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1DJ\RQQHKp]LG{NHWpOQN
6RUVG|QW{LG{NHWpOQN
0HUWKiERU~YDQ
%XUNROW KLEULG KËERUá V]XEYHU]ÖY
KËERUáDKRJ\DQHP]HWNÝ]LMRJËV]RN
PRQGMËNGHFHPEHUÒQD1R
EHOEÒNHGÖMDVRN9LOËJWDOËONR]ÛMËQ
5ÛPËEDQQDJ\RQÛYDLQWHWWÒNDQHP
]HWNÝ]L NÝ]ÝVVÒJHW KRJ\ YHV]ÒO\EHQ
YDQ D EÒNH PHUW YDQQDN QDJ\KDWDO
PDNDPHO\HNQHNV]LOËUGYÒOHPÒQ\H
KRJ\ FÒOMXNDW NDWRQDL HUV]DNNDO OH
KHWQH HOÒUQL DPL HONHUãOKHWHWOHQãO
HJ\ áM YHV]ÒO\HV KËERUáKR] IRJ YH
]HWQLÒVHJ\DWRPKËERUáYHV]ÒO\HLV
QDJ\REE PLQW YDODKD D KLGHJKËERUá
ÛWD +ËURP KÒWWHO NÒVEE  MD
QXËU HOHMÒQ XJ\DQH]W WHWWH 0LKDLO
*RUEDFVRY DNL NãOÝQÝVHQ D KËERUá
WÛO ÛYWD (XUÛSËW ÒV D]W PRQGWD KD
YDODNLQHPEÖUMDLGHJHNNHOÒVHOYHV]
WL D IHMÒW D]W PL PLQGQ\ËMDQ QHP
IRJMXNWáOÒOQL*RUEDFVRYV]ÛV]HULQW
xµQ LO\HVPLW PHJJRQGRODWODQXO QHP
PRQGRNQDJ\RQDJJÛGRPy
8J\DQDNNRU  MDQXËUMËEDQ 6R
URV *\|UJ\ IHOKÖYWD (XUÛSD ILJ\HO
PÒWKRJ\YÒJUHIHONHOOHQHÒEUHGQLH
ÒV YÒJUH ÒV]UH NHOOHQH YHQQLH KRJ\
KËERUá YDQ 'H  H]W PËVNÒSSHQ ÒU
WHOPH]WHQHPÛYQLDNDUWDKËERUáWÛO
KDQHP HOOHQNH]OHJ WXGRPËVXO NHOO
YHQQLDKËERUáWÒVHQQHNPHJIHOHO
HQ FVHOHNHGQL (] D IHOKÖYËV NãOÝQÝ
VHQ D] (XUÛSDL 8QLÛ WDJËOODPDLKR]
V]ÛOW KRJ\ YÒJUH D]W NHOO WHQQL DPLW
HJ\ËOODPQDNWHQQLHNHOODPHO\KËER
UáEDQËOO2URV]RUV]ËJJDO
$]2URV]RUV]ËJHOOHQLKËERUáJHRSR
OLWLNDL RNDL 2URV]RUV]ËJ D] DPHULNDL
VWUDWÒJLËEDQD]HOVV]ËPáHOOHQVÒJD
PËVRGLN .ÖQD 0LQGNHWWWO YHV]Ò
O\H]WHWHWWQHN ÒU]L XQLSROËULV KDWDOPL
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ÛWDPHJYDQÒVDPLWPLQGHQËURQIHQQ
DNDU WDUWDQL $] (J\HVãOW ®OODPRN
HJ\áMKLGHJKËERUáWNH]GHWWÒVSHGLJ
DNNRUDPLNRUD 1$72NLEYãOWNHOHW
IHOÒDQQDNHOOHQÒUHKRJ\PHJÖJÒUWÒN
HJ\ FHQWLYHO VHP IRJQDN NHOHW IHOÒ
WHUMHV]NHGQL
0ËU PLQGMËUW D 6]RYMHWXQLÛ V]ÒW
HVÒVH XWËQ EHQ PHJV]ãOHWHWW D
:ROIRZLW] GRNWUÖQD DPHO\  ÛWD
D](J\HVãOW®OODPRN1HP]HWL%L]WRQ
VËJL 6WUDWÒJLËMËQDN UÒV]H 1DWLRQDO
6HFXULW\ 6WUDWHJ\   ÒV DPHO\ D]
(J\HVãOW ®OODPRN H[FHSFLRQDOLW\EO
q$PHULNDNLYËOWVËJRVVËJËEÛOqLQGXO
NLÒVD]WPRQGMD1HPV]DEDGKDJ\
QL KRJ\ EËUPLO\HQ ULYËOLV EËUKRO D
YLOËJRQPHJHUVÝGMÝQ0LQGHQHOOHQ
VÒJHV KDWDOPDW DNDGËO\R]QL NHOO DE
EDQ KRJ\ GRPLQËOMRQ HJ\ UÒJLÛEDQ
(QQHNÒUWHOPÒEHQDNDUMDD](J\HVãOW
®OODPRNNãOÝQYËODV]WDQL2URV]RUV]Ë
JRW (XUÛSËWÛO ÒV YLV]RQW (XUÛSËW
2URV]RUV]ËJWÛO PHUW IÒO HJ\ (XUË
]VLDL EORNNWÛO 0HUW HJ\ HJ\VÒJHV
(XUË]VLD ÒV HJ\ JD]GDVËJL HJ\ãWW
PâNÝGÒVx/LVV]DERQWÛO9ODJ\LYRV]WRN
LJy D YLOËJ OHJHUVHEE ÒV OHJJD]GD
JDEE WHUãOHWH OHQQH )OHJ HJ\ QÒ
PHWqRURV] HJ\ãWWPâNÝGÒV q WHKËW D
WNH ÒV WXGËV D QÒPHW ROGDORQ q ÒV D
Q\HUVDQ\DJ ÒV PXQNDHU D] RURV]
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ROGDORQ D UÒJL DPHULNDL UÒPËORP
*HRUJH )ULHGPDQ D 6WUDWIRU YROW
SROLWROÛJXVDQDJ\RQV]LQWÒQPRQGWD
HJ\LQWHUMáEDQKRJ\PËUV]Ë]ÒYHD]
(J\HVãOW ®OODPRN FÒOMD PHJDNDGË
O\R]QLHJ\HXUË]VLDLNRQWLQHQWËOLVKD
WDORPOÒWUHMÝWWÒW)ULHGPDQQWRYËEEË
PRQGWDKD(XUË]VLËWQHPOHKHWPHJ
KÛGÖWDQLDNNRUOHJDOËEEDQHP]HWHNHW
NHOOHQH IHOKHFFHOQL HJ\PËV HOOHQ ÒV
D]HJ\HQVáO\WPHJ]DYDUQLDQHP]HWH
NHW D] HJ\HQVáO\EÛO NLãWQL (]W D
NÖVÒUOHWHWOËWMXNPRVW
+DPHJDNDUMXNÒUWHQLD]DPHULNDL
SROLWLNËW D]W LV WXGQXQN NHOO KRJ\
$PHULNËEDQDPDLQDSLJD]86.DWR
QDL $NDGÒPLËQ 1DWLRQDO 'HIHQFH
8QLYHUVLW\ WDQÖWMËN+DOIULHG0DFN
LQGHU EHQ ÖUW WDQXOPËQ\ËW D
x*HRJUDSKLFDO 3LYRW RI +LVWRU\y
DPHO\EHQD +HDUWODQGqD6]ÖYRUV]ËJ
q HOPÒOHWÒW ÖJ\ IRJDOPD]]D PHJ ÒV
DPHO\ D] , 9LOËJKËERUá XWËQ 9HU
VDLOOHVqEDQ LV HOKDQJ]RWW ÖJ\ x$NL
XUDONRGLN .HOHW(XUÛSËQ D] XUDONR
GLN D V]ÖYRUV]ËJRQ $NL XUDONRGLN D
V]ÖYRUV]ËJRQ XUDONRGLN D YLOËJV]L
JHWHQ $NL XUDONRGLN D YLOËJV]LJHWHQ
XUDONRGLN D] HJÒV] YLOËJRQy $ YLOËJ
V]LJHW DODWW 0DFNLQGHU (XUË]VLËW ÒU
WHWWH
$](J\HVãOW®OODPRNPËVRGLNQDJ\
JHRSROLWLNDL V]DNÒUWMH =ELJQLHZ
%U]H]LQVNL LV H]W D VWUDWÒJLËW NÒSYL
VHOL D x7KH *UHDW &KHVVERDUGy $
QDJ\ VDNNWËEOD  FÖPâ NÝQ\YÒEHQ
DPHO\EHQ 8NUDMQËW JHRSROLWLNDL NÝ
]ÒSSRQWQDNQHYH]LÒVNÝYHWHOL8NUDM
QDWËYROWDUWËVËW2URV]RUV]ËJWÛO x0HUW
2URV]RUV]ËJ8NUDMQDQÒONãOPËUQHP
YLOËJKDWDORP KDQHP FVDN UHJLRQËOLV
KDWDORPy ¿LVD]WPRQGMDKRJ\D]ÄM
9LOËJUHQGHWFVDNDNNRUOHKHWPHJYD
OÛVÖWDQL KD D] (XUË]VLDL 6DNNWËEOËQ
IRJQDNXUDONRGQL
(] D] $PHULNDL FÒO (]ÒUW IRO\LN D
KËERUá 2URV]RUV]ËJ HOOHQ 8UDONRGQL
D V]ÖYRUV]ËJRQ WHKËW .HOHW(XUÛSËQ
KRJ\OHKHVVHQXUDONRGQL(XUË]VLËQÒV
H]]HOD]HJÒV]YLOËJRQ
$1$72NHOHWLE{YtWpVHpV
2URV]RUV]iJEHNHUtWpVH
2URV]YHV]ÒO\ãUãJ\ÒQIHOKDV]QËOMËN
(XUÛSËW 2URV]RUV]ËJ EHNHUÖWÒVÒUH
J\HQJÖWÒVÒUH IÒOHOHPNHOWÒVUH (XUÛ
SËW D VDMËW NËUËUD NÒQ\V]HUÖWLN D]
2URV]RUV]ËJ HOOHQL JD]GDVËJL V]DQN
FLÛN HOUHQGHOÒVÒUH GÒPRQL]ËOMËN D]
RURV] HOQÝNÝW PÒGLD ÒV LQIRUPËFLÛ
KËERUá]DMOLNDPLPËUD]HOVYLOËJ
KËERUáHOWWLLGNUHHPOÒNH]WHW
$PLDJJDV]WÛ$ 1$72ÛWDNL
WHUMHV]WHWWH NDWRQDL MHOHQOÒWÒW .HOHW
(XUÛSËUD-áOLXVEDQD 1$72 FVáFVWD
OËONR]ÛQHJ\áMx9DUVÛL3DNWXPyMÝWW
OÒWUH DPHO\HQ D IHOWÒWHOH]HWW xRURV]
DJUHVV]LÛy RNËQ PHJEHV]ÒOWÒN IHJ\

YHUNH]ÒVLSROLWLNËMXNWHUYÒWÄJ\OËW
V]LN KRJ\ VHQNL VHP QÒ]WH PHJ D
WÒUNÒSHW 0HUW DNNRU OËWQLD NHOOHWW
YROQD KRJ\ D 1$72 FVDSDWRN NÝUãO
NHUÖWLN D] RURV] WHUãOHWHNHW GH QLQ
FVHQHNRURV]FVDSDWRND]86$KDWËUDL
HOWW 0LYHO D] 86$QDN WÝEE PLQW
NDWRQDLEË]LVDYDQD]HJÒV]YLOË
JRQqHEEONDWRQDLWËPDV]SRQWD
YLOËJ    RUV]ËJËEDQ q 2URV]RU
V]ËJQDN NE  NDWRQDL WËPDV]SRQWMD
YDQRUV]ËJEDQqDYROWV]RYMHW
XQLÛVRUV]ËJRNEDQÒVHJ\6]ÖULËEDQ
'HQHPDFVDSDWËWKHO\H]ÒVHNÒVD]
 ÒYH QHP WDSDV]WDOW QDJ\ NLWHUMH
GÒVâ 1$72 KDGJ\DNRUODWRN DGQDN D
OHJWÝEERNRWD]DJJRGDORPUDKDQHP
D] DWRPIHJ\YHU DU]HQËO .RQNUÒWDQ
D] 86$ÒVD 1$72QXNOHËULVPRGHU
QL]ËFLÛVSURJUDPMDDPHOO\HOD](XUÛ
SËEDQ ËOORPËVR]Û DWRPERPEËNDW
DNDUMËN IHMOHV]WHQL ÄM DWRPERPED
V]ËOOÖWËVRN PHQQHN (XUÛSËED QHP
UÒJHQ  GDUDE WDNWLNDL DWRPERPED
MXWRWW HO 2ODV]RUV]ËJED ÒV PRVW ËOOÖ
WÛODJ  GDUDERW YLWWHN 6]ÖULËEÛO 5R
PËQLËED WRYËEEL UDNÒWDSDM]V IHOV]H
UHOÒVH5RPËQLËEDQÒVPDMG/HQJ\HO
RUV]ËJEDQ $ UDNÒWDSDM]VRN NRPRO\
IHQ\HJHWÒVW MHOHQWHQHN 2URV]RUV]ËJ
QDNPLYHOH]]HODPËVRGLNFVDSËVND
SDFLWËVDNLYDQNDSFVROYDÒV2URV]RU
V]ËJ HJ\ DWRP UDNÒWD WËPDGËV HVH
WÒQQHPWXGYÒGHNH]QL
$]RQ ÖJÒUHWÒQHN PHJV]HJÒVH PHO
OHWWKRJ\D 1$72WQHPIRJMËNNHOHW
UH NLEYÖWHQL D 1$72q2URV]RUV]ËJ
$ODSV]HU]GÒV  DPHO\ D 1$72
ÒVD]2URV]RUV]ËJL)ÝGHUËFLÛNÝOFVÝ
QÝVNDSFVRODWDLQDNHJ\ãWWPâNÝGÒVÒ
QHN ÒV EL]WRQVËJËQDN DODSÖWÛ RNPË
Q\D HOOHQÒUHFVDSDWRNDWËOORPËVR]WDW
QDNÒVPLQGHGGLJQHPOËWRWWPÒUHWâ
DNWLYLWËVWIRO\WDWQDND]RURV]KDWËURN
HOWW WRYËEEË D] (J\HVãOW ®OODPRN
PHJV]HJL D PËU EHQ KDWËO\ED
OÒSHWW$WRPVRURPSÛ(J\H]PÒQ\WLV
9HV]pO\HV$PHULNDL
NRQIURQWiFLySROLWLND
(] PLQG PHJDOË]WDWËVW ÒV SURYRNË
FLÛWMHOHQW2URV]RUV]ËJV]ËPËUDDPL
YHV]ÒO\HV $] (J\HVãOW ®OODPRN PËU
WÝEEV]ÝU NDWRQDL YËODV]UD ÒV H]]HO
IRUUÛ KËERUáUD SUÛEËOWD SURYRNËOQL
2URV]RUV]ËJRW DPL HGGLJ QHP VLNH
UãOW'HD]RURV]YH]ÒUNDUPËU
EHQ D]]DO IHQ\HJHWWH D 1$72W HJ\
PRV]NYDL EL]WRQVËJL NRQIHUHQFLËQ
KRJ\ V]ãNVÒJ HVHWÒQ HJ\ SUHYHQWÖY
HOV FVDSËVVDO V]ÒW IRJMËN URPEROQL
D] DNNRU PÒJ FVDN WHUYH]HWW UDNÒWD
SDM]VRNDW µV PRVW 5RPËQLËEDQ PËU
UHDOLWËVNÒV]HQOÒWEHQYDQQDN$MÝY
EHQKDPDURVDQNÝYHWNH]LN/HQJ\HORU
V]ËJ
¹J\ OHKHW PHJÒUWHQL D] HOHMÒQ HP
OÖWHWW DJJRGDOPDNDW 1HP UÒJHQ D
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x1HZ<RUN7LPHVyEDQLVQ\ÖOWILJ\HO
PH]WHWÒVW IRJDOPD]WDN PHJ KRJ\ D]
86$ D NRQIURQWËFLÛV SROLWLNËMËYDO
YÒV]KHO\]HWHWWHUHPWD]]DOKRJ\NLLN
WDWMD D UÒJL xNÝOFVÝQÝVHQ EL]WRVÖWRWW
PHJVHPPLVÖWÒVLHJ\HQVáO\yHOUHWWHQ
WÒVLEL]WRQVËJËWÖJ\DNLVHEEUREEDQÛ
HUHMâ áM WDNWLNDL DWRPIHJ\YHUHN DO
NDOPD]ËVUDNHUãOKHWQHN
)LJ\HOPH]WHWpV(XUySiQDN
0LQGH] NRPRO\ ILJ\HOPH]WHWÒV NHOO
OHJ\HQ D] HXUÛSDL QÒSHN V]ËPËUD
QHP V]DEDG KDJ\QL KRJ\ D 1$72 ÒV
D] 86$ WáV]NÒQW KDV]QËOMD NHW ÒV
(XUÛSËWJHRSROLWLNDLVDNNWËEODNÒQWÒV
FÒOWËEOËQDNKDV]QËOMD0DJ\DURUV]ËJ
PLQW 1$72WDJNãOÝQÝVHQYHV]ÒO\EHQ
YDQ.LNHOOËOOQLD 1$72IHJ\YHUNH
]ÒVH HOOHQ ÒV NÝYHWHOQL NHOO PLQGHQ
DWRPIHJ\YHUHOWËYROÖWËVËW(XUÛSËEÛO
0HJNHOOQHYH]QL
$PHULNDLJD]LFpOMiW
1HP ËOO $PHULND ÒUGHNÒEHQ HJ\
JD]GDJ ÒV VWDELO (XUÛSD YDJ\ HJ\
HUV (XUÛSDL 8QLÛ $PHULNËW QHP
ÒUGHNOLN D] HPEHUL MRJRN YDJ\ D
GHPRNUËFLD YDJ\ MRJEL]WRQVËJ YDJ\
HJ\EÒNÒV(XUÛSD$](J\HVãOW®OOD
PRNDW FVDN D VDMËW KDWDOPD ÒV YLOËJ
XUDOPDÒUGHNOL
0HJYiOWR]WDNDKiERU~V]DEiO\DL
$ KËERUá V]DEËO\DL PHJYËOWR]WDN
3ROLWLNDL FÒORNDW PD PËU QHP FVDN
NRQYHQFLRQËOLV IHJ\YHUHNNHO OHKHW
HOÒUQL KDQHP VRN PËV HV]NÝ]W OHKHW
KDV]QËOQL *D]GDVËJL LQWÒ]NHGÒVHN
ERMNRWWV]DQNFLÛNNLUHNHV]WÒVGH]LQ
IRUPËFLÛ PÒGLDKËERUá GLSORPËFLDL
HOV]LJHWHOÒV GÒPRQL]ËOËV J\DQáVÖWV
.RUUXSFLÛV YËGDNDW WHUMHV]WHQHN IÒ
OHOPHW ÒV EL]RQ\WDODQVËJRW NHOWHQHN
WãQWHWÒVHNHWUHQGH]QHNEHOVHOOHQ]Ò
NHW WËPRJDWQDN ÒV EX]GÖWDQDN $ SD
OHWWDQDJ\RQV]ÒOHVÒVHQQHNDONDOPD
]ËVDPËUWÝEEKHO\HQEHEL]RQ\ÖWRWW$
VHJÖWN HJ\ ÝVV]HKDQJROW 1*2 KËOÛ
]DWÒVqÒVH]DOHJV]RPRUáEEqDQ\X
JDWL PÒGLD ÒV D Q\XJDWL HWDEOÖUR]RWW
SËUWRN ÒV SROLWLNXVRN EHOHÒUWYH D
(J\HVãOW ®OODPRNQDN YD]DOOXVNÒQW
V]ROJËOÛ(XUÛSDL8QLÛ
+iERU~NLVOpSpVHNEHQ
(XUySDHOOHQ
$] LO\HQ IDMWD KËERUá PËU UÒJÛWD
IRO\LN )HUHQF 3iSD PRQGWD PËU
IRO\LN D ,,, 9LOËJKËERUá FVDN NLV
OÒSÒVHNEHQ (] D KËERUá QHPFVDN
2URV]RUV]ËJ HOOHQ KDQHP PLQGHQ
RO\DQ RUV]ËJ HOOHQ IRO\LN DPHO\LN
QHP WHOMHVÖWL D] DPHULNDL ÒUGHNHNHW
YDJ\ WDOËQ HOOHQËOOQL PHUÒV]HO 2ED
PD HOQÝN WDYDO\ HJ\ 79 LQWHUMáEDQ
PRQGWD +D HJ\ NRUPËQ\ QHP D]W
WHV]L DPLW PL DNDUXQN NÒQ\WHOHQHN
YDJ\XQNHOWÝUQLDNH]ÒW
$ FÒO OHFVHUÒOQL HJ\ QHNLN QHP
PHJIHOHO NRUPËQ\W YDJ\ OHJDOËEE
YH]HWSROLWLNXVW(]VLNHUãOW6]HUELË
EDQ*Uá]LËEDQ8NUDMQËEDQDQÒPHW
:XOII ËOODPHOQÝNQÒO HJ\V]HU D FVHK
NRUPËQ\QËO H] PRVW IRO\DPDWEDQ
YDQQDJ\RQEUXWËOLVDQ0DFHGÛQLËEDQ
1HP VLNHUãOW 0DJ\DURUV]ËJRQ q ÒV
QHPVLNHUãOW7ÝUÝNRUV]ËJEDQ
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Szeptember 10-én Nikolett, Hunor
névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Edgár,
Erik, Erika, Honóra, Honória, Honorina, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol,
Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi,
Tardos, Zalán névnapja van.
Szeptember 11-én Teodóra névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dioméd,
Elga, Emil, Emilián, Félix, Helma,
Helza, Igor, Jácint, Milán, Milton névnapja van.
Szeptember 12-én Mária névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Gujdó,
Ibolya, Irma, Marion, Palóma, Szelestény, Tóbiás névnapja van.
Szeptember 13-án Kornél névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amadil,
Amáta, Krizsán, Lulu, Ludovika, Lujza, Mór, Móric, Polixéna névnapja van.
Szeptember 14-én Szeréna, Roxána névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Armida,
Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rozanna, Rozita, Szerénke, Szerénusz,
Szerény, Szonóra névnapja van.
Szeptember 15-én Enikô, Melitta
névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajád,
Bebóra, Bogát, Bogáta, Borisz, Borocs,
Burcse, Debóra, Dolóresz, Doloróza,
Eni, Encsi, Enôke, Hetény, Katalin,
Katarina, Katerina, Kató, Lola, Lolita,
Lolli, Loránd, Lóránt, Mária, Melissza,
Melizand, Meluzina, Orlandó, Paméla,
Roland, Töhötöm névnapja van.
Szeptember 16-án Edit névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Ciprián,
Ditta, Ditte, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Gamáliel, Geminián, Génia, Imelda, Imodzsen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla,
Milica, Som, Soma, Zília, Zille, Zseni
névnapja van.
Szeptember 17-én Zsófia névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Ariadna,
Ariadné, Arianna, Arienn, Galamb,
Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert,
Ludmilla, Oriána, Palóma, Róbert, Robertó, Robin, Robinzon, Szofi, Szófia,
Zsófi névnapja van.
Szeptember 18-án Diána névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Fôbe, József, Metód, Richárd, Rikarda, Timur
névnapja van.
Szeptember 19-én Vilhelmina névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dorián,
Emili, Emília, Január, Jónás, Konstancia, Konstantina, Mária, Sebô, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilhelma, Vilma névnapja van.
Szeptember 20-án Friderika névnapja van.Kibôvített naptárak szerint
Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna,
Zsuzsánna, Zsuzska névnapja van.
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fontos figyelemmel lenni a befogadó egyetem profiljára.
Jelenleg 26 ország 43 egyetemérôl 44 oktató része a magyar vendégoktatói
hálózatnak, de intézményközi megállapodás született a Sanghaji Egyetemmel -- amely egy Közép-Európával foglalkozó tanszéket kíván létrehozni, és ezt a
magyar nyelvvel kezdi ----, valamint az ukrajnai Ivano-Frankivszk és Madrid
egyetemeivel is.
A 2014/2015-ös tanév óta 15 új vendégoktatói helyet sikerül bekapcsolni a
hálózatba, és egyeztetés folyik Kairó, Kijev, Új-Delhi egyetemeivel, továbbá
megkeresés érkezett Leuvenbôl, Turkuból, Fiuméból, New Yorkból, Isztambulból, Hanti-Manszijszkból, Szamarából, Ufából, Kassáról, Nagyváradról és
Huelvából is --- számolt be Hammerstein Judit.

Orbán Viktor audiencián
találkozott Ferenc pápával
Orbán Viktor miniszterelnök a katolikus törvényhozók éves tanácskozásának keretében audiencián találkozott Ferenc pápával –-- tájékoztatta Havasi
Bertalan, a miniszterelnök sajtófônöke az MTI-t.
A magyar kormányfô is részt vesz a legnagyobb, keresztény elkötelezettségû
állami vezetôknek egyeztetô fórumot biztosító törvényhozói értekezleten,
amelyet idén is a Róma melletti Frascatiban rendeztek meg. A tanácskozás
résztvevôinek vasárnap nyílt alkalmuk személyes találkozásra a Szentatyával
–- mondta a sajtófônök.

