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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
legkiemelkedôbb, különleges érdemek, kimagasló életmûvek, nemzetközi té-
ren szerzett jelentôs értékek elismerésére szolgál. A kitüntetést 2013 óta 
augusztus 20-án adományozza a köztársasági elnök.

Indul a nemzeti kutyafajták állami 
génbanki fenntartási programja
A Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) által kidolgozott program a nemzeti 

kutyafajták állami génbankjának fenntartását, az állami tenyészetekben kilenc 
magyar kutyafajta tulajdonságainak megôrzését, fejlesztését és hosszú távú, 
funkcionális tenyésztését biztosítja majd --- közölte a tárca az MTI-vel.

A közlemény szerint a program indulását V. Németh Zsolt, az FM környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelôs államtitkára a Ma-
gyar Ebtenyésztôk Országos Egyesülete és Devecser városa által szervezett 
Országos Juhász- és Pásztorkutya Kiállításon jelentette be a Bakonyerdô Zrt. 
Sárosfôi Vadászházában.

Az államtitkár közlése szerint a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi, a 
mudi, a rövidszôrû és a drótszôrû magyar vizsla, a magyar agár és az er-
délyi kopó eredeti hasznosítását és tulajdonságait ôrzô állami génbankok 
szervezése és kialakítása már elkezdôdött, a minisztérium elôkészítette a szük-
séges jogszabályi és szervezeti fejlesztéseket, és felosztotta, hogy melyik 
nemzeti parki igazgatóság melyik ôshonos magyar kutyafajtáért felel.

Az új dohánytermékek csak egységes 
csomagolásban kerülhetnek piacra

Hatályba lépett a dohánytermékek csomagolását is szabályozó kormány-
rendelet, amelynek értelmében az új cigaretta- és cigarettadohány-termékek 
csak egységes csomagolásban kerülhetnek piacra. A már forgalomban lévô 
márkák 2019. május 20-ig átmeneti mentességet kapnak.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos 
Tisztifôorvosi Hivatala az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az au-
gusztus 20-ától hatályos rendelet értelmében a csomagoláson nem tüntethetô 
fel márkajelzés, illetve védjegy, a márkaneveket és a termékneveket csak meg-
határozott színnel és betûtípussal lehet megjeleníteni. A szabályozás minden 
imázs- vagy promóciós információ alkalmazását korlátozza vagy tiltja.

A már forgalomban lévô márkák átmeneti mentességet kapnak, azonban 
2019. május 20-tól már minden cigaretta és cigarettadohány csak a rendeletben 
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Augusztus 31-én Erika, Bella név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Aida, Al-
dán, Amina, Amira, Árisz, Arisztid, 
Dórabella, Hanga, Izabella, Metella, 
Móna, Pamína, Rajmond, Rajmonda, 
Rajmund, Rajmunda, Ramóna, Regölô 
névnapja van.
Szeptember 1-jén Egyed, Egon 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Artúr, 

Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, 
Gedô, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ig-
nác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, 
Júda, Kende, Kund, Kurd, Naómi, No-
émi, Tamara, Veréna, Verita, Zádor 
névnapja van.
Szeptember 2-án Rebeka, Dorina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, 

Absolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csé-
pán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Fédra, 
Felda, Fodor, Inka, István, Kalliszta, 
Kasszandra, Margit, Renátó, Renátusz, 
René, Reneé, Stefán, Ted, Teó, Teodor, 
Teodóra, Töhötöm névnapja van.
Szeptember 3-án Hilda névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csobán, 

Gergely, Hildelita, Piusz, Tíria, Tirza 
névnapja van.
Szeptember 4-én Rozália névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ida, Ma-

rinusz, Mór, Móric, Mózes, Muriel, 
Romi, Róza, Rózabella, Rózamari, Ro-
zi, Rózsa, Rózsi, Ruszalka, Stecina 
névnapja van.
Szeptember 5-én Viktor, Lôrinc 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Albert, 

Alpár, Bertina, Enzó, Larina, Ofélia, 
Romulusz, Tárkány, Viktorina névnap-
ja van.
Szeptember 6-án Zakariás név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aldán, 

Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Hár-
kány, Horka, Ida, Magnusz, Manga, 
Pamína névnapja van.

Szeptember 7-én Regina névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Admira, 
Begónia, Dumáta, Dusán, Dusánka, 
István, Ivor, Kósa, Lél, Mábel, Ma-
bella, Márkus, Menyhért, Pszihé, Rea, 
Rege, Riana, Stefán névnapja van.

Szeptember 8-án Mária, Adrienn 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Adorján, 
Adria, Adrián, Adriána, Adrianna, Ad-
riel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, 
Koriolán, Néró, Nesztor, Szerafina, 
Szergiusz névnapja van.

Szeptember 9-én Ádám névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Gara, 
Gorgiás, Jáde, Omár, Orgona, Péter, 
Petô, Szergiusz, Sziringa, Vulfia név-
napja van.

Szent István-rend: Marton Éva és 
Makkai Ádám lett a kitüntetett

Áder János köztársasági elnök átadta a Magyar Szent István Rend kitün-
tetését Marton Éva operaénekesnek és Makkai Ádám költônek a nemzeti 
ünnepen.

A legmagasabb állami kitüntetést az államfô a Sándor-palotában Kövér 
László, az Országgyûlés elnöke jelenlétében adta át.

A Szent István-rend hazánk legmagasabb kitüntetése, amelyet csak azok 
érdemelhetnek ki, akik „sokszorosan beteljesítették tehetségük ígéretét, 
akik a mérce fölé nôttek, és ezzel másoknak is új mértéket adtak” – 
fogalmazott a köztársasági elnök. Hozzátette: „nemzetünk kiválóságai ôk, 
akik világraszólót alkottak”.

A köztársasági elnök a díjazottakról azt mondta, hogy ismerik a tehetséggel 
járó felelôsség súlyát, és bármilyen messze jártak is, érezték, hogy Magyar-
országhoz, a magyar hazához tartoznak. Hozzáfûzte: munkájukkal, mûvésze-
tükkel örömet szereznek, vigasztalnak és reményt nyújtanak, így lett tehetsé-
gük nemcsak magányos erény, hanem közösségi érték.

Az államfô Marton Évát, a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth-
díjas operaénekest méltatva azt mondta: „énekhangja hamar messzire hal-
latszott Budapestrôl”, és a zeneirodalom legvágyottabb szerepei úgy illettek rá, 
mintha a zenetörténet nagyjai neki írták volna azokat.

Marton Éva következetes, pihenést nem ismerô munkával lett a világ elis-
mert drámai szopránja –-- hangsúlyozta. Úgy vélte, amikor ma növendékeit 
kíséri e gyönyörû, mégis nagyon nehéz pálya kezdetén, személyes példáján 
taníthatja a szorgalom, az alkalmazkodni tudás, az örökös gyakorlás és a feladat 
iránti alázat fontosságát.

Áder János megköszönte az operaénekesnek, hogy a világjárásából újra és 
újra hazatért, és hangjával, tekintélyével, szakmai tudásával, kultúraszervezô 
energiájával, oktatói elkötelezettségével már évek óta itthon van.

A köztársasági elnök Makkai Ádám kétszeres Kossuth-díjas költôt, nyelvészt, 
mûfordítót méltatva kiemelte: úgy lett világpolgár, hogy közben „féltôn óvta 
hûségét az anyanyelvhez”.

Bár a nyelv határait kutatóként angolul feszegette és angolul tanított, örök 
szerelme maradt a verselés magyarul –-- mutatott rá. Úgy fogalmazott, Makkai 
Ádám „a feje tetejére állította a mûfordítás öröknek hitt törvényszerûségét”, 
hogy magyarról nem lehet jól fordítani idegen nyelvre.

A csodaszarvas nyomában címû, angolul és magyarul napvilágot látott anto-
lógia egyszerre kimagasló szellemi teljesítmény és hûségeskü a hazához --– 
mondta.

Áder János köszönetét fejezte ki Makkai Ádámnak, amiért „a nyelvészek 
tudományos alaposságával és a költôk érzékenységével láttatja, milyen érték az 
írott szó”, és hivatásának tekinti, hogy a nyelv által hidat építsen a népek 
között.

A felolvasott kitüntetési határozat szerint Marton Éva „a magyar klasszikus 
zenemûvészet rangját erôsítô páratlan nemzetközi pályafutása során nyújtott 
elsöprô sikerû címszerepei, a világ legrangosabb színpadain ünnepelt világ-
sztárok kiváló partnereként évtizedeken át színre vitt emlékezetes alakításai, 
mûvészetének lenyomatát ôrzô nagy hatású felvételei, valamint az újabb ének-
mûvész-nemzedékek felkészítését odaadóan szolgáló mûvésztanári munkája, 
illetve a magyar mûvészeti közéletet gazdagító tevékenysége elismeréseként” 
kapta meg a kitüntetést.

Makkai Ádám „a magyar kultúra nemzetközi megismertetését és jó hírne-
vének erôsítését szolgáló elkötelezett tevékenysége, fôként saját fordításában 
A csodaszarvas nyomában címmel angol nyelven megjelent monumentális 
magyar versgyûjtemény kiadása érdekében végzett munkája, valamint a világ 
számos jeles egyetemén folytatott és nagyra becsült oktatói, illetve páratlan 
költôi, mûfordítói és világszerte elismert nyelvészeti tudományos pályája 
elismeréseként” vehette át a kitüntetést.

A Sándor-palotában tartott ünnepségen mások mellett jelen volt Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság 
elnöki jogokat gyakorló elnökhelyettese, Darák Péter, a Kúria elnöke, 
valamint Erdô Péter bíboros és Alberto Bottari de Castello, Magyarország 
apostoli nunciusa.

A legmagasabb magyar állami kitüntetés a Magyarország érdekében tett 



meghatározott csomagolásban kerülhet az üzletekbe. Az új szabályozás tiltja az 
ízesített cigaretta, cigarettadohány forgalmazását. Kivétel a rendelkezés alól a 
mentol ízesítésû cigaretta és cigarettadohány, amely 2020. május 20-áig for-
galmazható, ha a mentolos ízesítést a gyártási vagy csomagolási folyamat során 
adják hozzá a dohánytermékhez.

Az ÁNTSZ kiemelte: az egységes csomagolás keresletcsökkentô intézkedés, 
csökkenti a dohánytermékek vonzerejét, megakadályozza, hogy a dohánytermé-
kek csomagolását reklámok és promóciók formájában is felhasználják, korlá-
tozza a csomagolás és címkézés során használt megtévesztô elemek alkalmazá-
sát, növeli az egészségvédô figyelmeztetések hatékonyságát. Felidézték, a 
kormány 2008 óta számos intézkedést vezetett be a dohányzás visszaszorítása 
érdekében, például attól az évtôl tilos a dohánytermékek közvetlen és közvetett 
reklámja, 2012-tôl pedig tilos a dohányzás zárt légterû közterületeken, illetve 
közintézményekben. A cél a dohányzás által okozott betegségek visszaszorítása 
és a dohányzásról való leszokás segítése  --- áll a közleményben.

A dohányzás káros hatásairól, és az életbe lépô változásokról folyamatos 
tájékoztatás érhetô el az Országos Tisztifôorvosi Hivatal (www.antsz.hu) 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetének (www.egeszseg.hu) honlapján.

Desmond Child méltatlannak érzi 
az 1956-os dal miatt kapott kritikát

Desmond Child méltatlannak érzi a támadást, ezért rendkívül meglepôdött 
és csalódott, ahogyan az Egy szabad országért (Steps of Champions) címû, az 
1956-os emlékév alkalmából, felkérésre alkotott dalát a magyar média egy ré-
sze fogadta. A dalszerzô-producer Facebook-oldalán írt errôl.

A 444.hu címû hírportál csütörtökön számolt be arról, hogy a világhírû szer-
zô, a közelmúltban magyar állampolgárságot kapott Desmond Child Egy szabad 
országért címû, minap bemutatott dala nem új, már 2007-ben elkészült és a mia-
mi sportcsapatok gyôzelmeinek tiszteletére készült.

Közösségi oldalán tett pénteki bejegyzésében Desmond Child részletesen írt 
a dal történetérôl. Mint felidézte, 2006-ban Andreas Carlsson svéd dalszerzô-
producerrel együtt kezdtek dolgozni a dalon, amelyet megmutatott barátjának, 
a Miami Egyetem akkori elnökének, Donna Shalalának. Ô arra kérte, hogy 
használhassa az intézmény megnyitó ünnepségén, és erre a szerzôk ingyen 
engedélyt is adtak, azzal a megkötéssel, hogy kereskedelmi forgalomba nem 
hozzák, mivel még keresik a szám végleges helyét. A dal akkor még nem ké-
szült el, a szöveg, a ritmika, a hangszerelés és a keverés nem volt végleges, a 
szám nem jelent meg, a jogokból senki nem részesedett a magyarországi fel-
használás elôtt --- hangsúlyozta a magyar-kubai származású, Amerikában élô 
Desmond Child.

Kitért arra, hogy amikor az emlékév, a hatvanadik évforduló keretében fel-
kérést kapott az 1956-os emlékbizottságtól a magyar forradalom hôseit dicsôítô 
himnusz elkészítésére, azonnal a Steps of Champions jutott az eszébe, a magyar 
szöveget Orbán Tamás írta meg. „Andreasszal visszatértünk az eredeti angol 
szöveghez, és újraírtuk a magyar változatból lefordított elemekkel”.

„Az angol nyelvû cím, a Steps of Champions (Bajnokok lépései) illeszthetô 
azokhoz a dolgokhoz, amelyekben a magyarok bajnokok, a hazafiságtól, a spor-
toktól, a filmtôl, a zenétôl kezdve a hihetetlenül erôteljes szorgalomig, amely 
miatt a világ Magyarországot irigyli” --- fogalmazott Desmond Child. Megem-
lítette, hogy édesapja, Márfy József, valamint öccse, Joey, aki szintén Buda-
pesten van eltemetve, nagyon közel álltak hozzá, ezért nagyon büszke arra, 
hogy az 1956-os emlékév részese lehet.

„Teljesen elfogadott szokás, hogy a zeneipar alkotói folyamata során dalok 
korai változatait vagy egyes részleteit kipróbálják, letesztelik egy kiválasztott 
közönség elôtt, és ezeket a részleteket késôbb, a végsô változatban fejezik be. Ez 
a normális módja annak, ahogy a zenei szerzeményeket megalkotják és 
létrehozzák” --- írta a dalszerzô. Hangsúlyozta, hogy a dalt teljesen ingyen, 
hazafiasságból bocsátotta a magyar állam rendelkezésére, csupán a közvetlen 
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lemezfelvételi költségeket térítik meg számukra.

„Ezért is rendkívül meglepett és csalódott vagyok azon teljes körû és 
méltatlan támadások miatt, amelyeket a magyar média egy része intézett a pro-
jekt, személyem és magánéletem ellen. Különösen bánt, hogy politikai oldalról 
közelítik meg az 1956-os forradalom elôtti ôszinte tisztelgést, amely történel-
münkben örökké élni fog” --- tette hozzá.

Desmond Child szerint a kérdés csak az lehet, jó-e a dal, kelt-e hazafias 
érzéseket a magyarok szívében, „akik tisztelik azokat, akik életüket áldozták és 
azért a szabadságért harcoltak, amelyet ma mi élvezünk és természetesnek 
veszünk”. A zeneszerzô szerint a válasza válasz ott van minden magyar szemé-
ben, akinek a dalt játssza.

Az októberi referendum nem az 
uniós tagságról, hanem a 
migráció kezelésérôl szól

Magyarország fontosnak tartja, hogy építô jellegû vita alakuljon ki a migrá-
ció távlati kezelésérôl --- közölte a magyar igazságügyi miniszter pénteken a 
szlovéniai Lendván, miután megbeszélést folytatott szlovén kollégájával.

Trócsányi László a Goran Klemencic szlovén igazságügyi miniszterrel 
lezajlott találkozója utáni sajtótájékoztatón elmondta: a migráció kezelésével 
kapcsolatban mindkét országnak felelôssége van a schengeni szabályok betar-
tásában is. „Megoldásokat keresünk, de ehhez idôre van szükség, bizalomra és 
egymás tapasztalatainak a megismerésére” --- fogalmazott a magyar minisz-
ter.

Közölte: az októberi magyarországi népszavazás „nem az európai uniós tag-
ságunkról szól, hanem egy olyan kérdésrôl, ami a migrációt illeti”.

A muravidéki magyarság központjában tartott tárgyalás kapcsán Trócsányi 
László barátjának nevezte szlovén kollégáját, akivel nagyon tartalmas megbe-
szélést folytatott. Magyarország számára rendkívül fontos a regionális együtt-
mûködés, a szomszédos országokkal való jó kapcsolat, „Közép-Európa hangjá-
nak hallatása” --- tette hozzá.Emlékeztetett arra, hogy 2004 óta tagja 
Magyarország és Szlovénia is az Európai Uniónak, és ezzel kapcsolatban átte-
kintették, hogy az EU „mennyiben tudott segítséget nyújtani és mi mivel 
tudtunk hozzájárulni az európai egységhez”. Természetesnek nevezte, hogy 
„egyes kérdésekben vannak viták”, és ezek között említette a migrációs vál-
ságot, az Európai Unió ezzel kapcsolatos intézkedéseit, és tájékoztatta szlovén 
kollégáját az Európai Unió Bírósága elôtt Magyarország által indított kvóta-
perrôl.

Trócsányi László kikérte tárgyalópartnerétôl Szlovénia álláspontját az euró-
pai szabadalmi egyezménnyel, valamint az európai ügyészséggel kapcsolatban 
is, mondván, azok kapcsán „még sok vita lesz”.

A tárgyalásokon a kisebbségek kérdésérôl is szót ejtettek, amelynek kapcsán 
Trócsányi László elismeréssel szólt Szlovénia alkotmányáról és fontosabb 
jogszabályairól, illetve örömét fejezte ki, hogy új általános törvény készül a 
nemzetiségi kisebbségekkel kapcsolatban. Mindehhez hozzátette: Magyaror-
szág is mindent megtesz azért, hogy a szlovén közösség otthon érezze magát, és 
az anyaországgal a legszélesebb körû kapcsolatot tarthassa.

Goran Klemencic a sajtótájékoztatón azt mondta: „politikai és jogi állás-
pontunk nem mindenben egyezik”, de megpróbálunk közelíteni egymáshoz, és 
„érvekkel megindokolva, baráti légkörben próbálunk választ adni” a vitás kér-
désekre. „Kölcsönösen megbízunk egymásban, ami a mai idôkben kulcsfon-
tosságú” --- jelezte.

A Szlovéniában élô magyar nemzeti közösséget érintôen megerôsítette: 
Szlovénia elkötelezett abban, hogy a magyar nemzeti kisebbség jogai minden 
területen érvényesüljenek. A kormány és a magyar nemzetiség parlamenti 
képviselôje, Göncz László mindebben konstruktívan együttmûködik --- tette 
hozzá Goran Klemencic, kiegészítve ezt azzal, hogy a két nemzeti kisebbség, a 
magyar és az olasz közösség jogait rögzítô új törvény tárgyalása már zárófe-
jezetéhez érkezett.A két ország igazságügyi minisztereinek szlovéniai találko-
zóján elhangzott: a kétoldalú megbeszéléseket jövôre Budapesten folytatják. 
Ezen felül jövôre Hévíz ad otthon az osztrák, a szlovén és a magyar igazságügyi 
miniszter kétévente sorra kerülô találkozójának a Pannon Jogász Napok kere-
tében, és ennek témája a bankok és a jog kérdésköre lesz.

Kötelességünk a nemzet határokon átívelô egységének megteremtéseA 
rendszerváltozás, a szabadság tette lehetôvé, hogy gondoljunk arra, mi történ-
jék a határon túli magyarsággal, és a magyar nemzet egységgé kovácsolásában 
nagy szerepet játszottak az elmúlt években hozott törvények - jelentette ki az 
igazságügyi miniszter a muravidéki magyarság augusztus 20-ai ünnepségén, 
ahol felidézte, hogy az öt éve elfogadott Alaptörvény a nemzet egységét dekla-
rálja határon belül és kívül, és a „nemzet határokat átívelô egységének a 
megteremtése folyamatos feladatunk, kötelességünk”.

A magyar állam már nemcsak felelôsséget érez, de egyenesen „fele-
lôsséget visel” a határain kívül élô magyarok sorsáért. A határon kívüli 
magyar közösség fennmaradása, létezésük és az anyaországgal való kapcso-
lattartásuk segítése érdekében készült el elôször az állampolgársági törvény 
módosítása, majd az egyszerûsített honosítás, végül pedig a választójog külhoni 
magyarság számára történt kiterjesztése --- emlékeztetett az igazságügyi mi-
niszter. „A nemzet egysége ma Európában csakis az európai nemzetek 
egysé-gével közösen értelmezhetô” --- jelentette ki Trócsányi László. Mint 
hozzátette: az egység törékeny dolog, „az egységet erôsítô sokszínû kulturális, 
történelmi örökség, valamint az európai és keresztény értékrend megôrzéséért 
folyamatosan küzdeni kell”. A közös értékeket veszélyeztetô jelenségekkel 
szemben „együttesen kell fellépni és határozottan” --- mondta.A politikus ezek 
közé sorolta a globalizáció kihívásait, a gazdasági nehézségeket, az egyre 
inkább terjedô közönyt, a nem is távoli háborús konfliktusokat, a nemzetközi 
terrorizmust és a migrációs válságot, amelyekre „csakis közös, aktív és haté-
kony cselekvéssel, az egység megerôsítésével találhatunk hatékony és hosszú 
távú megoldást”.
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A hírhozót meg 
elcsapták

Azon a tíz évvel ezelôtti tûzijátékon, 
2006. augusztus 20-án –- bár a petárdák 
végig az elôzetes terveknek megfe-
lelôen durrogtak, villogtak –-- senki 
sem ujjongott a fôvárosi Duna-parton. 
Ujjongott? Több százezer ember pró-
bált menekülni az orkánszerû széllel 
érkezô vihar elôl. A pánikban egymást 
taposta a kétségbeesett tömeg. Kidôlt 
fák, háztetôkrôl lesodort cserepek, 
üvegszilánkok zuhantak a járdára, au-
tóriasztók vijjogtak. Pillanatok alatt 
elképesztô káosz alakult ki. A szél több 
épület tetejét letépte, a mobiltelefonok 
megnémultak… Öt halottat és több tu-
cat sebesültet követelt az ítéletidô. Aki 
ott volt, soha nem felejti.

Miközben a meteorológia jó elôre 
megjósolta, hogy kilenc óra körül vi-
har csap le a fôvárosra, nem akadt, aki 
felfüggesztette volna a rendezvényt. 
Még a tûzijátékot sem szakították 
félbe. Hol az ég zengett, hol a petárdák. 
Mert a vihar tényleg megérkezett, és 
tragédiává fordította az ünnepet. Az is 
kétségbeejtô volt, ami a katasztrófát 
követte. Minden szervezô azt bizony-
gatta, ô tette a dolgát, nem hibás sem-
miért… Az ombudsman általános he-
lyettese utóbb találón fogalmazott: 
„Ha a viharban feleannyi ember in-
tézkedett volna, mint ahány másnap 
vizsgálatot kezdeményezett, megelôz-
hetô lett volna a tragédia”. A vizsgá-
latot vezetô (és az ünnepséget koor-
d i n á l ó ) S z i l v á s y G y ö r g y 
kancelláriaminiszter azt jelentette fô-
nökének, Gyurcsány Ferencnek, hogy 
a tragédiáért (két osztályvezetô mel-
lett) az ügyeletes meteorológus a hi-
bás. Aki a hírt hozta, hogy vihar lesz… 
Hetekkel késôbb, 2006 ôszén újabb 
vihar tört ki, de annak nem találták 
meg a felelôsét.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

A migránsoknak épp a 
Soros György által 

finanszírozott
szervezetekkel gyûlne meg 

a bajuk
Egy német felmérés szerint a mig-

ránsok nem szeretik a homoszexuáli-
sokat és szívesen élnének diktatúrában 
–- írja a 888.hu a Tagespiegel alapján.

A felmérésben részt vevô bevándor-
lók többsége ugyan demokratikus or-
szágban szeretne élni, 64 százalékuk 
mégis úgy gondolja, hogy egy ideális 
államban „erôskezû uralkodóra van 
szükség„, a közrend fenntartása érde-
kében pedig megengedhetô az erô-
szak.

„A tanulmány szerint a migránsok 43 
százaléka elítéli az azonos nemûek há-
zasságát, és nem szeretnének homo-
szexuális szomszédot. 48 százalékuk 
gondolja azt, hogy a házasság elôtti 
szexuális együttlét bûn. Többségük, 87 
százalékuk szerint a vallás magánügy, 
de csak 13 százalékuk találja elfogad-
hatónak egy keresztény és egy musz-
lim házasságát.„

A fentiek alapján a migránsoknak 
épp a Soros György által finanszírozott 
szervezetekkel gyûlne meg a bajuk: az 
Amnestyvel, a homoszexuális mozgal-
makkal. Pont azzal a hálózattal, ame-
lyik a migránsok betelepítését segíti 
elô.

