hallottak, még a magyar futballról is.
És aligha fogja bárki is Párizsban
megkérdezni: mit keres egy magyar
az Eb-n? Bár nem biztos, hogy
végigverjük majd Európát, sôt, ez
még a legelvetemültebb magyarkodók
álmában sem fordul elô. Már csak
azért sem, mert látjuk, milyen csapatunk van. Igen, látjuk, nincs egyetlen
nemzetközileg is jegyzett játékosunk,
sôt még olyan sincs, aki nemzetközileg
jegyzett klubban bosszantaná a szurkolókat. Valahogy olyan bödecsapat
ez. Igen, mint Böde Dániel. Kicsit
mackós, kicsit suta, kicsit szertelen, de
mindenen és mindenkin átszalad, és
Angliában 2 napot töltöttünk és volt
mérközésünk is, valamint minden látnivalót, látványosságot megtekin-tettünk.
A túrát egyébként veretlenül fejeztük be.
Mikor Edinburghban voltunk, ami a
Skócia fôvárosa, ez volt a legemlékezetesebb számomra. Egy csodaszép
City, nagyon sok érdekességgel, mint
pl. a Edinburgh kastély, és a dudások
az utcán zenélnek és az építészeti
stilusok nagyon maradandó emléket
hagytak bennem.
A valódi élmény mint egy sportolónak a számtalan trófea, amit nyertünk. Az edzônknek kellett vennie
egy új bôröndöt, hogy elférjenek.
Minden versenyt megnyertünk ez
négy tournamentset jelent.
A következô évben Braziliába megyünk, remélem, hogy bentmaradok
a csapatban.
Részemrôl akadt egy kis probléma,
mert megsérültem, és ez egy heti kiesést eredményezett, mivel nem tudtam menni pár napig. De szerencsére
magától helyre jött.”
Zac további jó tanulást és a Futsalban kiváló eredményeket kívánuk.

néhanap varázsgólt lô, csodadolgokat
mûvel. Éppen ezért esendôségében is
szerethetô. Nem kell szégyenkezni,
pirulni miatta, legfeljebb, ha elpattan
tôle a labda, az ember elfordítja a
fejét. Valahogy olyan ôszinte az egész.
Itt vagyunk, mi vagyunk, tetszik, nem
tetszik, ennyit tudunk. És azt az ennyit
mindig hozzuk. Szerencsével vagy
anélkül. Ha jóban vagyunk a kapufával, ha szeret bennünket a bíró, ha
haragszik ránk a labda, tulajdonképpen
mindegy, legfeljebb az eredmény lesz
más és más.
Hogy aztán Bernd Storck kapitány
is a mennybe megy? Hát istenem,
megérdemli. Hihetetlen húzásai vannak –-- és talán még lesznek is –--, de
hogy milyen edzô, az eddig jószerivel
nem derült ki. Úgy látszik, nálunk már
annyi elég egy edzônek, ha nem
engedi, hogy lehúzza a magyar futballközeg. Maga az Eb pedig –--vele,
nélküle, szinte mindegy --– jutalomjáték, maga a futball csodája, ajándéka
magyar szurkolóknak és ellendrukkereknek egyaránt.