Levélszavazás: Tízezrek mennek
a külképviseletekre
Körülbelül 40 ezer határon túli választópolgár nem postán kapja meg a sza-

Fidesz: Az MSZP még mindig
félrebeszél a referendum kapcsán

A Fidesz szerint az MSZP még mindig félrebeszél, október 2-án Magyarország
jövôje a tét, ezért a szocialistáknak itt lenne az ideje félretenni a pártpolitikát és
egyenes választ adni az egész nemzet sorsát meghatározó kérdésre.
A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált, hogy Molnár
Gyula MSZP elnök szombati sajtótájékoztatóján kijelentette: nem értenek
egyet a kötelezô betelepítési kvótával, a népszavazásnak azonban ebben a
formában nincs jogi jelentôsége. Elmondása szerint a referendum eredménye
nem vonatkozik arra „a körülbelül 1300 regisztrált menekültre, tehát nem
illegális bevándorlóra”, akik elosztásáról már megszületett a döntés, a késôbbi
esetleges hasonló európai uniós döntésekre pedig nincs kötelezô érvénye.
A Fidesz reagálásában azt írta: az MSZP hazudik, Brüsszel már számos
döntést hozott a kényszerbetelepítésrôl, amely nem egyszeri alkalomról szól,
hanem „futószalagon telepítenék be a migránsokat” egy állandó elosztási mechanizmus keretében. „Magyarország ezzel végérvényesen megváltozna, mert
ez veszélyezteti a biztonságunkat és a kultúránkat” --- olvasható a kormánypárti
közleményben.

vazólapot is tartalmazó levélcsomagot, hanem a külképviseleteken személyesen
veheti át –-- mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke.
Az NVI kezdi meg a mintegy 264 ezer levélcsomag kiküldését a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezô, így levélben szavazó választópolgároknak,
Az Anyanyelvápolók Szövetségének rendszeres költségvetési támogatásáról
közülük 224 ezren postán kapják meg a csomagot.
Pálffy Ilona elmondta: elsôsorban ott kérték a választópolgárok, hogy ne döntött a kormány. Az éves támogatás idei összege 100 millió forint.
A szövetség eddig alkalmi pályázatokból biztosította mûködését, a kormány
postán küldjék ki nekik a levélcsomagot, ahol tiltják a kettôs állampolgárságot,
de Erdélyben Csíkszeredán és Kolozsváron is sokan a külképviseleten kívánják döntése értelmében azonban mostantól rendszeres költségvetési támogatásban
átvenni a levélcsomagot. Erre szeptember 19-étôl lesz lehetôségük.
Az NVI elnöke elmondta: a levélcsomagban egy tájékoztatót találnak, valamint egy azonosító nyilatkozatot, amelyet összevetnek a választópolgárnak a
)5GM_GX;`KRRKS
nyilvántartásban szereplô adataival. A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt
4jZNGZGZRGT5`K[SjHGT
a választó aláírja. A levélcsomag tartalmazza a szavazólapot, valamint a kis boG+YGVz-TJXKY`KXQKY`
rítékot a szavazólapnak, illetve a nagy borítékot a szavazólapot tartalmazó
ZKZZK5GM_GXfRKZIuS
borítéknak és a nyilatkozatnak.
NKZORGVLqRq\Y`j`GJUY
Amennyiben a választó postán adja fel szavazatát, úgy annak október 1-jén
TKS`KZOY`URMjRGZG
éjfélig meg kell érkeznie az NVI-be. Lehetôség lesz a szavazat leadására a
külképviseleteken is.
5)/A):h:h3;f/
A beérkezett levélszavazatok nyilatkozatainak feldolgozását a voksolás elôtt
)5GM_GXUXY`jMqXZ
öt nappal kezdi meg az NVI --- folytatta. Ez azt jelenti, hogy felbontják a nagy
)RGVuZ\jT_K`KT
borítékokat és a nyilatkozatok adatait összevetik a nyilvántartásban szerepNGZjXU`GZjZG`
lôkkel. A szavazatokat tartalmazó borítékokat csak a szavazás befejezése, vagy)XGT_Q}T_\|X`O
is október 2-án 19 óra után kezdik felbontani.
Miután a külképviseletekrôl is beérkeztek a szavazatok, azokat is megszámlálják és hozzáadják az országos összesített eredményhez.
Pálffy Ilona a Kossuth Rádió 180 perc címû mûsorában arra is kitért: az a
határon túli magyar, aki még nem regisztrált, de szeretne részt venni a kvótareferendumban, szeptember 17-éig még regisztrálhat online, a valasztas.hu-n.

Költségvetési támogatást kap
az Anyanyelvápolók Szövetsége

Magyar Élet

A Külgazdasági és Külügyminisztériumba
integrálódik a Balassi Intézet

Változatlan küldetés a magyar nyelv és kultúra külhoni terjesztése, és ebben
kulcsfontosaságú szerepe van a vendégoktatói hálózatnak –-- hangsúlyozta a
Balassi Intézet éves vendégoktatói konferenciáján Budapesten az intézmény
fôigazgatója.
Hammerstein Judit köszöntôjében emlékeztetett arra, hogy a Balassi Intézet szeptembertôl a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) keretein
belül folytatja munkáját.
Az integráció elôkészítése során az intézet számos egyeztetést folytatott a
KKM-mel, arról azonban semmilyen vita nem volt, hogy a portfólióból a
külföldi magyar vendégoktatói hálózatra feltétlenül szükség van.
A fôigazgató hangsúlyozta: a magyar nyelv és kultúra külhoni terjesztésében
a vendégoktatói hálózatra fontos szerep hárul, mert igen hatékonyan és organikusan egészíti ki a külföldön mûködô magyar kulturális intézetek és szakdiplomaták tevékenységét.
A Balassi Intézet integrációjától remélhetô, hogy a vendégoktatói
hálózat presztízse megerôsödhet --– jegyezte meg, hozzátéve: a vendégoktatókra a kulturális diplomácia képviselôiként is tekintenek.
Hammerstein Judit beszámolója szerint világszerte változóban van azok köre, akik érdeklôdnek a magyar nyelv iránt: Nyugat-Európában a rendszerváltás
idôszaka óta sokat lanyhult a figyelem, az utóbbi idôben ellenben jelentôsen
megerôsödött az érdeklôdés Ázsiában, elsôsorban Japánban, Kínában és Koreában.
A fôigazgató kiemelte, hogy továbbra is cél a hálózatbôvítés, de ennek során
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részesül feladatainak tervezhetô ellátása érdekében --- közölte az Emberi
Erôforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel. Mint írják, a támogatás
megteremti annak lehetôségét, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége továbbra
is hozzájáruljon a magyar nyelv ápolásához és védelméhez.
A szervezet azon dolgozik, hogy elôsegítse a magyar nyelv örökségének feltárását és ápolását. Több évtizede végzi a magyar nyelvápolásával kapcsolatos
munkáját: a teljes oktatási rendszerre kiterjedô szépkiejtési, nyelvmûvelô,
retorikai és helyesírási programokat támogat, évente megrendezi a magyar
nyelv hetét, az anyanyelvi juniálist és a magyar nyelv napi gálát. Ezen felül
együttmûködik a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasággal, amellyel
a határon túli magyarságot összekötô kulturális, irodalmi, nyelvi programokat,
táborokat, illetve konferenciákat szervez.

Mintegy 23 milliárd forintból
újíthatják fel az Operaházat

Két év alatt, mintegy 23 milliárd forintból valósulhat meg a Magyar Állami
Operaház felújítása ---- olvasható a Magyar Közlöny számában.
A határozat szerint a kormány egyetért a budapesti Operaház „épületének,
üzemházának és további, funkcióváltással érintett ingatlanjainak korszerûsítését célzó beruházásnak” 2016 és 2018 közötti megvalósításával.
A beruházás összesen legfeljebb 23,2 milliárd forintból valósulhat meg.
A kormányhatározat szerint a beruházás keretében történik az Operaház homlokzatának felújítása, a színpadtechnika korszerûsítése, az akusztika és a nézôk
kényelmi szintjének javítása, a zenekari árok átalakítása, a mûemléki díszítések
restaurálása, továbbá az Operaház közmûhálózatának cseréje, gyengeáramú
rendszereinek telepítése, az épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az üzemház és a mûhelyek felújítása.
A felújított Operaház megnyitásának határideje 2018. május 24.
A szállodaszövetség az olimpiai pályázat támogatására kéri a hoteleket
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) azt javasolja a 2024-es
olimpia tervezett helyszínei közelében mûködô szállodáknak, hogy a maximális szobakapacitás biztosításával támogassák Budapest pályázatát a 2024. évi
Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére.
Amennyiben Budapest megnyerné az olimpia rendezési jogát, az jelentôsen
segítené Magyarország turizmusának fejlôdését. Erôsítenék Magyarország és
Budapest ismertségét, és javítanák imázsát a nemzetközi médiában az olimpia
elôkészítésével kapcsolatos hírek, Magyarország vélhetôen az eddiginél több
konferenciának, kongresszusnak és más rendezvénynek adhatna otthont.A
szövetség honlapján közzétett felhívásban kiemelik: a 8 év múlva sorra kerülô
Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok mintegy 4-5 hetes idôszakában rendkívüli
turisztikai kereslet mutatkozna Budapest és a vidéki helyszínek iránt, amibôl
minden szolgáltató profitálna, a szállodákban telt ház lenne, magas árakkal
párosulva, mindez új munkahelyeket is teremtene.
Budapest pályázatát a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. készíti el, és nyújtja be a
Nemzetközi Olimpia Bizottságnak 2016 ôszén. A sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a NOB által megkívánt szállodai kapacitás biztosítása. A Budapest
2024 Nonprofit Zrt. az MSZÉSZ szakértôinek bevonásával készítette el a magyarországi szállodákkal a szükséges szobakapacitás lekötésére vonatkozó
szerzôdéseket.
Az MSZÉSZ-nek az a véleménye, hogy ez a szerzôdés úgy a megrendelô, mint
a hotelek tulajdonosai, üzemeltetôi számára kedvezô kondíciókat tartalmaz
minden szempontból, beleértve az árakat, a fizetési-, és lemondási feltételeket
is.Az MSZÉSZ közbenjárásával a szerzôdéseket már több mint 120 budapesti és
vidéki szálloda aláírta, a többi szállodától azt kérik, hogy Budapest pályázatának
sikere érdekében a szobakapacitás lekötésére vonatkozó szerzôdéseket minél
elôbb írják alá --- olvasható a felhívásban.
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Kezdik a toborzást a határvadász
századokba

Szeptember 1-jén kezdte meg a toborzást a rendôrség a határvadász századokba, és ha novemberben elindulnak az elsô képzések, május végén lehetnek a
határon azok a rendôrök, akiket a határvadász századok megerôsítése miatt
vesznek fel –-- mondta Papp Károly országos rendôrfôkapitány buda-pesti
sajtótájékoztatóján.
Elmondta, a kormány azért döntött a határvadász századok megerôsítésérôl,
mert tovább erôsödött az illegális migrációs nyomás a magyar-szerb, valamint
a bolgár-szerb határon, megnôtt a szerb területen várakozók száma, és titkosszolgálati jelentések alapján nem várható az illegális migráció csökkenése.
Emellett csökkenteni kell a rendôri állomány leterheltségét és meg kell elôzni
az állomány kifáradását, ugyanakkor fenn kell tartani az ország kiegyensúlyozott
közbiztonsági helyzetét. Az is cél volt, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete
ne romoljon.
Papp Károly közölte, a belügyminiszter augusztus 18-án hagyta jóvá elôterjesztését, miszerint a Készenléti Rendôrség szervezetében jelenleg mûködô hét
határvadász bevetési osztály mellett további nyolcat hoznak létre.
Budapesten a jelenlegi egy helyett két mélységi ellenôrzési osztálya lesz a
Készenléti Rendôrségnek. A Gyôrben és Szombathelyen meglévô határvadász
bevetési osztályok létszámát növelik, Nagykanizsán és Kaposváron új bevetési
osztályt állítanak fel. Bôvítik a pécsi, a miskolci, a nyírbátori és a kiskunhalasi
–-- már meglévô --– határvadász bevetési osztályok létszámát. Debrecenben,
Orosházán, Szegeden és Kiskunhalason a meglévô mellé újabb bevetési osztályokat állítanak fel.
A határvadász századokba szeptember 1-jétôl toborozzák a fiatalokat a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak, a pályaorientációs iskoláknak a bevonásával. A járási kormányhivatalokon keresztül --– elsôsorban a közép- és felsôfokú végzettségû –-- a közfoglalkoztatottak keresik meg.
A rendôrfôkapitány a képzésrôl elmondta: a felvettek egy kéthónapos alapképzés után vizsgát tesznek, a vizsga után hivatalos állományba kerülnek 12
hónapos próbaidôre, és ôrmesterré nevezik ki ôket. Egy további négyhónapos
képzés elvégzése után pedig ôr és járôr szakképesítést szereznek, így az alapképzés megkezdésétôl számítva, hat hónapos képzés után helyezik ôket beosztásba a határvadász századoknál.
A fôkapitány hangsúlyozta: a képzést elvégzôk járôrtársak lesznek, a törvényben rögzített kényszerítô eszközöket alkalmazhatják, ha a feltételek fennállnak. „Nem félkész rendôrök lesznek”.
Papp Károly elmondta, a létszámfejlesztés miatt indokolt egyes rendôrségi
objektumok fejlesztése, bôvítése. Budapesten, Gyôrben, Szombathelyen, Pécsen, Miskolcon, Nyírbátorban és Kiskunhalason már megkezdôdtek a bôvítést
megelôzô felmérések, Nagykanizsán, Kaposváron és Szegeden új körleteket
alakítanak ki, Orosházán és Debrecenben pedig belügyminisztériumi kezelésben lévô épületeket újítanak fel. A rendôrség új gépkocsik beszerzését is tervezi. A fôkapitány azonban egyelôre nem tudta megmondani, mekkora költséget
jelent a fejlesztés, de jelezte: a kormány biztosítja a szükséges forrást.
Az EU-ban teljes mértékben egyetértés van abban, hogy az unió külsô
határainak ôrizetét meg kell erôsíteni, magas szinten kell tartani és biztosítani
kell, hogy a külsô határokon kizárólag ellenôrzött módon lehessen átjutni.
A legnagyobb a migrációs nyomás a magyar-szerb határon van, így tervezik,
hogy az ideiglenes határzár technikai védelmét megerôsítik, új hôkamerákat
szerelnek fel, illetve szabotázs elleni védelemmel is ellátják a kerítést. Papp
Károly elmondta azt is, jelenleg 1,9 kilométerenként, összesen 81 esôbeálló van
a határon, további 37-et építenek.
Arra a felvetésre, hogy a honvédség és a büntetés-végrehajtás (bv) is
toborzóakcióba kezdett, Papp Károly azt mondta, „ez nem verseny”, mert
mind a három fegyveres testületnek eltérô a filozófiája és feladatrendszere, a
jelentkezôknek kell eldönteniük, hogy a bv-nél, a rendôrségnél vagy a honvédségnél kívánnak-e szolgálatot teljesítni. A határ védelme minden magyar
fiatal felnôtt számára felemelô érzés kell, hogy legyen.

3. oldal

Az ágyúcsöveket
megfordították

Azóta –-- 1990 óta --–, hogy a „nagy
egyesülés napja”, december elseje lett
Románia elsô számú nemzeti ünnepe
(1918-ban ezen a napon mondták ki a
magyarországi románok Gyulafehérvárott: Erdély Romániát illeti), a szomszéd ország addigi legfôbb ünnepe,
augusztus 23-a háttérbe szorult. Pedig
az 1944-es „román kiugrás” legalább
annyira magán hordozta az ország
nemzeti karakterét, mint a gyulafehérvári esemény.
Mi történt 72 évvel ezelôtt? „Csupán”
annyi, hogy az addig a németek oldalán
harcoló Románia egyik pillanatról a
másikra színt váltott. I. Mihály király
letartóztatta Ion Antonescu diktátort,
majd bejelentette, hadserege átáll,
csatlakozik a szövetségesekhez. Az
ágyúcsöveket ezután száznyolcvan
fokkal elfordították, és lôttek tovább,
csak most már ránk, magyarokra, németekre… Ennyi. Magyarország ezzel
kiszolgáltatottá lett. Három nappal késôbb már a mi földünkön jártak a szovjet tankok.
A bukaresti közjáték több elemében
is hasonlított az ország elsô világháborús szerepléséhez. Az akkori Románia sokáig „vívódott”, melyik oldalra
álljon (eleinte velünk, a központi hatalmakkal szimpatizált), s csak a világégés közepén, 1916-ban lépett hadba, az
akkor már erôsebbnek látszó és nekik
hatalmas területeket ígérô antant oldalán. Bemutatkozásuk nem jól sikerült, hetekkel késôbb a központi hatalmak már Bukarestet is elfoglalták…
Két évvel a különbéke s egy nappal a
Monarchia fegyverletétele után viszont újra „hadba léptek” a már nem
létezô ellenséggel szemben, így végül
„gyôztesként” jöttek ki a háborúból.
Erdélyt is vitték.
Csoda-e, ha mi fenntartással tekintünk erre az augusztusi fordulatra?

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

„A brüsszeli talpnyalók
helyett Orbán Viktor
kelllene nekünk”

Branimir Glavas, a konzervatív Horvát Demokratikus Közösség ikonikus
politikusa pontosan elmondta, hogy
országának mire, illetve kire lenne
szüksége, de gyorsan.
A kormányválságot, majd horvát sabor június 20-án meghozott, július 15én életbe lépô önfeloszlatását a követôen Horvátország újabb, elôrehozott
választásra készül szeptember 11-én.
És készülnek a politikusok is, elvégre
augusztus 16-án megkezdôdött a kampány. A zágrábi Globus hetilap legfrissebb számának címlapján egy interjút
harangoz be, amelyben Branimir Glavas, a jobboldali HDZ (Horvát Demokratikus Közösség) szlavóniai és baranyai szervezetének alapítója markáns
kritikával illeti az ország elnökét.
„A brüsszeli és a világ más hatalmi
gócpontjaiban a horvát nemzeti érdekek megvédésének és érvényesítésének érdekében Horvátországnak
szüksége lenne egy horvát Orbánra a
mostani brüsszeli és NATO-hivatalnokok helyett, akik hûbéresi politikát
követnek ” –-- mondta az interjúban
Branimir Glavas.
Márpedig Glavas véleményére sokan
odafigyelhetnek, amennyiben a Globus, a magát nemzetinek nevezô hetilap ekkora felületet és kiemelt helyet
szánt rá.

4. oldal
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a háború és az amerikai hódítási
kísérlet már 1990 óta egész Európa
ellen folyik, és nem csak tegnap óta,
de Európa újrarendezése óta folyamatban van. Csak mi nem, vagy túl
késŒn vettük észre. Emlékszem egy
konferenciára a budapesti Andrássy
Egyetemen, amelyen résztvettem és
az aggodalomnak adtam kifejezést.
A kávészünetben egy elegáns úr jött
hozzám, gratulált nekem és azt mondta: Ez már nem Európa, nem értem
az európai politikusokat, hogy hagyják Európát lerombolni, elpusztítani.
Ô volt az egy évvel ezelŒtt még hivatalban volt izraeli munkaminiszter.
Ezután a megbeszélés után kezdtem gondolkodni és a politikai területet figyelni. Arra akartam rájönni,
miért tudja egy izraeli miniszter azt,
amit egy itteni politikus az úgynevezett nyugaton nem lát? És azután
rájöttem – és ez az évek folyamán
erŒsödött – hogy minden pártba sikeresen beszivárogtak, aláásták olyan
emberekkel, akik globalisták, nemzetellenesek és ultraliberálisok.
Ma nyugaton mindegy milyen konzervatív vagy szocialista pártot választanak, mindenhol ugyanazok a
globalisták, nemzetellenesek és liberalisták vannak. Az utóbbi idŒben
nagyon nehezen jönnek létre olyan
pártok, amelyek nem a globalizációnak, a nagytŒkének és a nagyvállalatoknak vannak elkötelezve, hanem a
népnek. Hogy milyen nehézségekkel
kell megküzdeniük, ez legjobban látszik az osztrák Szabadság Párt-nál –
az államelnökválasztás egy ijesztŒ
példa – vagy Németországban az
AID.
Nem ezt az Európát akartuk!
Erre az Európára gondoltunk huszonnyolc évvel ezelŒtt, amikor a
szovjet diktatúra és a kommunista
totalitarizmus ellen küzdöttünk?
Nem, nem ezt az Európát akartuk.
A példakép a nyugati demokrácia és
jogrendszer, a szabadság és jogbiztonság volt. Ma ismét veszélyben
vannak ezek az értékek, de most az
ellenkezŒ irányból jön a veszély. Az
Európai Unió diktatúrává válik, a
multikulturalizmus szétrombolja az
európai nemzeteket és az európai
kultúrát, a totalitárius liberalizmus
tönkreteszi és marginalizálja a társadalmat. Európa elveszíti az identitását.
Európa három oszlopon
támaszkodik
Mind a három oszlop, amelyen Európa támaszkodik, összedŒlt. Mi ez a
három oszlop ?
Kereszténység:
A legerŒsebb és legfontosabb oszlop a kereszténység. Nemcsak az
iszlám invázió miatt van most veszélyben. A kereszténység anélkül is
visszavonulóban van. Kereszténységet kimutatni a nyugati országokban
diszkriminációnak számít, mert megsért másokat, keresztet nyakláncon
hordani nyilvános pozícióban tilos,
például az osztrák légitársaságnál. A
„Grüss Gott” köszöntés az óvodákban
és más helyen is tilos, egy óvónŒt
Bécsben kirúgtak azért, mert karácsonykor a gyerekeknek a kis Jézuskáról mesélt, a bíróságokon már
régóta eltûntek a keresztek ….. Ezzel
szemben az iszlám vallást tisztelni
kell, a helyénvaló de erŒs kritika
tilos és büntetŒ eljárási következmé-
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nyekkel jár. A kereszténység megsértése viszont nem.
Sajnos ehhez a katolikus egyház is
hozzájárul. Az egyház már nem védi
a házasságot és a családot kellŒképpen. Nem beszélve a pápáról, aki
egy a francia La Crois katolikus újságnak adott interjúban azt mondta,
hogy Európának nem csak keresztény gyökerei vannak, és ha valaki
arra hivatkozik, az „triumfalisztikus
és bosszúvágyó”. Az IS harcosait
összehasonlította Jézus követŒivel. A
kereszténység nyugaton már nem
identitástényezŒ.
A belga igazságügyi miniszter
Koen Geens a pár hete az Európa
Parlamentjogi bizottságának ülésén
azt mondta: „Nagyon hamarosan Európában több muszlim lesz mint keresztény. Európában ez nem ismeretes, de hamarosan ez lesz a realitás.”
Arról természetesen nem volt
szó, hogy emiatt az Európai Unió
téves politikája a felelŒs.
Görög filozófia és demokrácia
A második oszlop a görög filozófia
és demokrácia volt. Ez az oszlop is
összeomlik. Nyugaton már régóta
áldemokrácia vagy legjobb esetben
pártdemokrácia van. FŒleg az Európai Unió szenved demokrácia deficitben. A parlament csak név szerint
parlament, parlamenti kompetencia
nélkül. Sem a Bizottságnak, sem az
Európai Bíróságnak nincsen demokratikus legitimációja, mégis ott alakulnak az európai törvények és rendeletek, miközben a bíróságnak a
joginterpretációban és a hatáskör
kibŒvítésében van a legfŒbb szerepe.
Az Európai Bíróság szisztematikusan
bŒvíti az Unió hatáskörét és csökkenti az államok szuverenitását.
Azon túl az Európai Unió fél a
néptŒl. Nem demokrácia, hanem a
demofóbia az ismertetŒ jel. Az Unió
ellenzi a népszavazást, amely nem
meglepŒ, mert eddig minden referendum eredménye az Európai Unió
ellen szólt. Az Unió több veresége
után – a dán és holland népszavazással és fŒleg a Brexit után – olyan
hangok vannak már az EU-ban, hogy
be kell tiltani minden referendumot,
mert ez veszélyezteti az Unió egzisztenciáját. A nép döntése nem alkalmas a politikai szabályozásra, mert
csak a nacionalizmusnak és populizmusnak ad teret. A német biztos
Günther Oettinger a Brexit után
arról beszélt, hogy egész Európa
életveszélybe került – nem csak az
Unió. Oettinger szó szerint: „A népszavazás a mai világban már túlhaladott, ez talán az ókori Görögországban mûködött, de ma csak a tehénfalvakban Svájcban alkalmazzák
Tehát: a magyar népszavazás a migrációról sem tetszik, és valószínûleg
nagyon ellenséges reakció várható.

A Római Jog
A harmadik oszlop, amelyen Európa eddig nyugodott, a Római Jog. A
jog és a jog betartása a nyugati világban lassan teljesen ismeretlen fogalom. FŒleg a nemzetközi jog. Amikor Obama egyszer szemrehányóan
szólt oda Putyinnak, hogy nem tartja
be a nemzetközi jogot, Putyin válaszolt: – Bravó, végre észrevették
hogy nemzetközi jog egyáltalán létezik! Az alapvetŒ szabadságjogokat
nyugaton gyakorlatilag már nem
lehet érvényre juttatni, hiába van az

Európai Emberi Jogok Bírósága,
mivel ez nem mûködik. Sajtószabadság, vélemény- és szólásszabadság
már egyáltalán nem létezik, arról
órákig tudnék beszélni, hogyan mûködik a nyugati média és hogy mûködik a vélemény befolyásolás. Szabad sajtó- vagy média-kultúra már
idegen fogalmak. De mivel úgy látszik még mindig vannak nem kívánatos vélemények, az Európai Unió
tartalékban tart egy nagyon veszélyes törvényjavaslatot, amelyet tolerancia papír-nak hívnak (A Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény Európa Szerkezete), és amelynek a tartalma a tolerancia nevében
nemcsak totális ellenŒrzést vezet be,
és a fiataloknak kilátásban van egy
átnevelŒ intézmény, ha nem tolerancia alapú véleményt képviselnek.
Diktatúra a tolerancia nevében.
Én leveleztem a Bizottsággal és
kérdeztem, hogy milyen szándékuk
van ezzel a tolerancia papírral. A
válasz ez volt: – Ez most még nem
aktuális, mert most még elegendŒek
a jelenlegi törvények, de mi ezt
jónak látjuk és támogatjuk.
Az Európai Unióban már nincs jogbiztonság. FŒleg a migrációs invázió
óta összeomlottak az állami jogrendszer lényeges pillérei. Méghozzá az
Európai Unió sorozatban a saját jogokat sem tartja be, és diszkreditálja
a saját jogrendszerét. Ez egy külön
elŒadás témája lehetne.