Szikszai Péter
(Magyar Hírlap)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Thatcher eredményesen küzdött, az 

1984-es Fontenebleau-i csúcson jó-
részt elfogadták követeléseit, így 
London ekkortól a rá esŒ EU-s befize-
tés 66 százalékát visszakapja.

London nem kívánt részese lenni a 
schengeni rendszernek (1990), ahogy 
kimaradt az európai integráció leglát-
hatóbb szimbóluma, az euró beveze-
tésébŒl is. Nem támogatta az alkot-
mányos szerzŒdést kidolgozó konvent 
munkáját, s az EU-s dokumentumok-
ból gonddal gyomlált ki minden olyan 
kifejezést, amely csak akár burkoltan, 
de a föderalizmus elemeit tartalmaz-
ta. Ilyen volt például az alkotmányos 
szerzŒdésben a tervezett külügymi-
niszter posztja. London szerint az EU-
külügyminiszter pozíció ugyanis egy 
közös kormányt feltételez, ilyen pedig 
az EU-ban nincs. Ahogy az EU-ban 
történni szokott, hosszas egyeztetések 
után végül megszületett az EU kül- és 
biztonságpolitikai fŒmegbízottja elne-
vezés, amelyet elsŒként egyébiránt 
épp egy brit politikus, Catherine Ash-
ton viselt 2009 és 2014 között.

Természetesen a 2016-os brit nép-
szavazás mögött található társadalmi-
politikai-gazdasági megfontolások köz-
vetlenül nem származtathatók a hat 
évtizeddel ezelŒtti történésekbŒl, de 
azt érdemes kiemelni, hogy a brit 
külpolitika állásfoglalásai – némi ki-
vételt a Munkáspárt néhány politiku-
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sa jelent – figyelemre méltó módon 
azonos irányba mutatnak az integrá-
ció egészével, s annak végsŒ céljával 
(finalité politique) kapcsolatban.

A brit távozással a kontinentális 
Európának a veszteségek számba-
vétele után ismét módja lesz – a már 
elért nagyszámú közösségi vívmány-
ra támaszkodva – mindenekelŒtt az 
integráció jövŒjét érintŒ alapkérdé-
sekre, tovább a XXI. századi kihívá-
sokra válaszokat keresni. A történel-
mi alapkérdések némelyikére (Euró-
pa egészére, vagy csak néhány állam-
ra terjedjen-e ki az integráció? Mi a 
két hidegháborús szuperhatalom vi-
szonya az európai egységfolyamat-
hoz?

Kiterjeszti-e az Egyesült Államok a 
nukleáris védŒernyŒt Nyugat-Európa 
fölé? Képes-e az integrációs mecha-
nizmus kezelni a német kérdést?) A 
történelem már megadta a választ, 
viszont a finalité politique-ra vonat-
kozó ellentmondások gyakorlatilag 
ugyanazok maradtak. Mi a végcélja 
az integrációs folyamatnak? Föderális 
európai szuperállam? Európai Egye-
sült Államok? Független Államok 
Közössége? Visszatérés a nemzeti 
államok együttmûködéséhez? A 
történelmi régiók újraépülése?

Az európai integráció a második 
világháború után a nemzetállami 
fejlŒdés kudarcainak korrigálásáról, 

Esély az integráció újragondolására
s a kétpólusú nemzetközi rendszeren 
belül Európa új geopolitikai pozíció-
járól szólt. Nyugat-Európának a 
történelem a szerves integrációs épít-
kezés lehetŒségét kínálta, gyakorlati-
lag biztonságpolitikai költségek nél-
kül, míg Kelet-Európának a szovjet 
birodalomba való betagolás szervet-
len programja jutott. A szovjet tömb 
szétesése után az európai integráció 
meglévŒ problémáihoz újabb, s lép-
tékükben semmivel sem kisebb kihí-
vások társultak: a globalizáció (gazda-
ság, társadalom, kommunikáció), az 
integrációba bevonható államok köré-
nek meghatározása, az integrációt kö-
rülvevŒ térség fejlŒdésének befolyá-
solása, az új nemzetközi rendszerben 
való szerep megtalálása stb.

A kihívások globális természete (klí-
ma, demográfia, víz, migráció) az 
államok közötti szoros együttmû-
ködésen alapuló közös reagálásokat 
igényelne. Az EU azonban nem állam, 
s csak a föderalizmus eltökélt hívei 
vetítik rá Brüsszelre újból és újból az 
államiság jegyeit.

A britek távozásával a tagállamok 
az integráció végcéljára, a föderaliz-
mus alternatívájára, a tagállamok és 
a társadalmak igényeire való vála-
szok újrafogalmazására kényszerül-
nek.                     A szerzŒ történész.

egyetemi tanár (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem)

Magyarország száz százalékig meg-
védi határait, akkor is, ha Ankara 
beváltja fenyegetését, és migránsok 
tömegeit indítja el az Európai Unióba 
– hangsúlyozta Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök a Folha de S. 
Paulo címû brazil lapnak adott inter-
jújában. A kormányfŒ arról is beszélt, 
hogy „lehetetlen” kivonni a törököket 
az európai uniós vízumkényszer alól.

A Sao Pauló-i újság a magyar kor-
mányfŒ utóbbi kijelentésével kapcso-
latban emlékeztetett arra, hogy az 
Európai Unió és Törökország között 
született menekültügyi megállapodás 
egyik pontja a török vízumkényszer 
eltörlése. Ezzel kapcsolatban Recep 
Tayyip Erdogan török elnök leszö-
gezte, hogy amennyiben Brüsszel 
nem tartja magát az egyezséghez, 
Ankara menekültek tömegeit indít-
hatja el az EU-ba.

„Az európai országok nem tudják 
betartani azt az ígéretüket, amelyet 
Törökországnak tettek” – jelentette ki 
a magyar kormányfŒ, aki a Rio de 
Janeiró-i nyári olimpiai játékok va-
sárnapi záróünnepsége alkalmából 
látogatott Brazíliába.

Orbán Viktor szerint „óriási problé-
ma, érzékeny kérdés” a török uniós 
vízumkötelezettség megszüntetésé-
nek ügye, mindazonáltal Œ maga nem 
aggódik Ankara fenyegetése miatt. 
„Törökország nem tudja ezt megten-
ni, mert a magyar határ Európa be-
járati kapuja, és mi 100 százalékig 
megvédjük határunkat” – hangsúlyoz-
ta a magyar kormányfŒ.

Orbán Viktor az interjúban kiállt 
Recep Tayyip Erdogan török elnök 
mandátuma és Törökország stabili-
tása mellett.

„Ha Törökországban nincs stabili-
tás, az az egész régió problémája lesz. 
Támogatnunk kell a török kormányt” 
– hangsúlyozta, ugyanakkor hozzátet-

te, hogy a halálbüntetés esetleges al-
kalmazása – amit a török kormány 
fontolóra vett a július 15-i sikertelen 
katonai puccskísérletet kŒvetŒen – 
letérítené az unióba vezetŒ útról az 
eurázsiai országot.

A brazil újság felidézte: Orbán Vik-
tor Donald Trump amerikai republi-
kánus elnökjelölttel kapcsolatban azt 
mondta, hogy az Európai Unió számá-
ra az Œ külpolitikája a legjobb. A lap 
szerint a riói Itamaraty Palotában 
tartott vasárnapi fogadáson José 
Serra brazil külügyminiszter meg-
kérdezte a magyar kormányfŒtŒl, 
hogy valóban Trumpot támogatja-e, 
amire Orbán Viktor úgy válaszolt: 
„igen, Trump külpolitikája lenne a 
legjobb nekünk. A demokraták azt 
gondolják, hogy nem kell kontrollálni 
a migránsok Európába való belépését, 
és ez nagyon veszélyes. Trump védel-
mébe veszi a bevándorlók ellenŒrzé-
sét. Továbbá ellenzi a más országok-
ban való demokráciaépítést, és én 
ebben egyetértek vele” – fejtette ki a 
Folhának a magyar kormányfŒ.

Orbán Viktor a Dilma Rousseff 
felfüggesztett brazil elnök ellen jelen-
leg folyó parlamenti eljárásról szólva 
elmondta: „Amellett vagyunk, hogy 
az eljárás minél gyorsabban záruljon 
le, hogy stabil társadalom és kormány 
legyen. Brazliának stabilnak kell len-
nie, egy nagyon erŒs országról van 
szó, amely természeti erŒforrásokkal 
és nagyon jó demográfiai szerkezettel 
rendelkezik, és Európával ellentétben 
nincsenek problémái a népesség el-
öregedésével”.

A párhuzamos társadalmak veszé-
lyét hangsúlyozta a kormányfŒ

Az azt firtató kérdésre, hogy a me-
nekültek érkezése nem segítene-e az 
Európai Unió demográfiai problémái-
nak megoldásában, Orbán Viktor 
leszögezte: „Soha, Œk sokkal komo-

lyabb problémát okozhatnak, mert 
párhuzamos társadalmat építenek ki 
Európában. A migránsok eltérŒ kultu-
rális felfogással érkeznek, és ezek a 
párhuzamos társadalmak veszélye-
sek, és destabilizálják az EU orszá-
gait. Szeretnénk, ha a magyar nép 
jellegében integrált társadalomként 
maradna meg”.

MTI

Orbán Viktor: 
Magyarország mindenképp megvédi a határait

A társadalmakba beépült 
szövevényes alapítványi hálózat 

a milliárdos fegyvere  
Vannak emberek, akik azt hiszik, 

hogy csak jogaik vannak. Nekik nem 
kell viselkedniük, udvariasnak lenni-
ük, alkalmazkodniuk, hiszen Œk a 
domináns kisebbség. Ôk azok, akiket 
a buszon senki nem mer rendre 
utasítani, még azután sem, hogy több 
emberbe belekötöttek. És vannak 
olyan szervezetek is, amelyek ezt a 
gondolkodásmódot erŒsítik. 

A Soros Györgyhöz köthetŒ jogvédŒ, 
magukat civilnek mondó szervezetek 
tipikus példái az ilyen egyoldalú meg-
közelítésnek. A cigányságot csakis a 
szegregáció áldozataként hajlandók 
kezelni, és már az is fŒbenjáró bûn-
nek számít elŒttük, ha valaki egyálta-
lán szóba meri hozni azt, hogy a 
többségi társadalomnak elvárásai is 
lehetnek a kisebbségekkel szemben.

Ezzel a problémával még csak meg-
birkózna az ország. FélŒ azonban, 
hogy a milliárdos által létrehozott 
szervezeti hálónak a romaügy zászló-
ra tûzése csak a bemelegítŒ volt.

A lényeg pedig most következik. 
Akárcsak a cigányokban, Soros 

György és a hozzá kötŒdŒ aktivisták a 
migránsokban is csak a segítségre 
szoruló, önhibájukon kívül nehéz 
helyzetbe jutott embereket hajlandók 

látni. Az nem zavarja Œket, hogy a 
menedékkérŒk igen jelentŒs része 
törvénytelenül lépi át a határokat, és 
figyelmen kívül hagyja azoknak az 
országoknak a szokásait, törvényeit, 
amelyektŒl befogadást remél. Miután 
ennek a hozzáállásnak Európa-szerte 
igen befolyásos támogatói vannak, 
Magyarország egymagában kevés 
lehet ahhoz, hogy megfelelŒ választ 
tudjon adni a menekültválságra.

Ha eddig valaki nem értette volna, 
hogy a mágnáshoz köthetŒ szerveze-
tek, illetve kulcsfontosságú pozíciókat 
betöltŒ politikusok miért aggódnak 
jobban a migránsok jogaiért, mint a 
kontinensen élŒk biztonságáért és 
jövŒjéért, az a héten kiszivárogtatott 
dokumentumból választ kaphatott a 
kérdéseire. A Soroshoz köthetŒ Nyílt 
Társadalom Alapítvány (Open Society 
Foundations – OSF) két belsŒ doku-
mentuma – egy munkaanyag a migrá-
cióról, illetve a 2014-es európai vá-
lasztásokra kidolgozott projekt – egy-
értelmûen megmutatja azt, amit 
eddig leginkább sejteni lehetett: a 
pénz és a szervezettség itt a kulcs.

A Soros György által szorgalmazott 
elvek felkarolásával szép pénzeket 
lehet szerezni a milliárdos szerveze-
tén keresztül. Az elŒnyökön kívül pe-
dig az sem mellékes, hogy az üzlet-
ember mellett felsorakozók az egész 
világra kiterjedŒ, maximális profiz-
mussal mûködŒ szervezeti hálónak 
lesznek a tagjai. A hálózati jelleg erŒ-
sítése épp az egyik alapvetŒ célja a 
központi alapítványnak az internetre 
kitett anyag szerint.

De mit is kíván elérni a spekuláns 
és társasága? Például „megakadályoz-
ni a migránsok jogainak a semmi-
bevételét és minimalizálni az éles 
határellenŒrzések szerepét”. Ennél 
tisztábban ezt el sem lehetne mon-
dani, az internetre kikerült belsŒ 
munkaanyag alaposan elmagyarázza 
az egészet. Úgy látják, hogy „a biz-
tonságot a középpontba helyezŒ poli-
tikák nem voltak eredményesek”, sze-
rintük ezek sokba is kerülnek, ezért 
más megoldást javasolnak: a kapuk 
megnyitását. A magyar kormány 
nem úgy áll hozzá a kérdéshez, ahogy 
azt az OSF-nél gondolják, hanem a 
biztonságot tartja a legfontosabbnak; 
nem véletlenül épített kerítést és kez-
deményezett népszavazást a migrán-
sok kvótaalapú betelepítésérŒl. Ezek 
után nem meglepŒ, hogy a Soros 
támogatásaiból fenntartott aktivisták 
minden fronton vadul támadják a 
kabinetet.

Sokakat felháborított az internetre 
kikerült munkaanyagnak az a része, 
hogy a Soros-szervezet programjának 
a célja a jelenlegi migránsválság 
elfogadtatása új normális állapotként. 
Az egész Európát sújtó krízist rá-
adásul úgy értékeli az üzletemberhez 
köthetŒ társaság, hogy az „új lehetŒ-
ségeket hordoz” a büdzséjük növelé-
sére. Ez is megdöbbentŒen hangzik, 
de az igazán félelmetes az a lépés-
elŒny, amellyel rendelkeznek a háló-
zat tagjai a most feleszmélŒ társadal-
makkal, a kiszivárogtatások által a 
magyarok mellett érintett románok-
kal, litvánokkal, ukránokkal, görögök-
kel stb. szemben. Soros György itt 
van közöttünk, sŒt mi magunk is 
sorosokká váltunk közben azáltal, 
hogy egy olyan nagy presztízsû intéz-
mény, mint a Közép-európai Egye-
tem, „sikeresen épített hidat az aka-
démiai, kormányzati és ügyvédi 

közösségek között”.
A spekulánssal Európa úgy járt, 

mint a terroristákkal. A kontinens 
egyes országai tárt karokkal fogadták 
a bevándorlókat, akik szépen kihasz-
nálták a jóléti rendszer, illetve a 
jogvédŒ szervezetek tevékenységének 
az elŒnyeit, utána pedig elkezdtek 
robbantgatni, teherautóval gyilkolni, 
baltával, késsel támadni, nŒket mo--
lesztálni és megerŒszakolni. A szóban 
forgó amerikai alapítvány célja 2016–
2019-re a 2016. május 12-i keltezésû 
munkaanyag szerint a migránskérdés 
európai megközelítésének a megvál-
toztatása. Az eddigi úgynevezett „sé-
relmek minimalizálásáról” a „proaktív 
politikai befolyásolás” irányába kí-
vánnak elmozdulni. Ha eddig nem 
voltak proaktívak – gondoljunk csak 
arra, hogy a migránsok jogainak a 
feltételezett sárba tiprása miatt eddig 
hányszor jelentették fel Magyarorszá-
got –, jobb bele sem gondolni abba, 
hogy milyenek lesznek az új, harcias 
mezükben! Ugyanezen bekezdésen 
belül „a dokumentumok nélkül érkezŒ 
migránsokról” úgy értekeznek, mint 
sérülékeny emberekrŒl. És a regioná-
lis, illetve globális befolyásszerzés 
témakörével folytatják. Nincs mit 
hozzátenni ehhez, talán csak annyit, 
hogy iratokat ugyan elfelejtettek 
hozni, de okostelefon szerencsére van 
minden érkezŒnél…

A kiszivárogtatásoknak köszönhetŒ-
en nem utolsósorban az is kiderült: a 
Soros pénzét költŒ szervezetek reto-
rikája hamis. MegdŒlt az, amit eddig 
számtalanszor hallottunk, hogy Œk 
függetlenek, ugyan pályáznak külön-
bözŒ pénzekre az OSF-nél, de való-
jában senki nem szól bele a tevékeny-
ségükbe. A valóság ezzel szemben az, 
hogy létezik egy központi terv, és aki 
hajlandó ennek a céljait magáévá ten-
ni, annak megnyitják a pénzcsapokat. 
Ez egyértelmûen le van írva az egyik 
anyagban: befektetni olyan, kulcssze-
repet betöltŒ civil hálózatok kialakítá-
sába, amelyek képesek navigálni a 
migrációval kapcsolatos politikai vi-
tákat. A dokumentumban nemegyszer 
szerepel a befolyásolás kifejezés a 
migrációval és a politikával összefüg-
gésben.

Az egyik kormánytag egy közel-
múltbeli háttérbeszélgetésen mellé-
kesen egy sztorit is elŒadott az újság-
íróknak arról, hogy Œ bizony próbált 
anno együttmûködni Soros Györggyel 
a romakérdésben, meg is hívta az 
üzletembert magához, de az csúnyán 
kosarat adott neki. Az illetŒ azt is 
elmondta, hogy pénzt kínált volna a 
cigányság felzárkóztatását szolgáló 
programokra, de az üzletember nem 
fogadta el. Vajon miért? Sorosnak 
nem az lett volna a célja, hogy a 
társadalom perifériáján élŒknek jobb 
körülményeket teremtsen? Mert ha 
igen, akkor egy ilyen cél érdekében 
minden pénz és együttmûködési 
szándék jól jön. FélŒ, hogy ahogy a 
romák esetében is csak a harcos 
aktivisták képzése érdekelte Œt a 
valódi felzárkóztatási programok 
helyett, úgy most sem a migránsok 
jóléte foglalkoztatja a pénzembert, 
aki már nem elégszik meg azzal, 
hogy országok valutája ellen indított 
támadásaival növelje vagyonát, ha-
nem egy egész kontinens nemzeti, 
etnikai és vallási összetételének átfa-
zonírozására törekszik.

Aki ezek után még elhiszi valame-
lyik társaságnak, hogy a közjót képvi-
seli, az magára vessen.

(Magyar IdŒk.)

Farkas Zsuzsa:   Soros, az eszmék terroristája



Népszavazás 
a kényszerbetelepítés ellen

A magyar kormány népszavazást kezdemé-
nyezett a kényszerbetelepítés ellen. A referen-
dumra azért van szükség, mert Brüsszel arra 
tett javaslatot, hogy az Európai Unióba érkezŒ 
bevándorlókat egy elŒre meghatározott kvóta 
alapján ossza szét a tagállamok között, kötelezŒ 
jelleggel. Ez tehát azt jelentené, hogy a jövŒben 
brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy 
hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, 
az Országgyûlés és a magyar állampolgárok 
megkérdezése nélkül. Azt, hogy hány bevándor-
lót telepítenének be, egy képlet alapján dönte-
nék el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi 
ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe 
véve mindez öt év leforgása 
alatt egy szegednyi ember 
Magyarországra telepítését is 
jelentheti.

A magyar kormány állás-
pontja szerint csak a magya-
rok dönthetik el, hogy kivel 
szeretnének együtt élni és 
kivel nem. Nem engedhetjük, 
hogy az ország jövŒjét meg-
határozó döntések jogát kive-
gyék a magyar emberek és az 
Országgyûlés kezébŒl. 

Brüsszelt meg kell állítani! 
A népszavazáson világos és 
egyértelmû üzenetet küldhe-
tünk Brüsszelnek. El kell ér-
nünk, hogy vonja vissza a ve-
szélyes javaslatot.

Elutasítjuk a brüsszeli
nyomásgyakorlást
Brüsszel mielŒbb döntést akar hozni a kény-

szerbetelepítésrŒl, és nyomás alá helyezi a ter-
vet ellenzŒ uniós országokat. Az Európai Bizott-
ság egy nemrégiben nyilvánosságra hozott 
javaslata alapján pénzbüntetéssel sújtaná azo-
kat az tagállamokat, amelyek nem szeretnének 
migránsokat betelepíteni. A pénzbüntetés mér-
téke 78 millió forint lenne bevándorlónként. 
Ezzel szemben egy magyar emberre fejenként 
1 millió forint uniós támogatás jut hét év alatt. 
A kilátásba helyezett büntetés akkora összeg, 
amelyért egy magyar ember átlagosan 39 évig 
dolgozik. A büntetésre vonatkozó javaslat való-
jában egy nyílt zsarolás azokkal szemben, akik 
nem hajlandók elfogadni a kényszerbetelepí-
tést. 

A magyar kormány elutasítja a nyomásgya-
korlást.

A kényszerbetelepítés
fokozza a terrorveszélyt
A kormány mindenekelŒtt azért utasítja el a 

kötelezŒ betelepítési kvótát, mert az növelné a 
terrorveszélyt. A hatóságok és a biztonsági 
szakemberek folyamatosan figyelmeztetik az 
európai döntéshozókat a terrorveszély növeke-
désére. A bevándorlók nagyrészt olyan terüle-
tekrŒl jönnek, ahol az európai államok éppen 
katonai akciókat hajtanak végre. Ez jelentŒsen 
növeli a biztonsági kockázatokat. Mára bebizo-
nyosodott, hogy a terroristák tudatosan és jól 
szervezetten arra használják fel az ellenŒrzés 
hiányát, hogy elvegyüljenek a bevándorlók 
tömegében. Senki sem tudja megmondani, hogy 
hány terrorista érkezett a migránsok között 
eddig, és hányan érkeznek továbbra is nap mint 
nap. Márpedig terroristából egy is sok. A pári-
zsi és a brüsszeli merényletek is bebizonyítot-
ták, hogy a bevándorlás és a terrorizmus között 
szoros összefüggés van.

A kötelezô betelepítési kvóta veszé-
lyezteti kultúránkat és szokásainkat
A kötelezŒ betelepítéssel megváltozna Európa, 

így Magyarország etnikai, kulturális és vallási 
összetétele. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-

ják, hogy az illegális bevándorlók nem tartják 
tiszteletben a törvényeinket, és nem akarnak 
osztozni közös kulturális értékeinkben. A más 
földrészekrŒl, más kultúrákból ideérkezŒ embe-
rek tömeges betelepítése ennek megfelelŒen 
veszélyt jelent a kultúránkra, életformánkra, 
szokásainkra és hagyományainkra. Ha nem 
cselekszünk, pár évtized múlva nem fogunk 
ráismerni Európára.

A kényszerbetelepítés nem
megoldás a gazdasági és
demográfiai problémákra
Számos brüsszeli vezetŒ úgy gondolja, hogy a 

bevándorlás jó lehetŒség a népesedési és mun-
kaerŒ-piaci problémák kezelésére. A magyar 
kormány vitatja ezt az álláspontot. A népesedési 

és a munkaerŒ-piaci kihívásokra adott vála-
szoknak szuverén tagállami döntéseknek kell 
lenniük. A magyar kormány a népességcsökke-
nést nem bevándorlással, hanem célzott család-
támogatási eszközökkel kívánja orvosolni (ezek 
közé tartozik a családi adókedvezmény és az új 
otthonteremtési program is).

Az Európai Unió vezetŒi ráadásul úgy telepí-
tenének be migránsokat, hogy a munkanélkü-
liek aránya az európai fiatalok körében évek 
óta 20 százalék felett alakul. Egyes uniós or-
szágokban olyan súlyos a helyzet, hogy minden 
második fiatal állástalan. Álláspontunk szerint 
mindenekelŒtt a már itt élŒ, munkanélküliséggel 
küzdŒ országok fiataljainak kellene munkát 
adni. Itthon vannak Európában, Brüsszelnek 
elsŒsorban velük kell szolidárisnak lennie.

Egyre nagyobb a
bevándorlási nyomás
A bevándorlás az egész kontinenst érintŒ 

probléma, amely évtizedekre meghatározhatja 
Európa és Magyarország sorsát. Csak tavaly 
rekordszámú, 1,5 millió illegális bevándorló 
érkezett a kontinensre. Közülük 400 ezren Ma-
gyarországon keresztül jöttek Európába. Volt 
olyan hónap, amikor minden 12. másodpercben 
újabb bevándorló érkezett kontinensünkre. Az 
illegális bevándorlók ellenŒrizetlenül lépik át a 
határokat, így nem tudjuk, hogy kik Œk, és mik 
a szándékaik.

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége 
szerint idén is rendkívüli migrációs nyomás 
fenyegeti a kontinenst. Az ENSZ adatai szerint 
2016 elsŒ három hónapjában több mint 170 ezer 
bevándorló érkezett az Európai Unióba. Több 
mint hétszer annyian, mint ahányan az elŒzŒ év 
elsŒ három hónapjában érkeztek.