Béke vagy te, sport!
Lassan-lassan úgy néz ki, kétféle
sportoló létezik: akit már elkaptak, és
akit majd el fognak kapni.
Mit csinál maga, Lakat! –- förmedt rá
a negyvenes évek végén Lázár tanár
úr, a Fradi nagy öregje az újonc Lakat
Károlyra, amikor az az ellenfél tizenhatosánál letámadta a labdát. –-- Ne
rohangáljon itten! Ez úriemberek
sportja! Eddig mi támadtunk, most ôk
következnek! De még jó negyven évvel késôbb is, a nagy Johan, azaz
Cruyff azt találta mondani a csodaedzô Alex Fergusonnak, hogy ne is
álmodozzon nagy eredményrôl a
Manchesterrel, mert túl becsületes
ember ô ahhoz, hogy komoly kupa
kerüljön csapata vitrinjébe. Más kérdés, hogy aztán került, még BL-serleg
meg Világkupa-trófea is, viszont maga
az attitûd, a jóemberség ethosza mintha kihalt volna azóta a világ sportjából.
Igen, más lett, egyszerûen elhülyült a
világ. A Washington Redskins NFLcsapat például huszonhárom éve pereskedik, és azért küzd, hogy megmaradhasson a neve --– mármint a
Rézbôrûek, a Washingtonnal, úgy látszik, még nincs baj -–, amelyet 1933ban a bostoni, majd a fôvárosba áttelepülô amerkaifutball-csapat a
vezetôedzôje, az anyai ágon indián
származású William „Magányos Csillag” Dietz iránti tiszteletbôl felvett.
Mert hát ez a rézbôrûzés nem igazán
komilfó, píszí, vagyis politikailag inkorrekt, a szépszavúak szerint állítólag
sokak érzékenységét sérti. Úgyhogy
éppen itt az ideje, hogy itthon a cigányválogatott tagjai –-- vezetôikkel
együtt –-- elgondolkodjanak az újrakeresztelésen. Mi az, hogy cigány?!
Tessék csak a minden szempontból
kikezdhetetlen roma elnevezést használni, mint ahogyan jobban tette volna
Arany János is, ha a becsületes nagyidaiakkal kapcsolatban nem kezd el
cigányozni.
Hogy aztán hova tûntek az úriemberek, mikor, hol, mi romlott el a világ
sportjában, nehéz megmondani. Talán
a pénzzel, a profizmussal lett gagyi
minden, az olimpiától a futball-világ-
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bajnokságig. Megjelent a pénz, és aki
az útjába állt, azt könyörtelenül lemészárolta, lemészárolja. Huszonegy
éve, az amerikai vébé után például
tizenkét golyót eresztettek Andrés
Escobarba. A kolumbiai bekknek az
volt a bûne, hogy öngólt „szerzett” az
Egyesült Államok elleni meccsen, és
ezzel kiejtette csapatát. No nem, nem
az olthatatlan haza- és futballszeretet
oltotta ki az életét tizenkét nappal az
öngól után, valószínûbb, hogy bérmunkás végzett vele. Állítólag a bérmunkás munkaadója egyszerûen nem
tudta megemészteni, hogy nagy pénzt
bukott Escobar bûnén.
És hát nézzük csak meg, mivé lett a
világ, a korrupció mocsarába fulladt a
nem az eredmény, a részvétel a fontos
nemes eszméje! Már az atlantai, centenáriumi olimpiával is bajok voltak.
Miközben a világ a feltaláló Athénnak
„ítélte” a rendezés jogát, a Coca-Cola
mást gondolt, és mint a paraszt a párnacihába, a kasszába nyúlt, elôszedett
néhány koffernyi bankót, és megvette
Amerika Szabolcs-Szatmárjának a
rendezés jogát. Volt is aztán kemény,
mindenre kiterjedô vizsgálat, végül a
világ sportjának nem kis dicsôségére
elcsaptak néhány embert –-- talán a
portást és az éjjeliôrt –-- a NOB-tól.
Bár így is felhasadt a ponyva, a résen
egy pillanatra sikerült belesnünk a
színpad mögé. Meghalt az eszme, csak
a pénz jött helyette. Nem véletlen hát,
hogy az olimpia már régen nem az az
utolérhetetlen, feledhetetlen, felülmúlhatatlan csoda, mint ami volt az
úriemberek sportjának korában.
És persze a futball sem az már. A FIFA bôséggel kiállíthatna egy börtönválogatottat, annyi a kétkarú rabló a
vezérkarban. Talán a zürichi székház
fôportása irányítja most a nemzetközi
szövetséget, már ha ô is szabadlábon
van még. Már-már követhetetlen,
hogy ki mit adott el, ki mit vett meg,
kit fizetett le. Gyanús itt mindenki,
Sepp Blattertôl Michel Platiniig --–
úgy látszik árulták-adták-vették a vbrendezés jogát, Katartól Oroszországig. Legújabban a német szövetség
elnöke, Wolfgang Niersbach köszönt
le, mert kiderült, a 2006-os németországi vb szervezôbizottsága 2005-ben
6,7 millió eurót utalt át a FIFA-nak,
állítólag –-- nem szavazatvásárlásra -–
kulturális célra. Itt, a kultúrabarátoknál
még az adócsalás gyanúja is felmerült.
Na meg az örök, megunhatatlan, elpusztíthatatlan dopping. Már 1954-ben
arra panaszkodott a vesztes berni döntô után a magyar futballaranycsapat,
hogy mintha eldobált ampullákat láttak volna a németek öltözôjében, késôbb pedig –-- no, nem a mindenható
gender jegyében –-- bajuszos keletnémet lányokat láthattunk a világ
sportpályáin. Egy-egy embert --–
köztük magyar pólóst, atlétát vagy
súlyemelôt –-- el-el kapnak, de vidáman doppingol tovább a földgolyó.
Lassan-lassan úgy néz ki, kétféle
sportoló létezik: akit már elkaptak, és
akit majd el fognak kapni. Nem, nem
vádaskodás ez, de például Chris
Froome, az idei Tour de France gyôztese például olyan könnyedén és elegánsan hasított hegynek felfelé, mint
hajdanán Igali Szvetozár, aki velocipédjén elsôként karikázott be Budapestre. Még jó, hogy nem szivarozott
és dobált csókokat az úrihölgyeknek.
Legújabban pedig atlétákat gázolt el
a WADA-henger: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség azzal vádolja
az oroszokat, hogy államilag doppin-

golnak, mint egykoron az NDK sportolói, és minden atlétájukat felfüggesztené. Öt-öt versenyzôt meg edzôt
örökre eltiltana.
Hát itt tartunk, így halad a világ
sportja. Amely már régen nem az úriembereké. S ezen már az sem segít, ha
az éppen szabadlábon levô, zsarolással
gyanúsított Karim Benzema viszszakerül a hét végén agyonvert Real
Madrid csapatába.

Kiss László
(Magyar Hírlap)

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
A hazai labdarúgó-bajnokságban a
veretlen listavezetô Ferencváros bô
egyéves sorozata szakadt meg.
Hiába játszott óriási mezônyfölényben a Ferencváros a labdarúgó NB I
16. fordulójában, és csattant két próbálkozás végén is a kapufán a labda, az
MTK Torghelle Sándor szép góljával
megnyerte a 208. örökrangadót. Nem
lesz tehát rekorddöntés, a Fradi 34
veretlenül megvívott bajnoki meccs
után elszenvedte elsô vereségét. Ennél
hosszabb sorozatra csupán egyszer
volt példa a klub történetében, az 1931/
32-es idényben, amikor 36 összecsapást
vívott meg vereség nélkül a gárda, s
közben 22 gyôzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel bajnoki címet
nyert.
Az MTK a sikerével a negyedikrôl a
harmadik helyre zárkózott fel.
MTK–FTC 1–0 (Torghelle 31.)
További eredmények:
Videoton–-Vasas 2-0
A bajnok Videotonnak hazai pályán
egy félidônyi jó játék is elég volt a
Vasas kétgólos legyôzéséhez a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának
szombati játéknapján.
Békéscsaba–Puskás 2-1
A felcsúti együttes sorozatban kilencedik bajnoki mérkôzésén nem tudott
gyôzni, ennél is hosszabb azonban
idegenbeli nyeretlensége, ugyanis
vendégként legutóbb még az elôzô
idényben, április 18-án gyjtötte be a
három pontot. Azóta tizenegy találkozót játszott le idegenben a gárda
gyôzelem nélkül. Az utolsó helyen
csere történt, a Puskás Akadémia ellen három pontot szerzô Békéscsaba
megelôzte a Vasast.
Paks–Szombathely 2-0
A hazai csapat sorozatban ötödször
nyert a bajnokságban, s nyolc meccs
óta veretlen, legutóbb még augusztusban, a Ferencvárostól kapott ki. A vendégek kapuját Király Gábor védte.
DVSC–DVTK 1-0
A hajdúságiak immár nyolc bajnoki
találkozó óta veretlenek, míg a miskolciak sorozatban harmadszor szenvedtek vereséget az NB I-ben.
Budapest Honvéd–Újpest FC 1-2
Az Újpest legutóbb 2012 áprilisában
tudta legyôzni a kispestieket, a Bozsik
Stadionban pedig a mai meccset megelôzôen 2011 májusában nyert.