TTIP semmisíti a demokráciát
és a jogrendszert
Amennyiben létrejön a TTIP, a Kereskedelmi Egyezmény az Egyesült
Államokkal, akkor a teljes európai
jogrendszertŒl, amely a római jogon
alapul, el lehet búcsúzni, és ezzel az
államok a szuverenitásuk utolsó
maradékát is el fogják veszíteni. Sokan nem látják, hogy a TTIP veszélye nemcsak a klórozott csirkében és
a génmanipulált termékekben van,
hanem: a döntŒbíróságok, a döntésükkel az állam helyett és az állam
ellen fognak jogot alkotni.
Mind a három pillér tehát az összeomlás stádiumában van!
A migráció a háború
leghatékonyabb fegyvere
A legnagyobb károkat a migráció
okozza és ezek visszafordíthatatlanok.
Tavaly kiadtunk Bécsben két memorandumot a migrációról, ezekben
nagyon részletesen a jogi és politikai
problémával foglalkoztunk. Magyarországon nem kell a migráció veszélyérŒl beszélnem, mint nálunk Ausztriában..
A migrációs hullámok nem véletlenül jöttek létre. Ennek a terve jól
megszervezetten már tíz évvel ezelŒtt elkezdŒdött. Thomas Barnett,
aki az amerikai védelmi miniszter
Rumsfeld tanácsadója volt, és aki
ma is a geostratégiai szakértŒkhöz
tartozik, 2004 és 2005-ben két könyvet írt: „Pentagon ‘s New Map” és
„Blueprint of Action”. Barnett már10
évvel ezelŒtt írta, hogy Európának
szüksége van évente 1,5 millió bevándorlóra Afrikából és Ázsiából. A
cél: egy egységes, összekevert nép,
nemzetiség, kulturális és vallási
különbségek nélkül, amelynek az IQja 90, tehát gondolkodáshoz túl kevés, de a munkához elég.
Kevesen ismerik Barnett könyveit,
bár nagyon fontos lenne. Barnett

még valami érdekeset ír: Mivel a
világglobalizációja a cél, minden politikust el kell tüntetni, aki ennek a
célnak ellenáll, és mindenkit, aki a
globalizációt veszélyezteti – idézem
Barnetet: I say: kill them! (Én mondom, ezeket meg kell gyilkolni.) Ezt
írja az amerikai védelmi miniszter
tanácsadója. Ez a parancs a gyilkosságra nem is olyan abszurd, nem
akarom tudni, hányszor történt ez
már meg.
Az Európai Uniótól semmilyen tiltakozást nem lehet hallani. Az Amerikának alárendelt politikusok semmilyen intézkedést nem tettek és
nem is akarnak tenni a migrációs
hullám ellen, és egy összemosott új
népesség létrejöttének megakadályozására. EllenkezŒleg: nem más,
mint a Bizottság alelnöke Frans
Timmermans nem régen mondta,
hogy az emberiség jövŒje nem fog
többé a különbözŒ nemzeteken és
kultúrákon alapulni, hanem a jövŒ
egy összekevert szuperkultúra. A
jövŒben sehol sem szabad homogén
társadalmaknak maradnia, a multikulturális diverzitást tudomásul kell
vennünk, és a tömegbevándorlás ennek a célnak az eléréséhez az eszköz.
Ezt mondta az Európai Bizottság
alelnöke Timmermans.
Európa túl fogja élni?
Így néz ki az európai helyzet Egy
katasztrófa! Ezekben a napokban
Amerikában az American Free
Press-ben megjelent egy cikk a konzervatív politikus Pat Buchmanntól, amelyben felvetette a kérdést:
„A nyugat túl fogja élni ezt az évszázadot?”
Ez a kérdés több mint indokolt, ha
megnézzük az irracionális és beteges
politizálást az Európai Unióban,
Angela Merkel-lel és Jean Claude
Juncker-rel az élen. A már közelítŒ
katasztrófát csak akkor lehetne elkerülni, ha az egész nyugati politikai
elitet a nép eltávolítaná a hatalomból.
Ez nem valószínû, mert a nép többsége már manipulált és nem tud
gondolkodni.
Hogy milyen könnyû a manipuláció
ezt mutatja a POKEMON. Amerikában naponta 21 millió ember vadászik Pokemonra. És ha megnézem a
nevelést és az oktatást az iskolákban,
nincs remény javulásra.
Ezért gondolom, hogy nyugaton,
fŒleg Németországban már nincs
menekvés. El fognak süllyedni az
Egyesült Államokkal együtt, amelynek az impériuma már lejárt. Amerika politikailag, és fŒleg gazdaságilag
teljesen leépült. Csak a katonai erŒben, beleértve az atomfegyvereket,
vannak az elsŒ helyen. A neokons és
a fegyver ipar nagyon akarnak egy
háborút. FélŒ hogy a látható pánik
helyzetben és halálküzdelemben ezt
pánikszerûen fogják alkalmazni.
Nagyon sok riasztó jel mutat erre –
Szíriában és a Földközi tengeren, de
az utóbbi napokban ismét Ukrajnában és a Krím félszigeten.
Ez mit jelent Magyarországnak és a magyarságnak?
Magyarország ebben az európai
mocsárban egy szikla, egy világító
torony, amely megvéd bennünket, és
amely Európában sok embernek
reményt ad. Én sok elŒadást tartok
és hallom, az emberek várják, hogy
Magyarországról jöjjön a megsza-

badítás a mostani helyzettŒl és az
Európai Uniótól. Támogatni kell a
kormányt, vigyázni kell a magyar
kormányra és tagjaira mert nem
egyszer volt rá kísérlet itt is egy
rezsimváltozás elérésére. Nem sikerült és remélem, hogy ez a jövŒben
sem fog sikerülni. Stabil és erŒs
kormányra van szükség.
Magyarországnak megvan a nagy
és nehéz feladata, az irányt megtartani ebben a nagy viharban és példát,
impulzust adni másoknak is. Itt megmaradtak még azok az európai értékek, amelyeket felsoroltam és amelyeket nyugaton már nem tartanak
be. Védekezni kell a globalizáció
ellen és továbbra is meg kell védeni
alapvetŒ értékeinket, a családot, a
nemzetet, a szuverenitásunkat és az
alapvetŒ szabadságjogokat. Az a
nagy probléma nyugaton , hogy a szabadság már nem érték, csak a biztonság. A magyaroknak mint szabadságszeretŒ népnek ismét mutatnia kell a
helyes irányt mint már többször a
történelemben, hogy a szabadság
nemcsak minden más jognak az alapja, hanem a szabadságért harcolni is
kell. FŒleg a németeket kell emlékeztetni nagy költŒjük Johann Wofgang
von Goethe szavaira: „Csak az érdemli
meg a szabadságot és az életet, aki
naponta megküzd érte.”

Közép-európai Mageurópa
A nyugati államok ellenére Európa
közepén még megvan az erŒ ellenállni
a migrációs inváziónak, az iszlám
agresszivitásának és a terrorizmusnak. Itt megvan az akarat egy független politikához a brüsszeli diktátum
visszautasításához. Ezért egy Középeurópai Mageurópát kellene létrehozni a visegrádi országokkal, Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával
és talán Bajorországgal és Dél – Tirollal együtt. Új európai vízióra, új
politikára van szükség. Európát emancipálni kell az elsüllyedŒ Amerikától,
vissza kell hozni az önállóságot, a
szuverenitást és a népek önrendelkezését, amit 27 évvel ezelŒtt megnyertünk, ami most veszélyben van.
Visszatérés a joghoz
Követelni kell a nemzetközi közösségtŒl, hogy térjenek vissza a joghoz.
Ismét el kell ismerni és be kell tartani
a jogot, fŒleg a nemzetközi jogot. Az
ismét felerŒsödŒ krími probléma,
Szíria, de a migráció is intŒ példák, ha
nem tartjk be a nemzetközi jogot.
Minden problémát a nemzetközi jog
alapján kell és lehet is megoldani.
Másképpen félŒ, hogy az arab tavasz
után európai tavasz is lesz, destabilizációval és káosszal. Magyarország
feladata mindenhol kiállni az önrendelkezési jog mellett és minden népet
támogatni, amely az önrendelkezésért
harcol, mert ez magyar érdek is.
Figyelembe kell venni: egy kis ország fegyvere a nemzetközi jog.
A mi feladatunk: Ismét fel kell állnunk mint ’88 és ’89-ben, ami a totalitarizmus bukásához és a Szovjetunió
széteséséhez vezetett. A változás legnagyobb fegyvere a nép. „Mi vagyunk
a nép” kiabálták Lipcsében minden
hétfŒn, és ezzel ledöntötték a berlini
falat és egy egész rendszert. A békemenet megmentette a magyar kormányt, a tömegtüntetés megmentette
a török kormányt. A nép nagy erŒ,
ami változásokat megakadályozni és
változásokat elérni képes.
Ezért nem szabad elfelejtenünk:
Mi vagyunk a nép és méghozzá:
Mi vagyunk Európa !

2016. szeptember 8.

MAGYAR ÉLET

Eltemették Tamás Ilonkát

Sok százan búcsúztatták Tamás Aladárnét, Ilonkát, a szlovákiai magyarság immár ikonikus személyiségét a
rimaszombati temetôben.
A 104 éves korában augusztus 22én meghalt tanítónô élete végéig
küzdött azért, hogy a 2011-ben felvett magyar állampolgársága miatt
ne veszítse el szlovák állampolgárságát.
A református egyház szertartása szerint megtartott, hamvasztás elôtti búcsúztatáson a magyar kormányt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelôs
miniszterelnök-helyettes képviselte,
aki a család kérésére felolvasta Orbán Viktor személyes hangú levelét.
A magyar miniszterelnök egyebek
mellett azt írta: a nemzet jövôje a
múltban és a kultúrában gyökeredzik,
ezért mindazok, akik a mûveltség
alapjaira és hagyományai megismerésére tanítják gyermekeinket, a jövô
építôköveit rakják le. Tamás Aladárné,
sokak számára csak Ilonka néni ilyen
kivételes magyar építô volt, ô nemcsak
az ábécét tanította, hanem magyarságra, összetartozásra, a szülôföldhöz való hûségre nevelte diákjait.
Tudta és hirdette, csupán a közös
gyökerek tarthatják meg a kisebbségbe szorultakat, ezért állt ki bátran a
jogaikért is. Aligha felejthetjük, amikor a budapesti Kossuth-téren száz
éves korában is irigylésre méltó szellemi frissességgel adott útmutatást
Gyöngyösi István máig érvényes
soraival: „nem nemes elme az, mely
mindig változik, akármilyen szélen
nádként ingadozik, ott tisztul az arany,
hol a tûz lángozik, a rózsa is tövis között virágozik” - írta a miniszterelnök,
aki ôszinte együttérzését fejezte ki a
családnak.
Semjén Zsolt rövid beszédében arról
szólt, hogy Ilonka néni immár a magyar történelem kitörölhetetlen része,
most már mint a „nemzet tanítója”.
Földi hatalmak megfoszthatták szülôföldje állampolgárságától, de a menynyei állampolgárságtól soha senki
nem foszthatja meg, „a magyar kormány és a magyar nemzet nevében
Ilonka néni köszönjük” --- mondta a
miniszterelnök-helyettes.
A szertartáson Kovácsné Tímár
Ildikó a rimaszombati református
gyülekezet lelkésze ismertette Tamás
Aladárné hosszú életének állomásait;
végsôkig tettre késznek nevezte az
egykori tanítónôt. A város nevében
Sinkó József, Rimaszombat polgármestere búcsúzott az elhunyttól.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke a szertartást követôen az MTI-nek azt mondta: Tamás
Ilonka néni szimbólummá vált, egész
életében a magyar nemzet érdekében
munkálkodott, utolsó éveiben is a kettôs állampolgárság miatt ért jogtalanság ellen harcolt, ezzel példát mutatott.
Ezzel azt bizonyította, hogy a nemzet

érdekében kifejtett tevékenység értelmet ad --- mondta, hozzátéve: az
emberi és a kisebbségi jogok biztosítása szempontjából is arra van szükség, hogy felemeljük szavunkat, ha
jogtalanságot tapasztalunk ---- tette
hozzá Lomnici Zoltán.
A rimaszombati tanítónô a magyar
állampolgárságot 2011-ben vette fel a
határon túli magyarok könnyített honosításáról szóló, az Országgyûlés által 2010 májusában elfogadott törvény
alapján. Erre a jogszabályra reagálva
a pozsonyi parlament módosította a
vonatkozó szlovák törvényt, amely
eredeti állampolgársága elveszítésével
sújtott minden szlovákiai állampolgárt,
aki felvette egy másik ország állampolgárságát. E törvény alapján azután
Tamás Ilonka is elveszítette szlovák
állampolgárságát, s ezzel állampolgári
jogait is. Az idôs asszony azóta küzdött
azért, hogy megtarthassa szlovák állampolgárságát is.
Tamás Aladárné öt évvel ezelôtt a
rimaszombati otthonában az MTI-nek
azt mondta: ô tanári pályáján tanított
magyart és szlovákot, Rimaszombatban magyar és szlovák mindig is otthon volt, a két nemzet között ellentét
nem feszült.
Mindehhez hozzátette: ô a szlovák
állampolgárságáról nem mondott le --„miért is mondtam volna le?” ----,
szlovákok és magyarok itt mindig békességben éltek, a városban is, az iskolában is, ez a procedúra azonban megviselte.
Tamás Aladárné Szûcs Ilona 1912.
május 16-án született az akkor még
Magyarországhoz tartozó felvidéki
Várgedén. Bár sehova nem költözött,
néhány évvel késôbb, a Felvidéket
Csehszlovákiához csatoló trianoni békeszerzôdés miatt csehszlovák, majd
ismét pár évre rá, a mai Szlovákia,
többségében magyarok lakta, déli részét ismét Magyarországnak ítélô, elsô bécsi döntést követôen újra magyar
állampolgár lett. Miután a tengelyhatalmak elveszítették a második világháborút, a Felvidék ismét Csehszlovákiához került, így Ilonka néni ismét
csehszlovák állampolgár lett, 1993ban, Csehország és Szlovákia szétválásával az újonnan alakult állam állampolgára lett.
2010-ben, 98 évesen nyílt elôször lehetôsége arra, hogy ô maga döntsön
állampolgárságáról. Ekkor élt a törvény kínálta lehetôséggel, és szlovák
állampolgársága mellé felvette a magyart is, ami miatt késôbb a szlovák
hatóságok a módosított, szlovák állampolgársági törvény miatt szlovák
állampolgárságától megfosztották.
Tamás Aladárné Szûcs Ilona 1974ig tanított, munkája elismeréseképpen számos magyar és szlovák elismerésben, kitüntetésben részesült.

Augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal
polgári tagozat kitüntetést ítélte oda
Dr. Halzl József gépészmérnöknek,
a Magyar Villamos Mûvek egykori vezérigazgatójának, aki nemcsak a Magyar Demokrata Fórum, hanem a Magyar Energetikai Társaság alapító
tagja is, ám mivel 1991 óta folyamatosan a Rákóczi Szövetség vezetôje,
legtöbben e legjelentôsebb határon
túli magyarokkal foglalkozó magyarországi társadalmi szervezet elnökeként ismerik.
A hivatalos indoklás szerint Dr.
Halzl József a „távhôszolgáltatás
energetikai hatékonyságának növeléséért és a hazai kapcsolt energiatermelés népszerûsítése tekintetében egyaránt kiemelkedô és nagyhatású
szakmai, vezetôi munkájáért, valamint
értékôrzô közéleti szerepvállalásáért”
kapta a díjat, amelyet a köztársasági
elnök megbízásából Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter adott át
augusztus 17-én, Budapesten.
Ön volt a rendszerváltás után átszervezett Magyar Villamos Mûvek elsô
vezérigazgatója, három évig vezette a
vállalatot, de volt az MDF pártigazgatója is. Mégis mintha a Rákóczi Szövetség elnöki posztját, az itt zajló tevékenységet becsülné a legtöbbre…
A MVM-nél három éven keresztül
voltam vezérigazgató, itt a Rákóczi
Szövetségnél viszont most már 1991
óta látom el az elnöki feladatokat.
Mindkét cél fontos volt az életemben,
de az eltöltött idô nagysága miatt is azt
tudom mondani, hogy arra az idôszakra tudok különösen nagy örömmel
visszagondolni, amit a Rákóczi Szövetség szolgálatában végeztem.

5. oldal

A csapásirány a diaszpóra
és a szórvány
Mennyiben különböznek a Rákóczi
Szövetség idei esztendôben végzett
feladatai a korábbi évekétôl?
Hál’istennek, a Rákóczi Szövetég
központi és helyi szervezeteiben a
lelkes és nagyszerû fiatal közremûködôinek köszönhetôen bôvíteni tudta
korábban is széleskörû tevékenységét.
Elsôsorban az ifjúsággal foglalkozunk,
kezdve azzal, hogy támogatjuk és ösztönözzük a családokat, hogy adják magyar iskolába a gyermekeiket, a magyar iskolások számára pedig a
legkülönbözôbb programokkal igyekszünk erôsíteni magyar identitástudatukat.
Segítünk nekik felvenni a kapcsolatot
magyarországi iskolákkal, de számos
olyan programunk is van, amely az
iskolákban tevékenykedô tanárokat
próbálja egy asztalhoz ültetni. A magyarországi és a határon túli történelemtanárok vagy irodalomtanárok
találkozóját most már több éve sokadszorra szerveztük meg.
Kezdettôl fogva kulcskérdés volt
nemzeti ünnepeink, különösen október
23-a, március 15-e, valamint június 4-e
színvonalas, közös megünneplése, hiszen ezek arra ösztönöznek bennünket,
hogy próbáljuk történelmünk fejezeteivel még jobban megismertetni a
diákokat, hiszen a történelmi tudat
alapját a történelmi ismeretek alapozzák meg, amely a nemzeti identitás
talán legfontosabb összetevôje.
Van-e olyasmi, amit munkája során
kifejezetten sikerélményként élt meg?
Rendkívül fontosnak érezzük, hogy

ne csak a tömbben élô magyarság fiataljaival foglalkozzunk, hanem igyekezzünk azokat a közösségeket is
megszólítani és programjainkba bevonni, amelyek szórványt alkotnak.
Egyébként nemcsak a közép-európai
régióban, hanem Nyugat-Európában,
Ausztráliában, sôt, Észak-Amerikában
is.
A tervünk ezért az, hogy az illetékes
magyar állami szervekkel együttmûködve, a diaszpórákkal szorosabb viszonyt alakítsunk ki, mert ily módon
kapcsolatba tudjuk hozni egymással a
nyugati féltekén lévô magyar családokat a Kárpát-medencei, határon túli
családokkal is.
Ez a diaszpóra-program teljesen új
eleme lehetne a tevékenységünknek,
miközben meglévô programjainkat
változatlanul tovább folytatjuk. Ezek
közül elsô helyen a beiskolázási programunkat említem, amelyet elôször
1993-ban a Felvidéken indítottunk el.
Remélhetôen a további években ki
tudjuk terjeszteni e beiratkozási programot Kárpátalja, Erdély, Délvidék
eddig el nem ért szórvány-vidékeire
is.
Az eddigi kísérleti tapasztalataink
ugyanis azt mutatják, hogy a szórványvidékeken Erdélyben, de Kárpátalján
is akkora rendkívüli érzelmi hatást
váltott ki e programunk, hogy joggal
bízunk benne, hogy szélesebb körû
megvalósítása a magyar iskolaügy
szempontjából is lényegi elôrelépést
fog jelenteni.

Gecse Géza
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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

Minden szempontból újból meg kell
erôsítenie a magyarságnak Marosvásárhelyt, kiemelten annak oktatási és
kulturális intézményeit --- jelentette ki
Marosvásárhelyen Potápi Árpád, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelôs államtitkára.
Az államtitkár azután nyilatkozott az
MTI-nek, hogy Marosvásárhelyen a
Vásárhelyi Forgatag keretében megtartották a marosvásárhelyiek negyedik világtalálkozóját. Potápi Árpád
fontosnak nevezte, hogy a Forgatag és
a világtalálkozó megmozgatta az egész
marosvásárhelyi civil szférát. Közölte:
a magyar kormány szívesen támogatta
a rendezvénysorozatot, és reményét
fejezte ki, hogy ez elegendô lendületet
ad ahhoz, hogy a Vásárhelyi Forgatagot ezután is megszervezzék. „A nemzetpolitikai államtitkárság csak a kovásza volt a Forgatagnak és a
világtalálkozónak, hiszen olyan tettre
kész emberekre volt szükség, akik ezt
megálmodták” --- mondta, utalva a
helyi szervezôkre.
Úgy vélte, a rendezvény is megmutatta, hogy a marosvásárhelyi magyarság
képes összefogni egy cél érdekében és
közösen dolgozni. Hozzátette: ezt igazolta a júniusi romániai önkormányzati

választás, amelyen a magyar jelölt
ugyan nem nyert, de jól szerepelt, s ez
reményt ad arra, hogy a marosvásárhelyi magyarok ne adják fel a politikai
küzdelmet, legyenek felkészültek, és
tegyenek meg minden, hogy a következô évtizedekben is jelentôs tényezônek bizonyuljon Marosvásárhely.
Kirsch Attila, a világtalálkozó fôszervezôje ünnepi beszédében kijelentette: Marosvásárhely ma azt üzeni,
hogy világnézettôl függetlenül vannak
olyan közös értékek, amelyeket mindenkinek el kell fogadnia, és hûnek
kell maradnia hozzájuk, ez jelenti
ugyanis egy élhetô értelmes jövô alapját Marosvásárhelyen. A fôszervezô
arra biztatta a résztvevôket, hogy közös összefogással erôsödjenek meg
nemzeti közösségként.
Portik Vilmos, a Vásárhelyi Forgatag fôszervezôje megköszönte a nemzetpolitikai államtitkárság támogatását, amelyet a rendezvénysorozat
legnagyobb mecénásának nevezett.
A Vásárhelyi Forgatag keretében
szervezték meg a marosvásárhelyiek
negyedik világtalálkozóját, amelyen --a szervezôk közlése szerint --- évente
rendszerint mintegy 1500 ember vesz
részt. Délután egy gálamûsort tar-

A Rongyos
Gárda
A trianoni békediktátum kegyetlen-

Vezetôjük Héjjas Iván képviselô I.
Világháborús repülô fôhadnagy volt.
Mihelyt híre vitte, hogy veszélyben a
haza, azonnal cselekedett. Kicsiny, de
ütôképes csapatát Sopron alá vezette.
1921. augusztus 28-án Ágfalva térségében az ô 120 embere, az Alföld magyarjai, fôleg a kecskeméti tanyavilág
szegényei markolták meg harcedzett
karral a fegyvert, s ôk lôttek elôször a
bevonuló osztrák csendôrökre. Kezdetét vette a másfél hónapig tartó nyugatmagyarországi fegyveres felkelés.
A felkelô hadseregben a Rongyos Gárdában ott küzdöttek a soproni fôiskolások és diákok, a magyaróvári gazdászok, a Felvidék, az Alföld, és Erdély
magyarjai. Ez a felkelés vezetett a
soproni népszavazáshoz.
A második ágfalvai ütközet 1921.
szeptember 7-én történt amikor a Rongyos Gárda négyszeres túlerôvel
szemben sikeresen kiverte Ágfalváról
az osztrák csendôröket, akik a kutak
elzárásával próbálták Sopront térdre
kényszeríteni. Ez a csata mentette
meg Sopront a megszállástól. A második ágfalvi ütközet után az osztrák
erôk a történelmi határra vonultak
vissza csapataikat. Ennek az ütközet-

sége Magyarország lakosságát elkeserítette, a volt szövetséges Ausztria
területi követelése pedig egyenesen
felháboritotta. A magyar hatóságok
vonakodva, de kiûritették az átadásra
kijelölt területeket igy Sopront is. A
város összes hivatala elköltözött, a
Nemzeti Hadsereg kivonása is megtörtént. Távozása elôtt a katonaság a soproni Széchenyi téren, a „legnagyobb
magyar” gróf Széchenyi István
szoborja elôtt eljátszotta a Himnuszt.
1921. augusztus 28-án a történelmi
határt több helyen osztrák csendôralakulatok lépték át, írja ifj Sarkady
Sándor történész. Ágfalvánál azonban
irregurális erôk meglepetésszererû
puskatûzzel visszaverték az osztrákokat.
Még 1919. augusztusában alakult
meg a Rongyos Gárda kisszámú, de
harcedzett serege. Frontot járt tisztekbôl és katonákból, szegény napszámosokból és a székely hadosztály
megmaradt részébôl állt ez a csapat.

tottak a Kultúrpalotában, amelyen
Kecskemét városának küldöttsége is
jelen volt, hiszen a Bács-Kiskun megyei város volt az idei Forgatag díszvendége.
***
A 21. század eddigi legjobb száz
filmje közé választották Nemes Jeles
László Saul fia címû Oscar-díjas
alkotását, valamint Tarr Béla és
Hranitzky Ágnes Werckmeister
harmóniák (2000) és A torinói ló (2011)
címû munkáját. A lista elsôre helyére
David Lynch szürrealista mestermûve,
a 2001-es Mulholland Drive --- A
sötétség útja került.
A BBC Culture listája 36 ország 177
filmkritikusának közremûködésével
állt össze. A Saul fiát a 34., a Werckmeister harmóniákat az 56., A torinói
lovat a 63. helyre sorolták az ítészek --írta a The Guardian címû brit lap internetes oldala.
A legjobb ötös mezônyben Vong Karvaj Szerelemre hangolva (2000) címû
filmje követi Lynch klasszikusát. A
dobogó harmadik helyét Paul Thomas Anderson Vérzô olaj (2007) címû
drámája szerezte meg, majd rögtön
után Mijazaki Hajao Chihiro szellemországban (2001) címû animációs
alkotása, majd Richard Linklater
Sráckora (2014) következik a sorban.
Wes Anderson, Apichatpong Weerasethakul, Christopher Nolan,
Michael Haneke, Paul Thomas Anderson, valamint Joel és Ethan Coen a 21. század legnépszerûbb rendezôi, mindannyian három-három
filmmel szerepelnek a listán.
A legsikeresebb év a 2012-es volt,
innen ugyanis tíz film került fel a
rangsorba, köztük Az ölés aktusa címû
dokumentumfilm és a Holy Motors,
míg 2013-ból kilenc alkotás szerepel a
listán, köztük a 12 év rabszolgaság és
az Adele élete --- 1-2. fejezet.
***
A vietnami Hang Son Doong a világ
legnagyobb barlangja, amelyben akár
egy 40 emeletes felhôkarcoló is elférne. A legtágasabb helyeken az üreg
200 méter magas és 150 méter széles,
de a legtöbb helyen 80 méter magas,
és ugyanilyen széles. Van olyan terem
nek is köszönhetô, hogy Sopron és
környéke népszavazással dönthetett
hovatartozásáról.
A magyar ifjúság 1921. ôszén hazaszeretetbôl és áldozatkészségbôl --nem elôször a történelem során --- jelesre vizsgázott. A Fertô patri Nezsidertôl a Vas negyei Németújvárig
küzdöttek az ezeréves határokért.
Egymás mellett rohamoztak a szegények, és úrifúk, tiszti különetményesek,
veterán frontharcosok, pesti és selmeci egyetemisták és soproni fôiskolások.
Ötven méterre a soproni Károly kilátó parkirozó helyétôl magánkezde-ményezés alapján régi hallgatók, mai
erdészek elkészítették a „rongyosok
szobrát.”
Befejezésül idézzünk Lendvay Ivánt
(felkelô) versébôl:
Merre vágunk?, csillag se mondja
Csak hajunk lobog, s ruhánk rongya
Bordánk alól a szívünk lángol
S örök vágy bennünk ficánkol
Leszen már egyszer Magyarország!