Kényszerbetelepítés helyett a
határok védelmére van szükség
Ma már mûködik a déli biztonsági határzár, 

amely mérsékli az illegális határátlépések szá-
mát. A bevándorlási nyomás ugyanakkor várha-
tóan fokozódik, ezért továbbra is minden esz-
közzel meg kell védeni a határokat. A magyar 
kormány a fentiek mellett Schengen 2.0 néven 
egy tízpontos akciótervet is eljuttatott az uniós 
vezetŒknek. Ebben a kormány a schengeni 
rendszer megerŒsítésére tett javaslatot.

Általános tudnivalók
 
Milyen kérdésrôl kell
dönteni a népszavazáson?
• A választópolgárok az alábbi kérdésrŒl dönt-

hetnek: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország-

gyûlés hozzájárulása nélkül is elŒírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történŒ 
kötelezŒ betelepítését?”

Ki szavazhat az országos népszavazáson?
Az országos népszavazáson az szavazhat, aki
• magyar állampolgár,
• nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte.

Milyen tennivalójuk van azoknak a válasz-
tópolgároknak, akik rendelkeznek magyar-
országi lakcímmel, de külföldön szeretnének 
szavazni?

• Az a magyarországi lakcímmel rendelkezŒ 
választópolgár, aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külképviseleten 
(nagykövetségen, fŒkonzulátuson) adhatja le 
szavazatát. 

• A külképviseleten való szavazáshoz a vá-
lasztópolgárnak kérelmeznie kell a külképvi-
seleti névjegyzékbe történŒ felvételét legké-
sŒbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a ma-
gyarországi lakóhelye szerinti jegyzŒtŒl. A ké-
relem benyújtható személyesen, levélben vagy 
interneten: 
https.//kerelem.valasztas.hu/vareg/
OrszagosNepszavazas01.xhtml 

A kérelem levélben történŒ benyújtásához a 
formanyomtatvány letölthetŒ interneten:
http://valasztas.hu/hu/ovi/content/
2016-10-2_kerelem_kulkepviselei_
nevjegyzekbe_vetel.pdf

• A kérelem alapján a jegyzŒ felveszi a 
választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, 
egyidejûleg törli a lakóhelye szerinti szavazók 
névjegyzékébŒl. Így a szavazás napján a válasz-
tópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten 
adhatja le szavazatát.

A külföldön tartózkodó, de magyarországi 
lakcímmel rendelkezô választópolgárok 
levélben is szavazhatnak vagy csak a kül-
képviseleteken?

• A külföldön szavazó, magyarországi lakcím-
mel rendelkezŒ választópolgárok kizárólag 
személyesen, Magyarország külképviseletein 
szavazhatnak, levélben nem.

Milyen sajátosságai vannak a külképvise-
leti szavazásnak?

• A külképviseleti szavazás elŒtt, a szavazó-
helyiségben a választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát érvényes magyar személy-
azonosító igazolvánnyal, magyar útlevéllel vagy 
magyar vezetŒi engedéllyel, azonban a lakcím-
kártya bemutatása – a belföldi szavazással 
ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.

• A külképviseleten történŒ szavazás során a 
szavazólapokat kötelezŒ borítékba helyezni, és 
a borítékot lezárni; ennek elmulasztása esetén a 
szavazat érvénytelen.

• Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem 
lehetséges.

A magyarországi lakcímmel nem ren-
delkezôk (külhoni magyarok) szavazása

Részt vehetnek-e a külhoni (határon túli) ma-
gyarok a népszavazáson?

• Igen. Magyarország Alaptörvényének XXIII. 
cikke alapján minden nagykorú magyar állam-
polgárnak joga van ahhoz, hogy országos nép-
szavazáson részt vegyen. 

Kell-e újra regisztrálnia annak a külhoni 
magyarnak, aki a 2014-es országgyûlési vá-
lasztások elôtt (vagy azóta) már regisztrált?

• Nem. Az a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkezŒ magyar állampolgár, aki a 2014-es 
országgyûlési választások elŒtt, vagy azóta 
regisztrált, továbbra is szerepel a levélben 
szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra 

kérnie a regisztrációt.

Meddig kérheti a választási regisztrációt 
az, aki még nem regisztrált?

• A választási regisztráció folyamatosan 
zajlik.

• Ugyanakkor a soron következŒ országos 
népszavazáson csak az a külhoni magyar állam-
polgár vehet részt, akinek a választási regiszt-
rációs kérelme 2016. szeptember 17-ig eljut a 
Nemzeti Választási Irodába.

 
Hogyan lehet kérni a választási regisztrá-

ciót?

• A kérelem benyújtható levélben vagy inter-
neten: https://kerelem.valasztas.hu/
vareg/

• A kérelem levélben történŒ benyújtásához a 
választási regisztrációs kérelem letölthetŒ:   
https://www.valasztas.hu/hu/ovi/
content /nev jegyzekbe_vete l i_
kerelem_tajekoztato

  
• A kérelem színesben és a fekete-fehérben 

egyaránt kinyomtatható, szabadon fénymásol-
ható.

• A kérelmet a következŒ címre kell eljuttat-
ni: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, 
Pf.: 547, Magyarország.

 
Milyen esetben lehet kérni a választási 

regisztrációt?
• A választási regisztráció feltétele a magyar 

állampolgárság megléte.
• A névjegyzékbe való felvételt akkor lehet 

kérni, ha a kérelmezŒ magyar állampolgárságát
– magyar személyi azonosítóval (a magyar 

lakcímkártya hátoldalán található)
– érvényes magyar útlevéllel
– magyar honosítási okirattal vagy
– magyar állampolgársági bizonyítvánnyal 

igazolni tudja
továbbá, ha
– Magyarországon sem lakóhellyel, sem beje-

lentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
 
Hogyan kapja meg a regisztrált választó-

polgár a szavazási levélcsomagot?
• A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkezŒ, regisztrált magyar 
választópolgárnak arra a (magyarországi vagy 
külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcso-
magot, amelyet a választópolgár a regisztrációs 
kérelemben megjelölt.

Mit tartalmaz a szavazási levélcsomag?
• A választópolgárnak megküldött szavazási 

levélcsomag az alábbiakat tartalmazza:
– a levélben szavazás szavazólapját (mely 

bélyegzlenyomat nélkül érvényes),
–  a választópolgár azonosításához szükséges 

nyilatkozat nyomtatványát,
–  a szavazólap elhelyezésére szolgáló boríté-

kot (belsŒ boríték),
–  a válaszborítékot, amelynek címzése a Nem-

zeti Választási Iroda címét tartalmazza, és díj-
mentesen postára adható,

–  a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.
– A levélben szavazás szavazólapján ellentét-

ben a magyarországi szavazás szavazólapjával 
– nincs pecséthely, azok pecsét nélkül is érvé-
nyesek. Helyette a szavazólap a „Levélben 
szavazás szavazólapja” feliratot tartalmazza.

Hogyan juttathatja vissza a regisztrált 
választópolgár a szavazási levélcsomagot?

• A szavazási levélcsomag
– feladható postán (bérmentesítés nélkül); 

legkésŒbb a szavazást megelŒzŒ napon (október 
1., szombat) 24 óráig kell beérkeznie a Nemzeti 
Választási Irodához,

– leadható bármelyik külképviseleten a szava-
zást megelŒzŒ két hétben, 2016. szeptember 17. 
és október 1. között munkanapokon, 9–16 óra 
között vagy a szavazás napján, október 2-án,

—————
Utolsó módosítás dátuma: 2016.08.18

Nemzeti Választási Iroda 
Tel: 0011-36-1-795-3310   

E-mail: visz@nvi.hu 
— Magyar Élet összeállítás —

Népszavazás október 2-án. Fontos tudnivalók 
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Magyarország miniszterelnöke az 1/
1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján a 
kisebbségekért végzett kimagasló kö-
zéleti, gazdasági, tudományos, kultu-
rális és oktatási tevékenység elisme-
résére Kisebbségekért Díjat 
adományozhat.

A díj két tagozata, a Hazai Kisebb-
ségekért Tagozat és a Külhoni Ma-
gyarságért Tagozat a hazai nemzeti és 
etnikai kisebbségek, illetôleg a külhoni 
magyar közösségek érdekében a közé-
letben, az oktatásban, a kultúrában, az 
egyházi életben, a tudományban, a 
tömegtájékoztatásban, a gazdasági ön-
szervezôdésben kiemelkedô tevékeny-
séget végzô magyarországi és külföldi 
személyeknek és szervezeteknek ado-
mányozható. A díjjal oklevél és emlék-
plakett, továbbá pénzjutalom jár.

A Külhoni Magyarságért Tagozat 
díját az ünnep elôestéjén, augusztus 
19-én adták át a Parlament Delegációs 
termében. 

Magyarország Miniszterelnöke a Ki-
sebbségekért Díj Külhoni Magyar-
ságért Tagozat kitüntetést adományoz-
za:
Egyed Ákos történésznek, az Erdélyi 

Múzeum Egyesület volt elnökének, 
Erdély és ezen belül Székelyföld törté-
nelmének feltárása érdekében végzett 
több évtizedes, áldozatos munkásságá-
nak elismeréseként.

1990 óta a Magyar Tudományos Aka-
démia külsô tagja, 2010-ig az újraala-
kult Erdélyi Múzeum Egyesület elnö-
ke. Kitartó munkája felbecsülhetetlen 
értéket jelent az utókor számára. Sze-
mélyisége, munkássága, példamutató 
életpályája, életmûve az erdélyi és az 
egyetemes magyar tudományos életbe 
emelte.

A Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ségnek a nyugati magyar diaszpórában 
élô fiatalok nevelésében, magyarság-

tudatának kialakításában, megôrzé-
sében és erôsítésében végzett több 
évtizedes kiemelt jelentôségû, áldo-
zatos tevékenységének elismeréséül.A 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség a 
magyar cserkészetet összefogó Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fórumának 
alapító tagja, és jelenleg a szervezet 
elnöki posztját is betölti.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
hosszú évek óta szervez a Magyar-
ország és a diaszpórában élô magyar 
közösségek közötti középiskolás csere-
diák programot, valamint fiatal egye-
temisták és kezdô szakemberek szá-
mára gyakornoki programot. 
Világrészek, országok magyar cserké-
szeinek kapcsolatát erôsítik folyóira-
taik (a Magyar Cserkész és a Vezetôk 
Lapja), az öt évenként rendezett jubi-
leumi táborok, magyarországi ôrsve-
zetôi körútjuk, tanulmányi ösztöndíjak 
és vezetôképzô táboraik. Felnôtt cser-
készeik vezetô szerepet töltenek be a 
külföldi magyar közösségekben, szer-
vezetekben László Sándor színész-
rendezônek, az Újvidéki Mûvészeti 
Akadémia osztályvezetô tanárának, az 
Újvidéki Színház igazgatójának kima-
gasló színmûvészi, rendezôi és szín-
házigazgató tevékenysége, valamint a 
fiatalabb mûvészgeneráció érdekében 
végzett tevékenysége elismeréséül. 
Színészi tevékenysége mellett rende-
zôként is dolgozik. Rendezett Veszp-
rémben, Zalaegerszegen, több alka-
lommal a Tanyaszínházban, a 
temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színházban.Lehetôséget ad 
vajdasági magyar szerzôk számára, 
hogy darabjaik színpadra kerüljenek. 
Igazgatóként szem elôtt tartja, hogy az 
Újvidéki Színház olyan mûsorpolitikát 
folytasson, mely a színházi mûfaj nép-
szerûsítését, a fiatal generációk kultu-
rális nevelését célozza meg.

Nagy József, festômûvésznek a fel-
vidéki magyar közösség érdekében 
végzett áldozatos munkájáért és a ma-
gyar nemzet kulturális kincsének gaz-
dagításáért, valamint kiemelkedô mû-
vészeti tevékenységének elismeréséül. 
Témáit alapvetôen a nemzeti és a ke-
resztény kultúra határozza meg. Elkö-
telezett megörökítôje szülôföldjének, 
valamint Csallóköz monda- és hitvilá-
gának. 1989-ben egyik alapítója volt a 
Csehszlovákiai Magyar Képzômûvé-
szek Társaságának, majd késôbb a 
Szlovákiai Magyar Képzômûvészek 
Társaságának tevékenységében is 
részt vett. A felvidéki magyar közös-
ség gondjait, bajait mindig felvállalta. 
Sorozatban festette meg Pozsonypüs-
pöki minden nevezetes épületét, a ma-
gyar irodalom eposzait, a magyar tör-
ténelem eseményeit.

A Nagybányai Képzômûvészeti és 
Kulturális Egyesületnek a Hollósy-fé-
le festôiskola eszméjének megôrzé-
séért és továbbviteléért, a nagybányai 
képzômûvészeti hagyományok ápolá-
sáért, a „Ki a természetbe” irányzat 
felkarolásáért és újjászületésének 
támogatásáért végzett áldozatos tevé-
kenysége elismeréseként. 1996-ban 
Magyarláposon került sor az elsô Táj-
képfestô Telep megszervezésére. 
Négy év után a tábor új helyet talált 
Felsôbányán. A tábor anyagából több 
külföldi és belföldi tárlatot szervez-
tek.Az Egyesület kapcsolatban áll a 
Szentendrei mûvészteleppel: tapasz-
talatcseréket, mûvésztalálkozókat 
szerveznek, és kölcsönösen meghívják 
egymás képzômûvészeit alkotótábo-
rokba. A táboraik egyúttal szellemi 
alkotó mûhelyek is.

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egyletnek az erdélyi unitárius közös-
ség és a magyar nemzet erôsítéséért 
végzett odaadó és példás munkájának 
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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

Szombathely 
a magyar 
Drezda?

1945 március 4-én a Nápolyban fel-
szálló 118 darab B-24-es bombázó 260 
tonna bombát dobott le Szombathelyre 
öt hullámban. A repülôgépek hosszú 
ideig keringtek a város felett, de maga 
a támadás 20 percig tartott.

A légitámadás mérlege: összesen 423 
áldozata volt Szombathelynek, a város 
4471 lakóházából 3575 sérült meg, eb-
bôl 1028 súlyosan megrongálódott, ta-
lálat érte a püspöki palotát, a megye-
házát, a városházát és a székesegyházat 
is.

Figyelemre méltó, hogy a bombázás 
után még mindig nincsenek egyértel-
mû magyarázatok a szombathelyi tra-
gédiára. Jelenleg úgy látszik, átestek a 
ló másik oldalára, akik a nyugatma-
gyarországi város légitámadását ter-
ror-bombázásnak nevezik, mint azok 
mint pl. Feiszt György levéltáros akik 
azt állítják, hogy Szombathelyen mint 
Sopronban a Budapestrôl átköltözött 
Szálasi kormány minisztériumait vet-
te célba az amerikai légierô.

Terror-bombázás alatt azt értjük, 
hogy a kitûzött cél a polgári lakosság 
megsemmisitése. Mint Drezdában 
(1945. február 13) a városok legsûrûb-
ben lakott belsô negyedét szônyegbom-
bázással elpusztították, az egyetlen cél 
a polgári áldozatok minél magassabb 
száma volt. Az elsô hullám fôleg gyuj-

tóbombákkal támadott, ezzel megdôlt 
az amerikai-brit érv, hogy a támadá-
soknak ipari célpontjai voltak. A bom-
bák zöme a sûrûn beépített óvárosra 
hullott ahol minden hamar lángba bo-
rult. A legnagyobb pusztítást nem a 
rombolóbombák okozták, hanem a fô-
leg foszforral végrehajtott támadások 
után kitörô óriási tûzvihar. A hô elôl a 
polgári lakosság felmenekült a felszín-
re, ahol az óriási hôség, a mérges gá-
zok és az oxigén hiánya percek alatt 
végzett velük.
Fred Crenshaw amerikai történész 

(felesége szombathelyi) kutatása sze-
rint egyetlen bevetési parancs sem 
nevezte meg a lakosság terrorizálását 
Szombathelyen mint célt, és Szombat-
helyt nem bombázták olyan szándék-
kal. A Szövetségesek célja a tengelyha-
talmak háborús gépezetének megbéní-
tása volt, az olaj és egyéb utánpótlás 
megakadályozásával. Ezért is volt 
fontos a szombathelyi vasútállomás.

Az 55-ös amerikai Bombázó szárny 
története szerint a bombák pontossága 
1945. március 4-én 26.1 % volt azaz a 
170 tonna 680 db egyenként 250 kg 
súlyú bomba a pályaudvartól 300 mé-
ternél nagyobb távolságban hullott a 
városra. A legnagyobb kárt az utolsó 
hullám okozta amikor már a füst és a 
porfelhôk a várost eltakarták. Itt még 
a katona dolgokban járatlan civil is fel-
teheti a kérdést, hogy annyi év bom-
bázási tapasztalat után hogyan lehet-
tek a bombázók ilyen pontatlanok? S 
tudván ezt és a gyôzelem közelét (az 

oroszok már Szombathely határánál 
voltak) miért kellett ilyen nagy táma-
dást inditani egy magyar város ellen?

Ennyit a „terror-bombázásról”. A 
szálasizó Feiszt úr biztosan tudja, hogy 
Olaszországban Monte Casino nagy-
templom elpusztítását nem lehet Mus-
solini nyakába varrni mert ott csak 
németek harcoltak olasz földön. Ha a 
megszállt Magyarországon a németek 
úgy gondolták, hogy a szombathelyi 
vasútállomást hadi célokra felhasznál-
ják akkor abba a Szálasi kormánynak 
beleszólása nem volt. Magyarország 
bombázása csak a német megszállás 
után (1944. március 19.) kezdôdött.

A szombathelyi székesegyház klasz-
szizilázó késô barokk stilusú katedrális 
Magyarország egyik legnagyobb 
temploma 1791. és 1814. között épült. 
Az 1945-ös bombázás pusztítása csak a 
tornyokat kerülte el. A homlokzat 
felsô része elôredôlt, szobordiszei le-
hullottak, a tetô és a hajó boltozata 
beomlott, a gyönyörû mennyezetfres-
kók és az orgona megsemmisültek, és 
a belsô berendezésbôl alig maradt 
valami. Az oltárképek és a márvány-
burkolat leszakadt. A pusztítás egye-
dül a Madonna kápolnát kerülte el.

Egy jó hírrel fejezhetjük be. Sok évbe 
került de a katedrális felujítása 2004 
nyarán befejezôdött. Ma közel a régi 
fényében pompázik. Az orgonának 450 
hat métert is meghaladó hosszú sípja 
van!

Kroyherr Frigyes
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elismeréséül. Az unitárius ifjúságot 
tömöríti, azzal a céllal, hogy segítse 
ôket vallásosságuk megélésében, irá-
nyítsa értékteremtô munkájukat, lehe-
tôséget teremtsen lelki, szellemi, mû-
velôdési, nevelési, szociális, és más 
tevékenységekre, melyek által a ma-
gyar nemzet erôsítését szolgálja. A 
kolozsvári székhelyû egyesület több 
mint ezer tagot számlál.
Pál Lajos, népzenésznek, zenepeda-

gógusnak, a kárpátaljai magyar fiata-
lok körében végzett több évtizedes 
mûvészeti oktató-nevelô tevékenysége, 
valamint a magyar népzene hagyomá-
nyainak, értékeinek képviselete terén 
végzett áldozatos munkája elismeré-
séül. 1989-tôl hangszeres népzenét és 
néptáncot gyûjt ruszinoktól, románok-
tól és magyaroktól egyaránt.Pál La-
josnak köszönheti a kárpátaljai ma-
gyar közösség, hogy a magyar 
néptáncmozgalom eljutott Kárpátal-
jára, így a fiatalok megtanulhatják és 
továbbadhatják ôseink népdal- és 
néptánckincsét.A mai napig fôszerve-
zôként közremûködik a Kárpátaljai 
Népzene, Néptánc és Kézmûves Tábor 
munkájában, óraadó a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskolán. 
Pedagógusi munkássága mellett, aktív 
résztvevôje a galgamenti községek 
kulturális életének.
Pataky András, néprajzkutatónak, 

több évtizedes áldozatos oktató-nevelô 
munkája, valamint a drávaszögi tele-
pülések történetének és népi életének 
feltárása és megörökítése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréséül. 
Rögzíti egy hajdan volt világ történe-
tét. Az 1990-es évek elején kitört dél-
szláv háború során mindaddig ott 
maradt a településén, amíg csak köz-
vetlen életveszély nem fenyegette. Az 
elmenekült lelkészek helyett végezte a 
temetések szertartásait nemcsak saját 
református gyülekezete halottainál, de 
más felekezetek esetében is.Irodalmi 
munkássága mellett kiemelkedô a 
Drávaszög magyarságának megma-
radásáért folytatott céltudatos tevé-

kenysége. Nemcsak tanulóit nevelte a 
magyar nyelv szeretetére, annak meg-
becsülésére, de írásain, szervezett elô-
adásain keresztül a felnôttekbe is pró-
bált meggyôzô erôvel hitet és 
magyarságot, megtartó erôt önteni.

A Szabadkai Népkör Magyar Mû-
velôdési Központ számára fennállásá-
nak 140. évfordulója alkalmából, a 
szabadkai és az egész délvidéki ma-
gyarság kulturális életének szerve-
zésében, a nemzeti identitás ápolásá-
ban betöltött kiemelkedô tevékenysége 
elismeréséül.A Népkör gyümölcsözô 
kapcsolatot tart fenn más hazai és 
külföldi kulturális intézményekkel, ál-
talános és középiskolákkal, egyete-
mekkel, tudományos központokkal, 
valamint otthont ad több délvidéki ci-
vil szervezetnek is.A régióban betöltött 
központi szerepénél fogva alapítója és 
társszervezôje számos nemzetközi és 
regionális fesztiválnak, versenynek, 
pályázatnak, amelyek közül az Inte-
retno Fesztivál mellett a Vajdasági 
Néptánc Pedagógusi Iskola és az 
Aranykapu játszóház megalapítása 
emelhetô ki.
Zadravec Szekeres Ilona, tanárnô-

nek, két évtizedes odaadó oktató-neve-
lô munkájának, valamint a muravidéki 
kultúra szervezésében és közvetíté-
sében betöltött kiemelkedô tevékeny-
ségének elismeréséül A tananyag el-
sajátíttatása mellett törekszik a 
tanulók körében a magyar nyelv meg-
szerettetésére, népszerûsítésére, 
presztízsének növelésére. A kötelezô 
órakereten kívül az iskolában magyar 
irodalmi szakkört vezet, melynek célja 
és feladata: az anyanyelv megôrzése, a 
szókincsfejlesztés, valamint a hagyo-
mányok, a nemzeti kultúra ápolása és 
átmentése. Tanítványai számtalan 
versenyen kimagasló eredményt értek 
el.A tanításon kívül szívügyének tekin-
ti a magyar és azon belül a muravidéki 
magyar kultúra ápolását és prezentálá-
sát.

* * *
Az Emberi Méltóság Tanácsának 

(EMT) elnöke szerint Szlovákia nyil-
vánvaló jogsértéseket követ el: egyér-
telmû, hogy nemzetiségi alapon disz-
kriminálja a saját polgárait, ezt pedig 
nagyon nehéz szônyeg alá söpörni a 21. 
századi Európában.
Lomnici Zoltán ezt azzal kapcso-

latban mondta az M1 aktuális csatorna 
vasárnapi mûsorában, hogy az Európai 
Parlament (EP) befogadta a Tamás
Ilonka-ügyben több mint egy éve be-
nyújtott petíciót, és megkezdték annak 
kivizsgálását.

A felvidéki, 104 éves Tamás Ilonka 
hat évvel ezelôtt fordult az EMT elnö-
kéhez, mivel Szlovákiában minden jo-
gától megfosztották: törölték a lakcím-
nyilvántartásból, megvonták a válasz-
tójogát és érvénytelenítették a szemé-
lyi igazolványát. A magyar könnyített 
honosításra reagálva elfogadott szlo-
vák jogszabály ugyanis kimondja: el-

veszíti szlovák állampolgárságát az, 
aki egy másik országét felveszi.

Lomnici Zoltán az M1-en úgy fogal-
mazott: az egyik legsúlyosabb az, hogy 
Tamás Ilonka idôközben elhunyt lá-
nyát elôbb csak pénzért voltak hajlan-
dóak gyógyítani, majd díjazás ellené-
ben sem, vagyis a 21. században nem-
zetiségi alapon megtagadták az orvosi 
kezelést egy olyan embertôl, aki egész 
életében Szlovákiában élt és ott fizetett 
járulékokat. Hozzátette: egyebek közt 
erre is szeretne majd hivatkozni 
Brüsszelben.

Az EMT elnöke arról is beszélt, hogy 
bár a tagság híve, nem mûködik most 
jól az unió, ha úgy meg lehet sérteni a 
normáit, hogy az semmiféle következ-
ménnyel nem jár.

Eddig 1466 személy vesztette el szlo-
vák állampolgárságát a 2010-ben elfo-
gadott új szlovák állampolgársági tör-
vény következtében. Ugyanakkor a 
másfél éve érvényes kivételek alapján 
220-an kérvényezték szlovák útlevelük 
visszaadását, és ezt 159 esetben a bel-
ügyi tárca lehetôvé is tette - ismertette 
pozsonyi belügyminisztérium legfris-
sebb statisztikai adatait a TASR köz-
szolgálati hírügynökség.