Magyar Deli
Caribbean
Gardens
Shop 2
Tel.:
0475 797 343
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Hogyan alakult ki a kalap?
A kalap eredeti rendeltetése, hogy az
idôjárás viszontagságaitól, a forró
napsütéstôl, esôtôl, hótól, széltôl óvja a
fejet. Nap ellen széles karimájú szalmakalappal védekeztek vagy vászonkendôvel --- utóbbiból fejlôdtek ki a
turbánfélék. A hideg ellen legjobban
véd a csuklya --- tudták ezt már az
ôskori vadászok is. A prémcsuklyát a
Földközi-tenger melléki országokban
az ókorban a vállgallérral ellátott szövetcsuklya váltotta fel; újra divatba
jött az európai középkorban, különösen
annak késôi századaiban. A kúp alakú
kalap valószínûleg Kelet-Ázsiából jött.
A görögök sapkaszerû, hegyes tetejû
fejfedôjét pülosznak hívták, útikalapjuk neve petaszosz. Ez látható Hermész-Mercurius fején is; a kétoldalt
elhelyezett szárnyak nem kalapdíszek,
hanem az isten gyors közlekedését
szolgálják. A római kalap neve pilleus:
a szabadság jelképe, ezért ezt kapja
felszabadításakor a volt rabszolga.
A férfikalap változatai idônként újra
meg újra feltûnnek a divatban. A 1517. század barettját a 19. században - a
romantika idején --- mûvészek viselték. Az ókorból ismert frígiai sapka a
francia forradalom idején lesz a szabadságot szimbolizáló fejfedô. Már a
16. században is volt cilinder, amely a
18. század végén jön újra divatba, a 19.
század elsô felében még utcai viselet, s
csak késôbb válik az estélyi öltözet
kiegészítô részévé.
Ha már a fejfedôket emlegetjük,
választ adunk arra a kérdésre is,
hogy mi köze van a motorok cilinderének a cilinder kalapokhoz.
A gépkocsimotorok cilindere a hengert jelenti, a cilinder kalap formája is
hengeres. A közös elnevezésnek görög
szó a gyökere, az antik görög ho
külindrosz, amely hengerítést jelent.
Miért van a kalapok szalagcsokra
mindig a bal oldalon?
Ez nem is polgári, hanem feudális
„csökevény”. A középkorban hosszú,
lengô tollal ékesítették a kalapjukat a

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre a válasz: 1. Finnországé, 2.Eisenmann Mihály, 3. Madarakkal, 4.
Nagykörösön, 5. Milos Forman, 6.
Mars, 7. A Schelde, 8. Holmia, 9.
Fazekas Ferenc, 10. Arany János.
E heti kérdéseink:
1. Kinek a hitvallása volt egyik könyvének a címe: „Legyen a zene mindenkié”?
2. Melyik állatot nevezik dromedárnak?
3. Melyik híres itáliai arisztokrata
család tagjai voltak évszázadokon át
Rimini urai?
4. Melyik ételt nevezzük barátfülének?
5. Kinek melyik mûvébôl származik
a szélmalomharc kifejezés?
6. Milyen a bor és szódavíz aránya a
házmesterben?
7. Melyik uralkodó mellékneve volt
Bíborban született?
8. Mi a neve az Orosháza mellett
fekvô gyógyfürdônek?
9. Kik voltak a szülei Korvin
Jánosnak?
10. Kinek melyik mûvének fôhôse
Pyrgopolinices?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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FORGOLÓDÁS A
DIVAT KÖRÜL
férfiak. Ezt a díszt a bal oldalon kellett
viselni, hisz jobb oldalon a kardforgató
jobb kart zavarta volna szabad mozgásában. Tehát nem véletlen és nem
divattervezôi önkény, hanem évszázados továbbélô hagyomány, mely
eredetileg célszerûségi okból alakult
ki.

kesztyût: „Nem kell a köszöneted,
hölgyem!”
Speciális kesztyû a vastag, bivalybôr
solymárkesztyû: csak a bal kézen viselték.
Úgy látszik, hogy a nôk a 13. század
elôtt Európában nem viseltek kesztyût.
Késôbb könyökig érô alkalmatosságokat szabtak maguknak vászonból. A
kesztyûviselés fénykora a 16. század
volt, ekkor már a hölgyek és urak
egyaránt finom, vékony bôrbôl készült, illatosított kesztyût viseltek. Hozományjegyzékek, arcképek tanúsága
szerint Magyarországon a 16. században általános divat volt a nemességnél,
de a 17. században már minden társadalmi réteg viseletéhez hozzátartozott.
Párizsban már 1190-bôl tudunk kesztyûkészítô céhekrôl, Magyarországon
a legrégibb adatunk a 14. századból
való. A kötött kesztyûk készítôi a harisnyakészítôkkel tömörültek közös
céhekbe.