Kroyherr Frigyes
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK is, ahol több mint 70 méter magas sztalagmitok találhatók.
A Phong Nha –-- Ke Bang Nemzeti
Park területén, az ország középsô részén, a Vietnami-hegységben található
barlang nem csak a méretei miatt lenyûgözô. A barlangot felülrôl egy keskeny résen át világítja meg a nap, és
különlegessége, hogy saját folyója és
dzsungele van, néhol pedig még vékony felhôk is kialakulnak benne.
A Hang Son Doongot eddig nem sok
ember láthatta. 1991-ben fedezte fel
egy helyi ember, de ô nem mert lemenni. 2010-ben tárták fel brit kutatók,
az elsô turistacsoport pedig 2013. augusztusában érkezett a barlangba.
Csupán egy cég, az Oxalis szervez ide
túrákat, és évente csak 500 látogatót
fogadnak.
A napokban hirdették meg 2017-es
idôpontjaikat, de húsz óra alatt beteltek a helyek, így legközelebb csak
2018-ra lehet majd bejelentkezni –-írja a Telegraph.
Pedig egy ilyen expedíció nem olcsó
mulatság. Az ötnapos túráért 3000 dollárt kérnek a szervezôk. Az ebbôl elért
nyereséget azonban környezetvédelemre és helyi projektekre fordítják.
***
„Mértéktartó becslések szerint” 2015ben 32 milliárd dollár hasznot hajtott a
szervezett emberkereskedelem, vagyis „eszeveszett” nagy üzletet jelent -–
közölte Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértô az M1 aktuális csatorna
szerda reggeli mûsorában.
Azt mondta, hogy az Iszlám Állam
terrorszervezet eddig másokra bízta
az embercsempészetet, újabban azonban saját iparágaként tekint rá, mert
kénytelen volt új bevételi források
után nézni. Ennek oka, hogy olajkútjait
támadják, földgázkereskedelmét nehezítik, elfoglalt területeinek nagysága
pedig csökken.
Kaiser Ferenc közlése szerint az Iszlám Állam csupán a bevétele egy részét fordítja terrorakciók finanszírozására és harcosok kiképzésére, hiszen
különféle állami feladatokat is igyekszik ellátni, például egészségügyi szolgáltatást nyújt.
Az embercsempész-hálózatok felszámolását a szakértô sziszifuszi feladatnak nevezte, mivel ezen a területen is a
piaci törvények mûködnek: amíg van
fizetôképes kereslet, addig ez megteremti a kínálatot, vagyis amíg lesznek
olyan migránsok, akik hajlandóak
fizetni az Európába jutásért, addig az
embercsempészettel foglalkozó szervezetek is újratermelôdnek majd.
***
A svájci állami posta szeptembertôl
három városban robotkézbesítôket
fog tesztelni. A robotok eleinte üres
csomagokat visznek majd, a posta néhány hónap próbaidô után dönt majd
róla, rendszeres üzembe állítja-e ôket,
írja a CNN.
Elsô körben öt robotot próbálnak ki, a
gépeket nem engedik 5-6 kilométernél
messzebbre.
A robotpostásokat a Starship Techno-

logies szállítja. A cég gépeinek nem ez
lesz az elsô próbaüzeme, jelenleg az
Egyesült Királyságban és Németországban tesztelik ôket, 2016 ôszén
Washingtonban is munkába állnak.
Attól függetlenül, hogy hogyan teljesítenek a robotkézbesítôk, a posta nem
tervezi szélnek ereszteni az embereket.
Nem hiszünk abban, hogy az emberi
összetevô pótolható lenne” --– mondta
Claudia Pletscher, a svájci posta fejlesztési részlegének vezetôje.
***
Meredeken nôtt az új-zélandi kivándorlás iránt érdeklôdô britek száma a
hazájuk európai uniós tagságáról tartott népszavazás óta.
A június 23-ai referendum óta eltelt
idôszakban 10 647 brit lakos regisztrált
az új-zélandi bevándorlási hivatalnál a
The Guardian jelentése szerint. Az
elôzô év azonos idôszakában 4599 volt
ez a szám –-- írta a brit lap új-zélandi
forrásokra hivatkozva.
A népszavazás másnapján 998 brit
regisztrált, ami csaknem tízszerese az
elôzô napi 109 jelentkezésnek. A regisztráció révén lehetôség nyílik a tájékozódásra, többek között a munkavállalási lehetôségekrôl. Új-Zélandon
jelenleg baromfitenyésztôkbôl, pékekbôl, síoktatókból, fogorvosokból és
kárpitosokból van égetô hiány.
A New Zealand Herald címû lapot
idézve a The Guardian a munkavállalási lehetôségek mellett az új-zélandi
élet elônyei között említette a lenyûgözô tájat, a kellemes éghajlatot és
legfôképpen azt, hogy az ország „18
ezer kilométerre van Boris Johnson”
külügyminisztertôl, a kilépéspárti
kampány vezéralakjától. A New Zealand Herald szerint megfizethetô a
lakhatás, nincsenek dugók, és ellentétben Angliával, a „helyi rögbiválogatott
tényleg rögbit játszik”.
Komolyabb helyzetértékelések szerint az EU-népszavazás valóban fontos
tényezô a középosztálybeli brit értelmiségiek döntéshozatalában, sokakat
közülük ugyanis elkeserít honfitársaik
szûklátókörûsége és nacionalizmusa,
és valami másra vágynak.
„Új-Zéland pedig valóban nagyon
más: multikulturális, rendkívül toleráns, jó az életszínvonal, és jobb az éghajlat” –-- mondta Paul Spoonley, az
aucklandi Massey Egyetem tanára a
Heraldnak.
Régebben az Egyesült Királyságból
és Írországból érkezett a legtöbb bevándorló Új-Zélandra, a 2013-as népszámlálás szerint viszont megelôzték
ôket az ázsiai születésû bevándorlók. A
csendes-óceáni országban élô 4,5 millió
emberbôl minden negyedik külföldön
született a statisztikák szerint.
2015 júniusa és 2016 júniusa között
4934 brit kapott letelepedési engedélyt,
22 633 munkavállalói, 1176 pedig diákvízumot.
A The Guardian emlékeztetett arra,
hogy a Google szerint az EU-népszavazás után sok brit indított keresést a
kivándorlás lehetôségeirôl, elsôsorban

Írországra és Franciaországra vonatkozóan. Hatszáznyolcvan százalékkal
nôtt az arra vonatkozó keresések száma is, hogy miként lehet a brit fennhatóság alatt álló Gibraltárba költözni.
***
7,7 ezer milliárd (vagyis 7,7 billió)
dollár a világ 2473 dollármilliárdosának
összesített vagyona, ami rekord. Ezzel
a Föld bolygó 7,4 milliárd embert
számláló lakossága magánvagyonának
3,9 százaléka ennek a szûk két és fél
ezer embernek a kezében van, derül ki
a Wealth-X tanácsadócég dollármilliárdosokat összeíró népszámlálásából.
A 7,7 billió dolláros összvagyon még
akkor is hihetetlenül nagy, ha egész
országok nemzeti össztermékéhez
(GDP-jéhez) hasonlítjuk. Az országok
közül mindössze kettô (három, ha az
Európai Uniót országnak vesszük)
GDP-je van efölött: az Egyesült Államoké és Kínáé.
Magyarország GDP-je csak 0,118 billió dollár. Vagyis ha ez a 2473 ember
összerakná a pénzét, 65 évre szabadságra küldhetné egész Magyarországot
úgy, ahogy van.
Egyáltalán nem igaz, hogy ez a hihetetlen vagyon csak úgy az ölébe esett
volna a világ dollármilliárdosainak. A
népszámlálás eredménye szerint a
milliárdosok nagy része önerôbôl építette fel a vagyonát, nem pedig örökölte, illetve nagy részük örökölt vagyonból épített még nagyobbat.
A népszámlálás készítôi szerint a globalizáció, valamint az információs- és
informatikai forradalom lehetôvé tette, hogy fiatal vállalkozók rövid idô
alatt hatalmas vagyont szedjenek öszsze egy jó ötletbôl. Példaként Travis
Kalanicket, az Uber társalapítóját és
Brian Cheskyt, az Airbnb társalapítóját említik, akik az internet és a mobiltechnológia lehetôségeit kihasználva
egész iparágakat állítottak a fejük tetejére (és eközben alaposan meg is
gazdagodtak).
Még csak felsôfokú végzettségre
sincs szükség ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a világ leggazdagabbjai közé. A népszámlálás adataiból kiderül,
hogy a dollármilliárdosok 30 százalékának BA diplomája (Magyarországon
a régi rendszerben fôiskolai végzettsége) sincs.
Az iskola azért nem áll távol a milliárdosoktól, 70 százalékuknak van BA
diplomája, 22 százalékuk nem állt meg
ott, MA végzettséget szerzett, 9 százalékuk pedig még valamilyen doktori
fokozatot is.
A milliárdosok jellemzôen valamelyik
amerikai egyetemrôl kerülnek ki. A
legtöbb dollármilliárdost a Harvard
adta a világnak, a második helyen alaposan lemaradva a Stanford áll. Az
elsô 11 hely mindegyikét amerikai intézmény foglalja el, sôt az elsô 20-ba
csak 5 Amerikán kívüli fért be.
Holott a legtöbb milliárdos nem Amerikában, hanem Európában él.
Az európai milliárdosok 806-an vannak (ez a teljes milliárdosnépesség

32,6 százaléka), összvagyonuk 2330
milliárd dollár.
Európa után Ázsia következik a milliárdosok 26,1 százalékával és 1686 milliárd dollárral. A harmadik helyen
Észak-Amerika áll, ahol a milliárdosok
25,4 százaléka él, 2561 milliárd dollárnyi pénzen osztozva. Ami a világ többi
részét illeti:
• Közel-Kelet: a milliárdosok 7,8 százaléka, 450 milliárd dollár,
• Latin-Amerika: a milliárdosok 6,2
százaléka, 488 milliárd dollár,
• Afrika: a milliárdosok 1,7 százaléka,
98 milliárd dollár,
• csendes-óceáni térség: a milliárdosok 1,3 százaléka, 70 milliárd dollár.
A rangsor a közeljövôben változni
fog, a világ milliárdospopulációjában
egyre több az ázsiai. Számuk 2014-rôl
2015-re 15 százalékkal nôtt, összvagyonuk szûk 20 százalékkal. Eközben
az európai milliárdosok vagyona 1,9
százalékkal csökkent (bár a számuk 4
százalékkal nôtt).
Az észak-amerikai milliárdosok vagyona 8 százalékkal nôtt (számuk 3
százalékkal).
Magyar tagja egy sincs a legelitebb
klubnak. A Napi.hu friss 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáját Csányi Sándor vezeti, 200 milliárd forinttal.
Dollárban ez csak 0,7 milliárd, de
Csányinak van esélye bekerülni a dollármilliárdosok közé, bár ehhez a másfélszeresére kellene növelnie a vagyonát.
A 2016-os top 10 egyébként a következôképpen fest:
1. Csányi Sándor: 200 milliárd,
2. Bige László: 175 milliárd,
3. Demján Sándor: 120 milliárd,
4. Széles Gábor: 100 milliárd,
5. Veres Tibor: 97 milliárd,
6. Gattyán György: 96 milliárd,
7. Wáberer György: 90 milliárd,
8. Rákosi Tamás: 87 milliárd,
9. Simicska Lajos: 83 milliárd,
10. Kasza Lajos: 71 milliárd.
A lista szerkesztôi a vagyon szerinti
lista mellett politikai elemzôk véleménye alapján egy befolyásrangsort is
összeállítottak, hiszen a pénz nem feltétlenül jár befolyással, és megfordítva, a befolyásos emberek nem feltét-

lenül gazdagok. A 10 legbefolyásosabb
magyar a kiadvány szerint 2016-ban:
1. Orbán Viktor,
2. Csányi Sándor,
3. Lázár János,
4. Matolcsy György,
5. Vajna András György,
6. Habony Árpád,
7. Rogán Antal,
8. Garancsi István,
9. Szijjártó Péter,
10. Mészáros Lôrinc.
Magyar állampolgár ugyan nincsen a
dollármilliárdosok között, de ez nem
jelenti, hogy ne találnánk magyar nevet a leggazdagabbaké közt. Soros
György befektetési gurunak a Business Insider számítása szerint 21,7
milliárd dollárja van, amivel ô a világ
32. leggazdagabb embere.
A listát természetesen Bill Gates vezeti 87 milliárd dollárral, Amancio Ortega a második 67 milliárddal, War-ren
Buffett pedig a harmadik 61 milliárddal.
A Wealth-X népszámlálása szerint
mindössze öt csúcsmilliárdos ül a piramis tetején 50 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal.
A dollármilliárdosok nagy része férfi,
a 2473 fôs populációban csak 294 nô
van. Az arányok ráadásul romlanak,
2014-rôl 2015-re 148 új milliárdos lett,
közülük 140 férfi. 2014-ben még 8,1
férfi milliárdos esett egy nô milliárdosra, az arány 2015-re 8,4-re romlott.
A milliárdos nôk 22 százaléka elvált, a
férfiaknál ez az arány csak 2 százalék.
A nôk között ráadásul több az egyedülálló, mint a férfiak között, a milliárdos
nôknek csak 62 százaléka házas, a férfiaknál ez az arány 88 százalék. Az
összes milliárdosnak 85,1 százaléka
házas, 7,2 százalék elvált, 3,4 százalék
egyedülálló, 4,4 százalék pedig özvegy.
A népszámlálás tanúsága szerint
2014-hez képest nôtt a válások száma,
ahogy az átlagos gyermekszám is, kettô fölöttirôl közel háromra. A felmérés
készítôi szerint ezek a trendek nagy
hatással lesznek a milliárdos vagyonok
eloszlására a következô évtizedekben.
Arra számítanak, hogy a vagyonok
jobban eloszlanak majd, ami azzal fog
járni, hogy a milliárdospopuláció tovább nô.
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A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (1)
A Szovjetunió összeomlásával új
helyzet állt elŒ a magyar nemzet
szétszakítottsági állapotában. A nemzet sorsában gondolkodók ha ebben
az új helyzetben körültekintettek az
1945 óta a „megbízhatatlan” többség
elŒtt elzárt határok ellenére is megtörtént változásokra, láthatták hogy a
magyar nemzet létszámában zsugorodott a törzsországban is, de nagyobb mértékben a hadizsákmányul
levágott országrészekben, ugyanakkor figyelem elé került az e veszteségbŒl gyarapodott, nagyvilágban
szétszóródott magyarok száma. Új
fogalom keletkezett, a diaszpóra,
vagy kifejezŒbben, vállalhatóbban:
nemzetrész. (Ebben az összes távolélŒket jelzŒ fogalmazásban nem
használom az „emigráció” szót, mert
a diktatúrából felszabaduló ország a
„nyugati” magyarokban nem azok politikai szereplését, hanem szélesebben
nemzeti összességét keresték.)
ErrŒl a nemzeti egymásra találási
törekvésrŒl szól Bakos István könyve az Antológia Kiadó Lakitelek kiadásában, címe: Nemzetépítô kísérlet, A Magyarok Világszövetsége
kronológiája 1989–2000. Félkemény kötés, 462 oldal, ára 3000 forint
(kb. 15 AUD).
A könyv két fŒ részbŒl áll: A 7.-tŒl a
48. oldalig A magyarok Világszervezetének rövid kronológiája az ezredfordulóig, majd a 49.-tŒl a 452. oldalig
minden esztendŒ kapott egy részt a
fŒbb események, fejlemények ismertetésére, összességében tehát a Magyarok Világszövetsége kronológiája.
Hat oldalas Epilógus zárja a kötetet.
A szerkesztés ötletes megoldásával a
tíz év bármely napja könnyen fellapozható, és követhetŒk a jelzett napoknak nemcsak a Világszövetségbeni
eseményei, de az országban vagy a
nagy világban történŒ fejlemények
magyar vonatkozásai is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy SzerzŒ
ilyen háttérre utalásokhoz az Ilyen a
világ I. –II. III. címû cikkgyûjtemény
köteteim cikkek elŒtti mottókból válogatott.
A Magyarok Világszövetsége elŒzményeinek, azok sorsának, változatainak felelevenítése egyúttal a magyar
nemzet történetének megidézése. Ha
a kezdetektŒl kísérjük a szervezet
történetét, közel másfél évszázadot
kell áttekinteni. Ez a hosszú történet
a magyar nemzet sorsát meghatározó
változásoknak azon áldozatairól szól,
akik sok esetben szerencsésen mentették meg életük nyomorúságba hajló sorsát az elvándorlással. Sokan nehéz, tengeren túli munka vállalásával, egy kis földecske megvásárlásához szükséges pénz megszerzése reményében távoztak, majd szakadtak
el családtól, falutól, országtól. Százezrek, milliók jutottak erre a sorsra,
nemcsak a szép kerek kárpátmedencei Nagymagyarországból, de Európának abból a keleti részébŒl, amely
azóta is, ma különösen, a gazdasági
kizsákmányolás áldozata.
Érthetetlenségig ellentmondásos
helyzet hozta létre a nagy népelvándorlási – szinte – társadalmi traumát.
Európa keletére elérkezett az a történelmi fejlŒdés, amit ipari forradalomként ismerünk, amikor a mezŒgazdaságra alapított gazdálkodást
felváltja a gyáripari termelés rendje.
Ami Európa nyugati országaiban
szerves, folyamatos, lépcsŒzetes fejlŒdéssel jött létre, annak a keleti

részen hirtelen megjelenése nagy zavart okozott a társadalom szerkezetében. Élelmes vállalkozói réteg zúdult az országra, tŒkés vállalkozói
rendjével soha nem képzelt gyors fejlŒdést idézett elŒ – természetesen –
saját társadalma kiváltságos helyzetének megalapozására. A profitalapú
gyári és nagyüzemi mezŒgazdasági
termelés átalakítja az ország addigi
gazdasági rendjét, nemcsak munkaalkalmat, de még nagyobb munkanélküliséget termel, és így olcsó munkaerŒt az ipar részére. Nem túlzás, ha
azt mondjuk, hogy ez a másfélszáz
éve létrejött helyzet fennáll a mai
napig is Európa keleti felében.
A magyar nép akkor még nemes és
nemzetes szemléletû politikai elit
rétegében volt gondoskodó hajlam a
liberalizmus kártételének ellensúlyozására. Így került sor a tengerentúlra elvándorolt magyar százezrek
elvesztését korlátozni kívánó intézkedésekre.
Bakos István felsorolja könyvében
az elvándoroltak érdekében létrehozott állami szervezetek nevét, tevékenységét, kényszerû megszûntét.
„1859 májusában Párizsban Kossuth
Lajos, Klapka György és Teleki
László Magyar Nemzeti Igazgatóság
(MNI) névvel megalapították a magyar emigráció politikai-szervezeti
központját, amely szolidáris együttmûködésre serkentette a szabadságharc menekültjeit, igazsághívŒ tevékenységével a magyar nevet rokonszenvessé, vonzóvá tették Európában
és az amerikai kontinensen.”
„Az 1873-ban létrehozott Országos
Magyar Szövetség, majd a századvégen – a fokozódó kivándorlás nyomán,
egyházi és civil szervezetek kezdeményezésére – alakított Julián Egyesület
foglakozott a világszórvánnyal. Eötvös Loránd kultuszminiszter figyelmeztette a kormányt:
»az anyaországnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a kivándoroltak
gyermekei megtanulják és megŒrizzék anyanyelvüket«.
1903-ban végül elfogadták a IV.
törvénycikket a kivándorlásról, és
létrehozták a Kivándorlási Tanácsot a
Kivándorlási Alappal együtt az Amerikába kivándorolt milliónyi magyar
ajkú honfitárs nemzeti gondozására
(egyházak, magyar iskolák támogatása, hazatérŒk szociális segélyeze
stb.). Volt még KŒrösi Csoma Sándor
Szövetség és a Szent László Társaság,
mint a külföldön élŒ magyarság érdekeinek fŒ védelmezŒi, az anyaországgal való kapcsolatuk szervezŒi, éltetŒi.”
A négyéves világháború és annak a
magyar nemzetre mért következményei az addigi nemzetmentŒ feladatok
sokszorosát rakták rá az ország kormányának és a törŒdŒ nemzeti elitnek
a vállaira.
„A Külföldi Magyarok Szövetségét
(KMSZ) 1918 végén – a magyar közélet neves személyiségei és szervezetei
– drámai helyzetben hívták létre, s az
országpusztító sorsfordulók következtében háromszor alapították újra. ...
1928. március 15-én avatták New
Yorkban az amerikai és az óhazai
magyarok közadakozásából fölállított
Kossuth-szobrot. EbbŒl az alkalomból
báró Perényi vezetésével 540 fŒs
Kossuth-zarándoklat indult az USAba, amelyen a magyar közélet neves

személyiségei, szervezetek képviselŒi
(adományozók) vettek részt. Ünnepi
körútjukon találkoztak-tanácskoztak
a szétszórtságban élŒ amerikai magyarok sok elismert közösségével,
hírneves személyiségével. Ennek
eredményeként hívták össze 1929-ben
a Magyarok I. Világkongresszusát.”
„A Budapesten rendezett világtalálkozóra a világ 24 országának nyolcvan magyar szervezete küldte el
képviselŒit. Az amerikai magyarság
kb. félszáz intézményét képviselŒ 128
küldött fontos szerepet játszott az
augusztus 22–24-e között ülésezŒ
kongresszuson, amely fordulópontot
jelentett az óhaza és a külhoni magyarok közötti kapcsolatok fejlŒdésében. Ennek jegyében hozták létre a
Magyarok Világkongresszusa Állandó
Szervezeti Irodáját, amelynek fŒ
feladata a második világkongresszus
elŒkészítése és a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) létrehozása volt.
A Világkongresszusi Iroda az ország
legfontosabb nemzeti szervezeteinek
képviselŒit, jeles személyiségeit tömörítŒ MNSZ keretében mûködött,
amely a magyar–magyar kapcsolatok
újjáélesztésével, a maradék ország
külföldi reputációját, nemzetpolitikáját, Trianon békés revízióját is igyekezett elŒsegíteni.
»A Világkongresszusi Iroda számba
vette a világban szétszóratott nemzet
tagjait, közösségeit. Egyik kiemelt
feladata és tevékenysége volt, hogy a
rászoruló külhoni kolóniákba magyar
papokat, tanítókat küldjön az óhazából, akik magyarságmentŒ missziót
láttak el mindenütt.«
1938 augusztusában hívták össze a
Magyarok II. Világkongresszusát ...
amelyen 26 országból érkezett 950
külföldi magyar szervezetet képviselŒ
küldött vett részt. Nyilvános programjait összesen kétszázezer vendég
látogatta meg. A Világkongresszus
400 tagú küldöttségét a királyi várban
Horthy Miklós kormányzó is fogadta,
akit a Magyarok II. Világkongreszszusa nevében Eördögh Elemér pápai
prelátus, toledói (USA) rk. plébános
üdvözölt. Elmondta, hogy
»azért gyûltünk össze most már másodszor egy világkongresszus kereteiben, szülŒhazánk szívében és fŒvárosában, hogy megalakítsuk minden politikán és felekezeti kérdésen felülállóan a Magyarok Világszövetségét«.
A két alapító atya, gróf Teleki Pál
kultuszminiszter, báró Perényi Zsigmond koronaŒr, valamint a külhoni
küldöttek 1938. augusztus 16-án létrehozták a Magyarok Világszövetségét.”
„Megválasztották a Magyarok Világszövetsége elsŒ elnökségét, választmányát és tisztikarát, amelyben
arányos képviseletet biztosítottak a
történelmi hazán túli, szórványban
élŒ, külhoni magyarok s a velük
együttmûködŒ, honi intézmények küldötteinek. ... A Választmány tagjai
között gyakorlatilag ott voltak a történelmi hazán túl élŒ kivándorolt
vagy menekült magyarok képviselŒi
majd’ minden országból. Az elfogadott Alapszabály szerint a világszervezet legfontosabb célja:
»támogasson minden olyan munkát,
amely arra irányul, hogy a külföldön
élŒ magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megŒrizze és fejlessze,
az összetartozást ápolja, az óhaza és a
külföldi magyarság közötti kapcsolatokat erŒsítse, a külföldi magyarok

életét és külföldön elért eredményeit
állandóan figyelemmel kísérje.”
„Az MVSZ alapítói tisztában voltak
azzal, hogy az Amerikában élŒ magyarság – híres tudósai, mûvészei,
alkotói, vállalkozói révén – sokkal
befolyásosabb a kinti társadalomban,
mint az óhazában a többség gondolja.” ...
„A Magyarok Világszövetsége megalakulása utáni békés területrendezés
örömünnepei, a Kárpát-medencei magyar revízió csodái közepette kitört a
II. világháború, amelybŒl hazánk nem
tudott kimaradni. Ennek nemzetpolitikai hatása – s a trianoni határokon
túl, valamint a nyugati szórványban
élŒ magyarokat sújtó következményei
– miatt a világszervezet külföldi
mûködését csak erŒs korlátok között
kezdhette el, és sok helyütt, fŒként a
nyugati országokban csupán átmenetileg folytathatta.”
„A Magyar Királysággal együtt a
Magyarok Világszövetsége is háborús
áldozattá vált. 1945 tavaszán – a Budapesti Nemzeti Bizottság határozatával – koalíciós alapon ugyan még
újraszervezték a Magyarok Világszövetségét, de a külhoni képviselŒk
részvétele nélkül.”
A koalíciós alap úgy értendŒ, hogy
az országban mindent felosztottak az
engedélyezett (a kommunista és a
korábban baloldali) pártok között. Tipikus példaként a mozi és színház
tulajdonlás is csak politikai párt kezelésében lehetett. Persze három év
múltán, a polgári pártok felszámolásával, minden a Kommunista Párt
kezelésébe jutott, mint ahogy maga
az állam is. A Világszövetség pártállami kezelése fennmaradt a pártállam
végéig.

nére –, a háború alatt megszûnt. Amit
a neve alatt mûködtettek, az nem
szolgálta, hanem rombolta az alapítók
szándékát, mégha híres mûvészek
utaztatásával, jeles elŒadók körútjával
is igyekeztek azt elfedni. Az MVSZ
örökségét a nemzetépítŒ emigráció
szervezeteiben éltették tovább, ahogy
lehetett. Egyik mérvadó körük pl.
Tollas Tibor, Csernohorszky Vilmos,
Csapó Endre, a MHBK és a KMCsSz
egyes vezetŒi, Sisa István és mások
szerint, a kisebb-nagyobb reformkísérletek ( Anyanyelvi Konferencia,
a Magyar Fórum, a szakmai világtalálkozók stb.) sem tették alkalmassá
arra az MVSZ-t, hogy a rendszerváltozáskor megújítsák. Nemcsak azért
mert az alapítók célját gyökeresen
megváltoztatták, hanem azért sem,
mert az idŒk során – az utódállamok
és az anyaország polgárainak bevonásával –, világszervezet rendeltetését
is megváltoztatták.”
„Teleki és alapító társai ugyanis a
történelmi hazából kivándorolt, elûzött, emigrált külföldi (külhoni) magyarok civil szervezeteit és egyéneit
akarták Szövetségbe vonni a – velük
szoros kapcsolatban lévŒ, magyarságuk megtartását segítŒ – honi társadalom nemzeti intézményeinek,
szervezeteinek képviselŒivel együtt.
Az MVSZ alapítói a hajdani Magyar
Királyság területén élŒ magyarok
sorsának alakítását a mindenkori
magyar államvezetés feladatának
tartották, amely a civil szervezetek és
egyházi közösségek alkotta MVSZ
(külhoni) közremûködésével látja el a
nemzetépítés korszakos feladatát.”
„Egészen mást képviseltek a megszállt ország pártállami vezetŒi, akik
kiszolgálták a nemzetpusztító idegen
hatalmakat, és a hódító utódállamoknak kiszolgáltatták az elcsatolt magyar nemzetrészek polgárait. Az
MVSZ nevét kisajátító pártállami
szerv »csonkamagyar« szemléletû
volt. Megtiltotta a külföldi magyar
kapcsolatokat, fölszámolta a civil
szervezŒdést, az Œ szövetségük a
kommunista önkényuralom politikáját
szolgálta. Látványosan megnyilvánult
ez az 1956-os forradalom és szabadságharc után menekült »disszidensek«, különösen az ENSz ezügyben
folytatott vizsgálata tanúi, résztvevŒi
– elleni, MVSZ-es aknamunkában és
hajszában. Mindezek hozzájárultak
ahhoz, hogy a megosztott magyar
emigráció egymással rivalizáló szervezetei, vezetŒ személyiségei egyaránt gyanakvással figyelték az
MVSZ vajúdását, ellenérzéssel álltak
megújulási »kísérletéhez«.”

