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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
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MAGYAR
a rosszra nemet mondani”. Hozzáfûzte: „határozottan nemet mondunk a 
milliós tömegeket kizsákmányoló embercsempészetre és a hozzájuk 
kapcsolódó szer-vezett bûnözésre, nemet mondunk a terrorizmusra”. 
Emellett „Magyarország nemet mond az Európa határán pusztító konfliktusokra, 
erejéhez mérten támogatja a rendezést és az arra rászoruló embereket¨. Ami 
egykor Drinápoly, Mohács vagy Szigetvár volt, az ma sok esetben, sajnos, 
Brüsszel, Párizs vagy Nizza terroristák általi megtámadása.

Trócsányi László felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország nemet mond 
a nôk elleni erôszakra, az emberi méltóság és szabadság korlátozására és nem 
rejti véka alá azt sem, hogy nemet mond a hibás, a választók megkérdezése 
nélkül hozott döntésekre is.

Magyarország ma is Európa sorsának részese, ezért teljes jogú tagként 
kívánunk részt venni a kontinens jövôjérôl szóló vitában, amelyben nem 
fegyverrel, hanem szavazatunkkal mondhatunk véleményt a már meghozott 
döntésekrôl.

Úgy vélte: „a lényeg, hogy mondhassunk igent vagy nemet, a mismásolás 
vagy menekülés, miként Zrínyinek, nekünk sem megoldás”. „Aki pedig akár az 
önrendelkezés, akár a választás jogát elvitatja a magyar nemzet tagjaitól, az --
– ne legyen kétségünk –-- a sakktábla másik oldalán ül” –-- mondta a miniszter, 
majd hozzátette: a cél a béke, amely „az Európai Unió legfontosabb vívmánya és 
az is kell, hogy maradjon”.

Vass Péter polgármester arról szólt: reméli, hogy Szigetvár a nemzeti 
emlékhellyé nyilvánítással a kitüntetô címnek meg is tud felelni például a vár 
kormányzati támogatással történô felújításával, szálláshelyek bôvítésével, s 
erôsítheti idegenforgalmát.

Az eseményt megelôzô sajtótájékoztatón Hóvári János, a Zrínyi-emlékbi-
zottság elnöke arról szólt, hogy a magyar megmaradás, a nemzettudat szem-
pontjából fontos a Zrínyi-hagyomány megújulása, szükséges, hogy a következô 
nemzedékek is tudják: mit tettek a Zrínyiek a nemzetért. Szigetváron 1566-ban 
két világbirodalom csapott össze, a szigetvári ostrom ügye olyan ügy, amely 
Szigetvárhoz kötôdik, de nemcsak a város, hanem a nemzet, sôt, egész Közép-
Európa ügye. 

Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyûlés fideszes elnöke azt mondta: az 
idegenforgalomnak nagy jelentôsége lehet Baranya és Szigetvár életében. 
Reményét fejezte ki: azzal, hogy a megye az értéktár bizottságának döntésével 
beemelte értéktárába a Zrínyi-kultuszt, a várat, a turbéki kegyhelyet, segíti a 
turizmust is. Hozzátette: további segítséget jelent, hogy a megyei közgyûlés a 
közelmúltban határozott az M60-as gyorsforgalmi út Horvátország felé terve-
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Szeptember 21-én Máté, Mirella 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Ifigénia, 
Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, 
Méráb, Mira névnapja van.

Szeptember 22-én Móric névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Armida, 
Armilla, Emerita, Írisz, Marót, Mau-
rícia, Mór, Ottó, Tamás, Thomasz, Ze-
linda, Zella, Zöldike, Zsella névnapja 
van.

Szeptember 23-án Tekla névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ila, Ildi-
kó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Li-
na, Linett, Linetta, Líviusz, Ôszike, 
Telma névnapja van.