Milyen a vaskalap?
Mindenekelôtt nyomatékosan ki kell
jelentenünk, hogy a vaskalap nem is
vasból készült kalapot jelöl. Háromszögletû posztókalap ez, amelyet a 18.
század végén a külföldi egyetemeken
járt kálvinista teológusok hoztak haza
Sárospatakra és Debrecenbe. Itt azután a teológiai professzorok hivatalos
viseletévé lett, a kollégium szigorúságát alig tûrô diákság beszédében
pedig a maradiság jelképévé vált. Az
utolsó „vaskalapot” Ferenczy József,
kassai református lelkész viselte, halálakor, 1873-ban a koporsójába tették.
Megjegyzendô, hogy ezt a háromszögû,
csókaorrú kalapot nem orrával elôre,
hanem keresztbe téve viselték.
Mióta divat a gomblyukvirág?
A vaskalapos a köznyelvben a régi- Már Casanova is említi a férfikabátra
hez, a megcsontosodott szabályokhoz tûzött virág divatját, arról azonban
mereven ragaszkodó ember jelzôjévé nem szól, hogy ezt a gomblyukba húzvált.
ták volna.
Egy mendemonda szerint 1837-ben
Mit tudunk a kesztyûviselet múlt- az angol királyi udvarban történt,
járól?
hegy Viktória királynô jegyesét, AlA kesztyûviselés az ókorban nem volt bert herceget egy szál virággal ajánáltalános. Xenophon arról tudósít, dékozta meg. Albert nyílást vágott
hogy a perzsák télen kesztyût hordtak. hajtókáján, és azon behúzta a virágot.
A görögök egyes munkákhoz viseltek Egy másik változat is van.
kétujjas kesztyût, cheirideszt; amikor Napóleon 1802-ben alapította a BeOdüsszeusz hazatér, apját kertész- csületrendet, melynek jelvénye egy
kedés közben találja: az öreg Laertész vörös szalagocska volt a gomblyukban.
kesztyût visel. Az athéni ínyencek A rend --- 40 ezer tagja lévén --viszont kesztyûben étkeztek. Általában egyáltalán nem volt zártkörû testület.
azonban mind a régi görögök, mind a Mégis a dendik egy-egy szál szegfût
rómaiak a téli kesztyû viselését is oly mélyen behúztak gomblyukukba,
nôiesnek találták.
hogy csak kis sáv látszott belôle, vaAz antik kultúra összeomlása után a gyis viselôjét bárki a becsületrend
kesztyût, mint a hatalom és méltóság birtokosának hihette.
egyik jelvényét, a fôpapság menekítette át a középkorba. A püspök szen- Ki találta fel az esernyôt?
telésekor gyûrût, pásztorbotot és Kr. e. 860-ból a ninivei Nimrud palota
kesztyût kapott. A királyok, nemesek alabástrom reliefjérôl integet felérik
és fôpapok selyembôl vagy bôrbôl az elsô napernyô. Ez szemmel látkészült, drágakövekkel kivarrott kesz- hatólag éppen úgy összecsukható volt
tyût viseltek. A lovagkorban a kesztyût használat után, mint mai, kései leszáraz invesztitúra, a hûbérbeadás, a ma- mazottja. Európában a 16. század
gasabb hivatalba iktatás jelvényének során tûnik fel, de a verôfényes kelet
tartották. A lovagok kihívás jeléül és dél árnyékot nyújtó napernyôje
ellenfelüket arcul ütötték kesztyûjük- nyugaton az esô elleni fedéllé szürkül.
kel, vagy --- finomabb formában --- a Az európai ôsesernyô halcsont borkesztyût lábuk elé dobták. Ha az illetô dázatára bôrhuzat feszült, s ez a több
lovag a kesztyût felvette, akkor az azt kilós, hordozható tetô számos családot
jelezte, hogy a harcot elfogadja. s nemzedéket kiszolgált.
Schiller A kesztyû címû balladájában A 18. század közepén jelent meg Lonmegtörtént eseményt dolgoz fel, csak donban Sir Jonas Hauway; ô az esera cselekményt helyezi át Spanyolor- nyô prófétája volt. Neki köszönheti a
szágból Franciaországba I. Ferenc ködös és esôs Albion, hogy az esernyô
udvarába. A király és az udvar elôkelôi divatjának nyugati bázisává erôsödött.
állatviadal nézésére gyûltek össze, Kezdetben nem sok sikere volt. A lonamikor egy szép és elkényeztetett doni kocsisok ugyanis féltették az esôhölgy vadállatok porondjára ejti le fél vízzel együtt bôvebben csörgô bevékesztyûjét, s gúnyosan arra szólítja fel telüket. Felbérelték az akkori
hû lovagját, hogyha annak csakugyan „huligánokat”, hogy tüntessenek elleolyan forró a szerelme, mint ahogy ne. 1750-tôl kezdve, harminc éven át
állítja, hát hozza fel a kesztyût. A lovag sétált Sir Jonas esernyô alatt London
habozás nélkül leszáll az arénába és utcáin. Gúny és szitok volt a része, de
anélkül, hogy haja szála meggörbülne, tûrt, s vállalt minden szenvedést. S vételjesíti a megbízatást. A szép Kuni- gül is gyôzött az esernyô. Megszokták,
gunda kegyes mosollyal fogadja --- a viselik, használják --- és elvesztik azóta
lovag azonban az arcába dobja a is...

2015. december 3.
Az állatorvos megbetegszik és elmegy a körzeti orvoshoz.
–-- Foglaljon helyet; kolléga –-- mondja a körzeti orvos. –-- Mi a panasza?
–-- Ja, így könnyû!
***
–-- Ha eljön a feleségem az öreg
kutyánkkal, legyen szíves, adjon be
neki egy injekciót, amitôl fájdalom
nélkül kimúlik.
–-- Rendben, uram, de hazatalál egyedül a kutya?
***
–-- Doktor úr, segítsem rajtam! Nézze, hogy remeg a kezem.
–-- Biztosan sokat iszik!
–-- Á, dehogy. A felét mindig melléöntöm.
***
–-- Pálinkát ihatok, doktor úr?
–-- Már tegnap is megmondtam, hogy
egy kortyot sem. Miért kérdi ma
megint?
–-- Gondoltam, tegnap óta fejlôdött
valamit az orvostudomány.
***
Az anya tizenéves lányával bemegy
az orvoshoz:
–-- Drága doktor úr, mit gondol,
beszélhetnék a lányommal a nemi
életrôl?
–- Beszéljen csak, asszonyom, majd
meglátja, mennyit tanul tôle.
***
Élt egyszer egy városban két
leánytestvér. Nem voltak még öregek,
de azért annyira fiatalok sem. Nem
volt senkijük, csak három macskájuk.
Borzasztóan vigyáztak az állatokra,
még véletlenül sem engedték volna ki
ôket, nehogy a rettenetes kandúrral
összetalálkozzanak, és valami bajuk
történjen. Egyszer úgy esett, hogy az
idôsebbik lány férjhez ment. Megvolt
az esküvô, a fiatal házasok elutaztak
nászútra. Másnap virradóra, kora hajnalban csöngetnek az egyedül maradt
lány lakásán. Hát a távirat-kézbesítô.
Sürgôs jelzésû táviratot hozott. A lány
felbontja, látja, hogy a nôvére küldte.
Olvassa. A szöveg a következô:
–-- Azonnal engedd ki a macskákat.
***
Vasárnap délutáni nyugalom, a
feleség újságot olvas, a férj televíziót
néz.
–-- Tudod, mit olvastam? –-- néz fel az
asszony az újságból –-- Azt, hogy a
strucc nagyon rosszul lát, viszont a
gyomra mindent megemészt.
A férj hátrafordul, és feltekint az
égre:
–-- Ó, istenem, milyen nagyszerû férj
lenne!
***
Jancsi és Juliska fiatal házasok.
Nagyon szeretnek még odahaza lenni:
ezen az estén is inkább otthon maradnak. Juliska fôz. Elkészül a vacsora,
Jancsi szónélkül elkezd enni. Juliska
megszólal:
–-- Jaj, annyira boldog vagyok, hogy
ilyen jó étvággyal eszel. Anyukám
mindig azt mondta, hogy csak két dolgot tudok igazán elkészíteni: a spenótot
és a vaníliakrémet.
–-- Igen? –-- néz fel Jancsi a tányérról
–-- És ez melyik?
***
Ebédelnek a fiatal házasok. Az ifjú
férj hôsiesen kanalazza az ételt, a
fiatalasszony pedig talán azért is, hogy
elterelje a figyelmét az ételrôl, állandóan csacsog.
–-- Tudományos cikkeket olvastam a
napokban, amelyekben az orvosok azt
írják, hogy egy felnôtt ember háromnégy kiló sót eszik meg évente.
A férj felnéz, megáll a kezében a