A Robert Fico vezette pozsonyi kor-
mány a magyar Országgyûlésnek a 
határon túli magyarok könnyített ho-
nosításról 2010 májusában meghozott 
jogszabályára reagált a szlovák állam-
polgársági törvény módosításával, 
amely az eredeti állampolgárság el-
vesztésével sújtja azokat a szlovákiai 
polgárokat, akik felveszik egy másik 
ország állampolgárságát. A szlovák 
jogszabályt ezért gyakran „ellentör-
vénynek” minôsíti a sajtó. Ficóék nem 
is titkolták, hogy a jogszabály célja 
megakadályozni a felvidéki magyaro-
kat a magyar állampolgárság felvé-
telében.

A legtöbben, 416-an a cseh állampol-
gárság felvétele miatt vesztették el 
eredeti szlovák állampolgárságukat. A 
magyar állampolgárság felvétele mi-
att eddig 71 személy vesztette el szlo-
vák állampolgárságát.

A 2015 elejétôl érvényes konkrétan 
meghatározott kivételek alapján azon-
ban visszaigényelhetô az elvesztett 
állampolgárság. Szlovák állampolgár-
ságát eddig 220 személy kérte vissza, 
közülük 159-en már vissza is kapták. A 
többi kérvénnyel most foglalkozik a 
tárca. Azok között, akik már visszakap-
ták szlovák állampolgárságukat két 
olyan személy van, aki magyar állam-
polgárságot vett fel. A legtöbben --- 85-
en --- itt is a cseh relációban vannak.

* * *
Terv készül a német szövetségi kor-

mányban arra az esetre, ha kudarcba 
fulladna a menekültválság közös keze-
lésérôl kötött EU-Törökország megál-
lapodás végrehajtása --- írta egy nem 
nyilvános pénzügyminisztériumi do-
kumentumra hivatkozva a Der Spiegel 
címû német hírmagazin.

A Spiegel Online hírportálon ismer-
tetett beszámoló szerint az illetékes-
séggel a menekültválság költségei 
miatt rendelkezô pénzügyminisztéri-
um álláspontját rögzítô dokumentum-
ban a tárca Európa-ügyi osztályának 
munkatársai kiemelték: teljesen kiszá-
míthatatlan, hogy miként alakulnak a 
belpolitikai fejlemények Törökor-
szágban, ezért nem lehet kizárni, hogy 
intézkedésekre lesz szükség „európai 
szinten”.

Már most sem zavartalan a menekül-
tek visszaszállítása Görögországból 
Törökországba ---- tették hozzá, hang-
súlyozva: amennyiben bukik a megál-
lapodás, az uniós határvédelmi ügy-
nökségnek (Frontex) „megbízhatóan 
védenie kell” a görög-török uniós külsô 
határt.

Az EU területére illegálisan belépô 
embereket, illetve azokat a menekülte-
ket, akiktôl humanitárius okok miatt 
nem lehet megtagadni a belépést, „a 
határhoz közeli gyûjtôtáborokban” 
kell elhelyezni, és regisztrációjuk után 
„kvóták alapján” szét kell osztani ôket 
a tagállamok között --- áll a doku-
mentumban.

Továbbá szükséges biztosítani „Gö-
rögország teljes körû együttmûködé-
sét, pénzügyi nyomásgyakorlással is”, 
különben annak veszélye fenyeget, 
hogy csak a Nyugat-Balkánon lehet 
kialakítani egy védhetô, „tartható ha-
tárvonalat”.

A dokumentumban az is olvasható, 
hogy a „migrációs útvonalak átren-
dezôdése” esetén megfontolandó a ha-
tárellenôrzés kiterjesztése az Auszt-
riával közös határ mellett a svájci és a 
francia határra is.

A tárca munkatársai hozzátették: a 
megállapodás bukása esetén a külsô 
határok védelmét és a menekültek 
visszafogadását tekintve növekedik a 
harmadik országok --- vagyis nem 
uniós tagállamok --- jelentôsége. 
„Együttmûködési készségüket és 
képességüket pénzügyi eszközökkel 
lehet erôsíteni” --- vetették fel a pénz-
ügyminisztériumban a Der Spiegel 
beszámolója szerint.

A német kormány képviselôi eddigi 
nyilatkozataikban azt hangsúlyozták, 
hogy a megállapodás végrehajtása ha-
lad tovább, függetlenül a törökországi 
belpolitikai fejleményektôl, és nincs 
szükség B-terv kidolgozására.

Az EU-Törökország megállapodás 
alapján vissza kell küldeni a Török-
országból a görög szigetekre március 
20. óta érkezett, a görög hatóságok ál-
tal elutasított menedékkérôket és a 
menedékjogi kérelem benyújtásától 
elzárkózó illegális határátlépôket. Uni-
ós tagországok cserébe, a tehermeg-
osztás jegyében --- egy egyelôre 72 
ezer fôs kontingens erejéig --- legális 
úton átvesznek Törökországtól ugyan-
annyi szíriai menekültet, amennyit a 
görög szigetekrôl visszaszállítanak Tö-
rökországba.

* * *
Szobrot kapott I. Ferenc József

(1830-1916) osztrák császár és magyar 
király a délkelet-csehországi Pohled 
településen, Havlíckuv Brod város 
közelében halálának 100. évfordulója 
alkalmából.

A leghosszabb ideig hatalmon lévô 
Habsburg uralkodó emlékmûve mint-
egy három méter magas. Ferenc Jó-
zsef bronz mellszobra egy kétméteres 
szürke márványoszlop tetején van el-
helyezve. A márványoszlopon a csá-
szár és király neve, születésének és 
halálának éve alatt az uralkodónak 
tulajdonított következô kijelentés ol-
vasható: „Legfôbb feladatom meg-
védeni népeimet politikusaiktól’.

Az emlékmû felállítását a Cseh 
Királyság Felújításáért nevû civil 
szervezet kezdeményezte, a helyi és a 
regionális önkormányzatok pedig tá-
mogatták.A szoboravató ünnepség 
alkalmával a több száz résztvevô cse-
hül elénekelte az egykori császári 
himnuszt, míg a korabeli katonai 
egyenruhákba öltözött hagyományôr-
zôk pedig díszlövéseket adtak le régi 
ágyúkból. Az új emlékmûvet a helyi 
katolikus pap is megáldotta.

A bronzszobrot Zdenek Josef Prac-
lík prágai szobrász készítette. Az em-
lékhelyet annak a hársfának a közelé-
ben alakították ki, amelyet a helyi 
lakosok 1908-ban ültettek a császár és 
király uralkodásának 60. évfordulója 
alkalmából.

„A mai szoboravatással az akkori 
hársfaültetéshez kívánunk kapcsolód-
ni„ –-- mondta ünnepi beszédében 
Jindrich Holub, helyi polgármester, 
aki egyben a Cseh Királyság Felújí-
tásáért civil egyesület egyik vezetôje 
is. Kifejtette: nem céljuk I. Ferenc 
Józsefet ideális uralkodónak feltün-
tetni, de látni kell az adott kor pozití-
vumait is. Szerinte ezt a mai cseh tör-
ténelemkönyvek nem tükrözik, ezért 
társadalmi vitára lenne szükség, 
amely segítene átértékelni a helyzetet. 
Ezt az álláspontot több cseh történész 
és publicista is osztja.

Cseh történészek szerint 1918 óta ez 
az elsô Ferenc Józsefnek, s általában 
egy Habsburg uralkodónak emelt szo-
bor Csehországban. Országszerte je-
lenleg csak néhány Ferenc József-
szobor áll és az egykori Habsburg 
monarchiára emlékeztetô köztéri 
szobrokból is nagyon kevés van. Ezek 
jelentôs részét ugyanis a Csehszlovák 
Köztársaság 1918 októberi megalaku-
lása után Csehországban és Szlová-
kiában is lerombolták vagy múzeumi 
raktárakba szállították.

Cseh és morva területeken ez történt 
a német emlékmûvek döntô többségé-
vel is, míg Szlovákiában a Habsburg 
emlékeken kívül a történelmi Magyar-
ország emlékeit és emlékhelyeit tün-
tették el.
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Szent István ünnepe Sydneyben a Magyar HázbanA New South Wales-i Magyar Szö-
vetség úgy döntött – hogy nemzeti 
ünnepeink ne ütközzenek a más egye-
sületek által rendezendŒ ünnepélyek-
kel, – egy héttel elŒbbre teszi annak 
megtartását. Így ez évben augusztus 
14-én, vasárnap délután tartotta meg a 
magyarok egyik legnagyobb nemzeti 
ünnepét. Augusztus 20. az egyik legŒ-
sibb magyar ünnep. Szent István király 
és a keresztény magyar államalapítás 
emléknapja.

A megemlékezés ünnepélyes öku-
menikus istentisztelettel kezdŒdött dél-
elŒtt 11.30-kor a Strathfield-i Refor-
mátus Templomban. Ezután  ünnepi 
ebéd várta a vendégeket a Punchbowl-i 
Magyar Házban. Ebéd után kezdŒdött 
a mûsor, melyet ez alkalommal Léde-
czi Dénes atya szervezett a  KŒrösi 
Csoma Sándor Program keretében itt 
lévŒ  ösztöndíjasokkal és a Katolikus 
Közösség tagjaival egyetemben.

A mûsort Gruber Enikô nagyszerû 
rendezése dícséri. A Magyar Himnuszt 
követŒen rövid köszöntŒjével nyitotta 
meg az ünnepélyt:  

Tisztelt egybegyûltek, kedves ma-
gyar testvéreim!  Augusztus 20-án elsŒ 
államalapító szent királyunkra, István-
ra emlékezünk, ugyanakkor nemzeti 
összetartozásunkra is, hiszen országunk 
ezer éves múltja tŒle eredeztethetŒ. 

Magyarország több évszázadon át az 
európai keresztény civilizáció védŒ-
bástyájának szerepét játszotta, elsŒsor-
ban földrajzi helyzetébŒl adódóan, de 
erre a szerepre alkalmasnak is kellett 
lennie. Az európai civilizáció nemcsak 
megmenekült, hanem az országunk 
által felfogott megrázkódtatások nagy 
része meg sem érintette, miközben a 
magyar kultúrát és nemzeti eszmét 
háborúk, idegen elnyomások, ország- 
és rendszerfelosztások terhelték, me-
lyek nagyban befolyásolták közösségi 
tudatunkat.   

A történelem egyik nagy tanulsága, 
hogy a nemzeti történelmet magának a 
nemzetnek kell írnia, hiszen minden 
más államtól, néptŒl csak annyi várha-
tó el, amennyi annak saját nemzeti 
érdekeibe beilleszthetŒ. Senki nem 
várhatja el, hogy ismerjék nemzete 
sorsát, ha nem emlékeztetnek rá idŒn-
ként, nem hallatnak magukról. Mind-
emellett ugyanilyen fontos feladat, a 
világ valós információkkal való ellátása 
is azokkal a manipulációkkal szemben, 
melyekkel, a politikai érdekekbŒl adó-
dóan, el van árasztva a világ, és amik 
gyakran hamis képet festenek orszá-
gunkról, szomszédaihoz való viszonyá-
ról és Európában játszott történelmi 
szerepérŒl. Számunkra ez kell, hogy az 
egyik legfontosabb célkitûzés legyen, 
hiszen Márai szavait idézve: „A haza 
nem csak föld és hegy, a halott hŒsök, 
anyanyelv, Œseink csontjai a temetŒk-
ben, kenyér és táj, nem. A haza te 

vagy, szŒröstül-bŒröstül, testi és lelki 
mivoltodban; Œ szült, Œ temet el, Œt éled 
és fejezed ki, mind a nyomorult, nagy-
szerû, lángoló és unalmas pillanatok-
ban, melyek összessége életed alkotja. 
S életed a haza életének egy pillanata 
is. Nem fontos, „szereted”-e, vagy sem. 
Egyek vagytok.” Éppen ezért, ha Szent 
Istvánra emlékezünk, magyarságunk, 
hazánk, és nemzeti összetartozásunk 
elŒtt is fejet kell hajtanunk. 

Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a 
magyar nemzet újra magára találjon, 
elŒször is szembe kell néznie múltjával. 
Kívánom, hogy mindez sikerüljön neki!  
Számomra ez Szent István üzenete a 
XXI. század magyarságának.

E gondolatok fényében méltóságtel-
jes, átszellemült megemlékezést kívá-
nok mindenkinek!

Egyformán kiemelendŒ és dícséret 
illeti Gazdag Alexandra elŒadásában 
Tûz Tamás: Szent István Himnusz cí-
mû verse, a Katolikus Egyház ének- 
kara egy Gregorián éneket adott elŒ,  
Kormány Gergely Túrmezei Erzsébet: 
Márciusi álom címû versének elŒadá-
sát, Szabados Tamás és Gazdag 
Alexandra kalotaszegi táncát. A   
Szent István életérŒl szóló nívós színda-
rab betanitása és rendezése Dénes 
atya szorgos munkáját illeti, a szerep-
lŒk nagyszerû elŒadásában.  

Ünnepi beszéget mondott Dr. Tóth 
Ferenc úr, a canberrai magyar nagy-
követség ideiglenes ügyvivŒje:  

Kedves Hölgyeim és Uraim!   Tisztelt 
ÜnneplŒ Magyarok!

Ôszinte örömmel kaptam meg az 
Augusztus 20-i rendezvényükre szóló 
meghívásukat, és nemcsak azért mert 

így a canberrai télbŒl a sydney-i 
nyárba szökhettem át családommal 
együtt. Azért is szívet melengetŒ érzés 
volt ez, mert a szervezŒ New South 
Walesi Magyar Szövetség olyan ma-
gyar szervezet, ahol méltó módon, szín-
vonalas mûsorral ünnepelhetjük meg 
fontos ünnepeinket. Köszöntöm a kivá-
ló munkát végzŒ vezetŒséget. Köszö-
nöm, hogy ide, a punchbowl-i Magyar 
Házba mindig meginvitálják Magyaror-
szág Nagykövetségének képviselŒit is 
az ilyen kiemelkedŒ rendezvényekre. 

Önök, kedves ünneplŒ magyarok, 
pontosan tudják, hogy az ünnepek mi-
lyen jelentŒs szerepet játszanak mind-
annyiunk életében, magyarságunk 

megtartásában és továbbadásában. A 
magyarság ugyanis szétszóródása elle-
nére is kifejezi összetartozását azzal, 
hogy ragaszkodik az olyan nagyszerû 
ünnepeihez, mint Augusztus 20. Ezzel 
az ünnepünkkel fejet hajtunk az álla-
mot alapító Szent István királyunk 
elŒtt, megadjuk a méltó tiszteletet 
azoknak a hŒsöknek, akik az történelem 
nehéz pillanataiban Œrizték államisá-
gunkat. Augusztus 20-a nemzeti önbe-
csülésünk napja, ünnepeljük meg hát 
közösen egymást, együtt mindazok, 
akik együtt sírunk, együtt nevetünk, 
akik magyarként államunkat, nemze-
tünket közösen alkotjuk. Miután éppen 
Olimpia zajlik Rióban, ezekben a na-
pokban a világ nemzeteinek van lehe-
tŒségük együtt sírásra, együtt nevetés-
re, de a magyar sportolók világraszóló 
teljesítményeit látva, azt hiszem, ne-
künk inkább nevetésre van okunk, 
minden magyart eltölthet a büszkeség.

Tisztelt ÜnneplŒ Magyarok!
Szent István magyarjainak munkáját 

ma nekünk kell folytatni az elmúlt év-
századok tapasztalataiból okulva. Saját 
magunknak kell megoldásokat találni a 
kihívásokra, hogy megóvjuk magyar-
ságunkat. Mindenki számára világossá 
kell válnia az olyan veszélyek súlya, 
mint az elmúlt idŒszakban szinte pél-
dátlan méreteket öltŒ terrorizmus Eu-
rópában. Sajnos, ma már elmondhatjuk, 
hogy szinte rendszeresen érkeznek 
hírek borzalmasabbnál borzalmasabb 
terrorcselekményekrŒl. És már nem 
csak Franciaországból, hanem az eddig 
viszonylag biztonságosnak hitt Német-
országból is. 

Ismert az a Magyarország megrende-
lésére, az EU 28 tagállamában végzett 
közvélemény-kutatás, mely alapján az 
európaiak többsége szerint a terroriz-
mus növekedése, a bûnözés növekedése 
és a migráció között egyenes összefüg-
gés van. A tömeges migráció veszélyes, 
növeli a terrorizmust és a bûnözést, a 
tömeges mértékû migráció megváltoz-
tatja Európa kulturális arculatát. Az 
embercsempészek segítségével a mig-
ránsok ugyanakkor újabb és újabb 
hullámokban feszülnek neki a láthatóan 
gyenge Európának. A következŒ évek-
ben, évtizedekben is milliós, tízmilliós 
nagyságrendû migrációs lökések vár-
hatóak, ha nem tudjuk stabilizálni a 
kibocsátó térségeket, hogy az ott élŒk 
saját országukban boldogulhassanak.

Sajnos, a Brexit nyomán is gyengél-
kedŒ Európa még nem találta meg az 
ellenszert a migrációs válságra, közös 
megoldást nem sikerült találni Brüsz-
szelben. Amióta a magyar állam ki-
mondta, hogy minden ország, amely a 
schengeni megállapodás részese, védje 
meg államhatárait, és saját maga meg 
is kezdte a határvédelmet, azóta a mig-
rációs nyomás enyhült. A nemzetállami 
jogkörök háttérbe szorítása az európai 
jogkörök javára kockázatos. Léteznek 
olyan helyzetek, amikor Brüsszel nem 
tud hatékonyan védekezni, következés-
képpen gátat kell szabni az olyan kez-
deményezéseknek, amelyek – akár bur-
-koltan – hatásköröket próbálnak elvon-
ni a nemzetállamoktól. Az Európai Bi-
zottság megalkotott egy kötelezŒ bete-
lepítési kvótapolitikát, mellyel burkol-
tan elveszi a nemzetállami hatáskörök 
egy részét, habár több ország is állást 
foglalt a kötelezŒ betelepítési kvóta 
ellen. Magyarország erŒs Európai 
Unióban érdekelt, de álláspontja sze-
rint az Európai Unió nem kapott olyan 
hatáskört, hogy egy tagállamba be 
lehessen telepíteni embereket. Az EU 
tagállamok megtartották alkotmányuk 
azon alapelvei feletti szabad rendelke-
zési jogukat, amelyek nélkülözhetetle-
nek az államiság, az alkotmányos iden-
titás fenntartásához.

Magyarország országos népszavazást 
bonyolít le 2016. október 2-án. A válasz-
tópolgárok a következŒ kérdésrŒl dön-
tenek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyûlés hozzájárulása nélkül 
is elŒírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történŒ kötelezŒ 
betelepítését?”.

A kötelezŒ betelepítési kvótáról szóló 
népszavazás jogszerû és igazságos. 
Jogszerû, mert a szuverenitásunk egy 
részérŒl az embereknek kell dönteniük, 
ezt a szuverenitást nem adtuk át az 
EU-nak. Igazságos, mert ilyen súlyú 
kérdésekben ki kell kérni az emberek 
véleményét. A népszavazás a legerŒ-
sebb eszköz, erŒsebb legitimációt je-
lent, mint a parlamenti. A demokrácia 
elvén alapul, mert a népet kérdezi 
meg. 

Kedves magyarok, ne feledjék: Önök 
a nép, Önöket kérdezi meg a népsza-
vazás. Ahhoz, hogy szavazhassanak, 
regisztráltatniuk kell magukat, tájéko-
zódjanak a Nemzeti Választási Iroda 
valasztas.hu nevû honlapján.

Végezetül el kell mondjam, hogy csa-
ládunkban apósom és sógorom is Ist-
ván, továbbá feleségem, Tünde éppen 
most ünnepelte születésnapját, ezért az 
ünnepi hangulatot nagyon nagyra érté-
keljük. Boldog Születésnapot Tünde! 
Boldog Születésnapot Magyarország!

Köszönöm a figyelmet!
Az ünnepi beszéd után a  Katolikus 

Közösség énekkara nagyon szép Ho-
zsanna éneke után – melyet a vendégek 
is halkan együtt énekeltek –  Szabadod 
Tamás Szent István  intelmeibŒl olva-
sott fel. 

Az összes szereplŒvel a szinpadon, 
Dénes atya kenyéráldása következett. 
A Boldogasszony Anyánk egyházi 
énekkel fejezŒdött be a 2016 évi Szent 
István napi ünnepi megemlékezés.  

A mûsor, szép, nívós és újszerû volt, 
végig méltó az ünnep hangulatához, a 
közönség legnagyob megelégedésére.  
A Jó Isten segítségével telt háznak 
örvendhettünk. 

Hogy mennyire jól érezték magukat 
a vendégek, az is bizonyította, hogy a 
mûsor végeztével, senki nem indult 
haza, még két óra mulva is mindenki 
szivesen maradt, örültek régen látott 
ismerŒseiknek, kisebb, nagyobb cso-
portokat kialakítva, megfeledkezve az 
idŒrŒl, élvezték egymás társaságát.   A 
Nagykövetség részérŒl is ugyanez 
mondható el. Öröm volt látni, hogy Dr. 
Tóth Ferenc is családjával együtt 
ugyan úgy ott maradt és mindenki 
kicserélhette gondolatait, mondaniva-
lóit most már a nem hivatalos minŒség-
ben jelenlévŒ diplomatával. 

Köszönjük szépen Dénes atyának, 
hogy felvállalta az ünnep megszerve-
zését. Köszönjük a KŒrösi Csoma Sán-
dor Program keretében itt lévŒ ösztön-
díjasok közremûködését, magas nívóju, 

szivet-lelket gyönyörködtetŒ  elŒadásu-
kat. Köszönjük a Katolikus Közösség 
tagjai közremûködését Mudriczky 
Erzsébet, Bedros László, Metchler 
László és Metchler Vilmos személyé-
ben, Stopic Hannelóre gyönyörû zon-
gora játékát.  

Nekünk, Szent István népének van 
egy különleges erŒnk, az hogy van 
felettünk egy védŒpajzs, az örök ma-
gyarok védŒpajzsa: Szent István és 
Szent László, Hunyadi János és Hunya-
di Mátyás, Rákóczi és Széchenyi örök 
magyarsága. Œk a mi útmutató csilla-
gaink és ezek között a csillagok között 
is Szent István a sarkcsillag, és ha a 
magyarság útkeresztezŒdéshez ér, – 
mint ahogy most is  útkeresztezŒdésnél 
áll – akkor Œ az a csillag, aki a magyar 
megmaradás felé vezetŒ utat mutatja!

Isten adja, hogy így kegyen!
Rozgonyi Magdi



Újraolvasó
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  kínálko-
zik  ilyen  célra.  Korszakunk nem a 
nagy változások ideje: személyek 
vagy pártok esetleg váltják egymást, 
de a szisztéma marad. A világ ese-
ményei a lassú, tervszerû kialakulás 
képét mutatják egy bizonyos egysé-
ges világkifejlet felé.

A kapitalista—kommunista ellentét-
pár már régen nem fenyegeti a vilá-
got egyik avagy másik alapon. Egy-
másnak is már csak azt hánytorgatják 
fel, hogy nem elég szorgalmasak a 
teljes megegyezésre és együttmûkö-
désre.

Nagy dolgok természetesen nem 
történnek máról holnapra, de azt is 
meghozta már a változás, hogy nyu-
gaton a hivatásos politikusok közül 
már senki sem vallja magát antikom-
munistának, és keleten sem acsarkod-
nak a kapitalizmus ellen. A materia-
lizmus gyermekei nem kapnak egy-
más hajába.

A Szovjetuniónak csak akkor sike-
rültek 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 elôse-
gített, elismert és véglegesnek tekint.

De a háború óta megesett ameri-
kai—szovjet ellentétekbôl úgy látszik, 
hogy a Kelet-Európa feletti ellenôr-
zésnek a mikéntje körül vélemény-
különbség van köztük. Mi magyarok 
csak 1956-ban tudtuk pontosabban 
meghatározni az amerikai külpolitika 
szándékát, vagyis azt, hogy csak mód-
szerbeli 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 ellenôr-
zését véglegesíti. Ugyanakkor a Hel-
sinki Egyezménnyel a nyugati diplo-
mácia fel akarja oldani az orosz elszi-
getelôdést. Közgazdasági nyelven, a 
Nyugat követeli maga számára azt a 
piacot, amit stabil kormányzatok lét-
rehozásának megsegítésével elôké-
szített. A stabil kormányzatok a pri-
mitív gazdálkodásból fogyasztói gaz-
dálkodásba emelô állami tervgazdál-
kodású (szocialista-kollektivista) rend-
szerek, amik a nemzetközi államhá-
lózatba való bekapcsolás által válnak 
szerzôdéskötésre alkalmassá.

Vörös Kínával ez a folyamat gyor-
sabban ment. Igaz, Kína gazdasági 
élete nem állja ki huzamos idôn át az 
elszigeteltséget, és (a folyamat nap-
jainkban teljesedik be) — egyre vilá-
gosabbá válik, hogy a nagyképûen 
hangoztatott új társadalmi rend nem 
más, mint egy olyan materialista kor-
mányzat, amely az állam minden 
alattvalóját szolgálatába kényszeríti. 