Szeptember 24-én Gellért, Mercé-
desz névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Gerda, 
Gerhárd, Giszmunda, Grizelda, Grizel-
disz, Mária, Meredisz, Zelda névnapja 
van.

Szeptember 25-én Eufrozina, Ken-
de névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Cézár, 
Kleofás, Kleon, Klió, Kund, Miklós, 
Mikolt, Nikol, Nikolasz, Nikolett, Niko-
letta, Rika, Rikarda, Solymár, Sólyom 
névnapja van.

Szeptember 26-án Jusztina név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Cipora, 
Cippóra, Ciprián, Cipriána, Ciprienn, 
Damján, Damos, Darrell, Demény, 
Demjén, Denton, Dömjén, Jusztínia, 
Kozima, Kozma, Özséb névnapja van.

Szeptember 27-én Adalbert név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Damján, 
Damos, Demény, Demjén, Denton, 
Döme, Dömjén, Dömös, Floransz, Flo-
rencia, Florentin, Florentina, Karola, 
Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mira-
bel, Mirabella, Vince névnapja van.

Szeptember 28-án Vencel névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Bernárd, 
Bernát, Isméria, Izméne, Jusztina, 
Jusztínia, Pelbárt, Salamon, Salvador, 
Szelim, Tárkány, Velek névnapja van.

Szeptember 29-én Mihály névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Gábor, 
Gabos, Gábriel, Gabriella, Kapolcs, 
Mikes, Rafael, Ráfis névnapja van.

Szeptember 30-án Jeromos név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Becse, 
Felícia, Honóra, Honória, Honorina, 
Honóriusz, Izméne, Jeronima, Laborc, 
Médea, Norina, Örs, Szofi, Szófia, Vik-
tor, Zsófi, Zsófia névnapja van.

A lengyel államfô lesz az október 
23-i ünnepség díszvendége

Andrzej Duda lengyel államfô lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kitörésének hatvanadik évfordulóján tartandó magyarországi ünnepség 
díszvendége –-- jelentette be az eseménysorozatot szervezô emlékbizottság 
ülése után az emberi erôforrások minisztere, a testület elnöke.

Balog Zoltán elmondta: a lengyel államfô szólal majd fel Orbán Viktor 
miniszterelnökkel a Kossuth téri nagygyûlésen, október 23-án.

Hozzátette, az emlékbizottság azt javasolta a kormánynak, hogy egy kiemelt 
vendéget hívjanak meg, ne „a minél több külföldi államfô begyûjtése” legyen a 
cél a megemlékezések szervezése során. 

Közlése szerint eddig 283 település nyert el pályázati forrást az évfordulóhoz 
kapcsolódóan rendezvényre vagy emlékhely kialakítására, ezek számát emeli 
majd, hogy az önkormányzatok számára újabb támogatási kört írnak ki a 
közeljövôben. Az október 22-tôl november 4-ig tartó központi ünnepségsorozatról 
késôbb adnak tájékoztatást. 

Balog Zoltán jelezte: a programok lezárása után adnak részletes tájékoztatást 
az emlékév pályázatairól, menetközben azért nem kívánnak lehetôséget adni 
részszerzôdésekbe, -elszámolásokba való betekintésre, mert ez zavarná a 
lebonyolítást, és „nem is lenne tisztességes azokkal szemben, akik megvalósítják 
a programokat”.

Az emlékbizottság elnöke kitért arra is, hogy megnézték az évfordulóhoz 
kapcsolódó imázs- és reklámfilmeket, meghallgatták Desmond Child dalát is, 
amelyet a testület alkalmasnak talált arra, hogy a lehetô legszélesebb rétegeket 
megszólítsa.