NA NE...
kanál:
–-- De nem egyszerre!
***
Az irodában öten dolgoznak, de csak
egyetlen telefon van. A telefonnál az
egyik idôsebb kolléga áll. A többiek is
nagyon szeretnének telefonálni, és
egyre idegesebben nézik azt, aki a
kagylót éppen birtokolja. Az egyik
nem bírja tovább és rászól:
--- Kolléga úr, elnézést, de ön már egy
órája tartja a kezében a kagylót, és
ugyanakkor egy árva szót sem szól!
Az idôs kolléga leinti:
–-- Ne zavarjon a feleségemmel beszélek.
***
Otthon szül a cigány felesége.
Egyszer csak elmegy az áram. Mire
az asszony odaszól az urának:
--- Gazsi csinálj fényt!
Gazsi gyorsan összefabrikál egy biciklihez kötött generátort. Felül, elkezd tekerni. Egy kis idô múlva hallja
a gyereksírást. Már majdnem abbahagyja, mikor a bába odaszól neki,
hogy tekerje még.
Kis idô múlva megint gyereksírást
hall, megint le akar szállni, de visszatessékelik.
Teker-teker Gazsi, egyszercsak megint felsír egy baba.
Nem bírja tovább leszál a biciklirôl. A
bába odaszól neki:
--- Tekerd Gazsi, tekerj még, még
nem végeztünk!
---- Tekeri a fene, ezek a fényre
jönnek!
***
A cigány fönt van a hajón tengerészként. Egyszer csak elordítja magát:
--- Kapitány úr, süllyed a harosz!
--- Te cigány, ez nem harosz, hanem
hajó!
Erre a cigány:
--- Ha jó volna, akkor nem süllyedne!
***
Egy cigány pecázik a folyó egyik
oldalán, a skinhead a másik oldalán. A
skinhead kifoglya az aranyhalat, a hal
pedig mondja neki, hogy vigyázzon a
három kívánsággal, mert a cigány a
dupláját kapja.
--- Elsô kívánságom: legyen tízmillió
forintom. Megkapja, de a cigány huszat kapott.
--- Második kívánságom: legyen egy
balatoni nyaralóm.
Ezt is megkapja, de a cigánynak
Malibun lesz ugyanez.
--- Harmadik kívánságom: legyen 150
izmos skinhead a hátam mögött.
***
Este van. A cigány éjjeli ôrségben
dolgozik. Az anyja meglátogatja a mûszakban, és visz neki egy kis pörköltet.
Hallja a cigány, hogy valaki jön.
--- Állj, ki vagy?! --- kiált egy nagyot.
--- Anyád! --- hangzik a válasz.
A cigány fogja a puskát és lelövi:
--- A tiéd!
***
A cigyányasszony mondja a gyerekének:
--- Gicse, menj el paradicsomért!
Egy perc múlva visszajön a gyerek
üres kézzel. Kérdi tôle az anyja:
--- Miért nem hoztál paradicsomot?
--- Mert kint volt a szomszéd a kertben.
***
A skinhead megy az utcán, meglátja
a kínait, rákiált:
--- NE HUNYORÍTS CIGÁNY!!!!!
***
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A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:50 Himnusz
00:55 Himnusz
00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:00 Híradó
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?! Vere01:20 Szenes Iván írta
02:15 Az összeesküvés
bély Iván születésnapjára Zenés filmsorozat
02:15 Úrilány szobát keres 02:10 Stammbuch - Júlia (1973) Magyar tévéjáték
Rendezte: Esztergályos
(1937) Magyar filmvígjá- asszony titkos éjszakái
Károly
ték (ff.)Rendezte: Balogh (2005) Magyar tévéfilm
Béla. Szereplők: Zilahy
Rendezte: Mészáros Péter 03:25 Magyar elsők: Az
első magyar gyárak és
Irén (Székely Klári), Ajtay 03:20 Üdítő
gyárosok
Andor (dr. Bognár Mik04:10 Család és otthon
05:50 Kívánságkosár
lós), Kabos Gyula (Csahos 04:30 Itthon vagy!
07:40 Unokáink is látni
Ödön), Somló István (dr.
05:00 HÍRADÓ
Lukács Sándor), Salamon 05:10 ANGOL NYELVŰ fogják a Várkertbazárt! A
Várbazár épülete Ybl MikBéla (Szedlacsek Márton), HÍREK
Lengyel Gizi (Jolán), Kö- 05:20 Hazajáró : Szinyák- lós tervei alapján az 1800as évek utolsó harmadában
kény Ilona (Ilka néni)
hegység 2015
épült fel. Eredeti funkciója
03:35 A DAL slágerei 05:50 Kívánságkosár
válogatás 2013
07:40 Egy élet a szőlőért. a várkert angolkertjének
szegélyezése volt, a jöve04:00 Slágertévé (1999)
Ismeretterjesztő film
delmezés szempontjából
05:00 Híradó
08:40 Térkép
boltokat helyeztek el ben05:10 ANGOL NYELVŰ 09:05 Szeretettel Hollyne, amiknek azonban nem
HÍREK
woodból. Návai Anikó
05:20 Hazajáró: Bodokiújságíró több mint 20 éve akadtak bérlői. Ehelyett
hegyég - Oltfej vidékén
él a film fővárosában, Los művészek műtermei kaptak helyet tereiben. A II.
05:50 Kívánságkosár
Angelesben. Kéthetente
07:40 A farkasok földjén
jelentkező riportmagazinjá- világháborúban az épület
súlyosan megrongálódott,
Ismeretterjesztő film
ból kiderül, hogyan él és
1961-ben nyitotta meg ka08:10 Öt kontinens
működik a valódi Holly08:40 kult.hu
wood, mi minden rejlik a puit ismét az Ifjúsági Parknak otthont adva. A 80-as
09:05 Orosz nyelvű híradó csillogó felszín alatt.
09:15 Magyarország 2001 09:35 Orosz nyelvű híradó években romló állaga miatt
bezárták, több mint 30 éve
- Családi krónikák: Fülöp 09:40 4kerék
szomorú elhagyatottságAttila és családja
10:05 Életkor
09:50 Család és otthon
10:30 Magyar történelmi ban várta feltámadását.
08:35 Rejtélyes XX. szá10:15 Médiaklikk
arcképcsarnok: Tessedik
zad - Kun Miklós műsora
10:35 Magyar történelmi Sámuel
arcképcsarnok: Erkel
11:05 ANGOL NYELVŰ 09:05 A NAGYOK portrésorozat
Ferenc
HÍREK
09:30 Orosz nyelvű híradó
11:05 ANGOL NYELVŰ 11:15 Az összeesküvés
HÍREK
(1973) Magyar tévéjáték 09:40 Magyar gazda
10:05 Kék bolygó
11:15 Stammbuch - Júlia Rendezte: Esztergályos
10:30 Magyar történelmi
asszony titkos éjszakái
Károly. Szereplők: Básti
(2005) Magyar tévéfilm
Lajos (Julius Caesar), Ko- arcképcsarnok. Fodor
Rendezte: Mészáros Péter. zák András (Brutus), Inke József .
Szereplők: Vencz Stella
László (Servius), Szilágyi 11:05 ANGOL NYELVŰ
(Szendrey Júlia), Welker
Tibor (Caecilius), Bitskey HÍREK
Gábor (Balázs Sándor író), Tibor (Antonius), Zolnay 11:15 Pótvizsga (1996)
Tóth András Ernő (Testéry Zsuzsa (Calpurnia), Győr- Magyar tévéjáték RendezZsigmond), Domonyai
ffy György (Orvos), Bilicsi te: Félix László. Szereplők:
András (Simonka), Fehér- Tivadar (Jós- Pap), Domi- Gálffi László (Professzor),
Hunyadi László (Goldvári Péter (Danyi, a juráno Pantomin együttes,
tus), Hidvégi Levente (Kocs- Köllő Miklós (pantomim flake), Egri Márta (Titkárnő), Rubold Ödön (Renmáros), Dyga Zsombor (Lo- együttes vezető).
vász), Madarász István (Lo- 12:30 Mesélő cégtáblák: A dőrfelügyelő), Rák Kati
(Miss Scoenack), Laczkovász),Albert Péter (FöldesPénzjegynyomda
vics Géza (Vendéglős),
úr), Horváth Krisztina (szí13:00 HÍRADÓ
Éless Béla (Karhatalmista)
nésznő), Kovács Kata (Szí- 13:15 Kívánságkosár
nésznő),Várnagy Kinga (szí- 15:10 Múzeumtúra - fran- 12:30 Mesélő cégtáblák .
nésznő), Müller Júlia (Direk- cia módra - I. évad 24/11.: A Fortuna fogadó
13:00 HÍRADÓ
torné), VissiAndrás (Hőssze- A Saint Denis katedrális
relmes).AKrúdy Gyula no- Francia dokumentumfilm- 13:15 Kívánságkosár
15:10 Múzeumtúra - franvellái és motívumai alapján sorozat
készült film 1849 novem15:35 Református ifjúsági cia módra - I. évad 24/12.:
Saint-Cloud parkja 1. Franberében játszódik.
műsor
12:25 Mesélő cégtáblák: A 15:45 Református magazin cia dokumentumfilmThonet
16:10 Evangélikus ifjúsági sorozat
15:35 Rome Reports 13:00 HÍRADÓ
műsor
Vatikáni híradó
13:15 Kívánságkosár
16:20 Metodista ifjúsági
16:00 Világ-Nézet
15:10 Múzeumtúra - fran- műsor
cia módra - I. évad 24/10.: 16:30 Srpski ekran Szerb 16:35 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvű magazin
Versailles mesés kertjei
nemzetiségi magazin
17:05 Ecranul Nostru
Francia dokumentumfilm- 17:00 Unser Bildschirm
sorozat
Német nyelvű nemzetiségi Román nyelvű magazin
17:35 Növényi stratégiák
15:35 Református istenmagazin
Magyar ismeretterjesztő
tisztelet
17:30 Unokáink is látni
18:30 Kult+
16:40 Roma Magazin
fogják a Várkertbazárt!
18:35 Duna anzix Búcsú
17:10 Domovina: Szlovák Magyar ismeretterjesztő
Németországtól - Passau
nyelvű magazin
film
és Niebelungok
17:40 Egy élet a szőlőért. 18:20 Kult+
19:00 Hogy volt?Karinthy
Ismeretterjesztő film
18:30 Térkép
18:35 Kult+
19:05 Hogy volt?! Oszter Márton születésnapjára
20:00 Szálka, avagy Bagi
18:40 Duna anzix
Sándor felvételeiből
19:05 Hogy volt?! Kaló
20:00 Nevetni kell, ennyi és Nacsa megakad a
torkán! 14/13.: Zsédenyi
Flóriánra emlékezünk
az egész 12/8.: Balázs
Adrienn
20:00 Üdítő
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
22:30 Ridikül
22:25 Ridikül
23:15 Kult+
23:20 Kult+
23:15 Kult+
23:20 Család-barát
23:25 Család-barát
23:25 Család-barát