Kína is el akart indulni a teljes önál-
lóság útján, de szépen visszakénysze-
rült Amerika függôségébe.

Oroszország visszakényszerítése las-
súbb folyamat, de ha az elmúlt év 
eseményeit ebbôl a kérdésbôl vizs-
gáljuk, nagy léptekkel haladunk olyan 
nemzetközi helyzet felé, amelyben 
majd a Szovjetunió — csak úgy mint 
most Kína — kinyitja kapuit a nem-
zetközi bankhálózatnak és nagyválla-
latoknak. Nem Amerika gazdasági 
problémái, hanem a szovjet kollektív 
gazdálkodás csôdje hozza meg a vál-
tozást. Ez az oka annak, hogy nem 
egyezik a véleményünk azokkal, akik 
állandóan csak gyengeséget, határo-
zatlanságot, sôt egyesek naív és dilet-
táns ügykezelést látnak Amerika kül-
politikájában. 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 politiku-
sok 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 valósá-
gait említjük, a szocializmusnak szük-
ségképpen a kommunizmusba fejlô-
dése elméletével szemben.

Erre talán a legjobb példát a ma-
gyarországi fejlôdés adja. A hazánk-
ban végbemenô belsô változás talán a 
legkirívóbb az esetek közül. A válto-
zás lényege az, hogy a polgári társa-
dalom kialakulásának természetes 
elemei: a magánérdek, a profit és a 
magántulajdon utáni vágy a jólétre, 
kényelmes életmódra, sôt kiváltsá-
gos helyzetre való törekvések feszítik 
szét az állami gazdálkodás abroncsait. 
Az állami gazdálkodás csak addig tud 
hatalmi szóval felszínen maradni, 
amíg az általános nyomor, a kenyér-
terror tart. Minden javulás az igénye-
ket fokozza, minden igény a magán-
vállakozásoknak ad lendületet, és 
együtt feszegetik a szocialista gátakat 
az élet minden területén. A leghumo-
rosabb a dologban az, hogy a rend-
szer kivételezettjei, az új arisztokrá-
cia, mindezt a szocializmus vívmá-
nyaként hirdetik.

Moszkva újabban eléggé engedé-
keny csatlósaival szemben. A legfel-
tûnôbb a románok viselkedése, ami 
egyúttal rámutat a háttérre is: alig 
merne a kis mócország ugrálni az 
oroszlán torkában, ha nem Amerika 
bátorítaná Titóhoz hasonló viselke-
désre. 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 Ame-
rika mellett komoly figyelmeztetés 
Moszkvának. És ez csak a kezdet volt, 
mert azonnal megnyilatkozott a kínai-
ak készsége beépítkezni az amerikai 
bekerítô övezetbe: baráti és együtt-
mûködési szerzôdésre lépett Japán-
nal, és Hua elnök tüntetô látogatást 
tett Romániában és Jugoszláviában.

Egy emigrácós magyar író így jel-
lemzi a kelet-európai helyzetet:

— A szovjet kitûnôen kiosztotta a 
szerepeket. A lengyeleknek jutott a 
„szocialista pluralizmus”. (Többpárt-
rendszer a kommunista párt vezény-
szava 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 mosoly-
gó „gulyáskommunizmus” szerepe. 
Halászlé és plasztikfokos... Csak sem-
mi 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 
engednie kell.

Az összeomlás elhárítására régen 
feltalálták már, hogy szellemi irány-
zattal állványozzák körül a diktatúrát, 
ami pótolja a tartó csontozatot, vagyis 
szolgáltatja a nép belenyugvását, tá-
mogatását.

Ez a szellemi irányzat a jelenkori 
diktatúráknak a marxizmus. Ha mint-
egy 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 szabad-
ságrendje.

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 töme-
gek lelki sajátja. De mert az enyhülés 
is moszkvai elôírás volt, más vá-
lasztása nem is lehetett a rendszernek 
(de vajon akart-e mást) mint azt, 
hogy kiépítse az „úri Magyarorszá-
got”, ahol egy kiváltságos hivatalnok 
réteg dolgoztatja és ellenôrzi a töme-
get. Idézô jelek közé tettük az „úri 
Magyarország” kifejezést, mert pon-
tosan olyan most a társadalmi szelvé-
nyezés otthon, mint amilyennek 
hirdették a ’45 elôtti rendszert ’45 
után.

A munkásosztálynak meg kell elé-
gednie avval, hogy „munkáskormány” 
van, „munkásuralom” van, és általá-
ban munkáskultusz van, hogy törvény 
lett a munkához való jog — most 
azután próbáljon ne dolgozni.

Közben kialakult az új vezetô osz-
tály, amely a történelmi materializ-
mus kitûnô érzékével körülvette 
magát hûséges altiszti osztállyal, 
amely a pozícióért húzza a kantárt, 
pattogtatja az ostort. Ennek a réteg-
nek is csak külsôség a marxizmus, 
altiszti rangja és fizetése elég meg-
gyôzôdést öntudatoz neki.

Elég ha a felsô vezetô réteg marx-
ista. De marxista-e valóban? Álljunk 
csak meg egy pillanatra. A lexikonból 
azt olvassuk: „A marxizmus legfon-
tosabb tétele az, hogy a munkásosz-
tály szerepe az osztálynélküli kommu-
nista társadalom megteremtése”. 
Mármost hogyan viszonyul ez az 
elmélet az új uralkodó osztályhoz? 
Természetesen hajlékony dialektiká-
val, a filozófia-iparosoknak a feladata, 
hogy (állam fizetésért) megmagya-
rázzák, hogy a jelenlegi kormányzat a 
marxizmus egyenes útját járja. Vala-
hogy így: „Elvtársak, ez komplex tu-
domány 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 szórakoz-
tatására „Marx a negyedik évtized-
ben” címmel 21 tanulmányt jelentet-
tek meg. Egyik azt mondja benne:

— Nem érzem pillanatnyilag fontos-
nak, hogy kiderítsem magamról, vagy 
másokról, hogy mennyire marxisták, 
és miért azok. Sokkal fontosabb szá-
momra a fennálló intézményekhez fû-
zôdô viszonyom... Kétségtelen, hogy a 
nálunk uralkodó politikai rendszer 
marxistának mondja magát, de szá-
momra, mint életemet érintô dönté-
seket hozó intézményrendszer okoz 
gondot vagy szerez örömet...

Vagy a másikban így szövegez a 
kétely:

— A többség minden további vizs-
gálódás nélkül elfogadta a marxista 
hagyományból, hogy az elmélet a 
munkásosztállyal van kitüntetett kap-
csolatban, s aztán behelyettesítette a 
politikai vezetést a munkásosztály 
helyébe.

Nem afféle antimarxista okosko-
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Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
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szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

Csapó Endre dások ezek, hanem csupán beisme-
rése egy számunkra nyugtalanító 
ténynek, hogy az életet eligazító cso-
dálatos világmozgató tan képlékeny, 
gyúrható, csavarható anyaggá vált a 
„forradalom” után kialakult elsô elit-
réteg részére avval a céllal, hogy 
dekorációja legyen a „munkáskor-
mány” kivételezettjeinek. Az otthoni 
folozófusok gondja mégis az, hogy 
nem értékelik produktumaikat: „az 
»establishment«-be beépítkezett ma-
gyar értelmiség nemcsak a marxiz-
mus iránt közömbös, hanem a nem 
felülrôl szervezett társadalomkritikus 
tevékenység más formái iránt is” — 
ahogy egy párizsi marxista folyóirat 
panaszolja.

Mit bizonyít mindez? Nem keveseb-
bet, mint azt, hogy a politikai fejlŒdés 
a történelem ismert mintái szerint 
folyik: kialakult az új elitosztály.

Az új vezetô osztály a gyakorlati 
világ iránt érdeklôdik. Meg akar ma-
radni, ezért engedelmes Moszkvának, 
de ugyanakkor minden alkalmat 
megragad arra, hogy kapcsolatokat 
építsen nyugat felé! Ez a kapcsolat-
építés nem szovjetellenes, nem szalad 
elôre, mint 56-ban, de nem is Ma-
gyarország függetlenségéért épül, 
nem a kapitalizmus útjait keresi, de 
nemzeti törekvései sincsenek. Egyet 
akar: tartósítani, körülbástyázni ki-
váltságos helyzetét, és ha elôre néz, 
beilleszkedni abba a jövô világrendbe, 
ami a nagyhatalmi versengések le-
nyugvása után kínálkozik majd. 

A jövô a sarkok lekoptatását, a szí-
nek összemosódását ígéri. Európa 
Unió, Balkán Unió a láthatáron. Az 
irány a nemzetköziség, az üzlet, a 
közlekedés, a pénzfogalom nemzet-
közisége, gazdasági egységek kiala-
kulása, nagyobb mozgás, több utazás, 
fejletlen államok támogatása, további 
sztrájkok, infláció, áremelkedés, 
munkanélküliség. Minden, ami az el-
maradt országokat emeli és a fejlett 
országokat visszatartja. Mert ezek a 
gyakorlati elemei az országok közötti 
szintezésnek, ami feltétele az egysé-
gesebb világgazdaságnak.

(Magyar Élet, 1978. december 28.)

9. oldal

Kiderül, hogy a történelmet nem lehet megeröszakolni
A hidegháború ugyanolyan csendben fejezŒdött be, ahogyan Churchill 1946-

ban mondott beszédével elkezdŒdött. Megszûnése néhány év alatt, olyan 
gyorsasággal és váratlansággal ment végbe, hogy azzal szinte meglepetést, 
zavart okozott az egész világon. A motiváló okok még ma sem egyértelmûen 
tisztázottak. A kutatók, elemzŒk sem szorgoskodtak eddig annak bemutatá-
sával, hogy milyen alapvetŒ okok vezettek el, s játszottak döntŒ szerepet a 
hidegháború megszûnésében, s volt-e gyŒztese vagy vesztese ennek a küz-
delemnek.

1945 után a Szovjetunió, majd késŒbb a társadalmi fejlŒdés „szovjet min-
táját” követŒ szocialista országok is igen nagy ütemû gazdasági fejlŒdést 
mutattak fel a 70-es évekig. A 70-es évek második felétŒl azonban, ha nem 
akarták, hogy fokozódjon lemaradásuk mértéke a nyugati országokhoz 
viszonyítva, elkerülhetetlen volt a társadalom, a gazdaság minŒségi fejlesz-
tése. A szocialista világrendszer vezetŒ államában, a Szovjetunióban több 
mint egy évtizedig (kb. 1972-tŒl 1985-ig) – a brezsnyevi vezetés idejének 
nagyobbik felére – a pangás állapota állandósult, s vált meghatározóvá. 
Hasonló volt a helyzet a többi szocialista országban (Bulgária, NDK, Cseh-
szlovákia) is. 

Az 1982–1985 közötti három vezetŒváltás és temetés után 1985-ben, az SZKP 
KB fŒtitkárává választott M. Gorbacsov volt igazából az az elsŒ szovjet 
vezetŒ, aki aktívan fellépett az elbürokratizálódás ellen, ki akarta lendíteni a 
világ legnagyobb országát a tespedés, a pangás állapotából, s a szocializmus 
alapértékeinek, kereteinek megtartása mellett jelentŒs változásokat, nyílt 
politizálást, a gazdaság fejlŒdésének meggyorsítását tervezte beindítani és 
megvalósítani. Gorbacsov és az Œt támogató csoportok kritikus elemzésnek 
vetették alá a 80-as évek közepére kialakult helyzetet, s kidolgozták az 
irányvonalat, amely az átalakításnak, az ország gazdasági és társadalmi fej-
lŒdése meggyorsításának, a szovjet társadalom valamennyi szférája megújítá-
sának eszméjén alapult, s hozzákezdtek a problémák megoldásához. 

Bognár Károly: A hidegháború megszûnésének fŒbb
okai és körülményei. Hadtudomány X. évfolyam, 4. szám
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. szeptember 4-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi Iskola a Bocskai Teremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD templom melletti Bocskai 

Nagyteremben, (Watkins St.bejárat) 
1 órától Presbiteri gyûlés

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. szeptember 4-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 

hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 2016.szeptember 4-én 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) 
2016 szeptember 4-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) szeptember 

4-én du. 2 órakor Bibliaóra
2016.szeptember(minden hónap harmadik 

vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinczés 
és magyar nyelvû játszócsoport

Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 
University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016. szeptember de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 
vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Boldog Apák Napját kívánunk
2016. szeptember 4-én

délelôtt 11 órai kezdettel
az Istentisztelet keretében ünnepeljük 

az Apák Napját
A North Fitzroy-i Magyar Református 

Templomban
121 St. Georges Road North Fitzroy

11-es villamos a Collins St.-rôl 20. megálló
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

Ebbôl az alkalomból a vasárnapi iskola tanulói és 
az újonnan megalakult Kórusunk is részt vesz.

Istentisztelet után ebéd a Templom melletti 
Bocskai Teremben.

Mindenkit szeretettel hívunk

Helló... Melbourne-iek! Szeretettel hívunk mindenkit, hogy legyetek tagja a most akakuló Bocskai 
kórusnak. Ez nem szól másról, mint a zene szeretetérôl, és hogy közösségben, örömmel énekeljünk!

Kóruspróbák kéthetente vasárnaponként 9.30-tól-10.50-ig a Nth. Fitzroy-i Magyar Református 
Templomban 121 St. Georges Road North Fitzroy. Az alkalom díjmentes.

Kórusvezetônk Plicher Dórka (KCSP ösztöndíjas) szeretettel várja a kórustagokat! 
Érdeklôdni lehet a 0408 950 491

Egy friss kutatás szerint a kórusban éneklésnek számos pszichológiai elônye van. Az egyidejû 
mozgás és légzés az összetartozás érzetét kelti a résztvevôkben, s erôsíti a csoportkohéziót.



A méltóságos úr – 
Kiss Ferenc története

(Folytatás!)
Engedélyt adtam neki, hogy magán-

növendékeket tanítson” –-- panaszko-
dott a Képes Figyelônek.

A férfi- és nôi rabok külön voltak, de 
Fedákkal néha sikerült találkoznia a 
rabkórházban, hogy néhány szót vált-
sanak. Amikor Fedák szabadult, Kiss 
sírva kiáltott utána a rács mögül: „Fel 
a fejjel, Zsazsa! A viszontlátásra!” „A 
viszontlátásra, Feri! – zokogott Fedák 
–- Fel a fejjel!” Soha többé nem talál-
koztak.

Fedák Nyáregyházára került, Kiss 
Ferenc a váci fegyházba. Gyermekjá-
tékokat csiszolt a mûhelyben. „Nagyon 
megszerettem a játékkészítést --– nyi-
latkozta a Képes Figyelô börtönriport-
jában. –-- Szívvel csinálom, mint a 
színészetet.”
Ez voltam
Kiss Ferenc 1953 szeptemberében 

szabadult, 60 évesen. Arra nem is gon-
dolhatott, hogy visszatér a színpadra. 
Dolgozott a székesfehérvári vágóhí-
don, éjjeliôrként a Csabai Állami Gaz-
daságban, volt földmérô és segédmun-
kás. Harmadszor is megnôsült, 
1955-ben, 62 évesen újabb gyermeke 
született.

1955-ben részt vett Fedák Sári buda-
pesti temetésén. Latabár Kálmán 
ment érte Székesfehérvárra kocsival. 
Ott volt Mezey Mária, Turay Ida és 
Gobbi Hilda is. A gyászszertartásról 
jelentés ment a belügynek, Kiss Fe-
renc neve többször felbukkan benne. 
„Fedák Sári aktív jobboldali börtön-
viselt múltja teljesen közismert. Az 
utóbbi idôben ugyanolyan mártírhír-
nevet költöttek róla színészkörökben, 
mint most egy ideje, kiszabadulása óta 
Kiss Ferenc körül. Mind Fedáknál, 
mind újabban Kiss Ferencnél gyakori 
egyes vezetô színészek találkozása.”

1956-ban aztán jött a forradalom. 
Kiss Ferenc nem hôzöngött, nem vett 
részt az eseményekben, nem ment ki 
Nyugatra. Nem adta elô a rendszer 
mártírját, a börtönbe vetett szabad-
sághôst. Csendben volt. És úgy tûnt, 
lassan megbocsátanak neki. Közel egy 
idôben Páger hazahívásával Kiss 
Ferencet is visszaengedték a szín-
padra. Csak míg Páger sztárként lép 
újra közönség elé a Vígszínházban, 
Kiss Ferenc egyelôre csak vidéken 
vitézkedhetett.

A gyôri Kisfaludy Színháznál kezdte 
újra, megfordult Szegeden, Kaposvá-
ron és Veszprémben is. Amikor 1957-
ben Békéscsabán vendégszerepelt, a 
kollégák vegyes érzelmekkel várták a 
színháznál. A társulat tagja volt a kez-
dô Szuhay Balázs, aki így emlékezett 
vissza az elsô találkozásra: „Amikor 
belépett a terembe, ahol a Bánk bán 
felújításának olvasópróbáját tartottuk, 
körbejárt közöttünk, mindenkinek be-
mutatkozott. Még nekünk, legfiatalab-
baknak is. Régi ismerôseit átölelte, 
aztán csendben megszólalt: »Kérem, 
fogadjanak úgy, mint új kollégát. Öreg 
ember vagyok. Bûnös vagyok, meg-
büntettek. Kérem, segítsenek nekem, 
hogy nevemnek, amit bepiszkoltam, 
böcsületet szerezzek.«”

1957-ben így nyilatkozott a Film, 
Színház, Muzsikának: „13 évig nem 
játszottam, látni sem akartam a szín-
házat. Azt hiszem, mégsem volt ká-
romra ez az idô. Sok mindent megér-
tettem, megtanultam, más ember 
lettem. Nem tudom pontosan megfo-
galmazni. Nagyobb a felelôsségtuda-
tom, jobban ismerem az életet.”
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Halálos tavasz ’45
 Hetvenegy évvel ezelôtt ért véget a II. világháború. Ami 

utána következett, az sem kizárólag örömöt és boldogságot 
hozott mindenkinek. Fábián Titusz (Magyar Nemzet) 

izgalmas, megható és a korról-korokról rengeteget eláruló 
sorozata  amelyben csodás mûvészek sorsán keresztül 

mutatta be, mi hogyan volt akkor, azelôtt, azután. 

Idôs korában is csodálatosan, meg-
gyôzôen formálta meg szerepeit, Lear 
királytól Ezra Mannonig az Amerikai 
Elektrában. Willy Loman-alakítása 
Szegeden különösen nagyszerû volt. 
Czímer József, a Vígszínház drama-
turgja elôadás után együtt jött vele 
vonattal Budapestre. Sok minden szó-
ba került az út alatt. „Beszélt a bör-
tönéveirôl, arról, hogy ott volt alkalma 
szembenézni saját méltatlan ostoba-
ságával, mindezeken végre szerencsé-
re már túl van. Mikor a politikai ügye-
ken mi is túl voltunk, megemlítettem, 
hogy 1945 júniusában, mikor én a Sza-
badság munkatársa voltam, a Nemzeti 
Színház közvetlen szomszédságában, 
mindjárt a Rökk Szilárd utca elején 
volt egy borbély. Ismeri? –-- kérdeztem 
Kiss Ferenctôl. Igen –-- felelte --–, a 
háziborbélyom volt. Nos, elevenítettem 
fel, akkor az ön háziborbélya mondta 
nekem, hogy ön, miután méltóságos úr 
lett, bement hozzá borotválkozni, a 
borbély megkérte: Volna szíves, 
mûvész úr, egy kicsit hátrább csúszni 
a széken? Mire ön kirántotta a kendôt 
az álla alól: Én magának nem mûvész 
úr, hanem méltóságos úr vagyok! Kiss 
Ferenc egy pillanatig hallgatott, aztán 
minden mosoly nélkül azt mondta: 
Igen, ez voltam.”

1959 nyarán felkereste a kórházban 
régi ellenfelét, a halálos beteg Jávor 
Pált. Kibékültek, kezet fogtak. Kiss 
érdeklôdött Jávor tervei iránt, aki a 
Peer Gyntöt említette. Jávor kérte, 
látogassa majd meg pasaréti házában 
is, ha meggyógyul. Többé nem talál-
koztak, Jávor Pál 1959. augusztus 14-
én meghalt.

A hatvanas-hetvenes években már 
filmekben is lehetett újra látni, igaz 
csak mellékszereplôként. Bankigaz-
gató volt a Pacsirtában, táblabíró A 
kôszívû ember fiaiban, fuvaros az 
egyik Csutak-filmben. Alakított ren-
dôrparancsnokot, villanyszerelôt, sin-
tért, orvost, gazdát is. 1960-ban a Légy 
jó mindhalálig címû filmben játszotta 
Pósalaky bácsit. A Móricz-regényt 
1936-ban is megfilmesítették, Kiss 
abban is szerepelt mint a kollégium 
igazgatója.

Egykori tanítványai ekkor már be-
futott, komoly befolyással bíró színé-
szek, rendezôk, igazgatók voltak. 
Nyilván volt egy-két jó szavuk az érde-
kében.

Volt egy Appel Henrik nevû akadé-
mistája is 1936-ban. Kiss Ferenc azt 
tanácsolta, változtassa meg a nevét, ha 
karriert akar csinálni. A 19 éves fiú 
kômûvessegédként dolgozott, munka 
mellett járt az óráira, és annyira sze-
gény volt, hogy télikabátra sem tellett 
neki. Egyszer összetalálkozott a taná-
rával az akadémia elôtt. Tél volt, Kiss 
Ferenc megsajnálta a didergô növen-
déket, és odaadta a kabátját, mert ô 
úgyis taxival megy haza. Appel Henrik 
csak fél évet töltött az akadémián, so-
ha nem lett belôle színész. Aczél 
György néven csinált másfajta karri-
ert. A Kádár-korszakban a kulturális 
élet teljhatalmú ura volt.

Kiss Ferenc 1963-ban érdemes mû-
vész kitüntetést kapott. Abban az év-
ben bontották le a régi Nemzetit a 

Blaha Lujza téren, dicsô és sötét múlt-
ja színhelyét, a metróépítés miatt.

1971-ben elkezdte írni emlékiratait, 
Mindenért fizetni kell címmel. Film-
vásznon 1973-ban bukkant fel utoljára. 
A Régi idôk focijában alakította Ró-
bert bácsit, a húszas évek zsidó szár-
mazású ingyenkonyhás szélhámosát. 
Epizódszerep volt, néhány másodper-
cig látható, meg sem szólalt a filmben. 
80 éves volt már ekkor.

1978. augusztus 13-án, vasárnap halt 
meg. A Farkasréti temetôben helyez-
ték örök nyugalomra, református 
szertartás szerint. Akkor már ott volt 
Jávor Pál, Bajor Gizi, Fedák Sári. 
Oda került késôbb Karády Katalin, 
Bessenyei Ferenc, Gobbi Hilda, 
Kállai Ferenc és Aczél György is.

A Mindenért fizetni kell címû életrajz 
máig kiadatlan.

A bujdosó lány – Mezey 
Mária története

1944 tavaszán rövid hír jelent meg a 
Filmhíradó címû képes hetilap Kis 
Szemfüles rovatában: „A Wesselényi-
darab szereposztása végképp felborult 
a Vígszínházban. Mezey Mária, akit 
az Ellenfél nôi fôszerepére kértek fel, 
tíz nap óta nyomtalanul eltûnt, s azóta 
nem vett részt a próbákon sem. Mezey 
Mária, aki közismerten a legnagyobb 
képzelt beteg Budapesten, valószínû-
leg szanatóriumba vonult, hogy vég-
képp kikúrálja azt a betegségét, 
amelytôl többhetes tátrai pihenôje 
alatt nem tudott megszabadulni.”

Mezey Mária valóban eltûnt, és tény-
leg nem elôször. Ótátrafüredre utazott. 
De nem színésznôi szeszélybôl. Úgy 
érezte, menekülnie kell.

De kezdjük a történetet a legelején.
A franciás Mezey Mezey Mária 

Kecskeméten született, Szegeden nôtt 
fel –- Muráti Lilivel járt egy iskolába 

-–, majd Rózsahegyi Kálmán buda-
pesti színészképzôjében tanult. 1932-
ben Miskolcon kezdte a pályáját, aztán 
egy pécsi kitérô után visszakerült a 
fôvárosba. A Mûvész Színház szerzôd-
tette, majd a Belvárosi Színház, a 
Vígszínház, a Madách következett. 
Egyre jobb szerepek, egyre jobb szín-
padokon. A színház mellett volt egy 
másik profilja is. A kezdô színésznôt 
egyik lovagja beprotezsálta a Fészek-
be. Sanzonokat énekelt. Itt fedezte fel 
a New York Kávéház fônöke, aki azon-
nal szerzôdtette a bárba, esténkét 30 
pengôs sztárgázsival. Még aznap fel is 
léptette. Hamarosan ô lett a magyar 
Lucienne Boyer. Az új Yvette Guilbert. 
Vagy amit a közönség akart.

Megvolt hozzá az imázs is. Vörös haj, 
vékonyra rajzolt szemöldök, érzéki 
száj, álmatag szemek, furcsa és feltû-
nô kalapok, turbánok. A „franciás Me-
zey” skatulya ráragadt, késôbb hiába 
próbált tiltakozni ellene.