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum alapító fôigazgatója, a 
testület társelnöke, az emlékév kormánybiztosa az eseményen elmondta: eddig 
1094 pályázatot értékelt ki az emlékbizottság, s ezek közül 725-öt részesítettek 
támogatásban. Jelezte: a határokon túl 112 városban rendeznek programokat, 
„amelyek elviszik ‘56 dicsôségét és azt a büszkeséget, amit mi érzünk ‘56 
hôseivel kapcsolatban”, a külföldi programok szlogenje a Freedom first lesz. 
Ennek okaként azt említette, hogy ez egy olyan antikommunista szabadságharc 
volt, amelynek --- a többitôl eltérôen ---- nem voltak anyagi jellegû követelései, 
mint a normacsökkentés vagy az ellátás színvonalának javítása, a kenyér árá-
nak csökkentése. A magyar ‘56 nem az anyagi körülmények javítását követelte, 
hanem a szabadságot és függetlenséget --- fogalmazott Schmidt Mária.

Szólt arról is: a fôvárosban meglévô négy mellett a tizenkilenc megyeszék-
helyen is helyeznek el 1956-ról megemlékezô épülethálókat, ahogy tûzfal-
festéseket is. Utóbbiakból Budapesten most kettô látható, de hat újabbat ter-
veznek. Emellett 245 OTP-fiókban, 295 Mol-benzinkútnál, a 4-6-os villamoson, 
az M2-es metrón, a fôvárosi tömegközlekedés buszain, citylight-posztereken, a 
MÁV 155 vasútállomásán, valamint a közszolgálati rádióban és televízióban 
lesznek a forradalomra és szabadságharcra emlékeztetô megjelenések.

Hozzátette: a nemzetközi médiakampányra kiírt közbeszerzés eredménye-
ként kilenc ország tizenhárom világvárosában jelenik meg a téma, eközben 
pedig mintegy 120 olyan külföldit látnak vendégül az eseménysorozat ideje 
alatt Magyarországon, aki hat évtizeddel ezelôtt segítette a magyarokat.

Megkezdôdtek a Zrínyi-
emlékév központi programjai

A Szigetvár nemzeti emlékhelyek közé kerülését jelképezô sztélé avatásával 
megkezdôdtek a Zrínyi-emlékév fô programjai a városban.

Trócsányi László igazságügyi miniszter az eseményen a 450 évvel ezelôtti 
várostrom fontos tanulságának nevezte, hogy tudni kell, melyik oldalon állunk, 
kik a szövetségeseink, ellenfeleink, s minden lépésnek sokszor megmásíthatatlan 
következménye van.

Zrínyi Miklós és a várvédôk halálának fontos tanulsága a felelôsségtudat is, 
mert ha a hadvezér elfogadja a szultántól a neki felajánlott horvát királyi ko-
ronát, török vazallusként minden korábbinál magasabb méltóságot, vagyont 
nyert volna, de ô a szabadságot és a hôsi halált választotta –-- mondta a 
miniszter, miután Radnainé Fogarasi Katalinnal, a Nemzeti Örökség 
Intézetének fôigazgatójával és Vass Péter független polgármesterrel leleplezte 
az intézet által a vár kapujánál állíttatott sztélét.

Trócsányi László úgy vélte, a Zrínyiek hite, idealizmusa és nagylelkûsége 
fontos üzenetet hordoz számunkra. Az egyéni érdekek felülkerekedésével a 
közösség érdekeit kifejezô eszmények erejüket veszthetik. Nem véletlenül 
valljuk az Alaptörvénnyel együtt, hogy „az egyéni szabadság csak másokkal 
együttmûködve bontakozhat ki”.

Trócsányi László –- utalva az október 2-i népszavazásra –-- szólt arról, hogy 
ma az Európai Unió komoly kihívások elôtt áll, s keresztényként „kötelességünk 



zett továbbépítésének támogatásáról.
Fazekas Róbert, a megyei közgyûlés fideszes alelnöke a Zrínyi-emlékév 

eheti programjairól elmondta: török és horvát napra, kiállításokra, hagyo-
mányôrzô táborba, zenei és táncos elôadásokra is várják a látogatókat.