Dec 10. csütörtök
00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:20 Szabadság tér ´89
02:05 Pótvizsga (1996)
Magyar tévéjáték
03:15 Magyar elsők Az
első magyar autóverseny
03:40 Virágzó Magyarország Kunhegyes
04:00 POÉN PÉNTEK Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán!
14/13.: Zsédenyi Adrienn
05:00 HÍRADÓ
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Hazajáró Csíki-havasok 2. - Alcsík ösvényein 2015
05:50 Kívánságkosár
07:40 Növényi stratégiák.
Hogy hogyan élnek a növények, az erről való gondolkodás az átlagembernél
megreked egy ponton: locsolni kell őket és akkor
megnőnek. Csakhogy a
növények nem passzívan
vegetáló lények. Megjegyzik a múlt eseményeit, megtervezik jövőjüket, és kíméletlenül saját érdekeiket tartják a legfontosabbnak. Furfangos taktikáik vannak, amelyeket csak most kezdünk igazán felfedezni.
08:40 Hazajáró
09:05 Magyar Krónika
09:35 Orosz nyelvű híradó
09:40 Tessék!
10:05 Élő egyház
10:30 Magyar történelmi
arcképcsarnok Markusovszky Lajos
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:15 Dráma a vadászaton
(1985) Magyar tévéfilm
Rendezte: Esztergályos Károly. Szereplők: KovácsAdél (Olenyka), Puskás Tamás (Kamisev, vizsgálóbíró), Gálffi László (Karnyejev, gróf), Szirtes Ádám (Urbagyin, intéző), T. Katona
Ágnes (Nagyenka), Holl
Zsuzsa (Szonja), Hollósi
Frigyes (Psehodszki), RuzsicsAndrea, Csankó Zoltán, Usztics Mátyás. Csehov
kisregénye különös szerelmi
négyszög története.
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
14:55 Múzeumtúra - francia módra - I. évad 24/13.:
Az Orly repülőtér Francia
dokumentumfilm-sorozat
15:20 A sokszínű vallás
15:35 Biblia és irodalom
15:50 Így szól az Úr!
16:00 Engedjétek hozzám
16:15 Rondó
16:45 Kvartett
17:20 Smaragd sziget
Budapesten - Ír-magyar
kapcsolatok Magyar
dokumentumfilm
18:10 Kult+
18:20 Hazajáró Fekete bérc
18:55 Hogy volt?! Piaf 100
20:00 Szenes Iván írta.
Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
22:25 Ridikül
23:15 Kult+
23:20 Család-barát