A színpadon léha, ledér kokottokat, 
elegáns, kacér dámákat alakított, a 
filmekben mindig ô volt a vamp, a 
démon, az ingerlôen szép és csábítóan 
gonosz bestia. A negyvenes évekre 
már ismert, gazdag színésznô. Lakás a 
Rózsadombom, telek a Sashegyen. 
Gyönyörû Opel Kapitän a garázsban. 
Kapcsolat az ország legdivatosabb 
írójával.

„Van három briliánsgyûrûm, arany 
cigarettatárcám, sok prémem, szép 
lakásom: és egy keserû vonás a szá-
mon. Van egy doboz francia levelem, 
sok fényképem Olaszországból, egy 
emlékem Párizsról. És egy könnyár-
kom. Két év elôtt egyik sem volt. Most 
van. Jól van” –-- írta 1941-ben megje-
lent, Névjegy címû önéletrajzában. A 
túlérzékeny Mezey Mária a színházi-
gazgatók álma és rémálma volt egy-
szerre. Ha kedvére való volt a szerep, 
ha formában volt, csodálatos elôadá-
sokat produkált. De saját bevallása 
szerint is több szerepet adott vissza, 
mint amennyit eljátszott. A neve be-
hozta a közönséget, de sosem lehetett 
tudni, mikor marad el miatta fôpróba 
vagy elôadás.

Voltak vele más bajok is. Nem tet-
szett neki, hogy fasizálódik az ország, 
a közélet, kollégák tûnnek el a színpad-
ról származásuk miatt. Ennek néha 

hangot is adott. A „franciás” mellett 
kapott egy másik jelzôt is 1942 körül: 
zsidóbarát.

1941-ben a Film, Színház, Irodalom 
hetilap fényképekkel gazdagon illuszt-
rált, többoldalas riportban számolt be 
tátrai üdülésérôl. 1944-es tátrai útjáról 
már csak a fentebb idézett pár sor 
jelent meg a Filmhíradóban.

Mezey Mária 1944 tavaszán eltûnt 
Budapestrôl. Nem származása vagy 
politikai nézetei miatt. Saját magát 
parancsolta le a színpadról. „1944-ben 
hátat fordítottam a világ, a színház, az 
otthonom hazugságainak, s vak ösztö-
nömtôl vezetve, felhúzódtam a Tátrá-
ba, a tiszta csúcsok és jó szagú fenyô-
erdôk valóságába. Ahová a háború 
kitörésétôl kezdve mind sûrûbben me-
nekültem, lelki tartást gyûjteni az 
itthon ránk nehezedô, fullasztó, em-
bertelen és mûvészietlen áramlatok 
ellen” –-- írta késôbb.
Hoztam valamit a hegyek közül
Fáradtan, roncsolt idegekkel érkezett 

meg Ótátrafüredre, hetekig nyomta a 
szanatóriumi ágyat. Aztán a hotel és a 
kórház között ingázott. „Egy hotelszoba 
lett az otthonom, s négy nagyszerû 
könyv a társam: Ady, József Attila, 
Babits, Karinthy. Ott fenn, a he-
gyekben egy kék szemû ismeretlen 
adott hozzá egy ötödiket: az Újszövet-
séget. Akkor kezdtem el olvasni, és ma 
is olvasom.”

Tartózkodási engedélye két hónapra 
szólt, amit a helyi szlovák jegyzô nem 
akart meghosszabbítani. Nem örült 
neki, hogy ott van egy híres magyar 
színésznô. A szanatórium megbízottja 
Pozsonyba utazott, egy hónapi haladé-
kot sikerült elérnie. Amikor ez is letelt, 
a jegyzô csendôröket küldött, hogy 
áttegyék Mezeyt a határon. A fôorvos 
igazolást adott, hogy súlyos beteg, 
nem lehet szállítani, de ez sem volt 
elég. Végül egy katonatiszt fellépése 
akadályozta meg, hogy a csendôrök 
kiemeljék ágyából a színésznôt.

Közben többször is felszólítás érke-
zett Budapestrôl, hogy térjen vissza. A 
Madách Színház 1944 ôszén mûsorra 
tûzte Gerhart Hauptmann Bernd 
Rózáját, Kiss Ferenccel és Mezey 
Máriával a fôszerepben. 

Folytatjuk!

Mezey Mária arcai



Az elsô szippantások az ausztráliai nyár 

perzselô meleg levegôjébôl. Karácsony, 

1971-ben. Kisleányom és én, a bécsi fehér-

karácsony hangulatával készülünk és in-

dulunk életünk visszafordíthatatlan útjá-

ra, Ausztráliába. Szorongva, talán kicsit 

félve is méregetjük lépteinket mielôtt a 

hatalmas gép elnyel bennünket. Az abla-

kon kipislogatva üzenünk hangtalan 

viszontlátást Európának öt évre.

Nem egyedül jövünk. Szerencsénkre. 

Egy nagyon kedves, négy kisgyermekes 

családdal, az Anyuka várandós és akikkel 

még Ausztriában, Traiskirchenben kerül-

tünk jó ismeretségbe, utazunk együtt. Így 

van egy kis támaszunk a nagy, hosszú 

úton, ahol minden ijesztôen idegen. A 

barátságot megtartottuk még jó ideig, míg 

el nem veszítettük egymást az új világ for-

gatagában.

Az úton a legnagyobb problémánk az ét-

kezéssel van. Az elsô félidôben még fala-

tozunk, de késôbben az étlap változik. 

Nem merem azokat a számunkra ismeret-

len, furcsa illatú, étvágyunkat rontó étele-

ket kisleányomnak adni, vagy magam 

megkóstolni sem. Csak vizet iszunk.

A repülés utolsó óráiban alig tudunk 

egymáshoz szólni. Szorult szívvel várjuk a 

nagy pillanatot, amikor is a család ölelô  

karjai fogják adni a szeretetet, biztonságot, 

nyugodtságot igérô szorongatásokat. Egy-

máséba vágott szavakkal kérdeznek, vála-

szolnak egyszerre. Érezni fogjuk, otthon 

vagyunk megint a családdal. 

Szüleim három kisgyermekkel 1956-ban 

léptek át a szomszédba, apám otthonába, 

Bécsbe. Igaz, hét éves kora óta ô is ma-

gyarnak számított. Apám szülei terjedel-

mes családjukkal, apámmal, mint a jóval 

fiatalabb hét éves véletlenkével 1909-ben 

költöztek ez alkalommal Prágából Gyôrbe, 

Király utca 7 szám alá. Ez idôre a család 

már beutazta Európa nevezetesebb váro-

sait, fôvárosait. Nagyapám egy neves bé-

csi cégnek dolgozott, akik gyárak, mint 

leányvállalatok megalapozásával bízták 

meg ôt Európa szerte. Nos, itt Gyôrben 

mély sárba akadt a kerék. Nagyapám szo-

morúságára. A legközelebbi helyzetválto-

zás bejelentése alkalmával nagyanyám 

letette a garast. Papa te mehetsz ahová 

jólesik, de mi maradunk. Szóval így esett, 

hogy mindannyian magyarul jólbeszélô 

igazi honmagyarokká váltak. 

Anyám is szívessen vette az alkalmat, 

hogy megmenekülhessenek a „volt” kom-

munizmus nincstelenségétôl, amit ô kü-

lönös nehézséggel viselt. Egyenes tartásá-

ban, járásában a Kornisok magabiztossága 

fénylett.   

Dehát miért Ausztrália? Haj-jaj, az én 

Apám is nagy utazó volt mielött megismer-

te Anyámat. A nagyapám hajlama nem 

halt ki belöle. Amikor nagyocska lett, ô 

visszament Bécsbe, ahol a bôrdíszmû  

mesterséget tanulta ki egy Európa szerte 

elismert cégnél. Utána elénekelte a jól 

ismert magyar népdalt: „Elindultam szép 

hazámbúl, híres...” Így ô is, mint Édesapja 

annak idején, Európának vette útját. Itt 

kell megjegyeznem, hogy amikor Bécsbe 

érkeztek, Apám már másnap a régi cégnél 

dolgozott, míg a család hajóra nem ült 

Ausztrália felé 1958-ban. Tehát fino-

mította, csiszolta tudományát a legneve-

zetesebb bôrdíszmû mestereknél. Pá-

rizstól Amszterdamig, Rómától, Firenzéig, 

no meg nem tudom még hány neveze-

tesebb városig, Budapest mint végállomás. 

Keze alól kerültek ki a legfinomabb, mû-

vészien készült táskák, amiket csak na-

gyon kevesen tudtak megfizetni. Hozzá 

tehetjük azt is, hogy végigtáncolta Euró-

pát. Kitûnô táncos volt, imádott táncolni. 

Persze, itt megint egy hölgy mondja ki a 

végszót. A leendô feleség, az utolsó 

fogadalom letéte elött álló gyönyörû, hab 

arcú, barna hajú, barna szemû 24 éves 

fiatalka az apácazárdából, akinek biblikus 

tárgyú olajfestményeit a zárda hollandiai 

templomoknak, zárdáknak küldi, az 

Anyám mond punktumot az e fajta 

izléstelen idôtöltésnek.

A végcél... a tengeren túl volt. Amíg  
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Apám csak vissza tudott emlékezni. Le-

hetôleg Amerika, de Ausztrália fogadta be 

ôket elôször. 

A repülô kerekei földet értek. Rohan a 

gép, mintha meg sem akarna állni. Szívünk 

a torkunkban. A kis ablakon átsuhanló 

gyorsképben villannak a ragyogó napsü-

tésben csillogó mozdulatlan repülôgépek. 

Szorgoskodó emberek csomagokkal fel-

halmozott targoncákkal. Jaj, már csak pár 

perc és láthatjuk szeretteinket.

A várva várt viszontlátás mindig édes. 

Sajnos, késôbben néha  megkeseredik.

A kis testvérek az utóbbi tizenöt év alatt 

felnôttek, ôk maguk is szülôk lettek. Mind 

jó szándékkal, kevés megértéssel, még 

kevesebb igazi fogalommal, volt otthoni 

életem iránt, terveim iránt. Kôbe vésett 

elhatározásukat terítik elém, mit kell ten-

nem, magammal és kisleányommal. Nem 

mehetek dolgozni, családunkban egyetlen 

nô sem dolgozott. Férjhez kell mennem. 

Már jelölt is van, meg jelöltek. Nem! 

Nem! Nem! Én dolgozni megyek, még ha 

egyenlôre csak takarítani is és angolul 

tanulni. Természetes, hogy férjhez akarok 

menni, de nem érdekbôl és nem amíg nem 

alapoztam meg a magam biztonságos éle-

tét. Húgom tér valamiféle megértésre 

elôször, így ajánlatot tesz, habár nem en-

ged a férjhezmenésbôl. Mivel 35 éves ko-

rom ellenére is csak igazolvánnyal lép-

hetek be egy 18 éven felülieknek való 

filmszinházba, kispekulálja, hogy bevinne 

a David Jones bevásárló központba. Elsô 

látásra felvennének manökennek. Mond-

ja. 

Gondolod nincsen eszem? A testemmel 

kellene megkeresnem kenyeremet? Mit 

képzelsz te rólam?

Jaj, dehogy is, itt nincsen rossz hírnevük 

a manökeneknek. Így van? Viszont az én 

véleményem szerint, egyenlôre inkább 

takarítani megyek.

Véletlenül meghallom, amint férje meg-

kérdezi: „Meddig lesznek még a nyakun-

kon?”

Csendben, kisleányommal együtt kive-

szek egy meghirdetett szobát, elköltözünk. 

Kilátástalan sivárság ül rajtunk, teljesen 

reménytelen jövôvel. Már majd megen-

gedem, hogy bekössék fejem, amikor 

öcsém megjelenik.

Legidôsebb öcsém 18 évessen hagyta el 

Gyôrt titokban, 1956-ban. A szülôk a há-

rom kicsivel csak hetek múlva tették meg 

ugyanazt az utat. Ôt Bécsbôl azonnal 

Walesbe vitték, ahol két év alatt tökéle-

tessen megtanult angolul, befejezte vil-

lanyszerelôi tanulmányait, majd kitünôen 

vizsgázott autóvillamosság szerelésbôl is. 

Nagyon szép levelekkel látták el, amikor 

1958-ban útnak indult Ausztráliába, hogy 

együtt legyen a család.

A sydneyi élet nem csábította. Szerette a 

természetet és mindent ami azzal kapcso-

latos. A geológiához nagyon értett, komo-

lyan tanulmányozta. Ha pénzre volt szük-

sége dolgozott, nagyon jól fizették. Igazán 

egyszerûen élt. Jelentôs nagyságú és 

ásványi kincsekben, fôleg aranyban 

gazdag földet bérelt az államtól valahol 

Észak-Queenslandban, felszerelte komoly, 

drága gépekkel, biztonsági felszerelések-

kel aranyásáshoz. Ô jól tudta, hogy miért 

ott. Már egy kis menyasszony jelöltje is 

volt. Azután valami történt, nem tudjuk 

mi. Semmit nem hozva magával, hosszú 

gyaloglások után ült repülôre, haza Syd-

neybe, soha nem ment vissza. Mindent 

elveszített.

Engemet, évek múlva beavatott titkába. 

Aggódott. Valami megfoghatatlan, meg-

magyarázhatatlan természetellenes foga-

lom ült egész lényén. Titokban egy alapos 

orvosi kivizsgálást kívánt kapni, nem 

akarta a kisleánynak sem mondani, amíg 

nem tudja meg a vizsgálatok eredményét. 

Az orvosok teljesen egészségesnek nyilvá-

nították, de ô tudta, valami bántja szer-

vezetét. Levélben búcsúzott a kisleánytól 

FIATALSÁG, BOLONDSÁG ÉS NAGY ÁLMOK...
Óh, óh, sem a fiatalság, sem a bolondság nem illik ide, csak a nagy álmok.

örökre. Nem sok idô elteltével a doktor 

súlyos bélyeget nyomott rá. Komoly, 

életreszóló betegség. Szkizofrénia.

Boldogság  öcsémet újra látni. Sok szép 

idôt töltöttünk együtt versenyezve egy-

mással a Rábán vagy a Kis-Dunán. Ô a kis 

keskeny kajakjával, én meg a lélekvesz-

tômmel, cérnaszálnyi szkiffemmel. Persze  

ellenem semmi esélye nem volt. Ha.. ha.. 

ha! Kisebb korunkban a fáramászásokban 

is jól összehorzsoltuk magunkat. Siklókat 

gyûjteni imádtunk, csak vigyázni kellett, 

mielött eleresztjük ôket, nehogy vissza-

fordulva, belénk kapjanak. De olyan jó 

volt. Állandóan rengeteg tenni valónk volt. 

Jaj, de megkapta a magáét, amikor is az 

ágyamba a lepedôm alá egy südisznót 

csempészet, majd titokban figyelte az 

eredményt. Na, elérte, amit nem akart. 

Máskor meg mindketten megkaptuk amit 

nem akartunk. Például amikor is sokszáz 

tücsköt szorgoskodtunk össze egy nagy 

dobozba, mert a szomszéd bácsi azt mond-

ta, a patikusnak eladhatjuk, aki majd a 

szárnyaikból gyógyszernek való kinint 

készít. Az ágyam alatt levô doboz kis 

levegôzô résén keresztül mind megszökött 

az éjjel. Aj! Aj! Aj!

Olvasni? Betegesen imádtunk. Együtt 

kezdtük az elemit 1945-ben Gyôrben, Ná-

dorvárosban, mivel az az év elötti háborús 

idôkben szüleim nem mertek engemet el-

engedni hazulról. Hûvösvölgyben, az ak-

kor még csupa erdô panorámával körülöt-

tünk, a légitámadások miatt nem volt biz-

tonságos az iskolába menet.

Így együtt kezdünk betûket tanulni. Mire 

vagy a fele abc-t tudjuk, a többit kitaláljuk 

olvasás közben. Egymás mellett hasra fe-

küdve a szönyegen, naponta órákig fejte-

getjük a szavakat a házban talált régi 

cserkész folyóiratból. Anyámtól kapunk 

egy könyvet. Valahogyan így hangzik: 

„Hôs Árpád fiai.” Számunkra kincset je-

lent. Egy lapot te olvasol, egyet én, azután 

megint cserélünk.

Öcsém most megint itt van, elôször az 

után, hogy a repülôtérre jött érkezésünk-

kor. Meglep, elvisz egy koncertra. Jesus 

Christ Superstar, John English mint 

fôszereplô. Füleim nem szoktak a rock 

operákhoz, de ezt határozottan élvezem. 

Soha nem fogom elfelejteni örömét, amint 

féloldalról figyelve látja, hogy kedvembe 

tett.

Nem kell sokat beszélni helyzetemrôl. 

Látja, érzi. Valamikor sem voltunk sok be-

szédüek, csak akkor szóltunk, ha érdemes 

mondanivalónk volt. Most is csak hallga-

tással mondjuk el a fájdalmat.

Másnap ébredve Anyám házában, öcsém 

kérdezi, ezt akarod ami van, vagy változ-

tatni akarsz. Mit tehetek?

Hozzad a kisleányt, böröndöt ruháitokkal, 

köszönj el Anyutól. Úgy tettünk. Nem 

tudtam mire mondtam az igent, de teljesen 

bíztam öcsémben. Vele biztonságban va-

gyok.

Az elsô útunk a Lane Cove National Park-

ba vezet, ahol a tóban öcsém megtanítja 

kisleányomat úszni, a hatalmas kiabálások, 

sírások ellenére is. Ez elött még a bokáig 

érô víztôl is írtózott. Addig innen el nem 

megyünk, míg nem tudsz úszni, tehát jobb 

ha igyekszel tenni, amit mondok. Én köz-

ben átúszom a tó másik oldalára, ahol a 

vízbôl kikászálódva egy törött sörösüveg 

jól bevágja térdemet.

Elcsendesedett a békés tó környéke, a 

nap lemenôbe. Kisleányom úszik. Magá-

tól. 

Útnak indulunk, nem tudom hová, de azt 

érzem, életünk történetében új lapot nyi-

tottunk.

A tenger partján haladunk északra las-

san, mindent megnézegetve, a csodás 

ausztráliai tájakat, különleges növény-

zetet, madarakat, a számtalan kengurút, 

amik fôleg a naplemente panorámájában 

élceskednek, kicsinyeikkel kötényzsebük-

ben. Élünk a kis boltok, benzinkútak 

ebédlôi kínálta egyszerû ételein, alszunk 

olcsóbb, útmenti motelok szobáiban, de 

mélyen szívjuk szabadságunk üditô, nap-

ragyogta levegôjét.

Olyan ficánkoló boldogság ül bennem, 

amint kinézek a szoba ablakán, látva a 

végtelen hullámzó tengert, a kis gödrös – 

bodros tetején millió apró tükröcske veri 

vissza a frissen ébredt nap fényeit. Óh, az 

élet gyönyörû! Lesétálunk a partra, egy 

kis korai napfürdésre. Nosza, én bele a 

vízbe és úszom, úszom a végtelenség felé, 

messzebb és messzebb. Még hallom 

öcsém mind erôsebb parancsait visszaté-

résre, de inkább elengedem füleim mel-

lett. A hullámok már mögöttem vannak, itt 

a víz csendes, nyugodt. Innen már nem is 

hallani öcsémet. Nyugodt tempóban visz-

szaúszom. Te abszolút hülye vagy! Kiabál 

rám elfehéredett arccal. Itt rengeteg cápa 

van a vízben! Én még soha nem láttam ôt 

így. Kisleányom meg mellette remeg 

ijedtségbe dermedve. Ezek után a tengert 

csak nézegetem, életem végéíg megfélem-

lített.

Már két hete cikázunk, amikor öcsém azt 

mondja, majd szóljál, ha olyan helyet ta-

lálunk, ami tetszik neked. Mit sem sejtve 

bólogatok rá. A New England fôútvonalon 

Tenterfieldbe érve, e „nagy város’’ köze-

pén kisleányom és én lecsücsülünk egy 

padra délidôben, míg öcsém hal és sült-

burgonyáért megy a szembeni boltba. 

Olyan barátságos, melegséget árasztó, ke-

délyes hangulatú hely. Mielött útnak in-

dulnánk, említem, szeretem ezt a kisvá-

rost. Nos, akkor viszontátásra és elhajt a 

kocsival. Megijedtem? Talán egy kicsit. 

De tudtam, hogy visszajön. Csak ültünk az 

árnyékos padon és vártunk. Vagy egy jó 

óra múlva látjuk újra s mondja, ugorjatok 

a kocsiba. Egy-két kilométer után már el-

hagytuk a boltokat, kisebb házakat, majd 

behajt a város egyik legszebb épülete elé. 

Ámulásunkra csak annyit mond, érezzétek 

itthon magatokat. Egy fiatal házaspár két 

kisbabával a tulajdonosa e hatalmas két-

emeletes queenslandernek, ahol a szobák 

legkisebbje is 5x5 méteres és égigérôen 

magas. Az emeletet vagy három méter 

széles erkély öleli körül minden oldalról, 

ahonnan a kilátás csodás fenyvessorokat 

tár elénk. A magas földszintet a tulajdonos 

lakja, az emelet meg pontossan kettôbe 

van osztva, két lakásnak. Az egyik már 

foglalt. A helybeli kórház igazgatója lakja 

feleségével és négy gyermekével, akikkel 

idôvel életreszóló barátságot kötünk. A 

másik a mi otthonunk lesz két évre. 

Angolul még semmit nem tudok, csak 

annyit, hogy jónapot és köszönöm. Ilyen 

felkészültséggel állitok be a rövid sétaút-

nyira levô motelba, hogy munkát kaphas-

sak mint takarító.

Örömtôl csiklandozó szívvel állitok be 

otthon, mondva öcsémnek, van munkám. 

Minden reggel, hétfôtôl szombatig.

Kisleányomat öcsém beiratja a katolikus 

magániskolába, ô maga pedig munkát kap 

egy helybeli villanyszerelônél. Minden 

rendben, szépen alakul életünk. Olyan bol-

dogak leszünk mi itt  hárman.

Csak pár hete fürdünk frissen szerzett 

biztonságunkban, amikor a mérges menny 

dörögni kezd.

Munkából hazaérve, búcsúlevél az aszta-

lon öcsémtôl, kívánva sok szerencsét 

jövônkhöz, a lakbér kifizetve a következô 

két hónapra.

Másnap a munkahelyemen nehezen, de 

valahogyan megértem, egy hét múlva fel-

mondanak, sok szerencsét kívánva jövôm-

höz, a munkám befejezôdött. Én csak he-

lyettesítettem valakit, aki a szabadságát 

töltötte.

A következô hetet, hogyan is mondja az 

angol? „agony”ban élem. Házigazdáméktól 

kézzel-lábbal való magyarázások ered-

ményeképpen megtudom, egy húsgyár 

mûködik vagy négy kilométerre a város-

tól. Hétfôn, az elsô „szabad” napomon, ki-

rándulást teszek. A húsgyárhoz. Gyö-

nyörû e gyalogút a kora reggeli friss, tüdôt 

ámitó, lelket nyugtató, harmatos, burjánzó 

virágoktól illatos tájon, az erejét még csak 

gyûjtögetô nap pislogat keresztûl a délces 

fenyôk mögül. Szép az élet.

Én azonnal megértem, hogy nincsen 

munka. De ôk abszolút nem akarják meg-

érteni, hogy ez abszolút nem elégít ki 

engemet. Mindenféle jelekkel mutogatom, 

van egy kisgyerekem, akit etetnem kell. 

Magyarázkodom magyarul, nem akarják 

megérteni. Nyomkodnak ki az ajtón. Nem 

megyek. Végre az igazgató jön ki a herce 

–hurcára, de az is csak hesseget. No, 

ennek nem lesz jó vége részemre,  gon-

dolom, de az nem igaz, hogy annyi munkás 

mellett nem volna eggyel többnek helye. 

Igen megmakacsolom magamat. Nekem 

feltétlenül munkát kell kapnom. Mi lesz a 

kisleánykámmal, ha nem lesz munkám? 

Már az egész irodanépe oda gyûlt, értet-

lenkednek rajtam. Az igazgató, úgy gon-

dolja, na leráz magáról. Mutogatja kézzel-

lábbal, hogy autó nélkül nem vesz fel, 

messze van minden nap odagyalogolni és 

vissza, hidegben, melegben, esôben. Óh, 

csak ez a probléma? Megelégedett öröm 

ül mindenki arcán, amikor kifele veszem 

utamat és minden „segítség” nélkül. Az idô 

már tizenegy fele jár.

Nem nézegetem az elegánsan ringó fe-

nyôk tetejét, a ragyogó tájat a 

kényelmesen legelgetô tehenekkel, nem 

érzem a nap erejét, majd futó léptekkel 

irány a város. Emlékezem a benzinkútra, 

ami mellett vásárlások alkalmával mindig 

elmegyek. Tenterfield a háromezerkétszáz 

lakossával nem igényel egy külön helyett 

a használt autók eladására. A helybeli ben-

zinkútas is megteszi. Vagy féltucat hasz-

nált autó áll parkjában eladásra.

Miután leszámítom a heti kiadásomat, 

maradt „felesleges” tiz dollárom. Nosza, 

be a kutashoz. Nézegetem a szép autókat. 