„Két veterán politikus – Szakasits
Árpád, 1958–1963 között és Bognár
József, 1970-tŒl 1990-ig – elnöke volt
az MVSZ-nek. Névlegesen felügyelték
az MVSZ Magyar Hírek címû lapját,
amit a magyar emigrációs körök
rosszhírûnek tartottak, bojkottáltak.”
Szántó Miklós volt az 1960-ban
létrehozott Magyar Hírek fŒszerkesztŒje. A mélynyomásos, képes folyóirat politikailag mérsékelt írókat, nevesebb személyeket szólaltatott meg,
tartózkodtak emigráció ellenes hang
megütésétŒl. Hazafias szólamokat alkalmaztak, de keverve a fogalmakat,
gyakorta elhangzott valakirŒl, hogy
„hûséges hazájához a Magyar Népköztársasághoz” – azonosítva az országot a Proletár Köztársaság nevû
államformához. Pethô Tibor magyarázgatta a „korszerû hazafiság”-ot.
Hazacsalogató újságnak neveztük.
Küldték légipostán, jó lenne tudni A Magyarok Világszövetsége mellé
hány címre, mindenhova magyarok- bevetették az Anyanyelvi Konferennak, akinek a címéhez hozzájutottak. ciákat. Tartalmával semmi baj nem
volt, képzett, jószándékú írókat, szakÉn is kaptam rendszeresen.
embereket foglalkoztattak. De a szán„Amikor a szövetség belsŒ megúju- dék ugyanaz volt, leszerelni az emiglása elkezdŒdhetett, saját rendszervál- rációt, annak megosztásával. Itt Auszttoztatása megindulhatott volna, ak- ráliában mindössze egy Melbourne-i
korra már potenciális külhoni tagjai- személy vállalt tagságot és rendszenak zömét elidegenítette, elvesztette. res látogatást az Anyanyelvi KonA nemzeti emigráció tagjai, az ’56- ferenciákra. Nagy meglepetés volt
osok, a nyugati magyarság jeles kép- az emigráció szellemi erŒsségének,
viselŒi a Magyarok Világszövetsége dr. Bodolai Zoltán tanár, törtévezetŒinek pálfordulását, közeledését nész, emigrációs írónak azon bejelenfeléjük és a külhoni véleményfor- tése egy alkalommal, hogy elfogadta
málók felé – az ellenük évtizedekig a meghívást, és elutazik Debrecenbe
folytatott tevékenység miatt –, gya- az Anyanyelvi Konferenciára. Védelnakvással, ellenségesen fogadták. membe vettem Œt az újságban a felFölismerték, hogy az 1938-ban alapí- háborodókkal szemben, majd elült a
tott szervezet – a névazonosság elle- vihar, amikor megtudtuk, Zoltán a

2016. szeptember 8.

MAGYAR ÉLET

9. oldal

Bakos István Nemzetépítô kísérlet címû könyve nyomán
Konferencia nyilvánosságán felvetette, ne csak velünk, nyugatiakkal foglalkozzanak, a mi nyelvünk nincsen
veszélyben, törŒdjenek az elszakított
országrészek magyarjaival.
Amerikában – mint olvassuk –
Bakos István könyvében – élesebb
vitát keltett a hazalátogatás állami
intézmények rendezvényeire. Ezek
azonban feloldódtak az egypártrendszer megdŒlte után, amikor a hazalátogatókat fogadó otthoniakban, és az
állami engedéllyel Amerikába látogatókban már inkább magyar érzésû és
elkötelezettségû embereket ismertek
meg az immár hazalátogató vagy
hazatérŒ emigránsok. Igazán csak a
rendszerváltozás után derült ki, hogy
ki a hû magyar, és ki az éppen megszálló ellenség kiszolgálója.

***

Ide illŒen idézem

Hazai szirénhangok

címû írásomat, amely 1985. január
24-én jelent meg a Magyar Életben.
Az emigráció az otthoni törvénytelen rezsim politikai ellenzôinek
külföldön élô társadalma.
A Budapesten megjelenô Élet és
Irodalom 1984. július 20-iki számában
E. Fehér Pál az emigráció „kettôs
arculatára szeretne figyelmeztetni”
(Sic!) Július 16: Emigráció címû irományában, amit itt teljes egészében
közlünk. Az eredetivel szemben csupán annyi a különbség, hogy mondatait sorszámmal láttuk el, mert hozzászólásunkban minden mondatára illik
egy válaszunk, amit azonos sorszámmal láttunk el, véleményünk könynyebb áttekintése érdekében.

Július 16: Emigráció

1. Esterházy Jenôt, valahol New
Yorkban, a szovjetunióbeli török népek sorsa nyugtalanítja: tegnap ezért
tüntetett, s egyszersmind kinyilvánította, hogy a magyar nép igazi szabad választásokat akar.
2. Ezek a tüntetések, ezek a nyilatkozatok már réges-régen senkit sem
érdekelnek, túlságosan világos, kiknek a pénzéért és miért csinálják ezt
a közel negyven éves cirkuszt.
3. Még gazdáik sem hisznek az eredményben, s én sem azért emlegetem
ezt az akciót, mintha bármilyen jelentôséget tulajdonítanék neki, hanem az
emigráció kettôs arculatára szeretnék
figyelmeztetni.
4. A párbeszéd korát éljük és szeretnénk, ha ez a párbeszéd nem torkollna hidegháborúba, ha folytatódna, ha
elmélyülne és egymás kölcsönös tisztelete alapján folyna a termékeny
disputa.
5. Különbözô világnézetû embereknek is lehet, sôt van közös célja: a béke megôrzése, s a békét hatályosan
munkával lehet megôrizni és a munka eredményeinek tudomásulvételével.
6. Sokan ugyanezt vallják a nyugati
országokban élô magyarok közül,
ezért készek arra, hogy tárgyilagosan
nyilatkozzanak a mai Magyarországról, s a mai Magyarország is kész
munkájuk elismerésére, megbecsülésére.
7. Ám lehetetlen észre nem venni,
hogy meglehetôsen sokan vannak
olyanok, akiknek ez a természetes
folyamat nem tetszik.
8. Akik a szellemi értékek cseréje
helyett, a nemzet közös értékeinek
közös ápolása helyett — a nemzetet
akarják kisajátítani és politikai kalandorságuk áldozatává tenni.

9. Mennyien élhetnek ilyen mentalitással az emigrációban, nem tudom.
De kevesen is tudnak nagy károkat
okozni.
10. S mi, akik a párbeszéd hívei
vagyunk, nem feledkezhetünk meg
azokról, akik elvi ellenfelei mindenfajta párbeszédnek.

***

A hazai újságok a megszállás különbözô hangulatú idôszakainak megfelelôen különbözô módon írtak az
emigrációról. Volt idô, amikor „nem
is voltunk”, amikor szóra sem voltunk
érdemesek. Ma annál inkább, szinte
naponta olvashatunk valamit magunkról az otthoni lapokban. Ez az
állapot csábította haza például Nagy
Kázmért, akinek füllentéseit az otthoni szerkesztôk tájékozatlanságukban készpénznek veszik.
Érdekes megfigyelni, hogy megjelölésünkre az emigráció kifejezést
alkalmazzák, holott ez a szó a külföldre távozáson kívül politikai ellenzékiséget is kifejez. Az Értelmezô Kéziszótár szerint az „aki emigrál, politikai okok miatt hazáját elhagyva önkéntes számûzetésbe megy”. Mi idekint reálisabban kezeljük az emigráns
szót, nem alkalmazzuk minden külföldön élô magyarra, mert tudjuk, hogy
nem mindannyian hagytuk el politikai
okok miatt az országot. Tehát mindannyiunkra alkalmazni az emigráns
jelzôt csak a szó erôsen elvizezett
értelmében lehet. Ezt alkalmazzák az
otthoni újságírók, mert ez a tág értelmezés adja részükre a lehetôséget,
hogy bármelyik külországi magyar
nekik tetszô kijelentését az emigráció
hangjaként kápráztathatják, vagy —
mint esetünkben — az emigráció
„kettôs arculatáról” és a „párbeszéd
koráról” beszélnek.
1. Esterházy Jenô bizonyára ismeri
azt a mondást, hogy a szabadság egy
és oszthatatlan. Vagyis nem lehet a
földi világ egyik fele szabad, amíg a
másik fele rabságban él. Az is valószínû, hogy saját önszántából tüntetett, nem pedig kivezényelték, ami
bizony nagy különbség. Mi itt kint azt
is tudjuk, hogy Esterházy a Rab
Nemzetek Hete alkalmával vett részt
a tüntetésen, de E. Fehér Pál „kettôs
arculat” elleni hangulatában azt érzékelteti, hogy egy különc arisztokrata
tüntetett valami ostoba dolog érdekében. Le nem írná egy világért sem,
hogy a szovjetunióbeli török népek
emigrációjának tagjai ott együtt tüntettek Kelet-Európa és Közép-Európa
szovjetmegszállta népeinek emigránsaival, mert akkor nem írhatná, hogy
csak úgy mellékesen a magyar nép
számára szabad választásokat is akar.
Mi egész biztosra vesszük, hogy Esterházyt legfôképpen a magyar nép
sorsa nyugtalanítja, és azért ment el
a tüntetésre, hogy csatlakozzon egy
nagy közös akarathoz, hogy a Szovjetunió által rabságban tartott népeket
fel kellene már szabadítani. Annak
azért örültünk, hogy a cikkíró megemlítette, hogy a magyar nép igazi
szabad választásokat akar, és nem
okoskodott ezt kétségbevonni.
2. Egyetértünk vele abban, hogy
ezek a tüntetések vajmi kevés eredményt hoznak, és negyvenéves gyakorlása után már elkopik irántuk az
érdeklôdés. Még emlékszünk 1956–57
telének forró hangulatú tízezres tüntetéseire, nemcsak New York-ban, de
szerte a világon, fôleg Nyugat-Európa

nagyvárosaiban, amiket a védtelen
magyar nép elleni brutális szovjet
tankháború váltott ki. Sajnos a világpolitika jaltai alapszabályait ilyen méretû tüntetések sem tudták megváltoztatni és a nyugati kormányok politikáját befolyásolni. De ez nem jelenti
azt, hogy a szovjet megszállás megfelelt a magyar nép kívánságának,
mint ahogy nem felelt meg Nyugat
népei kívánságának sem kormányaik
cinkos tétlensége. Elég szomorú,
hogy a Szovjetunió hatáskörébe utalt
népek csalódtak a nyugati nagyhatalmakban, amelyek csak politikai játékot ûznek velük. Azokból a „túlságosan világos” pénzforrásokból — és ez
ma már eléggé világos — nem a tüntetôk kapnak, hanem a vörös diktatúrák és abból „csinálják ezt az idestova
negyvenéves cirkuszt”.
3. Valóban fájdalmas, hogy ma még,
vagy már, nincs jelentôsége a közakaratnak, és a közhangulatról preparált
kép azt hazudja, hogy a világ belenyugodott a szolgaságba. Ez a preparált kép láttatja értelmetlennek a külföldi magyarok egy része szemében
is az ország felszabadításáért folytatott küzdelmet, és pontosan ezért van
az, hogy a bolsevisták kettôs arculatról és az emigráció meghasonlottságáról beszélnek. Valójában önmagukat áltatják, amikor minket mérlegre tesznek, ugyanarra a hamis
mérlegre, amivel az otthoni nép
ôszinte megnyilatkozástól nyilvánvalóan tartózkodó hangulatát mérik.
Nagyon lebecsülnénk a magyar nép
értelmi képességeit, ha feltételeznénk, hogy a vörös nemzetköziség
mindig csak a majd megvalósuló bôsége és boldogsága ígéreteitôl elfelejtik, hogy az orosz megszállás még
fennáll, a gyarmati kiszolgáltatottság
még fennáll, a pártdiktatúra még tart,
hogy még mindig nincs gyülekezési
szabadság, sajtószabadság, politikai
és vallási társulási szabadság. Enyhült a terror, van mit enni, lazább a
gyeplô — ennyi az egész, amire a
rendszer építheti népszerûsítési politikáját. De a föld morajlik alattuk.
Ennek hangjait mi itt talán még jobban halljuk, hiszen a külföldre látogatók, a most kijöttek, vagy az otthon
meglátogatott rokonok és barátok,
fôleg a fiatalok, az emigráció álláspontjával megegyezôen szemlélik a
magyarság jelenlegi állapotát. Ezért
fordítja figyelmét az otthoni rezsim
az emigrációra, és a külföldi és otthoni magyarok mind gyakoribb érintkezése következményeit akarják
ellensúlyozni egyes konformistákkal
folytatott párbeszéddel, anyanyelvi
konferenciákkal, képes propagandaújsággal és újabban nagyhangú, izgága emigránsokkal.
4. Megtévesztô megállapítás, hogy a
párbeszéd korát éljük. Az még nem
párbeszéd az emigrációval, hogy vannak, akik szóbaállnak az otthoni
rezsim hivatalosaival. Maradjunk
meg az emigráció kifejezés eredeti
értelménél: az emigráció az otthoni
törvénytelen rezsim politikai ellenzôinek külföldön élô társadalma. A törvénytelen szó hangsúlyos, mert az
emigráns, mint ellenzéki, csak olyan
kormányt ismerhet el, amit a magyar
nép választ szabad akaratából. Nem
véletlen, hogy ezt fejezte ki Esterházy
is. A rezsim kijelentette több ízben,
hogy a párbeszéd alapja a Magyar
Népköztársaság elismerése, vagyis az
orosz megszállók által kinevezett kor-

mányzat elfogadása. Megtévesztésre
használják a „mai Magyarország” kifejezést is. Szívesen keverik össze az
ország, az állam és a nép fogalmát. A
rezsim párbeszéd-akciója kettôs célt
szolgál: igyekszik elhitetni az otthoniakkal, hogy az emigránsok is elismerik ôket, és tárgyalnak velük, és
igyekszik kompromittáló kapcsolatba
lépni emigráns egyénekkel az emigráció szétbontása érdekében. Ha azt
akarnák, hogy a valódi emigrációval
folyna „egymás kölcsönös tisztelete
alapján a termékeny disputa”, akkor
elôbb – az otthoni megbízottak általunk tárgyaló félként elismerése elôtt
– el kellene fogadniuk tárgyalási alapnak az ország felszabadulási törekvéseit és az általános titkos választások
kiírására vonatkozó elveinket. Mert e
kettô az emigrációs álláspont lényege,
és ha ez ônekik nem lehet tárgyalási
alap, akkor már nincs párbeszéd,
mert ezek nélkül a magyar nép részére nem lenne „termékeny a disputa”,
hanem nagyon is ártalmas lenne.
5. Bizony, lehet különbözô világnézetû embereknek is közös célja. Ilyen
a béke is. De mi nem a fegyverek
csövébôl kilôtt, vagy azoktól való
rettegés békéjét kívánjuk, hanem azt
a békét, amit a magyar nép ezeréves
államalkotó múltjának hagyományai
szellemében, népi állagának széttöretlen és megszállás elôtti országában,
külsô beavatkozástól mentes nemzeti
akarattal hozna létre. A béke állapotához az elsô lépés a háborús megszálló
csapatok kivonása. Tudjuk jól, hogy
ebbe az otthoni rezsimnek nincs
beleszólása, de egy közös cél még így
is volna, világnézeti különbözôségünk
ellenére, ha van bennük még magyar
érzés: törôdni kellene minden lehetséges eszközzel a szomszédos, úgynevezett „testvéri szocialista államokba”
hadizsákmányolt négymillió magyarnak a sorsával. Ehhez még csak disputára sincs szükség, mert minden
hírzárlat ellenére ezt az ország népe
is ismeri és aggódva figyeli a süket
tétlenséget.
6. Nem is igaz ember az, aki a mai
Magyarországról nem nyilatkozik tárgyilagosan. De az sem igaz ember,
aki a tegnapi vagy tegnapelôtti Magyarországról nem nyilatkozik tárgyilagosan. Bizony a tárgyilagosság
terén még mindig sok a kívánnivaló.
A mai Magyarországon is a mai Magyarországról. Szeretnénk azonban
tisztázni egy fogalmazási buktatót: a
„mai Magyarország” és a jelenlegi
magyarországi rezsim nekünk nem
azonos fogalmak.
7. Azt viszont „ám” észre lehet venni, a hetes számú mondatban említett
„természetes folyamat” az „emigráció
kettôs arculatára” vonatkozik, és bizony meglehetôsen sokan vannak
olyanok, akiknek nem tetszik, ha
egyesek az emigráció körébôl bedôlnek a szirénhangoknak és elfogadják
az egyirányú párbeszédet, amit a
rezsim hûségnyilatkozatnak fordít
„mai” magyarra. Azok viselik tehát a
„kettôs arculatot”, akik hazajárnak
billegni, esetleg állami vendégként,
egyetértôen a Magyarok Világszövetsége nevû állami hivatal és beugrató ügynökség rendezvényeire.
Ezekre inkább illene a „meghasonlott
lelkület” kifejezés.
8. Ezt a mondatot nem mi vágtuk le
a hetesbôl, valaki hosszúnak találta,
puff, elvágta. Szóval azokról van szó,
akik „sokan vannak olyanok”... Jó,

hogy említi a szellemi értékek cseréjét és a nemzet közös értékeinek
közös ápolását, mert ennek szabad
gyakorlására bizony igen nagy szükség volna, erre ennyi lehetôsége mint
ma a magyar népnek történelme folyamán még nem volt és remélhetôleg nem is lesz. (Remélhetôleg, mert
minden kirajzás nagy szellemi veszteséggel jár az ország számára.) „Ám”,
a szellemi közlekedés kifejlôdésének
legfôbb akadálya az, hogy a rezsim
államapparátusai a szakemberek szabad közlekedése és társulásai útjába
odaállítják a pártpolitikát. Elôírják a
külföldi vitapartner részére, hogy
„...annak is tudatában kell lenni, hogy
a magyar nép itt a Kárpát-medencében évtizedek óta szocialista rendszerû országban él, és mindazoknak,
akik tudnak és akarnak tenni a magyar kultúráért, mint illetékessel,
ezzel a szocialista rendszerû Magyarországgal kell megpróbálniuk a közös
cselekvést...” (Rátkai Ferenc mûvelôdésügyi miniszterhelyettes felszólalása a IV. Anyanyelvi Konferencián.)
Nos, itt van az eb elhantolva, a külföldi mûvész vagy tudós nem „próbálhatja a közös cselekvést” otthoni
kollégájával, csak az illetékesekkel,
akik mindent a saját uralmuk politikai érdekei alá helyeznek, szó szerint
és E. Fehér Pál szavaival is a nemzetet így kisajátítják és politikai kalandorságuk áldozatává teszik.
9. Mi úgy gondoljuk, azok vannak
kevesen, akik az „illetékesekkel” ápolják szívesen a magyar kultúrát (olyanok is), de ôk viszont még annyira
sem tudnak „nagy károkat” okozni,
azt már megtették az „illetékesek” a
40 éve tartó szellemi határzár csökönyös fenntartásával.
10. Mi viszont nem vagyunk hívei
az egyirányú párbeszédnek, ahol elôírják, hogy mirôl szabad csak szólni
és mit kell mondani, ahol csak az
egyik fél érzékenységére figyelnek,
és a magyar nép érdekeit mellôzik.
Nem vagyunk tehát ellenfelei „mindenfajta” párbeszédnek. Igenis helyénvalónak találnánk a szabad és
nyilvános párbeszédet olyan módon,
ahogy azt egy szabad társadalomban
gyakorolják pártszempontok és pártemberek mellôzésével.
A szabad véleményközlés nevében
mi leközöltük E. Fehér Pál nyilvános
véleményét az emigrációról és a párbeszédrôl. Bizonyára sokan érdeklôdéssel olvasták. A szabadon közzétett
véleményt bárki szabadon elfogadhatja vagy ellenezheti. Ez vonatkozik az
itt kifejezett ellenvéleményre is. Ez a
mi erôsségünk és egyúttal hitelességünk alapja, mert az emigrációs
újságkiadás teljes egészében az olvasók bizalmán nyugszik. Az Élet és
Irodalom címû budapesti hetilap nem
engedheti meg magának az igazmondást, a külföldi magyarokról a valóság közlését, mert ha megtenné –
például ha leközölné a fentiekben
kifejtett ellenvéleményünket –, veszélyes láncreakciót idézne elô a
negyvenéves hazugságrendszerben.
Ezért meddô kísérlet és naívság párbeszédbe bocsátkozni a rendszer hivatalosaival, mert az ô szolidaritásuk
kötelezôen a párté, nem a nemzeté. A
dialógus által nem a nemzetet akarják
gazdagítani a mi szellemi kincseinkkel, hanem megfosztani akarják a
nemzetet az irántunk érzett bizalomtól és reménytôl.
(Magyar Élet, 1985. január 24.)
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Kacagva küzdve
mindhalálig