15. oldal
December 11. péntek

Dec 12. szombat

Dec 13. vasárnap

00:35 Duna anzix A mi
Dunánk
00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:25 Életművész DolákSaly Róbert 2013
02:15 Dráma a vadászaton
(1985) Magyar tévéfilm
03:55 Magyar Elsők Az
első magyar régésznő
04:10 Szenes Iván írta
05:00 HÍRADÓ
05:10ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Hazajáró Retyezáthegység 2.
05:50 Kívánságkosár
07:30 Smaragd sziget Budapesten - Ír-magyar kapcsolatok
08:25 Aranymetszés
09:15 Orosz nyelvű híradó
09:25 Profit7
09:50 Iskolapad
10:10 Magyar történelmi
arcképcsarnok Jászai Mari
10:40 Virágzó Magyarország Soltvadkert
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:15 Tornyot választok
(1975) Magyar tévéjáték
Rendezte: Mihályfi Imre.
Szereplők: Oszter Sándor
(Apáczai Csere János, professzor), Márkus László
(Basirius, angol apátpap,
professzor), Szilágyi Tibor
(II. Rákóczi György erdélyi fejedelem), Madaras
József (I.koldus), Koncz
Gábor (II.koldus), Zách
János (Kereszturi, udvari
pap), Velenczey István
(Csulai, püspök), Soós
Lajos (Rhédey, főkapitány), Horváth Sándor
(Doby, tiszteletes), Balázs
Péter (Csavaró, iskolamester), György László (Szeredai, iskolamester), Maros
Gábor (Diák), Baracsi Ferenc (Udvarmester)Apáczai Csere János (16251659) a hazai művelődés,
tudományosság és nevelésügy úttörője. Munkásságának máig ható példája elevenedik meg az 1975-ben
készült tévéjátékban.
12:45 Balassagyarmat
kincsei Horváth Endre
öröksége
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:10 Múzeumtúra - francia módra - I. évad 24/14.:
Breteuil kastélya. Francia
dokumentumfilm-sorozat
15:40 Katolikus Krónika
16:05 Isten kezében
16:35 P´amende
17:05 Milánói képeslapok
16/3.: A szabadság kerserű
íze - Márai Sándor és
Nápoly 2015
17:35 Fényút - Csáji Attila
MMA - portrésorozat
18:25 Kult+
18:35 Duna anzix Magyar
kürt a német Duna mentén
18:55 Hogy volt?! Pálos
Zsuzsát köszöntjük
19:55 VI. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál 5/5.:
Budapest
21:00 HÍRADÓ
21:30 Szórakoztató műsor
22:25 Ridikül
23:15 Kult+
23:20 Család-barát

00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
01:20 Fábry
02:35 Tornyot választok
(1975) Magyar tévéjáték
04:00 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 5/5.:Budapest
05:00 HÍRADÓ
05:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Hazajáró Medvesvidék - Nógrád-Gömöri
bazaltvidék 2015
05:50 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás
06:35 Muzsikál a mozi A
háború dalai
07:15 Fényút - Csáji Attila
MMA - portré sorozat Csáji Attila festő-, grafikus-,
szobrász- és fényművész.
rendhagyó életművének
szentelt retrospektív
kiállítás 2015 -ben a Fény
Nemzetközi Éve egyik
első jelentős eseménye volt
08:10 Magyar elsők . Az
első magyar fröccs
08:25 Kosár
08:50 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:30 Orosz nyelvű híradó
09:40 Szeretettel Hollywoodból
10:10 Bátorságpróba - Erzsébet-program a kárpátaljai gyermekekért Magyar
dokumentumfilm
11:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:15 A harapós férj
(1937) Magyar romantikus film Rendezte: Keleti
Márton. Szereplők: Rajnay
Gábor (Ilosvay Péter),
Kabos Gyula (dr. Zsengellér Bernát), Dajka Margit
(Lina), Bársony Rózsi (Erzsi), Dajbukát Ilona (Rozi),
Makláry Zoltán. Török
Dezső színdarabjából írta
Nóti Károly. Péter és Lina
válásuk után is egy fedél
alatt élnek, mert képtelenek
megegyezni közös vagyonuk ügyében.
12:40 Megyejáró Baranya
megye.
13:00 HÍRADÓ
13:15 DUNASZÍNHÁZ
A legyező (1997) Rendezte: Márton István. Szereplők: Baranyai Ibolya (Susanna, Gertruda), Csudai
Csaba (Coronato, Eravisto), Danyi Judit (Candida,
Giannina), Hegedűs Zoltán (Crespino, Rippafratta
báró), Honti György
15:10 Rejtélyes XX. szzad - Kun Miklós műsora
15:40 Hogy volt?! Verebély Iván születésnapjára
16:35 Eszmények nélkül
nem lehet élni... - Klebelsberg Kuno. Magyar
dokumentumfilm
17:25 Keresztfához megyek… 4/3.: Magyar
ismeretterjesztő sorozat
17:55 Kult+
18:00 Öt kontinens
18:30 Szabadság tér ´89
19:15 Csináljuk a
fesztivált! - Válogatás
20:00 Mindenből egy van
21:00 HÍRADÓ
21:30 Fábry
22:45 Legenda - válogatás
23:10 Kult+ .
23:15 Család-barát