Megakad a szemem a legszebben, egy hó-

fehér, még egy lehelettel sem sérült hat 

éves négy ajtós Holdenon. Kérdezem az 

árát. Nyolcszázharmincöt dollár. Haj, jaj, 

jönnek a magyarázgatások elölrôl. Látom, 

azt hiszik hülye vagyok vásárolni egy 

autót tiz dollárral a kezemben. Leírom ne-

kik, hogy hol lakom, amin ugyan csodál-

koznak, magyarázgatom a húsgyárban 

fogok dolgozni holnaptól, tudom a rész-

leteket fizetni. Mondjam tovább? 

Majdnem három órán keresztül megy az 

„alku”. Mármint én alkudozom, ôk meg 

cibálnak. Még fizikailag is nyakon csípnek, 

hogy menjek ahova tetszik. Nohát de nem 

oda! Nekem kell a munka!

Megegyezés egy éves visszafizetésre  ha-

vi részletekben (tíz hónap alatt fizettem 

vissza).

Irány a hús gyár, mielött a munkanapnak 

vége. Leparkolom az autót az iroda elött. 

Kigondolom, hol lehet az igazgató irodája, 

tudom, nem engednének oda szép szóval. 

Tehát a legtávolabbi iroda. Mind akit az 

árvíz kerget, tûzsebességgel beveszem az 

irányt, kopogtatás nélkül tárom az igaz-

gató ajtaját, hiába kapkodtak a karok 

utánam, siklottam közöttük.

Autó! Mondom és mutatom, hogyan kor-

mányozom. Az igazgató pillanatra mozdu-

latlan bénaságba ájul, majd mint aki nem 

hall rendessen, csak bámul. Lassan sétál 

ki velem, mintha temetésen lenne.

Ámultan néz hol engem, hol a gyö-

nyörûséges autómat, amit jelszavakkal 

adok értésére, hogy az az enyém. Elfe-

héredett arcán újra életet jelentô szín ját-

szik, vidám szempárja kíséri öblös kiál-

tásait, parancsolja az összes irodanépet 

körénk. Azt hiszem, régen nevettek olyan 

jóízûen, jóindulatúan. Másnap reggel hét-

kor kezdem munkámat. Így adta Ausztrá-

lia  Tenterfieldet mint igazi  otthont ne-

künk, a legjobb emberekkel, sok örök ba-

ráttal. A két évrôl, amit ott töltöttünk, 

majd máskor.

Évek múlva tudom meg, hogy öcsém 

még egy hónapig a városban volt, titokban 

figyelve, rendben vagyunk e.

Lucia Boling
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SPORT
Csipes Tamara megismételte édes-

apja, a mostani kvartett felkészíté-
sében is szerepet vállaló Csipes Fe-
renc sikerét, aki 1988-ban, Szöulban a 
férfi kajaknégyessel gyôzött 1000 mé-
teren. Eddig háromszor fordult elô, 
hogy magyar olimpiai bajnok gyer-
meke is aranyérmes lett: a kala-
pácsvetô Németh Imre (1948) fia, 
Miklós gerelyhajításban (1976), a 
vízilabdázó Homonnai Márton (1936) 
leánya, Szôke Kató úszásban (1952), a 
szintén vízilabdázó Szívós István 
(1952, 1956) fia, István (1976) ugyan-
ebben a sportágban diadalmaskodott.

A négyes ezzel a riói magyar kül-
döttség 15. érmét, egyben nyolcadik 
aranyát szerezte. Korábban az úszó 
Hosszú Katinka nyert három arany-
érmet, a párbajtôrözô Szász Emese, 
illetve a kardvívó Szilágyi Áron is a 
dobogó legfelsô fokára állhatott.

Kozák Danuta elôször merész álom-
nak gondolta, hogy három számban 
gyôzzön a riói olimpián, de végül si-
került megvalósítania.

„Amikor végleg eldôlt, hogy három 
számban tudok indulni, akkor azért 
elég merész álomnak tûnt, de az elmúlt 
hónapokban azt gondoltam, akár egy 
reális cél is lehet. Szerencsére minden 
összejött és sikerült” – nyilatkozta a 
magyar sajtó képviselôinek Kozák.

A 29 éves versenyzô elmondta: néha 
azért érezte a nyomást, különösen ak-
kor, amikor közvetlenül a verseny 
elôtt lebetegedett, ugyanakkor felsza-
badult attól, hogy a rajthoz nagyjából 
már egészségesen tudott odaállni.

„Nem szoktam különbséget tenni, 
hiszen minden pálya egy külön él-
mény, egy külön extázis” – válaszolta a 
kajakos arra a kérdésre, hogy melyik 
gyôzelmét emelné ki a három közül, 
egyúttal hozzátette, nem is a végsô 
siker a legfontosabb.

„Nem az a lényeg, hogy itt nyertünk, 
hanem az út, a munka, amit eddig be-
letettünk, az sokkal fontosabb és jel-
lemformálóbb, én pedig örülök neki, 
hogy ezt az utat végigjárhattam” – 
fogalmazott Kozák, persze megje-
gyezte, hogy nyilván akkor élvezi a 
legjobban az utat, ha annak van 
eredménye.

„Persze lehet, hogy gyengébb helye-
zésekkel picit csalódottak lennék, 
azonban én az elmúlt négy-öt évben 
mindent megtettem azért, hogy ezen 
az olimpián sikeres legyek.” – mondta.

Az immár ötszörös olimpiai bajnok 
klasszis hangsúlyozta, hogy 
természetesen voltak nehéz pillanatok 
a felkészülésben:

„Voltak olyan idôre menések, ame-

lyek rosszul sikerültek, olyan edzések, 
amik fájtak, amikor már a sírás ke-
rülgetett. Amikor az edzés végén 
egyszerûen már nincs több erôd… De 
akkor is fel kell állni délután, és 
megint meg kell csinálni. Hogy mi visz 
ilyenkor tovább? Az, hogy most itt 
lehetek, a cél, amit kitûztünk magunk 
elé, amit el akartam érni” – mondta a 
kajakos, aki klubjának, az UTE-nek is 
köszönetet mondott, amiért lehe-
tôséget adott neki arra, hogy párjával, 
Somogyi Bélával készülhet.

A következô célokkal kapcsolatban 
egyelôre csak annyit mondott, hogy a 
jövôben szeretne még feljebb kúszni 
az olimpiai éremszerzôk listáján, 
ehhez azonban rengeteg edzésre és 
szerencsére lesz szüksége.

Azt mondta, most van egy kis ideje a 
pihenésre, de egyelôre nem tudja, 
szüksége lesz-e rá: „Valamiért most 
nem érzem azt, hogy a végletekig ki 
lettem volna passzírozva, egyszerûen 
élvezem, hogy itt lehetek, lehet, hogy 
pár nap múlva felveszem a futócipôt 
és elmegyek kocogni egyet. Persze 
lehet, hogy ez csak a nagy sikerek 
miatt van most így, ezek emocionálisan 
felemelik az embert, ami által sebez-
hetetlennek érzi magát. Mindenesetre 
egyelôre élvezem a mozgást.”

Kozák a jövô nemzedékének is üzent: 
„Ez egy nagyon szép sportág, élvezet 
mozogni a szabad levegôn. Bele kell 
ülni egy kajakba, és átérezni, milyen a 
vízen lenni, egyszerûen felemelô…”

jelenlegi tudásuk még nem volt elég 
ebben az erôs az olimpiai mezônyben, 
amelyben az abszolút favorit német 
Max Rendschmidt, Marcus Gross 
kettôs diadalmaskodott.

Megvédte Rióban 
olimpiai bajnoki címét 

a magyar nôi 500 
méteres kajaknégyes

A Szabó Gabriella, Kozák Danuta, 
Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina 
összeállítású kvartett – a londoni 
gyôzelem alkalmával Csipes helyén 
Kovács Katalin ült – a szombati 
döntôben sokáig nagy csatát vívott a 
németekkel, a hajrában azonban ellé-
pett riválisától, s magabiztos sikert 
aratva kilenc tizeddel, olimpiai 
csúccsal gyôzött.

A Rodrigo de Freitas Lagunára épí-
tett pályán telt ház, remek hangulat, 
viszont kifejezetten furcsa idôjárás 
fogadta a versenyzôket, hiszen a szél 
helyenként feltámadt, helyenként 
azonban csak csendesen fújdogált.

A fináléban – amelyet Orbán Viktor 
miniszterelnök a helyszínen tekintett 
meg – a 4-es pályáról indultak a 
magyarok. A startot az ukránok kap-
ták el a legjobb ütemben, az élen 
azonban nem maradtak sokáig, hiszen 
az új-zélandi és a német egység is 
megelôzte ôket.

A táv felénél a magyarok még a 
második helyen haladtak a mellettük 
lapátoló németek mögött, pillanatok 
múlva azonban magasabb sebességi 
fokozatba kapcsoltak, s néhány má-
sodperccel késôbb már nagyjából egy 
beülô különbséggel a mezôny elôtt sik-
lottak. Az utolsó 100 méteren a ma-
gyarok már csak elônyük tartására tö-
rekedtek, a németek pedig nem tudták 
ôket támadni, így végül Szabóék 0.901 
másodperces elônnyel diadalmaskod-
tak.

A pályafutása ötödik ötkarikás 
aranyát begyûjtô Kozák az elsô nôi 
kajakos az olimpiák történetében, aki 
triplázott, hiszen egyesben, Szabó 
Gabriellával párosban, és most a né-
gyes tagjaként sem talált legyôzôre 
Rióban. A férfiak közül is csak egy 
versenyzô, az új-zélandi Ian Ferguson 
hajtotta végre ezt a bravúrt még 1984-
ben, Los Angelesben.

NB I. 6. forduló
DVSC – Haladás 0–1 
Gyirmót – FTC 0–1 
Vasas – 2–0 
MTK – Videoton 1–0.

NB I. 7. forduló
FTC – Mezôkövesd 2-2

Újpest – MTK 0-0

Honvéd – Gyimrót 0-0

Haladás – Paks 3-1

DVTK – Vasas 1-1

Videoton – DVSC 5-1

A hetedik arany! 
Olimpiai bajnok 
Kozák Danuta

Második aranyérmét szerezte meg 
Kozák Danuta a riói olimpián, a Szabó 
Gabriellával aratott páros siker után 
ezúttal a nôi egyes döntôjében sem ta-
lált legyôzôre, s így az olimpiák tekin-
tetében minden idôk legeredménye-
sebb magyar kajakosa lett négy 
aranyérmével. 

Sporttörténelmet írt Kozák Danuta! 
A 29 esztendôs kajakos a nôi egyesek 
500 méteres döntôjében gyôzött, ezzel 
ô lett a magyar kajak-kenu sport elsô 
négyszeres olimpiai bajnoka; maga 
mögött hagyta a háromszoros arany-
érmeseket, Douchev-Janics Natasát, 
Kovács Katalint, Storcz Botondot és 
Kammerer Zoltánt. Kozák ráadásul a 
szovjet Ljudmila Pinajeva (1964, 1968) 
után a második olyan versenyzô, aki 
megvédte olimpiai bajnoki címét K-1 
500 méteren.

A döntô maga nem sok izgalmat tar-
togatott, hiszen Danuta elképesztôen 
versenyzett. A táv elején a fehérorosz 
Maria Litvincsuk próbált meglépni 
tôle – Danánál sokkal jobban rajtolt –, 
250 méterig fej fej mellett haladtak, 
ezt követôen azonban a magyar 

kajakos gyakorlatilag állva hagyta a 
teljes mezônyt, közel másfél hajónyi 
elônnyel érkezett a célba. 

Mögötte a további helyezésekért 
ádáz csata folyt, de kis túlzással a 
célba érkezésükkor Dana már a haját 
is megszárította...

Kozák mostani aranyérme volt Ma-

gyarország 500. olimpiai érme.
„Amikor vízre száll az ember, nem 

gondol arra, hogy milyen fölénnyel 
nyer, én már annak örültem, hogy 
egészségesen oda tudtam állni a rajt-
hoz, és ki tudtam hozni magamból azt, 
amit tudok. Köszönettel tartozom 
ezért az egészségügyi teamnek, 
Toman Józsefnek, Klenyán Tamásnak, 
Molnár Tamásnak és az egész magyar 
csapatnak, akik mindent megtettek 
annak érdekében, hogy ma minél jobb 
lehessek. London után az volt a célom, 
hogy megvédjem a címemet, ez egy 
négyéves álom beteljesülése” – mondta 
a verseny után Kozák Danuta.

A fiúk: 4. hely
Éremben reménykedett a Tótka Sán-

dor, Molnár Péter kettôs is, amely vi-
lágbajnoki címvédôként állt rajthoz 
200 méteren. Igaz, Horváth Bence és 
Szomolányi Máté doppinggyanús ügye 
miatt ôk csak az utolsó pillanatban 
csatlakoztak az utazó csapathoz, gya-
korlatilag két héttel az utazás elôtt 
nyaralásból álltak újra edzésbe. Hüvös 
Viktor tanítványai ugyan végig 
versenyben voltak a dobogóért, a cél 
elôtt azonban a litvánok jobban rúgták 
be hajójukat, s így a magyar kettôs a 
negyedik lett. Ennyire szoros volt a 
verseny:

„Ha két héttel ezelôtt valaki azt 
mondja nekem, hogy indulunk az 
olimpián és a negyedik helyen vég-
zünk, akkor azt mondom, hogy buta 
vagy és kiröhögtem volna. Ez egy 
megnyert negyedik hely, amellyel tö-
kéletesen elégedettek vagyunk, hiszen 
a maximumot tudtuk kihozni magunk-
ból” – mondta Tótka Sándor a versenyt 
követôen.

Férfi K–2 1000 méteren a hetedik 
helyen zárt Hufnágel Tibor és Ceiner 
Benjámin párosa, amely Dombvári 
Bence pozitív doppingtesztjét követô-
en állt össze. Kiss István tanítványai 
korábban kétszer is ünnepelhettek 
együtt U23-as világbajnoki címet, de 

Borkai Zsolt: Büszkék 
lehetünk a magyar 

csapatra
„Büszkék lehetünk a magyar csa-

patra, keményen teljesítettek a ver-
senyzôk, sokan állhattak fel a dobo-
góra, s a legcsodálatosabb dolog, hogy 
nyolcszor hallgathattuk itt Rióban a 
magyar himnuszt.” - mondta a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a 
kajak-kenu versenyek után a Magyar 
Házban tartott ünnepségen. Kiemelte, 
Rióban megszületett a magyar olim-
piai történelem 500. érme. „Sôt, azóta 
elértük az 501-et is, ezért úgy gon-
dolom, büszkén, emelt fôvel térhet 
haza a magyar olimpiai csapat.” - tette 
hozzá.

A MOB-elnök hangsúlyozta, ott volt 
minden magyar érem megszületésénél, 
s örömmel tapasztalta, a különbözô 
sportágak versenyzôi miként szur-
kolnak egymásnak, s hogy egy sportág 
sikere mekkora lendületet tud adni a 
többinek. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A papír ívét, darab-
számát, 2. Németh László, 3. Négy-
szögletes, cukorba forgatott, nyúlós 
keleti édesség, 4. 82.8 millió (2000-es 
adat), 5. Óangol juhászkutya, 6. Kosz-
tolányi Dezsô 7. A legelôkelôbb hindu 
kaszt tagjait, 8. Egy deci rumból és 
két deci rumból de jól összerázva, 9. 
Francia, német, valamint a letzebuer-
gesch német dialektus, 10. Málta.

E heti kérdéseink:
1. Melyika világ legráncosabb kutya-

fajtája?
2. Milyen ember az aki konfúzus?
3. Mit neveznek liturgiának?
4. Mit mérnek liziméterrel?
5. Melyik évben adták ki az elsô 

Budapesti telefonkönyvet?
6. Melyik háziállat volt a germánok 

szent állata?
7. Ki volt az ókor legismertebb zsidó 

történetírója?
8. Mibôl készül a famentespapír?
9. Melyik a legmagasabb építmény 

Magyarországon?
10. Melyik ország fôvárosa Maputo? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Kannibálföldön egy utazó betér egy 

étterembe. Az étlapon ez áll:
„Paprikás vadász: 5 dollár
Nyárson sült halász: 6 dollár
Roston sült politikus: 55 dollár”
Megkérdezi a vendég:
--- Miért kerül többe a politikus?
--- Na de Uram! Tudja mennyibe ke-

rül a politikusok tisztára mosása?
* * *

Két görénytulajdonos beszélget:
--- És hol alszik a görényed?
--- A lábamnál.
--- És nem büdös?
--- Majd megszokja.

* * *
A zsidó rabbi fia megszerzi a jogo-

sítványt. Odamegy apjához, elkérni az 
autót.

--- Ajánlok egy üzletet. --- mondja az 
apja --- Ha levágatod a hajad, viheted a 
kocsit.

--- De apa, annak idején Sámsonnak is 
hosszú haja volt, Mózesnek és Jézus-
nak is! --- próbálkozik a fiú.

--- Igaz, de ôk mindenhová gyalog 
mentek.

* * *
Egy szép napon hazafele bandukol 

egy öreg bácsi, felveszi ôt egy szürke 
mercedes. Az öreg bácsi még nem 
látott egy ilyen szép autót, sokat 
kérdezgeti, mi mire való. Egyszer 
csak a bácsi megkérdezi, mire való a 
mercedes jel az autó elején. A sofôr 
azt mondja, hogy amikor jön egy ke-
rékpáros, azzal célozza be, hogy el 
tudja ütni.

Néhány perc múlva közeledik egy 
kerékpáros, a sofôr vigyorog is és be-
célozza, de persze amikor odaérne 
hozzá, hirtelen elrántja a kormányt.

A bácsi szemrehányóan azt mondja a 
sofôrnek:

--- Na, ha nem nyitom ki az ajtót, soha 
nem találtuk volna el!

* * *
--- Melyik a legrosszabb gyógyszer a 

világon?
--- A 9.
--- Miért?
--- Mert fordítva hat!

* * *
--- Hölgyem, borzasztóan sajnálom, 

de elütöttem a macskáját! Szeretném 
valahogy jóvá tenni a dolgot.

--- Semmi akadálya, de tud Ön egeret 
fogni?

* * *
--- Melyik a legsavanyúbb madár?
--- ???
--- A citrom héja.

* * *
--- Fônök úr, kérek egy nap rendkívüli 

szabadnapot. Szeretnék elmenni az 
anyósom temetésére.

--- Én is barátom, én is...
* * *

Kovács úr a héten már harmadszorra 
késik el a munkahelyérôl. Balszeren-
cséjére a fônöke már az íróasztalánál 
várja:

--- Na, kolléga mondjon valami hihetô 
mentséget a késésre! --- mondja a fô-
nök.

--- Elnézést kérek a késésért, de na-
gyon meredek reggelem volt. Már épp 
indultam volna, amikor a feleségem 
megkért, hogy vigyem el egy darabon. 
Beleegyeztem, de csak akkor, ha siet. 
El is készült 10 perc alatt. Útközben 
azonban a hídon akkora dugó volt, 
hogy kénytelen voltam az autót le-
tenni, és átúszni a folyót, nézze meg, 
még vizes a cipôm. Aztán lestoppoltam 
egy rendôrhelikoptert, az elhozott a 
szomszéd utcáig, de leszállni nem tu-
dott, ezért ejtôernyôvel kiugrottam, és 
most itt vagyok!

Egyperces tudományMég mindig neurológiai rejtély 
a déjà vu

A déjà vu jelenség a mai napig új és 
új kihívások elé állítja a memóriakuta-
tókat --- valójában még arról sem si-
került megegyezni, hogyan mûködik 
tulajdonképpen, és hogy mi az, amitôl 
felerôsödik. Néhány friss kutatás ke-
resi a választ arra, hogy miért érezzük 
úgy, hogy valami már megtörtént ve-
lünk.

A déjà vu valószínûleg mindannyiunk-
nak ismerôs --- elmegyünk egy étte-
rem elôtt, és a látvány, az evôeszközök 
hangja, az étel illata valahogy azt az 
érzetet kelti bennünk, hogy mindez 
már egyszer megtörtént velünk. Sôt 
sokszor úgy is érezzük, hogy elôre lát-
juk, mi lesz a következô történés. 

Hosszú ideig úgy gondolták, hogy a 
déjà vu valami paranormális jelen-
séghez vagy egy elôzô életben átélt 
élményhez köthetô, valójában azonban 
csak a memóriánk játszik trükköket 
velünk. Kutatók szerint ez egyszerû 
memóriatorzulás, és valójában onnan 
ered, hogy valami nagyon ismerôs 
szcenárióhoz hasonlít az átélt helyzet.

Rengeteg definíciója létezik a déjà 
vunek, és afelôl is megoszlanak a véle-
mények, hogy éppen miért jelentkezik: 
egy álomból visszamaradt emlékfosz-
lánytól, egy ismerôs helyzettôl, vagy 
esetleg attól, hogy jártunk már a déjà 
vut elôidézô helyen, csak nem emlék-
szünk rá konkrétan. Anne M. Cleary 
és Alexander B. Claxton, a Colorado 
Állami Egyetem szaktudósai kutatá-
suk során abból indultak ki, hogy a 
déjà vu lényegében egy olyan emlék, 
amit valahogy rosszul hívunk vissza - 
tulajdonképpen egy memóriatorzulás, 
olyan szcenárió, amihez nagyon hason-
ló korábban már megtörtént velünk.

Korábbi kutatások már kimutatták, 
hogy déjà vu leggyakrabban helyszí-
nekhez köthetôen jelentkezik, így a 
két kutató is efelé tapogatózott.

A kutatás során a The Sims 2 nevû 
játékot használták, amellyel különbözô 
szobákat és helyiségeket rendeztek be 
--- az így kapott helyszíneket „Deja 
ville”- nek nevezték el. Minden helyi-
ségnek volt egy-egy hasonlóan struk-
turált, de máshogy berendezett párja, 

amely a résztvevôkben a déjà vu érzé-
sét volt hivatott elôhívni. Háló segít-
ségével ugyanúgy komponálták meg a 
szobapárokat, csak míg az egyik akvá-
riumot ábrázolt, a másik egy hotel re-
cepcióját, az egyik egy sikátort, a má-
sik egy folyosót --- a berendezés más, 
de a séma ugyanolyan maradt.

A kísérleti alanyoknak elôször az elsô 
verziókat kellett megnézniük, majd a 
kutatók letesztelték, hogy az elsô szo-
bák párjainál mekkora arányban sike-
rült déjà vu-t érzékelniük a résztve-
vôknek --- kiderült, hogy egyértelmûen 
magasabb volt az esélye a déjà vunek 
akkor, ha hasonló arányokkal rendel-
kezô szobát láttak, mint akkor, ha kü-
lönbözôt, de berendezésében hasonlót. 
„A déjà vu egyik elôsegítôje valószí-
nûleg az lehet, hogy az agyunk egy új 
környezetet már ismertként érzékel, 
pedig még soha nem láttuk” --- mondta 
el az ICOM6-on tartott elôadásán An-
ne M. Cleary. A kutatók azt is felté-
telezik, hogy gyakrabban fordul elô 
déjà vu akkor, ha az eredeti, újhoz 
hasonló emlék során az alany nem 
figyelt oda, valami elvonta a figyelmét, 
ezért nem képes rendesen visszahívni 
azt. Nem az emléket sikerül felidézni, 
csak az emlék érzetét --- így születik a 
déjà vu.

Ugyanez a kutatópáros legfrissebb 
vizsgálatai során azt figyelte meg, 
hogy a déjà vu során jelentkezô meg-
érzések hogyan formálódnak meg az 
emberek agyában. Ez általában a déjà 
vu velejárója: nem csak maga a hely-
zet az ismerôs, hanem azt is tudni vél-
jük, mi fog történni a következôkben, 
mi lesz a következô lépés.
Cleary és Claxton ezt a jelenséget 

ahhoz hasonlította, mint ami akkor 
jelentkezik, ha egy szó ott van a nyel-
vünk hegyén, de nem jut eszünkbe (tip 
of the toungue, azaz TOT). Ez is ha-
sonló memóriatorzulás, mint a déjà vu, 
egy korábbi emlék nem képes vissza-
hívódni megfelelôen, így sokszor csak 
arra emlékezünk, hogy milyen betûvel 
kezdôdött a felidézni kívánt szó. A déjà 
vu során megfigyelhetô megérzés an-
nak köszönhetô, hogy korábbi emléke-
inket használjuk ahhoz, hogy elképzel-

jük a jövôt --- így a déjà vu közben is 
akaratlanul az emlékeinkbôl hívunk 
elô lehetséges kimeneteleket. 

A kutatás során most olyan videókat 
mutattak a résztvevôknek, amelyek-
ben az elsô kutatáshoz hasonlóan 
nagyjából ugyanúgy strukturált, de 
máshogy berendezett területeket kel-
lett bejárniuk, majd egy második vide-
ópár során eldönteniük, merre menje-
nek. Ha a megérzések megfelelôen 
mûködtek volna, a videópárok máso-
dik részét látva ugyanarra indultak 
volna el, mint az elsô alkalommal, de 
ez nem következett be --- így a kutatók 
kijelentették, hogy nincs semmiféle 
összefüggés a déjà vu és az ilyen meg-
érzések között.
A szorongás és a déjà vu össze-

függ
Christine E. Wells, Akira R. 