A Zrínyi-emlékév alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 10 ezer forintos cím-
letû ezüst és 2 ezer forintos címletû színesfém emlékérmét, a Magyar Posta 
Törökországgal és Horvátországgal közös bélyegeket bocsátott ki. 

Az eseményen elhangzott: a Zrínyi-emlékévnek nemcsak belföldön, hanem 
külföldön is nagy érdeklôdés kíséri: a közelmúltban Szigetvárral az amerikai, a 
francia, a török és a horvát média is foglalkozott.

Kétszer annyi tanuló 
az egyházi iskolákban

Az elmúlt hat évben közel a duplájára, 112 ezer 500-ról több mint 204 ezerre 
nôtt az egyházi iskolákban tanuló diákok száma ---- írja számában a Magyar 
Nemzet.

Hat év alatt az egyházi oktatási intézmények száma is körülbelül hatvan szá-
zalékkal gyarapodott. A 2010/2011-es tanévben 197 egyházi fenntartású álta-
lános iskola mûködött, a 2014/2015-ösben pedig már 336.

Hardi Titusz, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója a lapnak két 
okkal magyarázta a diákok számának növekedését. Egyfelôl az egyházi intéz-
mények sokéves tapasztalatát említette, másfelôl viszont arról beszélt, hogy az 
állami iskolai szektor elôl sokan menekülnek.

Enyhítettek a fagyállós gazda 
büntetésén

Jogerôsen másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre enyhí-
tette a Fôvárosi Ítélôtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban elsô 
fokon hét év börtönre ítéltek, mert fagyállót öntött a sorozatos lopások mega-
kadályozása érdekében a saját borába.

Az érdemben nem vitatott tényállás szerint a vácszentlászlói, kertészmérnök 
végzettségû ôstermelô 2013 ôszén azt tapasztalta, hogy udvaráról eltûntek 
tárgyak --- horgászbot, létra, kerti csap ---, majd a pincéjében lévô meggybort 
kezdték el dézsmálni ismeretlenek.

A férfi nem a rendôrséghez fordult, hanem úgy döntött, hogy maga intézi el 
az ügyet. Két liter fagyállót öntött 12 liter borba, mert úgy gondolta, hogy aki 
ellopja és iszik belôle, kórházba kerül és ezzel leleplezôdik.

2013 október végén megismétlôdött a lopás, a tolvaj ivott a borból és mások-
nak is adott belôle. A tolvaj rosszul lett, de mivel környezete úgy gondolta, hogy 
csupán részeg, mire kórházba került, már nem lehetett rajta segíteni, néhány 
nap múlva belehalt a mérgezésbe.

Rajta kívül még két embernél alakult ki nyolc napon belül gyógyuló mérge-
zés a fagyálló miatt, két másiknak viszont, aki szintén ivott a mérgezett borból, 
nem lett semmi baja.

A kormány mindent megtesz a 
nemzetiségek erôsítése érdekében

A magyar kormány a jövôben is fenntartja nemzetiségi- és egyházpolitikáját 
annak érdekében, hogy erôsítse a Magyarországon élô nemzetiségeket –- 
mondta az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkára szerdán a Békés megyei 
Battonyán.

Soltész Miklós az új tantermekkel bôvült battonyai Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvoda avatóünnepségén elmondta: az elmúlt hat évben a 
kormány folyamatosan emelte a nemzetiségeknek nyújtott támogatásokat
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annak érdekében, hogy erôsítse az itt élô 13 nemzetiséget. A Magyarországon 
élô nemzetiségek erôsítik az országot, ahogyan a más országokban élô magyar-
ság is pozitív hatással van az anyaországra.

Az államtitkár szerint hat éve még nem gondolták, hogy Európát olyan ve-
szedelmek fenyegetik majd, amilyeneket most látni, és a közép-európai nemze-
tek még inkább egymásra lesznek szorulva. Épp ezért szerinte tisztázni kell a 
régi sérelmeket, és az együttmûködést a barátság jegyében kell folytatni.