00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:10 Tanulmány a nőkről
(1967) Magyar játékfilm
Rendezte: Keleti Márton.
Szereplők: Ruttkai Éva
(Balogh Éva), Latinovits
Zoltán (Balogh Sándor),
Polónyi Gyöngyi (Mádi
Zsuzsa), Bodrogi Gyula
(Mádi Péter), Kiss Manyi
(Gegucz Jolán), Páger
Antal (Gegucz Bálint),
Venczel Vera (dr. Képes
Vera), Básti Lajos, Darvas
Iván, Körmendi János
02:40 Fölszállott a páva
Középdöntő 2015
05:00 HÍRADÓ
05:10ANGOL NYELVŰ
HÍREK
05:20 Hazajáró Borlóhegység
05:50 Gasztroangyal Az
öt templom utcája (Győr)
06:45 Évszakok Balázs
Fecóval X/6. 2002
07:35 Eszmények nélkül
nem lehet élni... - Klebelsberg Kuno. Magyar
dokumentumfilm.
Rendezte: Bakos Katalin
08:30 Jónak lenni jó! Idén
adventkor a nagysikerű
Jónak lenni jó karitatív akciónk kedvezményezettje a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.Abeteg gyermekek gyógyítására, a sérült
gyermekek fejlesztésére,
terápiájára folyik a gyűjtés.
09:35 Minden tudás
10:00 Orosz nyelvű híradó
10:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:15 Fölszállott a páva.
Középdöntő 2015
13:00 HÍRADÓ
13:15 A NAGYOK portrésorozat
13:45 Szabadság tér ´89
14:30 Jónak lenni jó!
15:30 Önök kérték
16:25 Keresztfához
megyek… 4/4.: Magyar
ismeretterjesztő sorozat
17:00 Jónak lenni jó!
18:05 Életművész DolákSaly Róbert
18:55 Kult+
19:05 Gasztroangyal Az
öt templom utcája (Győr)
20:00 Évszakok Balázs
Fecóval X/6.
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - IrReality show 12/12.: A kartársfigyelő kamera 2015
22:00 On The Spot: 9 hónap alatt a Föld körül 12/7.: A 12 részes sorozatban
ellátogathatunk a világ egyik legkisebb klinikájára
a Fülöp-szigeteken, bepillanthatunk egy konzervatív
muzulmán szülészetre Gázában és lépésről lépésre
nyomon követhetünk egy
mexikói otthonszülést is. A
műsor legalább annyira
szól arról, hogy hova születünk, mint arról, hogy hogyan. A születésről szóló
sorozat különlegessége,
hogy Cseke Eszter és S.
Takács András maguk is
babát várnak. A sorozat
rajongóinak az On The
Spot Facebook-oldalán
jelentették be a gólyahírt.
22:50 kult.hu
23:15 Kult+
23:20 Jónak lenni jó!

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

Magyaros ízek
Sonkavásár
Szaloncukor

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és
munkatársai
kellemes ünnepeket
kívánnak
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek nyomozása
Házasságtörés titkos megfigyelése
0451 146-665 (Melbourne)

2015. december 3.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester
CSINOSNAK MONDOTT fiatalos
MAGYAR szépirodalmi könyvek
58 éves, rendezett körülményekkel idôsek és betegek gondozását és olcsón eladók. Karinthy, Krúdy,
között, jelenleg Magyarországon élô felügyeletét vállalja bentlakással is.
Herczeg stb.
Hívjon a 0439 545-168 telefonon.
nô, keresi korban hozzáillô hû társát
Hívjon esti órákban (02) 0427 1110.
(Sydney)
Melbourneben és környékén.
Elérhetôségeim:
b.tessy1957@gmail.com
ÜGYVÉD
Telefon: +36-30-263-8383,
Magyar állampolgársági
amennyiben nem tudnám felvenni
BUDAPESTEN
kérlek, hagyjál üzenetet.
és útlevélkérelmek,
nagy gyakorlattal és
ausztrál vízumügyek,
szakértelemmel,
CSALÁDCENTRIKUS NÔ harmoNAATI
fordítások.
mindenféle
ügyintézést,
nikus életre vágyó társat keres. Szenjogi
tanácsadást
vállal.
vedélytôl mentes vagyok. Munkaidô
Hajdu
Gábor
Forduljon bizalommal:
utáni órákban hívjon:
(MARN: 0962683)
Mob., 0447 141-931
Dr. Horváth Anna

www.gaborhajdu.com.au

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.
Wettenhall Plumbing Lic. No.
102602 Mobile: 0400 059-290

Telefon: 02 6241 5293

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

LUXUSLAKÁS ELADÓ
BUDAPESTEN

Második emeleti (lift van) 250 m2-es luxuslakás eladó.
A lakás diplomatanegyedben, fákkal szegélyezett utcában,
az Andrássy út, Hôsök tere és a Városliget közelében van,
a legmagasabb elvárásoknak megfelelôen, teljesen
felújított állapotban.

Vételár 228,000,000 HUF.

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

Az árban benne van számos bútor és berendezési tárgy,
beleértve szaunát és jacuzzi fürdôt is.
Magyar-ausztrál társaim!
Lehet, hogy Magyarországra költözést terveznek (mint én
tettem), hogy az európai utazások, gazdag kulturális élet
örömeit élvezzék, vagy új üzleti lehetôségeket, új és
izgalmas életformát keresnek kedvezô árakon.
Egy valóban egyedi, gyönyörû lakást kinálok megvételre.

Számos fotó tekinthetô meg a:

http://nsinfo.hu/lendvay.zip címen.
Az érdeklôdôket kérem, jelentkezzenek további
információért Mrs Márta Jónap-Pétery-nél a

martapetery@net-snake.hu e-mail címen.
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.