O’Connor és Chris J. A. Moulin az 
ICOM6 memóriakonferencián számol-
tak be a déjà vu és a szorongás kap-
csolatát vizsgáló kutatásukról. Meg-
figyelték, hogy a szorongással és a 
disszociatív rendellenességekkel küz-
dô emberek mérhetôen többször éltek 
át déjà vu-t, mint azok, akik nem szá-
moltak be ilyen problémákról.

A kutatás során kiderült, hogy a szo-
rongástól szenvedô csoport többször 
tapasztalt déjà vu-t, mint az egészséges 
kontrollcsoport --- fôleg azokban az 
idôszakokban, amikor szorongási ro-
ham tört rájuk, és rosszabbul érezték 
magukat. A szorongás tehát kifeje-
zetten elôidézheti a déjà vu-t - ahogyan 
a konferencián az egyik kutató rá-
mutatott, valószínûleg ebben az is sze-
repet játszik, hogy a depresszióval és 
szorongással küzdô emberek sokkal 
többet analizálják a körülöttük zajló 
történéseket, így több olyan emlékük 
lehet, ami öntudatlanul, de rosszul hí-
vódik vissza. A déjà vu idôtartamában 
azonban semmiféle különbség nem 
volt a szorongó és az egészséges cso-
portok között.

A kutatók most a déjà vu idôtartama 
felé fordulnak majd, és azt vizsgálják, 
hogy mitôl függ, mennyi ideig éljük át 
ezt a mai napig némileg rejtélyként 
kezelt memóriatorzulást.

A fônök zordan néz rá:
--- Már megbocsásson, de hülyének 

néz? Azt várja, hogy ezt el is higgyem? 
Ki látott már olyat, hogy egy nô 10 
perc alatt elkészül?!

* * *
Pistikééknél az iskolában szülôi érte-

kezlet van. Az elfoglalt szülôk helyett 
Pistike nagymamája vesz részt rajta.

A tanárnô panaszkodik Pistikére:
--- Az Ön unokája több tantárgyból is 

kettest fog kapni, matematikából meg 
is fog bukni.

--- És ötöse nem is lesz? --- kérdezi a 
nagymama.

--- De lesz, magatartásból. Mert 
egyébként aranyos, szófogadó kis fiú - 
mondja a tanárnô.

--- Na látja: amire én tanítom abból 5-
ös, amire pedig önök, abból megbu-
kik!

* * *
--- Hogy hívják a mozigépész felesé-

gét?
--- ???
--- Matiné.

* * *
Mozifilmek korhatárának elemzése:
--- Korhatár nélkül: A hôsnôt senki 

sem teszi magáévá.
--- 14 éven felülieknek: A fôhôs ma-

gáévá teszi a hôsnôt.
--- 16 éven felülieknek: A negatív hôs 

magáévá teszi a hôsnôt.
--- 18 éven felülieknek: Mindenki 

magáévá teszi a hôsnôt.
* * *

A cigánygyerek levágatja a haját. 
Amikor hazamegy, odaszól az apjá-
nak:

--- Apám, skinhead lettem!
Az apja jól pofonvágja. Odamegy az 

anyjához:
--- Anyus, skinhead lettem!
Az anyja is pofonvágja. Odamegy a 

testvéréhez:
---Tesó, skinhead lettem!
Ôtôle is kap egy nagyot. A cigány-

gyerek bemegy a szobájába, majd 
elgondolkozik:

--- Még csak fél órája vagyok skin-
head, de máris utálom a cigányokat.

* * *
Beírás Pistike ellenôrzôjében: „Tisz-

telt Szülô! A fia ma majdnem kirúgta 
az ablakot.”

Válasz: „Tisztelt Tanárnô! A fiamat 
majdnem leszídtam érte.”

* * *
A baromfiudvarban fél kilós tojást 

tojt az egyik tyúk.
--- Megmondanád, hogy sikerült? --- 

kérdik tôle a többiek.
--- Családi titok.
--- Terveid a jövôre?
--- Legközelebb egy kilós tojást fogok 

tojni.
Sajnálják, hogy nem tudták meg a 

titkot, így megkérdezik a kakast is, 
hogy hogy hozták össze ezt a hatalmas 
tojást?

--- Családi titok. --- mondja a kakas is.
--- És mik a terveid a jövôre?
--- Szétverem a strucc pofáját!

* * *
A skót elveszti a tárcáját. Egy férfi 

megtalálja, és visszaviszi neki. A skót 
nagyon csodálkozik, alig akarja elfo-
gadni. Mikor a becsületes megtaláló 
átadja neki, így szól:

--- Uram, ha volna kedves kisegíteni 
két pennyvel.

--- Mindjárt sejtettem, hogy emögött 
valami zsarolási manôver rejlik! --- 
mondja a skót. 

* * *



17:00 Hogy volt?!Bozsó 
József születésnapjára
18:00 Híradó 
ÚJ SOROZAT
18:35 Tommy és Tuppence 

forró nyomon Angol bûnü-
gyi tévéfilmsorozat
19:35 Magyarország, sze-

retlek! (2016)
21:10 Teréz anya, a szegé-

nyek szolgálója
00:30 Columbo 
Amerikai krimisorozat
Szereplôk: Peter Falk 
01:45 Magyar történelmi 

arcképcsarnok  Tinódi Lan-
tos Sebestyén (1515?-1556)
02:20 Pannon expressz 

(2014)  Gyöngyös, Mátrafü-
red Magyar magazin
02:45 Határtalanul magyar 

(2013) „Ne hulljunk szét, 
mint oldott kéve...” A münc-
heni Komámasszony tánc-
csoport
03:15 Tengerek világa 
Bali 1. rész Magyar 

ismeretterjesztô sorozat
03:55 Magyar Krónika 
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015) 
04:50 Paula és a vadállatok 
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 
05:55 Kult+
06:05 Halálbiztos diagnózis 

Amerikai krimisorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina

Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin
08:25 Jövô-Idôben (2015)

Mi kerül az asztalra?
08:30 Ybl 200  Károlyi 

György palota-bérháza
Magyar dokumentumfilm
 08:40 Váratlan utazás 
Kanadai tévéfilmsorozat
09:30 A hegyi doktor
Német családi filmsorozat  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó 
12:45 Kult+
12:55 Ízôrzôk Szentgál
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  A Bakony szívében 
fekvô Szentgál nemcsak 
szép templomairól, de ôsi 
tiszafás természetvédelmi 
területérôl is ismert. 
Kiadós krumpli fogások.
13:30 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat 
Jesse feladata megtalálni a 

legjobb rendezvényszerve-
zôt az adományozók báljára, 
amihez kollégái segítségét 
kéri. A partin sokan ételmér-
gezést kapnak.
14:15 A palota ékköve Dél-

koreai tévéfilmsorozat 
Geum-zoung veszélyes ka-

landra vállalkozik: titokban 
kiszökik a palotából. 
15:20 Elfeledett szerelem   

Mexikói telenovella
Chuy nagyon dühös Mart-

hára, aki egy szó nélkül 
elment motorozni Nelson-
nal. Olvido a virágokért 
kapott pénzbôl kivizsgáltatja 
Diegót a kórházban. Euf-
rasia dührohamot kap, 
amikor megtudja, hogy a 
lány mire költötte a pénzt. 
Pancho nem adja fel és is-
mét megkéri Olvido kezét...
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16:15 Charly, majom a csa-
ládban
Német családi filmsorozat
  17:10 Ridikül 
Mûsorvezetô:Dióssy Klára
18:00 Híradó 
18:35 Don Matteo Olasz 

tévéfilmsorozat  Cecchini 
fôtörzs rendbe akarja tenni 
Tommasi százados életét, 
úgy gondolja, ideje lenne új 
feleséget találni neki. 
19:45 Maradj talpon! 
20:45 Kékfény 
21:45 DUNA SOROZAT
Hawaii Five-OUSA sorozat
Amikor egy oknyomozó új-

ságírót meggyilkolnak, a 
Five-O rájön, hogy az eset-
hez köze van Jennának.
22:35 Kenó
22:40 No Limit
Francia akciófilm sorozat  

Vincent-nak ezúttal egy 
fegyverkereskedô bandába 
kell beépülnie.
23:40 A Duce teste 
Olasz dokumentumfilm
Fabrizio Laurenti rendezô 

már-már horror számba 
menô dokumentumfilmje 
Benito Mussolini, az olasz 
fasiszta diktátor halálának 
eddig eltitkolt dokumentu-
mait tárja a nézôk elé.
00:45 Fifti-fifti 
Amerikai film  Amikor a 

fiatal tévés producer, Will 
Reiser huszonévesen meg-
tudta, hogy daganatos be-
tegségben szenved.
02:20 Határtalanul magyar    

Fehérlaposok A második 
világháborút követô évek 
nem hozták el a várva várt 
békét a Felvidéken. 
02:50 P’amende
Cimbalmos család
03:15 Tengerek világa Bali 

2. rész Magyar ismeretter-
jesztô sorozat  Balin tett 
csodálatos utazásunk során 
megmutatjuk többek között 
Nusa Dua híres szenthelyét
03:55 Hagyaték (2012) 
Személyes tradíció 
 Családi hagyomány
 Leporolja a magyar múlt 

szellemi hagyatékának egy-
egy darabkájáról a modern 
korokban rárakódott szeny-
nyezôdéseket.
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
04:55 Paula és a vadállatok 
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek  S 
rovarokat keresnek, ezek 
alkotják táplálékuk jelentôs 
részét.
05:20Paula és a vadállatok    

Hol lakik a borz? Német is-
meretterjesztô sorozat gye-
rekeknek A borz az erdô 
olyan lakója, amivel szinte 
sose találkozunk. Nagyon 
félénk. Borzok szinte min-
denütt élnek Európában, 
csakúgy, mint Oroszor-
szágban, Tibetben, Dél-
Kínában és Japánban. Ha 
éppen nem a borzvárban 
alszik, akkor úton van, és 
eleséget keres. Ehhez mé-
lyen beás a földbe. A ked-
vence a földigiliszta, de az 
nyaranta olyan mélyre ássa 
be magát, hogy a borz kép-
telen hozzáférni. Ilyenkor 
kényszerûségbôl, másra fa-
nyalodik: például gombára.   
05:45 Himnusz

16:15 Charly, majom a 
családban
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
Mûsorvezetô:Dióssy Klára
18:00 Híradó 
18:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsorozat
19:40 Maradj talpon! 
20:40 Skandináv lottó

20:55 Szabadság tér ’56 
21:45 1956 ’60 A FILM-

MÛVÉSZET TÜKRÉBEN 
  Csonka délibáb (2015) 
Magyar tévéfilm  Az ötve-

nes évek kommunista dikta-
túrájának egyik legsötétebb 
fejezetét alkotják a horto-
bágyi munkatáborok, ahová 
mindenféle bírósági eljárás 
nélkül több ezer embert de-
portáltak
23:00 Kenó
23:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
23:45 Café de Flore 
Két párhuzamos világ, két 

párhuzamos történet. Bár 
majd fél évszázad választja 
el a kettôt egymástól, mégis 
összeköti ôket a téren és 
idôn átnyúló szerelem
01:45 Csontváry (1979)

Magyar film  A színész Z. 
szerepeiben keresi mûvészi 
és magánemberi énjét, így 
Csontváryban, a festôben, 
akit a színpadon kell alakí-
tania.
03:30 Duna anzix Kôbe 

vésett bécsi történelem - 2. 
rész Magyar ismeretterjesz-
tô sorozat  Az osztrák fôvá-
ros egyik legismertebb tu-
risztikai látványossága a 
Habsburgok egykori nyári 
rezidenciája, a Schönbrunni 
kastély.
03:50 Hagyaték (2012)

  Mûemlékek emlékmûve
A Hagyaték a magyar 

szellemi kulturális örökség 
átörökítésén munkálkodik. 
Leporolja a magyar múlt 
szellemi hagyatékának egy-
egy darabkájáról a modern 
korokban rárakódott szeny-
nyezôdéseket
04:25 Noé barátai  Minden, 

ami állat (2015)
04:50Paula és a vadállatok 

Sasok, keselyûk és társai
Német ismeretterjesztô A 

sasok tudják a legjobban át-
tekinteni a szavannát. Éles 
szemüket semmi sem kerüli 
el. Az oroszlánok lakomá-
jának romjai sem. 
05:20 Paula és a vadállatok    

Dingók közt a király
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek  A din-
gók nagyon intelligensek és 
remekül alkalmazkodnak  a 
környezetükhöz . Mindenhol 
találnak valami ennivalót. 
Legtöbbjüknek vöröses ho-
mokszínû a bundájuk.
A dingók ugyan gyakran 
kóborolnak magányosan, de 
általában családban élnek. 
A falkában szigorú rangsor 
uralkodik, ahol minden 
állatnak megvan a helye.
05:45 Himnusz

15:55 Charly, majom a csa-
ládban Nnyomasztó helyzet
Német családi filmsorozat  
16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
Mûsorvezetô:Dióssy Klára
18:00 Híradó 
18:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsorozat 
Biztonságos távolság 
19:40 Maradj talpon! 
20:40 A Bagi Nacsa Show

Szerkesztô: Nacsa Kornél; 
Mûsorvezetô: Bagi Iván, 
Nacsa Olivér; 
21:40 Middleton (2010)

Amerikai romantikus víg-
játék Edith határozott, sza-
bad szellemû és sikeres üz-
letasszony, aki a tizennyolc 
éves lányával, Audrey-val 
elmegy megnézni a tovább-
tanulásként számbajöhetô 
fôiskolákat.
23:20 Kenó
23:25 BÓDY GÁBOR 70
Kutya éji dala (1983)
Magyar játékfilm  Csaplár 

Vilmos „Szociográfia” c. 
novellája nyomán készült A 
hegyi faluba busszal érke-
zik a csillagász és az új pap. 
A két idegen megjelenése 
felforgatja mindenki életét. 
Az extanácselnök öngyilkos-
ságot kísérel meg, de a pap 
és a csillagász megmentik. 
01:55 Middleton (2010)

Amerikai romantikus vígjá-
ték George zárkózott szívse-
bész, aki az ugyancsak ti-
zennyolc éves fiával, Con-
raddal indul egy hasonló 
u t a z á s r a .
  03:30  Magyar történelmi 
arcképcsarnok Gróf Széc-
henyi Istvánné Seilern 
Crescence  (1799-1875)
„...hogy egy bizonytalan 

álorcát a késô világ ne csu-
d á l j o n . . . ”
   03:50 Tengerek világa 
(Görög szigetvilág - 1. rész
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat A görög szigetvi-
lágban tett csodálatos uta-
zásunk során Korfu, Kréta, 
Rodos, Kos, Patmos és San-
torini szigeteire látogatunk.
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
  04:50 Paula és a vadállatok   
Kenguruugrással
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek  Auszt-
ráliában sokkal több ken-
guru él, mint ember. A 
kenguruknak hosszú hátsó 
lábuk van, erszényesek és 
növényeken élnek. Több 
mint 60 fajta kenguru van 
belôlük,mindenféle méret-
ben.
05:20 Paula és a vadállatok 
 Az oposszumbanda
Az ausztrál esôerdô az 

oposszumok hazája. Sok az 
ellenségük, például a sza-
badon kószáló kutyák. A kis 
erszényesek teljesen védte-
lenek. Lent, a talajon egyál-
talán nem volna esélyük a 
kutyákkal szemben, ezért 
aztán a magasban, a fákon 
élnek, ott biztonságban van-
nak tôlük. A legnagyobb 
veszélyt azonban az ember 
jelenti, az utak, amik sûrûn 
behálózzák az esôerdôt. Az 
autók nagyon sok oposszu-
mot elütnek.
05:45 Himnusz

16:15 Charly, majom a 
családban Német családi 
filmsorozat Semmi nem 
megy Charly nélkül
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
Mûsorvezetô:Dióssy Klára
18:00 Híradó 
18:35 Don Matteo
Ha szerett van
Olasz tévéfilmsorozat  Eli-

sa Sianit gyakran megveri a 
férje és ilyenkor Don 
Matteónál keres vigasztalást 
a templomban. Egyik este is 
betoppan a plébániára és 
menedéket kér a paptól. 
Másnap kiderül, hogy Elisa 
férjét, a régiségkereskedôt 
épp akkor valaki megölte.       
19:40 Maradj talpon!
20:40 Agatha Raisin 
Angol bûnügyi tévéfilmso-

rozat  Az ancombe-i forrás 
vizét piacra kívánja dobni 
egy cég, és kampányuk ve-
zetésére Agathát kérik fel.   
21:35 Tetthely
Út aparadicsomba
Német bûnügyi tévéfilm-

sorozat  Egy marokkói, 
akinek német útlevele volt 
felrobbantott egy gránátot 
mikor le akarták tartóztatni.  
  23:10 Kenó
23:15 Titkok Párizsban 

Francia-lengyel-angol Tom 
Rick, az amerikai fôiskolai 
tanár Párizsba menekül a 
pletykák elôl, ami az állá-
sába került. Szeretné újra 
egyenesbe hozni az életét, 
visszaszerezni az elhidegült 
felesége, Nathalile és a lá-
nya, Chloé szeretetét. 
00:40 Árnyjátékos 
Ír-angol filmdráma  Az 

1990-es években, a forrongó 
északír fôvárosban, Bel-
fastban egy rosszul meg-
szervezett akció során el-
fogják a radikális terror-
szervezet, az IRA egyik ak-
tív tagját. A nôt megzsa-
rolják.
02:20 Tetthely
Út a Paradicsomba
Német bûnügyi tévéfilm-

sorozat  Egy marokkói, aki 
mióta bekerült az iszlám 
körökbe, Omarnak nevezte 
magát. Egy kis terrorista 
körhöztartozott Hamburg-
ban. Ô volt a robbantó spe-
cialistájuk. Ott tanultameg 
hogyan kell bombát építeni. 
  03:50 Hagyaték (2012)
Az áldozat gyümölcse: A 
feltámadás Magyar isme-
retterjesztô sorozat  A Ha-
gyaték a magyar szellemi 
kulturális örökség átörökí-
tésén munkálkodik. 
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
04:55 Paula és a vadállatok  

Együtt lógni a repülôku-
tyákkal Német ismeretter-
jesztô sorozat gyerekeknek  
A repülôkutyák az ausztrál 
esôerdôben élnek. A nap 
nagy részét fejjel lefelé lóg-
va végigalusszák. Hatalmas 
kolóniákban élnek, akár 
ötszázezres egyedszámban.   
05:20 Paula és a vadállatok   
Egy kazuár az esôerdônek
A kazuárok a világ leg-

nagyobb madarai közé tar-
toznak. Hatalmas a lábuk, 
az ujjaik és a karmuk. Akár 
70 kilósra is megnônek. 
05:45 Himnusz

17:00 Gasztroangyal 
Fagylalt
A Gasztroangyal ezúttal 

utánajár, mi a jó fagyi titka, 
mik a legújabb ízek, mi a 
vásárlók kedvence. Marcsi 
útitársa Szó Gellért, akinek 
tökmagos remekmûve idén 
elnyerte az ország tortája 
címet, és a testvére Dani, 
aki fantasztikus kenyereket 
süt. Ôk hárman kóstolnak, 
elemeznek és tippeket is 
adnak, milyen finomságokat 
érdemes kipróbálnunk.
18:00 Híradó 
18:35 SzerencseSzombat 
19:30 DUNA MOZI
Zöld kártya Ausztrál-fran-

cia-amerikai romantikus 
vígjáték  George Faure ál-
lásajánlatot kap az Egyesült 
Államokban. A kedvezô fej-
lemény azt jelenti, hogy új 
életet kezdhet, ám mégis 
van egy kis bökkenô: nincs 
zöld kártyája, azaz munka-
vállalási és tartózkodási en-
gedélye.
21:25 Vadászat a Vörös 

Októberre
Amerikai film
A Vörös Október, a leg-

újabb, szupertechnikával 
felszerelt szovjet atomten-
geralattjáró, az Egyesült 
Államok partjai felé tart. 
  23:40 Kenó
23:45  Halálos közellenség 

Francia-olasz akciófilm  
Miután Jacques Mesrine 
kiszabadult a börtönbôl, 
nagypályás gengszter lett. 
Nevéhez fûzôdnek Francia-
ország és Kanada legna-
gyobb bankrablásai, ember-
rablásai, minden lépését 
gyönyörû nôk és golyózápor 
kísérte.
01:55 Zöld kártya Ausztrál-

francia-amerikai romanti-
kus vígjáték   Jó szokás 
szerint azonban mindenre 
van megoldás, erre például 
az, hogy feleségül kell ven-
nie egy amerikai nôt. Brontë 
Parrish-nak viszont végre 
sikerül egy tökéletes lakás-
hoz jutnia New York-ban. 
03:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (1999)
 Kanizsai Dorottya (?-1532)
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat A filmsorozat doku-
mentumszövegek, önéletírá-
sok, levelek felhasználásával 
rajzolja meg a történelmi 
személyek portréját. Kani-
zsai Dorottya  életét követ-
hetjük nyomon korabeli 
festmények és levélrészle-
tek alapján.
03:55 Hagyaték (2012)

 Turulmadár - A szárnyaló 
lélek Magyar ismeretter-
jesztô sorozat Ezek a moza-
ikdarabkák – épületek, tár-
gyak, könyvek, emlékek, 
történetek, tájak, gondola-
tok és mindenekelôtt az 
azokat alkotó és alakító 
szellemek
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat Rendezte: Kör-
mendi Tamás
04:50 Paula és a vadállatok  

Bújj hozzám, koala!Úgy néz 
ki, mint egy játékmaci. 
05:20Paula és a vadállatok 

Mit keres a kenguru a fán?
A fakúszó kenguru egészen 

különleges állat.
05:45 Himnusz

16:15 Charly, majom a 
családban
Német családi filmsorozat
 17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
Mûsorvezetô:Dióssy Klára
18:00 Híradó 
18:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsorozat  Fla-

vio mindenáron meg akarja 
tiltani a fiának, hogy Gerry-
hez, az új dzsúdó edzôhöz 
járjon. Kiderül, hogy Gerry 
annak idején megerôsza-
kolta Silviát 
19:40 Maradj talpon! 
20:40 Önök kérték 
21:40 Velvet Divatház
Spanyol tévéfilmsorozat 

Ana vegyes érzelmekkel 
fogadja a Londonból 
hazaérkezô Albertót, hiszen 
hét év alatt egyetlen levelet 
sem kapott tôle. 
22:30 Kenó
22:35 Gran Hotel 
Spanyol bûnügyi tévéfilm-

sorozat
23:30 Kékfény 
00:25 Hawaii Five-O 
Amerikai krimisorozat  

Amikor egy oknyomozó 
újságírót meggyilkolnak, a 
Five-O rájön, hogy az 
esethez köze van Jennának, 
aki fogva tartott vôlegényét 
keresi Észak-Koreában. 
Steve nagy bajba kerül, 
ezért a csapat Joe vezeté-
sével elindul, hogy meg-
mentsék...
01:10 No Limit
Francia akciófilm sorozat  

Vincent-nak ezúttal egy 
fegyverkereskedô bandába 
kell beépülnie, hogy lebuk-
tassa a szervezet fônökét. 
02:1 A vadász Ausztrál film  

Martin profi zsoldos, legú-
jabb megbízatását egy rej-
télyes, biotechnikával fog-
lalkozó cégtôl kapja. 
03:55 Hagyaték 
Regnum Marianum - Mária 

országa Magyar ismeretter-
jesztô sorozat
A Hagyaték a magyar 

szellemi kulturális örökség 
átörökítésén munkálkodik.    
04:25 Noé barátai - Minden, 
ami állat (2015)
04:55 Paula és a vadállatok   

Mennyire gonosz a farkas?
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek  
Falkákban élnek, a tagok 
többsége szoros rokoni kap-
csolatban áll  egymással, 
vannak felnôttek, újszü-
löttek és a nagyobb testvé-
rek. Territóriumuk akár 
egy kisváros méretét is el-
é r h e t i .
Ha nem lennének farkasok, 
akkor nem lennének kutyák, 
mert minden kutya ôse a 
farkas.
05:20 Paula és a vadállatok 
 A kacsacsôrû és a han-

gyászsün
A kacsacsôrû emlôs csak 

Ausztráliában él.  Bundája 
van, kacsacsôre, olyan a 
farka, mint a hódé és kb. 
akkora, mint egy törpe 
tacskó. A hangyászsün 
szintén Ausztréliában él, 
vékony csôre van, ez 
egyben az orra. Sokáig nem 
tudták, hogy mind a két 
állat tojástrakó hüllô.
05:45 Himnusz

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

PROFESSIONÁLIS „home care” 

feladatokat ellátó fiatalember vállalja 

idôs emberek, családok segítését. 

FirstAid, Food Safety, Driver és sza-

kács diplomák, „handyman expe-

rience”, stroke utáni rehabilitációban 

való jártasság. Komoly referenciákkal, 

diszcrécióval, saját autóval, lakással, 

excelent emphaty-val rendelkezem 

Eastern Suburb-ban. Tel: László, (02) 

8958-4829 reggel és este. 

E.Mail:  laszlo@ngbsh.com

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