„…a feladatom, hogy igaznak vélt
hittel vigyázzam az „i” betût az igazságban.” (Kapantzian Artúr, Alapkérdés 2016 július 31 Litera-Tura Irodalmi
Kultúrális és Mûvészeti Magazin )
A melbourne-i magyar közösségekben ismerôsen hangzik Dr. Kapantzian
Artúr neve. Bizonyára sokan hallottak
már a lelkes nyelvôrzô irodalom barát
ügyvédrôl, közösségi vezetôrôl és
talán azt is többen tudják, hogy szeretô
családapa és többszörösen is nagyapa.
De talán kevesen vagyunk, akik valóban ismerhetik Artúr családi hátterét,
sorsbéli hányódásait a mindennapok
és a jövô kihívásait elszántan felvállaló
embert.
Személyes beszélgetéseink során az
örökké moslygós, vidám hangulatú
Artúr elszórt, részletekben tárta fel a
színes fordulatokban, tragikus eseményekben bôvelkedô életét, amelyet
csokorba szedve most olvasóinkkal is
megoszthatunk.
Artúr a második világháborút túlélô
fiatal szegedi leány és egy hadifogságból kiszabadult görög-örmény származású fitalember szerelemi házasságából született 1946-ban Szegeden. A
fiatal pár szerelmét a háborút követô
idôszak nélkülözései a családi és kulturális ellentétek okozta civódások
felemésztették. Artúr alig volt 18 hónapos, amikor édesapjának el kellett
hagynia a családot. Artúrt édesanyja
szülei kényszerûségbôl bár, de azért
szeretettel vették magukhoz. Ebbôl az
idôbôl Artúr leginkább az örökös
éhezésre és nélkülözésekre emlékszik.
Már hét éves volt, amikor ismét találkozhatott az édesapjával, aki idôközben újra megnôsült. Artúr nem
tudott beilleszkedni a számára új családi környezetbe és sokszor igen kalandos úton szökdösött el, mígnem
ismét vissza került a nagyszülôkhöz.
Nagyapja az olasz fronton harcolt az
elsô világháborúban, ahol egy közeli
gránátrobbanás következtében csökkent látóképességû lett. Ôhozzá vonzódott a legjobban, szerette hallgatni
nagyapja történeteit, amelyekben
mindig a jóérzésû, tisztaszívû, elkötelezetten lelkes emberek gyôzedelmeskedtek a gonoszsággal szemben.
Az általános iskolát Szegeden végezte, ide-oda csapódva az iskolákban,
attól függôen, hogy apjánál, vagy
nagyszüleinél volt éppen. A újszegedi
sportuszodában a legendás hírû úszó
edzô, Ricsó bácsi tanítványa lett.
Rendszeresen részt vett az úszó edzéseken és egy-két éven belûl a helyi
úszóversenyeken jeleskedett, különösen a 4 x 50 méteres vegyesúszásban
Csongrád megye bajnoka volt és az
országos bajnokságban hatodik helyezést ért el.
Ez idôben ismerkedett meg a könyvek, a mesék világával is. Önfeledten
merült el az olvasás örömében, ahol

képzeletében megtalálta a szeretô család nyugalmát és boldogságát.
1960-ban lépett elôször színpadra,
amikor Káldor Jenô színész-rendezô
felvette a Szegedi Nemzeti Színház
Gyermekszínház társulatába. Az elsô
szerepe Nagyúr volt Mikszáth Kálmán, Légy jó mindhalálig címû regényébôl készült színmûben.
Az általános iskola után elvégezte az
autószerelô szakmai képzést, de a
frissen szerzett szakmunkás bizonyítvánnyal inkább géplakatosnak szegôdött három mûszakos beosztásban a
szegedi textil gyárnál, ahol igen hamar
népszerûségre tett szert, igaz nem a
felettesei, de a szövônôk között.
Rövidesen újabb fordulatot vett az
élete. Barátaival pincérnek szegôdtek
egy Balaton melletti bisztrónál. A Balatonnál kötött barátságok Budapestre
csábították, ahol az Operett Színházban
és a Thália Szinházban volt díszletezô
munkás. Közeli barátaival egy szûk
szobában „ágybérben” élt az akkori
Lenin Körút és Rákoczi út sarkán lévô
Éjjel-Nappal Közért fölött. Barátjával
versenyezve itt írta elsô verseit.
Újabb fordulatként, 1964-ben behívják katonának. Két évet tölt a Hódmezôvásárhelyi lövész alakulatnál,
ahol szakmai végzettsége szerint az
autószerelô mûhelyben kap beosztást.
Az ezred politikai tisztje felismerte
Artúr mûvészi hajlamát. Támogatásával beiratkozott Szegeden a Radnóti
Miklós Gimnázium levelezô tagozatára, miközben a laktanya amatôr irodalmi színpadát is magalakította.
A katonaidô letöltése után befejezi a
gimnáziumot és aktívan részt vesz
Szeged irodalmi, szinházi életében.
1967-68-ban az akkoriban országos
hírnevet szerzett Minerva Színpad
tagja lesz. A sikeres színpadi bemutatók, országos versmondó versenyek
után a Minerva Színpad tagjait leszerzôdtette a Szegedi Nemzeti Színház.
„Itt kerültem barátságba az akkori
színész és zenevilág kiválóságaival.
De igazából nem a színészet vonzott,
színházi rendezô szerettem volna lenni, de miután sikertelen lett a felvételi
kérelmem a Színmûvészeti Fôiskolára,
a szegedi Jogi Egyetemre viszont
felvettek, így 1970-ben jogászhallgató
lettem”.
Ugyancsak tagja az akkoriban országos hírû Szegedi Egyetemi Színpadnak,
ahol többek között, Déry Tibor, Óriáscsecsemô c. mûvében szerepel. A
darabot Siófokon, a szerzô jelenlétében
is bemutatták.
Diákszerelembôl szôtt házasságából
1974-ben született fia, aki most Kecskeméten él. Az egyetemi tanulmányok
befejeztével Szegeden nem kapott
gyakornoki állást, így Csongrádon volt
ügyvéd gyakornok. Feleségével kiélezôdtek az ellentétek, és a hétvégi
együttlét nem volt elegendô a házasság
megmentésére. A válás évében 1978
decemberében Artúr ügyvédi szakvizsgát tett és Budapesten helyezkedett el.
Az ügyvédi munka mellett a csongrádi iskolákban jogi ismereteket tanított, irodalmi elôadásokat szerkesztett
és amatôr együtteseknél mûsor rendezô. Személyesen és anyagilag is
támogatja a Csongrádi Mûvésztelep
alapító mûvészeit, valamint az 1977-

ben elôkerült Feszty Kôrkép restaurálásával mebízott mûvészeket,
akikkel a mai napig megtôrizte baráti
kapcsolatát.
„Család nélkül nem tudok élni, ezért
röviddel a válásom után már 1979-ben
újra megnôsültem. Új feleségem és
kislánya végtelen örömöt és boldogságot hoztak az életembe. Mindhároman
Budapestre költöztünk. Fiammal sikerült fenntartani és megerôsíteni a szülôi kapcsolatot.”
Budapesten több országos vállalatnál
tölt be vezetô jogtanácsosi pozíciót.
Egy gyerekkori barátja megismerteti
vele a lengyel forradalmár Lech Walesa „Solidarite” mozgalom eszméit. A
forradalmi gondolatok hatására Tépôdés címû versében keserûséggel kiált
a tétlenkedôkre:
„…Fekete ködsötétbe burkolva
megrakott csillék elôtt megvakítva
Lépdelünk ütemre, megfeszített izmokkal, agymosottan…”
1980-ban elkeseredetten, megelôzve
az 1989-es változások korát, nyiltan
bírálja a kommunista barát jogászokat,
különösen az ûgyészséget. Az ország
elhagyásának közvetlen elôzménye
volt, amikor 1981. júliusában, Siófokon
megrendezett jogászkonferencián a
kommunisták által elkövetett jogsértésekre hívta fel a figyelmet. Az
ügyészség és bíráskodás gyakorlatát
nyiltan bírálta, ugyanakkor felhívta a
figyelmet azokra, akiket kommunista
ellenes nézeteik miatt elbocsátottak
munkahelyükrôl vagy más módon tették lehetetlenné számukra az életet.
„Családommal 1981 augusztus elején
hagytuk el Magyarországot. Zindorf-i
menekült táborban kértünk és kapunk
politikai menedékjogot. Egy német falucskába helyeztek bennünket, ahonnak baráti levelezést folytattam Tollas Tiborral a Nemzetôr egykori
szerkesztôjével. A lap 1982. áprilisában
leközölte Tépôdés c. versem és az ô
ajánló levelével érkeztem Sydney-be.”
„1982. augusztus 2-án reggel 6-kor
érkeztünk. Kilenc hónapot töltöttünk
egy menekült táborban. Nem beszéltem a nyelvet, nem értettem meg az
embereket, idegen és ismeretlen volt
minden. A magabiztos ügyvédbôl
semmire se jó emberke lett. Csak a
magyar honfitársak közelsége hozott
enyhülést az elveszettség elhatalmasodása ellen.”
„Édesanyámtól tudtam meg, hogy
távollétemben 18 hónapos börtön büntetést róttak rám odahaza és édesanyámtól is megvonták az útlevelét. A
fordulat éve után 1992-ben mehettem
haza látogatóba. Node még a szerencse
is ugyancsak megtréfált. A feleségem
házvezetôi állásajánlatát elfogadva
egy magasrangú állami alkalmazott
házába kerültünk. Segítségével rövidesen bírósági alkalmazott lettem és
még a jogi egyetemre is felvettek.
Mindezt úgy, hogy nem tudtam angolul. A bíróságon tanultam ugyan angolul, de nemigen alkalmazhattam a jogi
kifejezéseket a mindennapi beszédben.
Négy év telt el mire megértettem
mirôl szól a tárgyalás a bíróságon.
Úgy tünt akkor, hogy a demokráciában
talán még nagyobb az igazságtalanság,
mint a kommunizmusban. Melyik a
jobb? A pénz vagy a kommunizmus
uralma? Illyés Gyula írta az Egy
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mondat a zsarnokságról c. versében:
„…Ahol zsarnokság van ott zsarnokság van…”. Akkor úgy éreztem,
hogy soha többé nem leszek ügyvéd.
Ezt az érzést megnövelte egy igazi
szerencsétlenség is, amikor 1986-ban
önhibánkon kívûl elveszítettük a meglévô vagyonkánkat, bele értve a frissen megérkezett könyvtáram is lakástûz áldozata lett, mindenünk megsemmisült.”
Ilyen körülmények mellett nem csoda, hogy a boldogan indult házasság
válással ért véget. Artúr szép felesége
vissza települt Magyarországra, ô pedig itt maradt a „szerencsétlenségben.”
Szégyelte volna haza vinni a kudarcát.
„Az egyetlen sikerélményem azért
mégiscsak van ebbôl az idôszakból.
1984-ben alapító tagja lehettem a
Nyolcvanasok Baráti Köre, mûvészeti,
irodalmi csoportnak. Úgy tudom még
mindig léteznek Sydney-ben, de ma
már inkább a koruk miatt tartják a
nevet.”
„A szakmai, anyagi és leki megerôsödésemhez hosszú, de gyönyörû,
küzdelmekkel teli volt az út. 1994-tôl
változatos munkák elvállalásával,
többirányú szakmai képzéssel szereztem meg a nyelvi tudást, tapasztalot,
amely szükséges az ausztrál társadalmi beilleszkedéshez. Elôször megtanultam hogyan mûködik a kapitalizmus
szíve a tôzsde. Megszerzett tudással
kitapinthattam az ország szívdobogását. Az emberek egymáshoz való viszonyát pedig a munkahelyi oktatói
tanulmányaim során ismertem meg.
Késôbb, 1998-ban a mester fokú felnôtt oktatói diplomám megszerzésével
a szociális-gazdasági valamint a gazdasági vállalkozás összefüggéseivel, törvényszerûségeivel ismerkedhettem.
Mindezeket fôállásban végzett valamint a nemzetiségi csoportok képviseletében felvállalt munka mellett
szereztem meg. 1994 júniusától 2003
decemberéig fôállásban egy államilag
támogatott intézménynél dolgoztam,
mint személységfejlesztô, majd oktatási osztályvezetô program tervezô
tanár. Elôadásokat tartottam fôiskolákon Syndeyben és késôbb itt Melbourne-ben. Ugyancsak 1994-tôl 2003ig a nem angol nemzetiségi csoportok
érdekeit képviselô Új-Dél Wales-i szervezetben (ECC of NSW) vállaltam
közösségi munkát. Többek között, az
oktatás, munkahelyi képzés és az idôsek szolgáltatása vonatkozó kérdéseit
illetôen segítettem az ország vezetôit
tanácsadói jogkörben.”
„1997-ben ismét házasságot kötöttem.
Feleségem angol származású, így otthon angolul beszélünk. A magyar közösségekhez fûzôdô viszonyom ünnepet jelent a számomra, hiszen többnyire vasárnap vagy ünnepnapokon
vagyok magyarok között.”
„2003 decemberében költöztünk Viktóriába, egy vidéki kisvárosban Eildonba telepedtünk le. A feleségem
tanácsára és biztatására egy helyi
magán ügyvédnél szereztem fizetés
nélküli állást ahol kisegítô irodai
dolgozó voltam. Egyidôben beiratkoztam a Swinbourne TAFE-re majd felvételt nyertem a Monash Egyetem
mester fokú jogászképzô programjára.
A szükséges képesítést 2007 novemberében kaptam meg és a kötelezô
joggyakorlat elvégzése után 2008
szeptember 16-án lettem ismét ügyvéd. Tudomásom szerint kettôs, magyar-ausztrál ügyvédi elismertsége
rajtam kívûl még egy Sydney-ben
mûködô ügyvének van Ausztráliában.
Tavaly novemberben nyitottam meg a

magánirodám, a monbulki lakásunk
elôkertében erre a célra épített irodaépületben tartok ügyfélfogadást. Ezt
megelôzôen, 2015 novemberéig egy
ügyvédi magánirodában dolgoztam.
Bár a megteremtett szakmai elismertséggel haza is mehetnék, de azt hiszem
erre már nem kerülhet sor az életemben.”
„Összegezve, elsôdlegesen férj, apa
és nagyapa vagyok, persze a család
szeretete szorosan összefügg az ügyvédi és a közösségi élettel. Feleségemmel összesen négy gyermekünk
és öt unokánk van. Feleségem két
lányt és három unokát én pedig egy
lányt és egy fiút, két unokával hoztam
a házasságba.”
„Szakmailag, sokszor adok ingyenes
vagy nagyon kedvezményes jogtanácsot egyéneknek vagy közösségi csoportoknak. A Magyar Jogászok Társaságában is részt veszek, gyakran
megyek szakmai vagy egyéb társasági
összejövetelekre. Majdnem minden
hétvégén van valamilyen magyar rendezvény, amit ha lehtôségem enhedi,
szívesen látogatok a családommal.”
„Mint ügyvéd, fôként családjogi vagyonmegosztással, kereskedelmi szerzôdések, vállalkozások és üzletek bérleti szerzôdések készítésével foglalkozom. Természetesen ingatlanátírások,
végrendeletek készítése, általános,
vagy folyamatos megbízások, felhatalmazások szerkesztése ugyancsak a
mindennapi munkámhoz tartozik.”
„A helyi magyar közösséggel 2010-tôl
tartok szorosabb kapcsolatot. Részt
vettem a Viktóriai Magyar Tanács
megalapításában, majd 2013-áprilisában néhány irodalom barát segítségével létre hoztuk az Ízes Beszélgetôk
Asztaltársaságát. Az irodalmi csoport
két évvel ezelôtt átalakult és ma röven
Irodalom Barátok néven mûködik.
Számos irodalmi eseményt szerveztünk és a nemzetközi magyarság körében meglepôen sokan tudnak rólunk.”
„A családomhoz füzôdô kötelességem
mellett a mindennapi közösségi munkám az interneten végzem. A Facebook oldalakon és emailen rendszeres
a kapcsolatom több ezer honfitárssal.
Ott szervezem az irodalmi elôadásokat,
összejöveteleket társasági gyûléseket.
Persze a helyi magyar közösségek
rendezvényeit is gyakran látogatom.
Ritkábban, de azért megjelenek vallásos eseményeken, katolikus misén,
vagy református Istentiszteleteken,
esetleg más egyházi közösségekhez is
el-eljutok. Nemrégiben jelentkeztem a
Bocskai kórusba, szeretek énekelni,
jót tesz a lelkemnek.
Az ausztrál közösségi életben is részt
veszek. Tagja vagyok a helyi üzleti
vállalkozók szövettségnek és a lakásomhoz közel esô templomban minden
hónap harmadik vasárnapján magyarul olvasok a szentirásból. A gyülekzet
szerint a magyar beszéd, hanglejtés, a
szavak ritmusa gyönyörû. Amikor ezt
hallom, ez már nekem tûnik zenének.”
„A jelenlegi hazai és egyben világjelenséget aggódva figyelem. Bevallom, én úgy érzem, hogy aki hosszabb
ideje él a távoli Ausztráliában, nem
ismerheti igazán az otthoni viszonyokat. Úgy tûnik, hogy némelyik politikus a kicsi akváriumi halacskákhoz
hasonlóan azt képzeli, hogy óceánban
uszkál. Egy pikánsan vicces mondás
illik rájuk: „Tévedni emberi dolog,
motyogta zavarodottan a sünfiúcska
és fejcsóválva lemászott a súrolókeférôl.”
„Meggyôzôdésem, hogy az ittlétünket
vidámság nélkûl nem lehet eredmé-
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Nagylétünk szellemei
Szent István napján most is elhúzódom a pálkövei tölgyesbe.
Délelôtt felmegyek Kôvágóörsre, a
templomdombra, és ha szerencsém
van, a mise után lesz kenyérszentelés,
és én is kapok az új kenyérbôl, amelyet
az itteni asszonyok elôzô este sütöttek.
A katolikus templomban majd az
evangélikus lelkész is beszél és az orgonista nagy átéléssel játssza a himnuszainkat. Kölcseyé mellett a székelyekét is, Szent László énekét és Szörényi
Levente István, a királyának záró akkordjait. Este, ha lemegy a nap, kisétálok az ecséri templom romjaihoz,
viszek kis széket, asztalkát is. Gyertyát
gyújtok, most ez lesz a tûz, és a csillagok meg a hold fényeiben keresem a
letûnt idôk szellemeit az István-kori
romok között. Kenyeret és bort is viszek. Más nem kell. A kis láng fényt
jelent, felidézi a tûz melegét, ételek
ízét, a védelmet, az otthont. Felidéz
tekinteteket, amelyekben elmerültem
az évek során, és amelyek ellibbentek
mellôlem oly messzire, ahová nem lát
el a szemem. Csak ha behunyom. S ha
kis szellô kerekedne, és elfújná a lángot, majd a tenyeremmel ôrizgetem.
Ilyenkor már alig jár autó a 71-es
fôúton, a kötelezô tûzijátékok hangjait
rég elnyelte a tó, az erdô. Csend van,
csak a tücskök ciripelnek elképesztô
zenebonával, a mi kedves kabócáink.
A nyaralók utolsó népes csoportjai is
felkerekednek: Budapesten és a nagyvárosokban újraindul az élet. Mintha
kicsit véget érne az év ilyentájt: az aratás véget ért, már érezzük a tél vészjósló közeledtét. A rezignáltabbak
„téliesítik” a nyaralóikat. Én még mindig bízom benne, hogy lesz egy kis idô
végre nyugodtan, akár kályha mellé
kuporogva is eltölteni itt egy hetet.
Majd november elején látom be, hogy
megint hiú remény volt, és megkérem
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nyesen átélni. Egymás megbecsülésével, az egyéni különbözôségek tiszteletben tartásával, de mindenek fölött
szeretettel kell egymáshoz viszonyulnunk. Ezt a nézetet legújabban némelyek „átkos liberalizmusnak” minôsítenék. Nekem ez a mindennapi útmutatóm.
Kettôs állampolgárságom van, tehát
az új rendelkezések értelmében szavazhatnék az otthoniak életét illetôen,
de úgy érzem, hogy erkölcsileg nem
lehetek feljogosítva a szavazásra. Én
ugyanis itt élek és nem leszek alanya a
szavazást követô változásnak vagy
változatlanságnak. Persze ha kell aggódok, vagy ha lehet, akkor örülök az
otthoni helyzetnek. Most éppen aggódásra van okom. Gondolataimat azért
leírom, de ennél többet nem tehetek.
Mint megrögzött nyelvôrzô hirdetem:
szeressük a magyar nyelvet, irodalmunkat, történelmünket, eredményeinket, szokásainkat és kulturális hagyományainkat. Mindent, mindenkit,
ami és aki magyar. Érezzünk egyéni és
közösségi felelôsséget, arra hogy a
mai kihívásokon túl büszkén vállaljuk
és tisztelettel adjuk át magyarságunkat
a jövô nemzedéknek, ezzel biztosítva
örök magyarságot az utánunk jövôknek.
A világban szétszóródott magyarság nemzeti egysége nem képzelhetô
el idegen nyelven. Bárhol éljünk a
világban, anyanyelvünk gyakorlása,
ôrzése legyen szent kötelességünk.”

Bíbor urat, segítsen elzárni a vizet…
De ez még messze van. Az Árpád-kori
romok körül még nyári illatok, hangok.
Az égbolton fényes csillagok. És ilyenkor még a szellemek is mintha szívesebben mutatkoznának. Ünnep van, de
a hangjuk inkább mintha korholó lenne. Nem gyalázó, gyalázkodó, de nem
is öntelten simogató.
Figyelmeztetô. A gyalázkodók szellemei nem is itt bújnak meg, egészen
máshová kerülnek. De a figyelmeztetôk! Rájuk érdemes hallgatni! „Kérlek,
ez egy új hódoltság” –-- mondja halkan
egy légies alak. Kinek mondja ezt
Szekfû Gyula? Kovács Imrének vagy
nekem? Kirôl van szó? Az oroszokról
vagy más megszállóinkról? De már el
is tûnik, talán Moszkvába utazott
nagykövetnek. Hatalmas égô szemeivel ideges arc rebben fel: „Valahol utat
tévesztettünk” –-- mondja nyeglén,
jelezve, hogy az elôbbi tudós híres
könyvének címét tôle vette. Nem
lopunk, csak „merítünk” –-- magyaráz
egy zenész, és bekúszik egy dallam.
De Ady túlkiabálja: „István király
országa, mely majdnem gyarmata egy
másik, züllô országnak… szálljon magába, ha lehet s ha van még ereje, készüljön a közelgô veszedelmek ellen.”
Egy szigorú tekintetû fôpap lép a ledôlt falra. Megfontoltan mondja:
„Mind, mind deportált magyarok vagyunk. Ha a Duna, Garam mellôl nem
is vittek ki minket; hát kivittek magunkból, ezeréves múltunkból. Vissza!
Vissza!”
Csak megpihenni, merengeni jövök
ide, az ecséri romokhoz. Engem nem
bánt a korholás. Azon tûnôdöm, más is
hallja-e az aggódó szavakat. Vagy elnyomja az ünneplés, a megrögzött
gyalázkodás? Esetleg az „adok-veszekbóvli-áru”, amivé a Föld lesz
Mindszenty József szerint Isten és
Mária nélkül? S ezek a szellemek itt
értik-e egymás szavát, vagy szóba
állnak-e egymással? Bizony igen, mert
Mindszenty szigorúsága együtt rezdül
Ady megtört sóhajával, ahogy a költô
az adok-veszek jelszavára felel: „…De
nincs erôm ily nyomorulttá válni, / Óh,
nincs erôm, én édes Istenem!…” Ôk
otthon vannak itt az István-kori kis
egyházban, éket verni közéjük már
nem lehet. Egy ritmusban lengenek a
csupasz falak között. A templom könyveit, szôtteseit elemészthették, még a
kövek nagy részét is széthordhatták.
De a szellemekhez nem férnek. Ha a
gyertyámból már csak egy csonk marad, össze is rezzenek a hûvös fuvalattól, amely Szent György hegye felôl
érkezik. István király, nemzeti nagylétünk megteremtôje, szelleme: még itt
vagyunk!

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

A könyv írója Dr. Fazekas Árpád,
született 1924. augusztus 5-én Csenger nagyközségben Szatmár-megyében. Nyugalmazott megyei gyermek
kardiológus fôorvos, orvostörténész,
író az 1956-os forradalom aktív résztvevôje. Nyíregyháza díszpolgára, a
Bessenyei Kör tagja. A 2007-ben
megjelent Szabolcs-Szatmár-Beregi
Almanach szerint 708- írása, 21 --könyve és 178 --- orvostudományi
cikke jelent meg. Többek között:
„Forradalom Szabolcs-Szatmárban”,
„Elhurcoltak”. 92 éves, szép kora
ellenére napjainkig aktív ---, a Hajdú
Vármegyében született Ruttkay
Arnold (író, költô) Nyíregyházában
volt kir. katolikus gimnáziumának
épület-homlokzatán ----, felállított
emléktábla egyik fôszervezôje.
Nagyra értékelendô Dr. Fazekas
Árpádnál az, hogy nem volt nyíregyházi kötôdésû és a Forradalom leverése után 1957-ben érkezett a megyébe, de szívügyének tekíntette,
hogy irodalmilag feldolgozza a megye
orvosi vonatkozású történetét, ami
eddig másoknak elkerülte a figyelmét. Tudományos orvosi munkássága
felbecsülhetetlen érték a kórházak
vonalán.
Tudományos pályáját orvostörténészként kezdte, s gyermekgyógyászat mellett jutott ide, város és megyetörténeti tanulmányok, kötetek
írására is. Jelentôsebb cikkek publikálására, Kórházi évkönyvekben,
Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban,
Nyíregyházi Erzsébet Kórház Centenáriuma, A tiszaeszlári per orvosi
vonatkozásai, és még sok más természetû magánlevelek, versek, számos
fényképek gazdagítják a könyvét.
Ezen kívül más vonatkozású írásai is
jelentek meg, mint pl. „Szlovákok közül- tirpákok közé”. „Adatok a felvidéki magyarok vészkorszakához” (lakosságcsere)”
A második világháború vége felé
1944. október 31-én városunk véglegesen elesett. A szovjet hadsereg
nem csupán megszállta, kifosztotta,
lányainkat, asszonyainkat megerôszakolta és két nap múlva a megmaradt 15.000 lakosságból egyszerre
elhurcolt 2300 civil férfit, beleértve
magam is. Így lett november 2.
Nyíregyháza gyásznapja. Hosszú
ideig errôl még suttogni sem volt
szabad. De, Dr. Fazekas Árpád
vette a fáradságot és bátorságot,
megírta ennek az elhurcolásnak a
történetét. Összegyûjtötte 1173 embernek a személyi datait és ma neveik márvány táblába vésve láthatók a
nyíregyházi Északi temetô un. „nemzeti megbékélés parkjában”. Könyvei
jelentek meg errôl: „Elhurcoltak”,
„Málenkij robot”, „Rácz István tanár
emlékezete”.
Fazekas Árpád nemcsak gyógyított,
hanem embermentô is volt válságos

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás
és gyakorlat alapján.