Az Országos Román Önkormányzat fenntartásában lévô battonyai iskolát 
150 millió forintos költségvetési támogatásból bôvítették, mivel egyre több 
gyerek jelentkezik oda. A 140 diákot oktató iskolát 2008-ban adták át, akkor 
azonban csak az épület felét, a földszintet használhatták oktatási célokra. Az 
emeleten most alakították ki a tantermeket.

Soltész Miklós ünnepi beszédében elmondta, a kormány kétmillió forinttal 
fogja támogatni a battonyai tájház megvásárlását, a gyulai Nicolae Balcescu 
Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumnak –-- Magyarország egyet-
len román nemzetiségi kétnyelvû középiskolájának –-- pedig hamarosan 35 
millió forintos támogatást adnak át. 

Felidézte: 2010-ben még csak tíz oktatási intézményt tartottak fenn nemze-
tiségi önkormányzatok, a mostani tanévre pedig már hetven fölé nôtt ez a szám, 
ami véleménye szerint jelzi a támogatások megfelelô hasznosulását is.

Mindenképpen szükség van a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok össze-
fogására, és ehhez az állam minden támogatást megad –-- húzta alá Soltész 
Miklós.

Kreszta Traján, a magyarországi románok parlamenti szószólója óriási 
elôrelépésnek nevezte a szószólói rendszer bevezetését, amely révén a Magyar-
országon élô nemzetiségek részt vehetnek az Országgyûlés munkájában. Kie-
melte: a megemelt támogatások révén a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata elindított egy iskolaátvételi folyamatot, célja, hogy valamennyi 
román két tannyelvû iskola a fenntartásában legyen. Az intézményekben több 
millió forint értékû felújításokba is belekezdtek --- tette hozzá.

Magyarországon a románoké az egyik legnépesebb nemzetiség. Román 
nemzetiségi oktatás 14 településen, több mint 1700 gyermek részvételével zaj-
lik.

Örömét fejezte ki, hogy az iskolákban emelkedik a tanulók létszáma. Példa-
ként jegyezte meg, hogy a gyulai intézményben az átvételekor 320-an tanultak, 
most pedig már 420-nál is többen. Néhány helyen már el is kell utasítani jelent-
kezôket hely hiányában.

Kreszta Traján közölte: szeretnék, ha az országos önkormányzat is indul-
hatna különbözô pályázatokon, ennek érdekében létrehoztak egy egymilliárd 
forint értékû pályázati alapot. Jövô évben szeretnének egy román módszertani 
okta-tási központot létrehozni 31 millió forintból, és egy színház alapítását is 
támo-gatják ötmillió forinttal.

Megkezdték munkájukat a Kôrösi- 
és a Petôfi-program ösztöndíjasai
Megkezdte értékmegôrzô munkáját a Kôrösi Csoma Sándor-program 

és a Petôfi Sándor-program 127 frissen felkészített ösztöndíjasa --- kö-
zölte a nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-vel.

Az államtitkárság idén negyedik alkalommal küldi a nemzeti ügyek iránt 
elkötelezett fiatalokat a világ számos országába annak érdekében, hogy mege-
rôsítsék az ott élô magyarok nemzeti identitását, támogassák a magyar-magyar 
kapcsolatokat. Állomáshelyükön közösségi programokat szerveznek, történel-
met és magyar nyelvet tanítanak, ösztönözik a magyarok közösségi életét és 
kapcsolattartásukat az anyaországgal --- olvasható az összegzésben.

A Kôrösi Csoma Sándor-program keretében szeptember elsejétôl az északi 
féltekén: az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában 77 ösztöndíjas 
teljesít szolgálatot az következô kilenc hónapban. A Petôfi Sándor-program idén 
második alkalommal, 51 ösztöndíjas bevonásával indul. A program jelentôs 
részben a volt monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, 
Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-
Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot.