Specialitásunk a fonott kalács
valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807
E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Könyvismertetés

Mozaikok az életembôl
helyzetekben, ami számára is kockázatos volt. Újságcikkei, karcolatai humanista gondolkozásra vall és mindig
Ember maradt a nehéz idôkben. Ezt
igazolják az élet különbözô vonalán
kapott dícsérô oklevelek, és számos
kitüntetések. Írásai kronológiai sorrendben vannak feltüntetve, és könynyen áttekinthetô.
Errôl szól ez a könyv, amelyhez
szívbôl gratulálok,

v. Szmolnik Lajos

Szeleczky Zita színésznô és
Mindszenty hercegprímás

az emigráns magyarság védangyalai
Meglepô, de sok a hasonlóság Szeleczky Zita (1915. április 20. Budapest –– 1999. július 12. Érd) és
Mindszenty József (1892. március
29. Mindszent, Zala Vármegye ––
1975. május 6. Bécs) bíboros hercegprímásnak az emigráns magyarokat
védô, szolgáló tevékenységében.
Mindkettô derék magyar hazafi
(református, illetve katolikus) volt, s
mindketten fájó szívvel, kénytelenek
voltak elhagyni szeretett hazájukat és
számûzetésükben a világ emigráns
magyarságát szolgálták. Szeleczky
Zita verssel, dallal és színészi elôadásokkal, Mindszenty József pedig
fôleg a szétszórt katolikus magyarság
vigasztalásával valamint lelki gondozásával. Mindehhez szükségük volt
igen kiterjedt levelezésre is. A diktatúra mindkettôjüknek ádáz ellensége
volt.
Szeleczky Zita 85 évig élt, de csupán
31 éves koráig lakhatott a hazájában,
s ezután 52 évet kellett emigrációban
eltöltenie. Végül, élete utolsó 2 évében már eltûrték hazajövetelét, s
1997-ben végleg hazatért, meghalni: a
szülôföldjén.
Szeleczky Zita még 1945 tavaszán
édesanyjával, Olga nôvérével és
Alfréd nevû bátyjával Olaszországba menekült. Már 1948 óta azonban
Argentínában és 1961 évtôl pedig az
Amerikai Egyesült Államokban élt. Ô
volt 1956 szellemiségének a legsikeresebb külföldi szószólója. Elôadó
estjeivel végigjárta: Dél és ÉszakAmerika, Kanada, Ausztrália majdnem minden olyan városát, ahol magyarok éltek: Dél és Észak-Amerika,
Kanada, Ausztrália majdnem minden
olyan városát, ahol magyarok éltek.
Benne a lelki szépség külsô bájjal és
Isten adta tehetséggel párosult!
Vallomása szerint: „Mindig úgy
gondoltam: a Jóisten megsegít.S
meg is segített. Egész eddigi életem
során.” Tevékenységét jól érzékeltette Szedenits Jenô clevelandi költô
„Búcsú Szeleczky Zitától” címû
versének (1999. aug. 12.) a negyedik
strófája:
„Hosszú számûzetésed idejében
Elszántan törted a tespedt ugart,
Hitted, hogy hazánk nagy lesz, mint
régen
S megáldja az Isten a magyart.”
Mindszenty József püspököt mind a
nyilasok, mind a kommunisták üldözték, bebörtönözték. Nyolc évi börtön
után menedékjogot kapott az USA
budapesti nagykövetségén, amelyet
15 év után, 1971. szeptember 28-án
hagyott el. Ekkor 3 hétig még a Vatikán látta vendégül, s VI. Pál pápa
nagyrabcsülése vette körül. Ezután
állandó lakóhelyére: a bécsi Pázmáneumba ment, s annak a rektori laká-

sába költözött. Már 1974-ben megjelentette Emlékirataim címû, 503
oldalas kötetét (Toronto, Vörösváry
István kiadása), amely Lelkipásztori
utaim c. részében foglalkozik utazásával, ekként: „Nélkülözvén a segédpüspököket, magam indultam el lelkipásztori utakra: helyrôl-helyre magyar híveim közé. Elôbb Európában
kerestem fel ôket, késôbb azonban
jártam Kanadában, az Egyesült Államokban, Sôt Dél-Afrikában is.”
Európai tevékenysége 1972. május
20-án kezdôdött a németországi utazásokkal. Könyvének 491. oldalán, ezt
így folytatta: „1973-ban még három
nagyobb lelkipásztori utat tettem: július 13-17-ig Angliában, szeptember
18-tól október 4-ig Kanadában meg az
Egyesült Államokban és november
22-tôl december 5-ig a Dél-Afrikai
Unióban. E két esztendôn belül 58.000
kilómétert utaztam autón, vonaton és
repülôgépen. Utazásaim, a sok egyházi funkció, sajtókonferencián, küldöttségekkel, családokkal és magánszemélyekkel való találkozásaim és sokféle lelkipásztori és nemzeti probléma
megtárgyalása nem esett nehezemre,
hiszen 23 évi kényszerû elszigeteltségem után a hivatásommal járó intezív tevékenység, az emberekkel és
a világgal való missziós kapcsolatok
örömmel töltöttek el.
A folytatás már könyvének a 492.
oldaláról idézem: „Szinte nem is kétséges, hogy a magyarországi kommunista rendszert megnyilatkozásainál
is jobban ingerelték az angol bíboros
beszéde és az angol politikai tényezôk
nyilatkozata. Így, angliai utam után a
Vatikán újabb és még erôsebb ostrom
alá került: lemondatásomat és megrendszabályozásomat követelték.” A
Vatikán reagálása a 495-496. oldalakon olvasható:„ ...kirakatperem 25.
évfordulóján, 1974. február 5-én szinte az egész keresztény világ megütközésére --- nyilvánosságra hozták érseki székembôl történt eltávolításomat.”
Ezen vatikáni döntés másnapján,
1974. február 6-án azonban Mindszenty József nyilatkozatában közölte:
nem mondhat le!
Mindszenty József bíboros természetesen feltétlen híve volt a Vatikánnak, de szentül meg volt gyôzôdve arról is, hogy bátor elutasítása elsôsorban a magyar katolikus egyház
érdekeit szolgálja! Ez esetben is a régi igazság bizonyosodott be: a kivétel
erôsíti a szabályt!
Befejezésként még az Emlékirataim
c. kötet utolsó 10 sorát idézem:
„Elégtételemre szolgált több fôpásztor, fôként a német püspöki kar nyilatkozata, neves világlapok valamint
vallási és társadalmi szervezetek
szinte egyöntetû állásfoglalása
ügyemben. A számkivetésben nem
érzek keserûséget. A hit állandó öröme indít arra, hogy dolgozzam a lelkekért a menekült magyarság körében. Ezt kezdtem meg Zalaegerszegen, folytattam Veszprémben, Esztergomban és az országban. És ez a
feladat hárul rám most is: keresni,
vigasztalni és erôsíteni az enyéimet:
„Nem azt keresem, ami nekem
hasznos, hanem ami másoknak
van javára, hogy üdvözöljenek.” (1
Kor. 10:33)”.

Dr. Fazekas Árpád
Orvostörténész, Nyíregyháza.
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház ﬁzetett melléklete és kiadása
Felelôs szerkesztô Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Keresztelô a North Fitzroy-i Magyar
Református Templomban
Augusztus 28-án vasárnap délelôtt a Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban megkereszteltük
— a gyülekezet, barátok és családtagok jelenlétében —, Kataline Isabella Katonát, Róbert Katona
és Roslin Begum kislányát. A keresztszülôk Sean Skinner és Gabriella Katona voltak.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte.
Isten áldását kérjük mindannyijuk életére, hogy megtarthassák ünnepélyes fogadalmukat.

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

szolgálatai
A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road, North Fitzroy
Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:
www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002

Keresztelô után az ünneplô család

MELBOURNE (VIC)
2016. szeptember 11-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik
megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD templom melletti Bocskai
Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)
1 órától Nôszövetségi gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY
2016. szeptember 11-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.Strathﬁeld
ADELAIDE (SA) 2016.szeptember 11-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 11-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 gyermekeink
számára
Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and
University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane minden hónap második vasárnapján
2016. szeptember 11-én 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.

Balról: a kisbaba nagymamája, Katonáné, keresztapa, Sean Skinner, karjában a megkeresztelt
Katalina Isabella, keresztmama Gabriella Katona, és a büszke apa Róbert Katona

Harangszóval hívjuk a
testvéreketvasárnapi
Istentiszteletre

Kucharszki László és
Gergely Zsiga

2016. szeptember 8.
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Szobrot avattak és
teret neveztek el
Papp Lászlóról
A Kassák Lajos utca-Huba utca sarkán lévô téren Lelkes Márk alkotómûvész bronzszobrát közösen leplezte
le Tóth József, a kerület polgármestere
és ifj. Papp László.
A több száz érdeklôdô jelenlétében
megtartott ünnepségen Tóth József
emlékeztetett arra, hogy Papp László
gyerekkorában a tértôl nem messze, a
Kassák Lajos utca 48-ban lakott.
Hangsúlyozta: a szoborállításnak és a
térelnevezésnek az ad aktualitást,
hogy a 2003-ban elhunyt kiváló bokszoló 1948 augusztusában nyerte Londonban elsô olimpiai bajnoki címét, s
idén emlékezünk születésének 90. évfordulójára.
A polgármester kiemelte, Papp László gyôzelemcentrikus személyiség
volt, ugyanakkor a szolidaritás erényét
is magába szívta, s már versenyzôi pályafutása alatt példaképpé állították az
egyszerû emberek számára. Kitért arra is, hogy a legendás bokszoló amatôrként 200 mérkôzésébôl 191-et, profiként pedig 29 találkozójából 27-et
nyert meg, kettô pedig döntetlenül
végzôdött. Megemlítette azt is, hogy
bár 1956-ban külföldre csábították, ô
mégis itthon maradt. Végül azzal zárta
szavait, hogy „Papp László az ökölvívóvilág legnagyobb úriembere volt”.
Borbély Zoltán ügyvéd, a „Paplaci”
címû film rendezôje megemlékezésében közölte, hogy Londonban, Hel-

sinkiben és Melbourneben aratott
gyôzelmének köszönhetôen Papp
László volt a világon az elsô ökölvívó,
aki három olimpiai aranyérmet tudott
nyerni, s ez azóta is csak két kubai
bokszolónak sikerült.
„Gyurkovics Tibor író szerint Papp
Lászlónak legendaképzô ereje volt” fogalmazott Borbély Zoltán, aki hozzáfûzte: a nagyszerû ökölvívót, majd
szövetségi kapitányt a siker sem tette
gôgössé, s többek között olyan híres
emberek is a példaképüknek tekintették, mint a kiváló francia színész,
Jean-Paul Belmondo.
Az ünnepségen részt vett többek között Szepesi György, a legendás rádióriporter, Gedó György, aki Papp László szövetségi kapitánysága alatt lett
olimpiai bajnok, valamint Markovits
László, a Vasas elnöke.

Küszködô Sportok
Ha manapság megkérdeznének egy
ifjú birkózópalántát, kit nevezünk tuskirálynak, talán úgy felelne: azt, aki
sokat zuhanyzik.
A karfiolfülû kifejezés ugyancsak
eredeti értelmét vesztette, hisz a versenyzôk már nem a szônyegen nyüstölik, gyûrik rojtosra egymást, nyakukat,
fejüket kificamítva nem hidalnak – ki
tudja még, mi az a hidalás? – végkimerülésig, hanem álló helyzetben „lassúznak”, és akit elôbb megintenek, az
nyer.
Mert a másikat úgyis visszaintik, és
az utoljára figyelmeztetett veszít. Ez a
szabály. Tíz éve még golyókat dugdostak és sorsoltak, az még súlyosabb
ôrület. Akkor már inkább a sör–virsli,
az legalább férfias.
Nincs mese, a birkózás átalakult.
Nem birkózássá. Küzdôsportból
ugyanúgy küszködô sporttá vált, mint
az ökölvívás és a cselgáncs. Az élsport
egyre szegényebb lesz.
A hajdani, klasszikus, ötnapos öttusa
még a hírvivô legendáját jelenítette
meg, a mai, egynapos változat már
legfeljebb az eszement, kapkodó hírvivôé lehet, és ha a felgyorsult világ,
valamint a tévéközvetítés úgy kívánná,
még ez a verzió is zanzásítható lenne.
Ha már egyszer futás közben lônek,
miért ne lehetne például lovaglás vagy
úszás közben vívni?
A maratoni futást még nem sikerült

háromszor három percbe sûríteni – a
szünetekben remek alkalom kínálkozna a hirdetésekre, a mezôny addig
megállna, leülne –, de számos sportág
szinte a felismerhetetlenségig torzult.
Elsôsorban a küzdôsportok, amelyek
éppen a lényegüket veszítették el. A
küzdelem, a párbaj ugyanis életszerûen akkor ér véget, amikor az egyik
fél még áll, a másik már fekszik. Legalábbis harcképtelenné vált – ez vagy
nyilvánvaló, mondjuk az illetô öntudatlan állapotából, vagy jelzi, hogy
feladja, nincs tovább. Nem a bíró, a
szônyegelnök mérlegel holt betûkbe
foglalt paragrafusokat, vizslat videókat, nincs is szükség arra, hogy külsô
fél döntsön.
Ha viszont valamiért – mint az olimpián, az idô szûke miatt – ezt hozza a
kényszer, hiába számûznénk a legapróbb csalást, részrehajlást – ami természetesen illúzió –, a mindenkori
vesztes akkor is joggal háborogna.
Hisz két, erôtôl és akarattól duzzadó,
ifjú férfiember puszta kézzel vívott
küzdelme nem érhet véget négy, hat,
kilenc perc alatt.
Kivéve a harmadik évezred világversenyein, elsôsorban az olimpián. Rióban több mint háromszáz aranyérmet
osztanak ki tizenhat nap alatt, 1896ban Athénban még 43, az azóta eltelt
százhúsz esztendô félidejében, 1956ban is 150-nél kevesebb bajnoki cím
talált gazdára.
Régen volt idô mindarra, amire ma
nincs. Elsô birkózó olimpiai gyôztesünk, Weisz Richárd 1908-ban, Londonban a döntôben több mint egyórányi harc árán gyûrte le Alekszandr
Petrovot. Az orosszal hét percen át
csak taszigálták egymást (ezzel máris
túllépték a mai komplett meccsidôt),
az ellenfelet aztán jó félóra elteltével
már csak a bikaerôs nyaka mentette
meg a kétválltól, de amikor összerogyott, akkor igazán, vitathatatlanul
mindennek vége volt.
Mint 1889. júliusában a nehézsúlyú
ökölvívók világbajnoki csatájának is,
amikor az amerikai John Lawrence
Sullivan a 75. menetben kiütötte az angol Jake Kilraint. Most a profik is legfeljebb tizenkét menetet mennek, és
ha a vesztes nem hordágyon, szirénázó
mentôben távozik, rendre arra panaszkodik: még bírta volna. Mert való-
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ban bírta volna. Csak a rohanó világ, a
média, a tömegkommunikáció nem
bírja. Az idô. A sors igazsága és fintora, hogy az újabb és újabb verziók
mégis egyre nézhetetlenebbek.
Moszkvában 1980-ban Tóth Pistát bírói döntéssel verették meg a görög
Sztilianosz Migiakisszal szemben –
akkor még a fél ország felhördült, ma
már minden második mérkôzés így ér
véget.
Oda jutottunk, hogy napjaink legtisztább, legegyszerûbb, legkövethetôbb küzdôsportja a szumó. Igaz, nincs
is esély rá, hogy bekerüljön az olimpiai
programba.

Ballai Attila
(Magyar Idôk)

Sport mindhalálig
Karl Jaspers, a német egzisztencializmus egyik pápája már a harmincas
évek elején megírta, hogy a modern
olimpiai játékokat nevük ellenére nem
a görög városállamok szellemisége, a
nemes versengés, hanem a római cirkuszôrület hatja át: a tömegek képzeletét a legújabb kori sportban elsôsorban
a gyôzelem és a bukás képei ragadják
meg. A sztárok teljesítményeiben robban ki az államok energiája, s nem véletlen, hogy a Nagy Háború után a két
legbûnösebbnek tekintett nemzetet, a
németet és a magyart „pluszbüntetésül” eltiltották az olimpiai részvételtôl.
A politika hatotta át – ezúttal a felemelkedôben lévô németek oldaláról – a
berlini olimpiát, amelyrôl Leni Riefenstahl kétrészes filmjét ma a filmtörténet legnagyobb alkotásai közt tartjuk
nyilván. („Tömény vizuálerotika – írja
kissé decensen egyik magyar méltatója.)
Tréningruhától a frakkig: a keletnémetek olimpiai teljesítményének köszönhetôen fogadta el 1968 után Nyugat-Németország az NDK önálló
diplomáciai státusát. S 1988-ban, mint
egy holbeini haláltáncvízió: az összeomlóban lévô Szovjetunió és az NDK
aranyérmesei Dél-Koreában az Egyesült Államok elôtt végeznek az éremtáblázaton. (Az ugyancsak halódóban
lévô kádári rezsim is erôn felül teljesít:
tizenegy aranyérmet hoznak a magyarok, pont annyit, mint a nyugatnémetek.) S mintha az 1980-as moszkvai
és az 1984-es Los Angeles-i olimpia
bojkottja kísérte volna szelídebb változatban a rióit: az orosz atlétákat az
állam által támogatott dopping miatt
eltiltották a részvételtôl, az orosz olimpiai bizottság azonban nem lépett viszsza. Ugyanakkor senki sem kérdezte,
hogy mi van a kínai sportsikerek mögött, s hogy Amerika szupergazdagjai
milyen szerekkel támogatják kedvenceiket. S mintha meg akarnák közelíteni álmaik álmát, a fociban is mindenhatóságot követelnek maguknak.
Pedig a labdarúgás nem nemzeti sport
náluk. Azonban sok jel mutat arra,
hogy az amerikai doppingvádak végsô
célja a „korrupt” FIFA megtámadásán
keresztül a 2018-as moszkvai foci-világbajnokság megtorpedózása.
Hogy miért?
A kései kapitalizmus tömegkultúrájának legfôbb vallási intézménye a labdarúgás. A gól az Úristen névjegye.
Egy nagy gyôzelem kollektív erôfeszítés a jobb, értelmesebb és emberibb
világrend felé. Ez világszoftver. Ezzel
játsszon Moszkva? S míg 1988-ban
Szöulban a nyugat-német politikusok
nagyképûen azt mondták, hogy ôket
nem befolyásolják az eredmények, a
merkeli politikában a tengerentúlról
szorgalmazott multietnikus képletet

ma a német válogatott szimbolizálja.
Mint a Welt írja, Boateng „testi felépítésében és sportintelligenciájában”
maga a tökéletesség, s Özillel és
Khedirával együtt ôk testesítik meg az
„új elitet”, az „új Németországot”.
Khedira szerény, mint annak idején
parlamenti képviselôként a mi Bozsikunk volt, s csak annyit tesz hozzá,
hogy ô nem politikus és nem is pénzügyi zseni. Csak egy ember, aki rövid
ujjú mezben labdát kerget. Már
Schröder exkancellár is pedzegette,
hogy az így felfogott futball az NSZK
„patriotizmusmotorja” lehet, s amikor
Sönke Wortmann 2003-ban elkészítette
a Berni csoda címû filmjét az 1954-es
döntôrôl, osztatlan sikert aratott. (A
német kisember, a volt hadifogoly a
berni hôsök kitaposta ösvényen találja
meg a gazdasági csoda felé vezetô
utat. Nálunk utcai lázongás és szuronyos karhatalmi oszlatás kíséri
Bernt.)
Wortmann – aki az Oberligában játszott egykoron – a 2006-os német focivébérôl is filmet készített, Németország, egy nyári rege címmel. (A címet
minden bizonnyal Heine gunyorosan
érzelmes verses útleírása, a Németország, egy téli rege ihlette.) Ahogy a
Zeit írta, „ezek olyan hetek voltak,
amelyekben egy nemzet újra felfedezte önmagát”, és „egy nép megbékélt a
maga harcias osztályrészével”, s még
Merkel asszony is fekete-piros-arany
zászlót lengetett. A Titanic címû szatirikus lap a szurkolói partik hangulatán
gúnyolódva ki is jelentette, hogy létrejött az „új hazafiság”, a „partiotizmus”! Ebbôl az idilli partiotizmusból
nôtt ki a Junge Freiheit szerint 2015ben a „Refugees wellcome” felülrôl
diktált kultúrája.
Nálunk a baloldal és a liberálisok a
budapesti olimpia kapcsán még odáig
sem jutottak el, hogy legalább partióták legyenek. Pedig a magyar sportôrület, a sport mindhalálig – amely
most is összeköti a nemzetet – egy
ódon párizsi papíros elleni tiltakozásban rejlik. Mint Papp Jenô, a Horthykorszak kiváló zsurnalisztája írta
1934-ben az ország erkölcsrajzáról a
Los Angeles-i olimpia után, hogy „pontokban felküzdhettük magunkat a világ népei közt a hetedik helyre, tehát
aránylagosan a sportnagyhatalmak
közé kerültünk, mégse tolja arrébb
ennek a világsikernek a szele egyetlenegy új cölöpjét annak a papírosnak,
amelyiknek címkéje ezt a szót viseli,
hogy Trianon. A nemzet erôfeszítését
a sportkampányok alatt megszentelte
az a tudat, hogy a sportsikerek halmozása egyike a legreálisabb tevékenységeknek, amelyeket az adott
viszonyok mellett folytathatunk”. A
kor kritikus „széplelkei” már akkor is
tiltakoztak, mondván, hogy a sport „a
nemzeti erôk harmóniájában már túllépte a józanság határait”, s minden
balsiker után a sportmánia korlátok
közé való szorítását követelte. A széplelkek ma is ezt követelik. De a
trianoni százéves sérelmet nem lehet
elfelejteni: az olimpia megrendezése
számunkra egy szimbolikus, a világ
által már lezártnak tekintett politikai
számla benyújtását is jelenti. Orbán
Viktornak a liberális és szocialista
sajtó szerint az a legnagyobb bûne,
hogy állandóan a sport és a stadionépítések ügyeibe dugja az orrát. Úgy
tûnik, a Rózsadomb és a Lipótváros
sohasem fogja neki ezt megbocsátani.

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)

14. oldal

Franklin feltalálta
az amerikai nyelvet
Benjamin Franklinnek elég sok
mindent köszönhet a világ: ô találta fel
például a villámhárítót és a bifokális
szemüveglencsét, és az elektromossággal kapcsolatos kutatásai is sokat
lendítettek a fizika tudományán a 18.
században. Ezen felül ô volt az Egyesült Államok egyik Alapító Atyja, a
Függetlenségi Nyilatkozat egyik szerzôje, és az ô arcképe van a százdolláros
bankjegyen. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy megpróbált új nyelvet is
alkotni a frissen született országnak,
az angol leegyszerûsítésével és logikusabbá tételével.
Franklin az ábécével kezdte a nyelvreformot, sôt, az ábédével, mert a C
betût rögtön kidobta belôle. Minek van
egyáltalán C betû? Hol sz-nek, hol knak kell ejteni, és mind a két hangra
van már saját betû: az S és a K,
amelyek egyértelmûek és logikusak.
A C máris repült az ábécébôl, és így
járt még öt másik, is: a J, a Q, a W, az
X, és az Y. Viszont voltak olyan hangok
is, amikhez nem tartozott betû a
rendszerben, így azokat több betûvel
lehetett csak leírni, Franklin ezekhez
új betûket alkotott. Ilyen volt például
az sh (a magyar s), vagy az angolban
olyan jellemzô, és minden kezdô
nyelvtanuló által elátkozott th hang
két verziója.
Végül hat kidobott, és hat hozzáadott
betûvel az új amerikai ábécé így nézett ki:
A reformoknak ezzel még nem volt
vége, Franklin minden nyelvtani sza-

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre a válasz: 1. A sharpei, kinai eredetû, ma már az egész világon népszerû, 2. Szórakozott, zavart, szétszórt, 3. Egyházi szertertásrendet, 4.
a talajfelszínrôl való párolgást, 5. 1882.
febr. 1-jén, Puskás Tivadar telefonközp. üzembe helyezése után. 238 tel.
állomást tüntettek fel. 6. A ló, 7.Josephus Flavius(34-94) 8. Rongy, textilhulladékok, 9. A 314 m magas lakihegyi
rádióadó, torony, 10. Mozambiké.
E heti kérdéseink:
1. Hány színbôl áll a szívárvány?
2. Hány lebenybôl áll a tüdô?
3. Mit nevezünk vérnyomásnak?
4. Mi volt Dante vezetékneve?
5. Kit neveztek „perui csalogánynak”?
6. Ki írta a Részeg esô c. regényt?
7. Mi a neve a Tihanyi-félszigeten
található két tónak?
8. Mi a neve London híres-hírhedt
mûvész és szórakozónegyedének?
9. Mi volt a keresztnevük a Bronté
nôvéreknek?
10. Mettôl-meddig állt fenn a Szovjetunió?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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Egyperces tudomány
bályt leegyszerûsített, megszüntette a
kivételeket, és bevezette, hogy minden
szót fonetikusan kell leírni. A hosszú
magánhangzókat pedig egyszerûen
duplán leírt betûkkel jelezte, mint a
mássalhangzóknál. Például azt, hogy
„my dear friend”, Franklin így írta:
myi diir frind
Bár ez elsô látásra egyáltalán nem
egyértelmû, Franklin szerint mindez
nagyban megkönnyítette a helyesírást,
és az írás-olvasás tanulását is; a már
írástudóknak pedig a feltaláló becslése
szerint nagyjából egy hétbe telt az átszokás az új rendszerre.
Franklin 11 évet töltött az új nyelvtan
kifejlesztésével, amit végül 1779-ben
publikált. Nem mondhatni hogy nagy
sikert aratott volna. Hiába nyilatkozott
elismerôen Franklin munkájáról maga
Noah Webster, a híres nyelvész, aki
késôbb tényleg megreformálta az angol nyelvet (és akinek a nevét a Merriam-Webster szótárak ôrzik a mai napig), hiába hangzott jól az érv, hogy a
fiatal, független országnak saját nyelv
dukál, az amerikaiak úgy voltak vele,
hogy pont megfelel nekik az az angol,
amit addig használtak.
Aztán késôbb egyre nagyobb lett a
különbség az amerikai és a brit angol
között, és mára eljutottunk addig,
hogy egy-egy keményebb akcentust
már kölcsönösen meg sem értenek az
óceán két oldalán a papíron ugyanúgy
angol anyanyelvûek, így Franklin
vágya a saját nyelvrôl félig-meddig
valóra is vált.

Citrusfélékkel
harcolhatunk az
elhízással kapcsolatos
betegségek ellen
Ha narancsot, citromot vagy lime-ot
adunk az étrendünkhöz csökkenthetjük
az elhízással kapcsolatos betegségek
kialakulásának kockázatát, mondták a
kutatók az Amerikai Kémiai Társaság
egyik ez évi ülésén.
Az eddig is ismert volt, hogy a citrusfélék tele vannak a szív számára
egészséges antioxidánsokkal. A brazil
Universidad Estadual Paulista kutatócsoportja azt vizsgálta meddig terjed
e gyümölcsök fogyasztásának hasznossága.
Egy hónapon át egereket standard
étrenddel, illetve magas zsírtartalmú
étrenddel etettek, amelyhez flavanonokat adtak (ez az antioxidánsoknak a
citrusfélékben megtalálható osztálya).
A nagy zsírtartalmú étrend --– flavononok hozzáadása nélkül –-- 80 százalékkal növelte a vérben és 57 százalékkal a májban a sejtkárosodást jelzô
markerek (úgynevezett tiobarbiturátsav reaktív anyagok, TBARS) szintjét.
A flavononok (heszperidin, eriocitrin
és eriodiktiol) viszont jelentôs mértékben (legkevesebb 50 százalékkal)

csökkentették a TBARS szintjét a
májban és majdnem 50 százalékkal a
vérben.
Noha a kutatók nem figyeltek meg
súlycsökkenést az egereknél a citrusfélék flavononjainak fogyasztásakor,
úgy tûnik, hogy az egereknek nem
szükséges fogyniuk ahhoz, hogy élvezzék a flavononok jótékony hatását.
Csökkent a stressz-szintjük, a májkárosodás mértéke, a vérzsír és a vércukor értéke, ami összességében jelentôsen csökkentette a betegségek
kialakulásának kockázatát.
A kutatók azt mondják, hogy az emberek esetében is hasonló betegségcsökkentô hatást lehet elérni akár otthon is. Ehhez nem kell mást tenni,
csak elfogyasztani egy pohár lime-lét
vagy bevenni egy flavononokat koncentráltan tartalmazó pirulát.
„A jövôben citrus flavononokat használhatunk az elhízás okozta krónikus
betegségek megelôzésére vagy késleltetésére az embereknél” –-- mondta
Paula S. Ferreira, a tanulmány
társszerzôje.„A tanulmány arra is utal,
hogy a citrusfélék fogyasztásának
valószínûleg a nem elhízott, de zsírban
gazdag étrenden élô embereknél is
lehet jótékony hatása. Ezek az emberek ugyanis jobban ki vannak téve a
szív- és érrendszeri betegségek, az
inzulinrezisztencia és a hasi elhízás
kialakulása veszélyeinek.”

Az angolok
sárgarépával gyôzték
le a Luftwaffét

Edd meg szépen a sárgarépát, attól
fogsz megtanulni fütyülni --- ezzel
hitegettek gyerekkorunkban a szüleink, ôket meg anno az ô szüleik, és így
tovább. A dolognak persze semmi értelme és alapja sincs, és az eredete is a
homályba vész. Nem úgy, mint a répaetetô trükk angolszász verziójának,
ahol a csali az, hogy ha megesszük a
répát, attól élesebb lesz a látásunk, és
ha sokat eszünk belôle, a sötétben is
látni fogunk. Ezt a mesét eredetileg
nem a gyerekek átverésére találták ki,
hanem a németekre a második világháborúban.
Történt ugyanis, hogy a háború elsô
éveiben a szövetségesek kifejlesztették a radart (Bónusz infó: azt tudta,
hogy a szó valójában rövidítés? Azt
jelenti, Radio Detection And Ranging,
vagyis rádiós felderítés és bemérés).
A találmány óriási elônyt jelentett a
brit királyi légierônek, aminek a vadászgépei félelmetes hatékonysággal
szedték le a német Luftwaffe éjszakai
bombázóportyákon Anglia felett járó
gépeit. A brit titkosszolgálat attól tartott, hogy a németeknek gyanús lesz,
mitôl látnak olyan jól az angol pilóták a
sötétben, ráállítják a kémeiket az ügyre, és fény derül a radar létezésére.
Ezért hát elterjesztették a pletykát,
hogy a csodafegyver valójában a sárgarépa.
Ez persze elsôre elég nagy marhaságnak tûnik, viszont a tudományos
alapja valahol mégis megvan: a sárgarépa tele van A-vitaminnal, ami fontos
tápanyag a szemünk egészségének
megôrzéséhez, és a jó látáshoz is elengedhetetlen. A britek kamusztorija az
volt, hogy a pilótáikat sárgarépa-diétán tartják, akiknek az A-vitamin túladagolásától a baglyokét megszégyenítôen éles lesz a látásuk, fôleg
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–-- Hogy szólítja a kis sav az
anyukáját?
–- Savanyú!
***
–-- Halló Kívánságmûsor! Egy lassú
számot szeretnék kérni!
–-- Rendben van! Haaatszááázööötve
eennyooolc
***
–-- Apu, hogy mondják a pápát
angolul?
–- Good-bye!
***
–- Okos enged, ha már szenved.
***
–-- Honnan jött ez, hogy mindent
becsmérel?
–-- Ócsáról.
***
–-- Halló, tudakozó? Mennyi idôbe
telik, amíg Budapestrôl Moszkvába ér
a repülôgép?
–- Egy pillanat…
–-- Köszönöm szépen –- mondja az
érdeklôdô –-, és leteszi a kagylót.
***
Hajótörés után egy csinos, fiatal utas
egy jókora zongorába kapaszkodik.
Odaúszik hozzá egy középkorú férfi:
–-- Kisasszony, megengedi, hogy
kísérjem?
***
–-- Mi kell a babázáshoz?
–- Bab meg víz.
***
–-- Ki terelgeti a babokat?
–-- A babgulyás.
***
–-- Anya, itt fáj!
–-- Akkor menj arrébb!
***
–-- Becsapott a villám, én meg elhittem neki…
***
–-- A bátyámmal régen sokat pingpongoztunk. Mindig megvert. Mert
mindig én nyertem.
***
–-- Suli után egyenesen hazamész?
–-- Nem, mert két sarkon is be kell
fordulnom.
***

sötétben.
A sztori elterjedése duplán jól jött az
angol vezetésnek, hiszen nem csak a
németek hitték el, de az angolok is. A
német blokád miatt egy csomó fontos
élelmiszerbôl volt hiány akkoriban
Angliában, kevés volt a hús, a cukor,
és a tej például. A répa, na az speciel
nem volt kevés, az angol idôjárás
mellett lehetett bôven termeszteni is,
csak éppen nem volt szokás mindenhez
répát enni. Márpedig az angoloknál, ha
létezik fontos dolog, hát az a tradíció.
A kormány így átfogó répapropagandát
indított, répás szakácskönyvek jelentek meg, répás receptversenyeket
tartottak, még a Disney is beszállt a
marketingbe néhány répás rajzfilmkarakterrel. A sötétben látós kamu itt is
jól megtette alapnak, hiszen éppen a
német bombázások miatt éjjelente
sokszor teljesen elsötétítettek egész
városokat, hogy a Luftwaffe gépei nehezebben találjanak célpontot.
A répa látásjavító hatása pár év alatt
olyan sikeresen megragadt az angol
népi legendáriumban, hogy máig sem
lehet kiradírozni onnan. Nem mintha
olyan nagy erôfeszítéseket tenne erre
bárki is: a Reader’s Digest 2006-os
felmérése szerint a brit felnôttek 89%a hallotta a szüleitôl gyerekkorában a
répasztorit, és 83%-uk a saját gyerekeit is a sötétben látással próbálta
rávenni a sárgarépa megevésére.

NA NE...
–-- Mit csinál az idôs asszony a tükör
elôtt?
–-- Ráncba szedi magát.
***
A takarítónô veszélyesebb, mint a
kígyó, mert a kígyó az csak harap, míg
a takarítónô Maris.
***
–-- Hitvány söpredék –- szólt a partvis
a lapáton heverô szemétkupachoz.
***
–-- Mit csinálnak a várvédôk, ha
unatkoznak?
–-- Elfoglalják magukat.
***
–-- Mit csinál a tolvaj, ha nyaralni
megy?
–-- Lopja a napot.
***
–-- Miért nem váltanak ki útlevelet az
idióták?
–-- Mert a hülyeség határtalan!
***
–-- Jean, ugye maga komornyik?
–-- Igen uram.
-–-- Jegyezze meg, unom már a savanyú képét, és keresni fogok egy vidám nyikot.
***
-–- Jean, magát nem ennék meg a
kannibálok.
–-- Mibôl gondolja, uram?
–-- Abból, hogy maga nagyon inas.
***
–-- Mit csinál egy fehér nô hajnalban
egy fekete mellett?
–-- Megissza.
***
–-- Hogy nevezik azt, amikor
valakiért tûzbe teszed a kezed?
–-- Értesülés.
***
–-- Mi történik, ha a Mikulás
karambolozik?
-–- Szánja bánja.
***
–-- Mi lesz abból, ha két busz
összeütközik?
–-- Két rombusz.
***
–-- Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva van.
***
–-- Ha jobban néznék ki, kiesnék az
ablakon.
***
–-- Ma reggel arra ébredtem, hogy
már nem alszom.
***
A skót a pályaudvaron megkérdezi a
hordártól, hogy mennyiért viszi ki a
csomagjait.
--- Az elsôt két pennyért, a többit
egyért.
--- Akkor az elsôt én viszem, maga
pedig vigye a többit.
***
Kohn úr, az optikus, egy jól menô
üzlet tulajdonosa.
Tanítja a fiát, hogyan kell kiszolgálni
a vevôket:
--- Ha elkészült a szemüveg, akkor
mondd a vevônek, hogy 10 dollárba
kerül.
Meglátod, hogy grimaszol-e vagy
nem. Ha nem grimaszol, tedd hozzá: a
keret, a lencse még 10 dollárba kerül.
Ha még mindig nem változik az arckifejezése, akkor közöld vele: darabja.
***
A skót kérdezi a pincért az
étteremben:
- Mondja uram, kinek kell itt fizetni?
- Természetesen a fizetô pincérnek!
- Jajj de jó! - mondja a skót. - Már azt
hittem hogy nekem!!!!!

2016. szeptember 8.
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Szeptember 12. hétfô

Szeptember 13. kedd Szeptember 14. szerda
A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ - M1 - 2
01:00 HÍRADÓ
01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek
01:15 Angol nyelvû hírek
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! Ujlaki 01:30 Hogy volt?! Tahi 01:25 Hogy volt?!
Dénes születésnapjára
Tóth Lászlót köszöntjük
Sunyovszky Sylvia születés02:25 Ártatlan gyilkosok 02:25 Éjszaka - Az Áruló napjára
1973) Magyar film (ff.)
(1989)Magyar tévéfilm
02:15 A hivatásos szûz
Rendezte: Várkonyi Zoltán 04:00 Dallamról dallamra (1986) Magyartévéfilm
Szereplôk: Huszti Péter
Találkozás Vári Évával
03:30 Magyarország, sze04:00 Hogy volt?! (2016)
Magyar zenei mûsor
retlek! (2016)
BordánIrénszületésnapjára 04:30 Dallamról dallamra 05:00 HÍRADÓ
A közönség gyorsan meg- (1996) Kupléra fel! - A Kup- 05:15 Angol nyelvû hírek
kedvelte, szépsége, kelle- lé verseny gyôztes dalai
05:25 Tengerek világa
mes orgánuma, visszafogott 05:00 HÍRADÓ
Kanári-szigetek 1. rész
játékstílusa miatt
05:15 Angol nyelvû hírek
Magyar ismeretterjesztô
05:00 HÍRADÓ
05:25 Tengerek világa sorozat A Spanyolországhoz
05:15 Angol nyelvû hírek
(2010) Francia Riviéra
tartozó Kanári szigetcsoport
05:25 Öt kontinens
Magyar ismeretterjesztô legnagyobb szigete Teneri05:50 Család-barát
sorozat A Földközi-tenger- fe. De Mogan kikötôje vi07:30 Ridikül
nek az olasz határtól St. rágpompába öltözött hófe08:25 Német nyelvû hírek Tropez-ig terjedô szakasza hér házaival, keskeny lagú08:30 Kínai nyelvû hírek
a francia Riviéra.
náival csábít, innen indulnak
08:35 Orosz nyelvû hírek
05:55 Család-barát
hajókirándulások a vandon
08:50 Öt kontinens
07:30 Ridikül
élôdelfinek megtekintésére.
09:20 Világ
08:25 Német nyelvû hírek
05:55 Család-barát
09:45 Summa
08:35 Kínai nyelvû hírek
07:30 Ridikül
10:05 Mai hitvallások
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:25 Német nyelvû hírek
10:35 Isten kezében
08:50 Térkép
08:35 Kínai nyelvû hírek
Honvéd Koronaôrség
09:20 Család és otthon
08:40 Orosz nyelvû hírek
11:05 Angol nyelvû hírek
09:45 Minden tudás
08:50 Nagyok
11:25 Ártatlan gyilkosok 10:10 Metodista magazin
Makk Károly
(1973) Magyar film Két 10:35 Református ifjúsági Ugron Zsolna író ezúttal a
egyetemista fiú rábeszéli a mûsor
Kossuth-díjas, Nemzet színeves hollywoodi rendezôt, 10:45 Evangélikus ifjúsági nésze-díjjal kitüntetett filmhogy dolgozzanak együtt a mûsor
rendezôvel beszélget. Idén
forgatókönyvükön.
10:55 Úton-útfélen
lesz kilencven éves.
13:00 HÍRADÓ
11:10 Angol nyelvû hírek
09:20 Esély
13:20 Médiaklikk
11:25 Éjszaka - Az Áruló 09:45 Kék bolygó
13:40 Ízôrzôk (2016)
(1989) Magyar tévéfilm
10:10 Rome Reports Ócsa Magyar ismeret- Nincs is olyan távol tôlünk Vatikáni híradó
terjesztô sorozat A kultu- földrajzi értelemben a hu- 10:35 Tanúságtevôk
rális egyesület segítségével szita háború.
11:10 Angol nyelvû hírek
igazi ócsai, tájjellegû ételek 13:00 HÍRADÓ
11:40 A hivatásos szûz
kerültek bemutatásra.
13:20 Életkor
(1968) Magyar tévéfilm
14:15 Öt kontinens
13:40 Szeretettel Holly- Dolmándy Klára korosodó,
14:45 Itthon vagy!
woodból
neves színésznô, özvegyen
15:15 Roma Magazin
14:10 Térkép
marad és teljesen elhagyja
15:45 Domovina
14:40 Magyar gazda
magát. Kedves öreg szomSzlovák nyelvû nemzetiségi 15:05 Srpski Ekran
szédja beajánlja unokaöcsmagazin
Szerb nyelvû nemzetiségi csét.
16:20 Hogy volt?! (2014)
magazin
13:00 HÍRADÓ
Ujlaki Dénes születés- 15:35 Unser Bildschirm
13:20 Magyar gazda
napjára Magyar szórakoz- Német nyelvû nemzetiségi 13:40 Noé barátai
tató mûsor
magazin
14:10 NagyokMakk Károly
17:20 Család-barát
16:05 Útravaló
Nagy filmekrôl. A Szere19:00 Kívánságkosár válo- 16:25 Hogyvolt?! Tahi Tóth lemrôl. Arról, hogyan forgatás Felidézzük a nagy Lászlót köszöntjük Magyar gott a Háza a sziklák alatt.
múltú mûsor legjobb pil- szórakoztató mûsor
14:45 Kárpát expressz
lanatait.
17:25 Család-barát
15:10 Hrvatska Kronika
20:00 Hogy volt?! (2016)
19:00 Kívánságkosár - válo- Horvát nyelvû nemzetiségi
Bordán Irén Kübekházáról gatás Felidézzük a nagy magazin
indult Budapestre, hogy múltú mûsor legjobb pilla- 15:40 Ecranul Nostru
már fôiskolásként meghó- natait.
Román nyelvû nemzetiségi
dítsa a világot. A népszerû 19:55 Dallamról dallamra magazin
színésznôt születésnapján (1996) Váltottam én egy 16:15 Hogy volt?! (2014)
köszöntjük.
jegyet a Másra... Találkozás Sunyovszky Sylvia születés21:00 HÍRADÓ
Vári Évával Magyar zenei napjára
21:30 Maradj talpon!
mûsor
17:10 Család-barát
Mûsorvezetô: Gundel Ta- 20:25 Dallamról dallamra 18:50
Kívánságkosár kács Gábor;
(1996) Kupléra fel! - Az válogatás
Felidézzük a
22:30 Ridikül
kupléverseny gyôztes dalai nagy múltú mûsor legjobb
23:30 Munkaügyek IrRea- Magyar zenei mûsor
pillanatait.
lity Show (2013)
Összeállítás a Fészek Mû- 19:25 Magyarország szeA kenôpénz
vészklub a Film-Színház retlek!
Magyar vigjateksorozat
alapítvány pályázatának 21:00 HÍRADÓ
Az irodában egyik reggel gyôztes dalaiból.
21:30 Maradj talpon!
csoda történik: egy boríték- 21:00 HÍRADÓ
Mûsorvezetô: Gundel Taban találnak ötszázezer 21:30 Maradj talpon!
kács Gábor
forintot. Persze azonnal Mûsorvezetô: Gundel Ta- 22:30 Ridikül
megállapodás születik róla, kács Gábor
23:30Munkaügyek - IrReahogy ha nem jelentkezik a 22:30 Ridikül
lity Show (2013)
gazdája, akkor csak a felét 23:30 Munkaügyek - IrRea- Közérdekû adatok
adják a rendôrségnek.
lity Show (2013)
Magyar tevefilmsorozat
00:00 Kívánságkosár - válo- Leltár Az irodát uraló Timi kereset-kiegészítésgatás Felidézzük a nagy általános rendetlenségben ként pénzügyi tanácsadói
múltú mûsor legjobb pilla- senki nem emlékszik, hogy munkát vállal, Elvíra pedig
natait. Hétköznap esténként mikor volt utoljára leltár a hivatal nevében egy jeismét találkozhatnak Bangó 00:00 Kívánságkosár válo- lentôsebb összeg befektetéMargittal, a Korda házas- gatás Felidézzük a nagy sét vállalja a költségvetésük
párral, Nyári Károllyal és a múltú mûsor legjobb pilla- terhére.
Kívánságkosár többi ked- natait. Kedvenc elôadókkal. 00:00 Kívánságkosár venc elôadójával.
Bangó Margit stb.
válogatás

Szeptember 15. csütörtök
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2014)
Moór Mariannát köszöntjük
Szórakoztató mûsor
02:20Az élet szerelmese
Magyar tévéfilm Nem jó és
rossz áll szemben egymással, hanem tévedô, vétkezô,
helyét keresô ember.
03:25 Ízôrzôk (2010)
Kiskunhalas
04:05 Szenes Iván írta
Andreáva(2016)
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Tengerek világa
Kanári-szigetek 2. rész
Magyar ismeretterjesztô
sorozat Utunk következô
állomáshelye Fuertuventura szigete, melyet csendjéért, nyugalmáért és érintetlenségéért keresik fel szívesen a turisták.
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Magyar Krónika
09:25 Médiaklikk
09:50 Tessék!
10:15 A sokszínû vallás
10:30Kérdések a Bibliában
10:45 Így szól az Úr!
10:55 Kereszt-Tények
11:05 Biblia és irodalom
Arany János: Itthon, Még
ez egyszer
11:25 Angol nyelvû hírek
11:50 Az élet szerelmese
(1973) Magyar tévéfilm
Szereplôk: Páger Antal
(Öregember), Koncz Gábor
A film alapjául szolgáló
novella két ember találkozásáról szól: egy öregemberérôl és egy fiataléról.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Kék bolygó
13:35 Hazajáró (2016)
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
15:35 Kvartett
16:05 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar villamosjárat A XIX. század elején
hirtelen bizonytalanná vált
a lóvasút helyzete Budapesten. Egy pillanatra úgy
tûnt, hogy a gôzvontatásé
lesz a jövô. Azután másképpen alakult. Az 10-as
évek végén egy új közlekedési eszköz jelent meg fôvárosunkban, a pestiek úgy
hívták: „ördögszekér”.
16:25 Hogy volt?! (2014)
Moór Mariannát köszöntjük
17:20 Család-barát
19:00
Kívánságkosár
válogatás
20:00 Szenes Iván írta Andreával (2016) Sláger-mûsor azország legnépszerûbb
elôadóinak tolmácsolásában
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
Mûsorvezetô: Gundel Takács Gábor
22:30 Ridikül
23:30 Munkaügyek IrReality Show (2013)
Magyar tevefilmsorozat
00:00 Kívánságkosár válogatás

15. oldal
Szeptember 16. péntek

Szeptember 17. szombat

Szeptember 18. vasárnap

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2014)
Tarr Mari 0!
Szórakoztató mûsor
02:25 Cid (1981)
Magyar tévéfilm
Szerelem, becsület, bosszú
és megbocsátás, kötelesség
és önfeláldozás hálójában
vergôdik Rodrigo, Xiména,
és a hôsbe szintúgy szerelmes kislány, Donna Urraca
is, és kerül sor a végsô
párajra a becsületért...
04:00 Önök kérték
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Bakonyvasút (2011)
Magyar ismeretterjesztô
film A Gyôr és Veszprém
között épült vasútvonal az
egyik legnehezebb terepen
készült. Magánvasútként
mûködött, alapítója és tulajdonosa a késôbbi miniszterelnök, Széll Kálmán volt.
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó
történelmi eseményeinek
kevésbé ismert részletei,
sok-sok dokumentummal.
09:15 Iskolapad
09:40 Élô egyház
10:00 Katolikus krónika
10:25 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Cid (1981)
Magyar tévéfilm
A híres spanyol hadvezérrôl szóló Corneille dráma
televíziós feldolgozásában
megelevenedik Don Rodrigo, a hôs Cid és szerelme,
Xiména története.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Tessék!
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó
történelmi eseményeinek
kevésbé ismert részletei,
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:20 Hogy volt?! (2014)
Tarr Mari 0! Magyar
szórakoztató mûsor
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
Mûsorvezetô: Gundel Takács Gábor
22:30 Ridikül
23:30 Munkaügyek - IrReality show (2014)
Nyári élmények
Magyar tévéfilm
A nyári szabadságolások
után döcögve indul újra az
iroda élete.
00:00 Kívánságkosár válogatás
Felidézzük a nagy múltú
mûsor legjobb pillanatait.
Hétköznap esténként ismét
találkozhatnak Bangó Margittal, a Korda házaspárral,
Nyári Károllyal és a Kívánságkosár többi kedvenc
elôadójával.

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 A legszebb férfikor
1971) Magyar film (ff.)
Szereplôk:Latinovits Zoltán
Tímár Éva Bujtor István
Ronyecz Mária Novák István, Szemes Mari
03:50 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar opera
Magyar ismeretterjesztô
sorozat A zenéjérôl csak azt
tudjuk biztosan, hogy elveszett. Sokmindent megtudunk az elsô operáról.
04:05 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás (200)
Rendezte: Koós György
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát
07:00 SAÁRY ÉVA EMLÉKÉREIsten kezében (2014)
Élet a jégen - Saáry Éva
mûkorcsolyázó, olimpikon
SSaáry Éva mûkorcsolyázó
világbajnok, olimpikon nem
pusztán sportoló. Nemzedéke sok-sok viszontagságon
ment keresztül a történelem
folyamán. Talán e sok nehézségnek köszönhetô az a
derû, boldogság és hit,
amely személyiségébôl sugárzik.
07:35 Magyarnóta-hangverseny (2003)
Kalapomon piros rózsa... 08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió2
09:20 Itthon vagy!
09:45 Szeretettel Hollywoodból
10:15 Rúzs és selyem
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Ember a híd alatt
(1936) Magyar film
Dr. Visky András hiába végezte el az egyetemet, sehogy sem tud állást kapni.
Végsô elkeseredésében öngyilkosságot forgat a fejében.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Hagyaték (2015)
Mindent vissza - Bécsi
döntések, a revízió évei
Magyar történelmi dokumentumfilm-sorozat
13:50 Beavatás (2009)
Pofon és ízlés
Magyar mûvészeti mûsor
Czakó Gábor televíziós
esszéje az ízlésrôl.
14:05 Napok, évek, századok - Tôkéczki László mûsora (2010) (angol felirattal)
A Habsburg-uralom kezdetei
14:50 No de Alízka!...
Beszélgetés Inkey Alice
fotográfussal (2014)
15:30 Hogy volt?! (2016)
Bordán Irén születésnapjára
16:30 A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA
Történetek szórt fényben Magyar dokumentumfilm
17:35 Család-barát
1 9:10 Szabadság tér ’56
20:05 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás (2001)
21:00 HÍRADÓ
21:30 Fábry (2016)
22:45
Munkaügyek Ir-Reality show (2014)
23:15Edvin Marton koncert
Magyar zenés film
00:25 Isten kezében (2014)

00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Nemzeti vágta
04:00 Slágertévé (1999)
Mûsorvezetô: Kovács Kati,
Haumann Péter
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:15 Profit7
09:40 Kárpát expressz
10:05 Novum
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Égrenyíló ablak
(1959) Magyar filmdráma
Mint a mesében, az öregasszonynak (Dajka Margit)
három fia van. A legidôsebb,
Fecó (Lôte Attila) dolgos, a
legkisebb, Cinege (Cs. Németh Lajos) kicsit forrófejû,
de ügyes és tehetséges.
Jumbó (Sztankay István), a
középsô azonban nagy
vagány.
13:00 HÍRADÓ - M1 13:20 Nagyok
Makk Károly
Az idén kilencven éves.
13:50 Szabadság tér ’56
14:40 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó
történelmi eseményeinek
kevésbé ismert részletei,
sok-sok dokumentummal.
15:15 Rúzs és selyem
15:45 Önök kérték
16:45 A MAGYAR MÉDIA
M E C E N A T Ú R A
TÁMOGATÁSÁVAL
Gyöngy a sárban (2016)
Magyar dokumentumfilm
A sárközi táj egykori virágzását, majd tragikus
romlását, ôslakosságának
kihalását mutatja be a film.
17:45 Család-barát
19:20 Öt kontinens
19:55 Gasztroangyal
21:00 HÍRADÓ - M1 21:30 1956-60 A FILMMÛVÉSZET TÜKRÉBEN
Melbourne 1956 (2004)
Magyar dokumentumfilm
Az 1956-os Melbourne-i
Olimpiai Játékok hangulatát
a magyarországi események jelentôsen befolyásolták.
A megnyitó ünnepségen
versenyzôink fekete szalaggal átkötött Kossuth-címert viseltek, magyar zászlóként pedig a lyukas trikolor lobogott.
22:40 On The Spot: 9 hónap
alatt a Föld körül (2015)
Fülöp-szigetek és Gáza
23:35 Hagyaték (2015)
Mindent vissza - Bécsi
döntések, a revízió évei
Magyar történelmi dokumentumfilm-sorozat
00:05 Napok, évek, századok - Tôkéczki László
mûsora (2010) A Habsburguralom kezdetei Magazin
A mûsor hozzá kíván
járulni ahhoz, hogy a Kárpát-medencében élô emberek mind nagyobb megértéssel forduljanak egymás
történelme irányába, és ez
által könnyebbé, emberibbé
váljon együttmûködésük.

16. oldal

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal fordultak hozzám terracotta és betoncserepû
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A
háztetôrôl magas víznyomással a mohát
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem,
a víztilalom rám nem vonatkozik! A
tetôje lehet terracotta vagy betoncserép.
Színes cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) átcementezem, a törött cserepeket, mind kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
szükség esetén az ön által választott
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar
okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és
nyugtát adok a bíztosító részére.
Amennyiben garázs, verenda, carport
vagy ehhez hasonló épületen tetôproblémája van, hullámvas, decking stb.
szükség esetén megjavítom, kicserélem,
átfestem. Használok Zincalum Colorbond
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell,
hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne
80 km-es körzetében és Geelongban is,
vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103
vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.
KIADÓ egy, a hálószobák kivételével teljesen bebutorozott 5 hálószobás,
két fürdôszobás, két WC-s és két
nappalis házban három 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. Ideális házaspárnak vagy egyedülálló férfinek vagy nônek egy barátságos, tiszta háztartásban. Heti bér $170.-, a
költségek nélkül. Bôvebb felvilágosítás tel.: 0419 197-962
vagy Skype Justin.varga79

MAGYAR ÉLET

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, ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy
választék importált selyembrokát,
damaszt, argin, polieszter és cotton
anyagokban. Abroszok, törülközôk
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.:
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.

2016. szeptember 8.

HÁZVEZETÔ hölgyet keresünk,
VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed
KÖZÉPKORÚ intelligens nô éjsza- lehet bentlakással teljes ellátással,
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.
Wettenhall Plumbing Lic. No. kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vál- vagy bejárással, házaspár részére az
102602 Mobile: 0400 059-290
lal különálló lakrészért vagy lakásért. Eastern Suburbs-ben.
Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)
Telefon: 0408 234-523
BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adószakértô adók, nyugdíjak, vállalkozások, befektetések. Mi jövünk Önhöz.
Varju Péter 0431 133-550
boydvarjuassociates@gmail.com
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek nyomozása
Házasságtörés titkos megfigyelése
0451 146-665 (Melbourne)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Villanyszerelés

Hajdu Gábor

Hivja Barnát

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

0406 875-097

gh@netspeed.com.au

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

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban
és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések,
koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox.

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést
és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és
Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô
fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99,
lámpás fogfehérités $550;
Várjuk a kedves vendégeket,
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni:
5532 4168 Southport vagy
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és
1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads
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