Idén egyszerre vettek részt augusztus végén a már hagyományos egyhetes 
képzésen mindkét program ösztöndíjasai. Ahogy Semjén Zsolt nemzetpolitiká-
ért felelôs miniszterelnök-helyettes a felkészítô hét megnyitóján kiemelte, 
fontos célja a programoknak, hogy a magyarok között hálózat szervezôdjön --- 
írták, hozzátéve: az államtitkárság ösztönözni kívánja, hogy a külhoni magyarok 
a Magyarországgal ápolt kapcsolatok mellett egymással is folytassanak párbe-
szédet.

A felkészítésen az ösztöndíjasok elôadásokat hallgattak a nemzetpolitikai 
stratégiáról, a magyar diaszpóra és szórvány történetérôl, jelenlegi helyzetérôl, 
továbbá az egyes régiókban élô magyarok történetérôl, az egyházak szerepérôl 
a diaszpórában és szórványban. Ismereteket szereztek a honosítás és az egysze-
rûsített állampolgársági kérvények ügyintézésének módjáról is. Az államtit-
kárság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél több hír jusson el a külhoni 
magyarokról Magyarországra és más magyarlakta területekre, ezért egy napot 
a kiutazók kommunikációs felkészítésére szántak. A jó sajtókapcsolatok kiépí-
tése érdekében profi szakemberektôl hallhatták, hogyan vegyék fel és ápolják a 
kapcsolatot a helyi újságírókkal, ezzel is hozzájárulva, hogy a külhoni magyar 
közösségek minél szélesebb köre tájékozódhasson az ösztöndíjasok munká-
járól.

A tavaly augusztus óta sikeresen mûködô Petôfi Sándor-program webolda-
lának (www.petofiprogram.hu) mintájára, újításokkal, június 15-én elindult a 
Kôrösi-program oldala (www.korosiprogram.hu) is. Ezek a honlapok lehetô-
séget biztosítanak az ösztöndíjasoknak, hogy a kilenc hónap alatt folyamatosan 
hírt adjanak részben saját munkájukról, részben arról, hogyan élnek a magyar 
közösségek, bemutassák mindennapjaikat, ünnepeiket, ismert és érdekes sze-
mélyiségeiket --- mutatott rá az államtitkárság. Grezsa István, a programokat 
felügyelô miniszteri biztos a felkészítô hét megnyitóján elmondta, hogy az idei 
hétszeres túljelentkezésnek köszönhetôen kiválóan felkészült fiatalokat vonhat-
tak be a munkába.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au

Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Különbségek
Azt mondja a barátom, hogy gyorsan 

elmúlt a nyár.
Ez nem újdonság. A nyarak mindig 

gyorsan múlnak el itt Közép-Európá-
ban. Nehéz az idôre nem ellenségként 
gondolni. Az idô az a nyersanyag, 
amibôl összeáll az élet. Semmi sincs a 
világon, amibôl kevesebbel rendel-
keznénk és ami értékesebb lenne. Mi-
közben átaludjuk a fél életünket. Plu-
tarkhosznak igaza van: „A legnagyobb 
áldozat, amit ember hozhat, hogy fel-
áldozza az idejét.”

Régi történet, de a mai napig kísért az 
élmény. Még a rádió riportereként, 
1972-ben, a Budapestre érkezett Ro-
bert Goffin belga költôvel készítettem 
interjút, aki A költészet Ariadné-
fonalán címû nagy sikerû könyvét 
dedikálta az olvasóknak. A Royal Szál-
lóban, ágyban fekve, felöltözve, nyak-
kendôben, betakarva fogadott. Róla 
tudni kell, hogy az amerikai dzsesz-
sztrombitás, Louis Armstrong a ba-
rátja volt, akirôl szintén írt könyvet. 
Armstrong így vallott a költôrôl: „Igaz
barátja lett fajtánknak, elsôként az 
európaiak közül. Arról írt… hogy a 
dzsessz egymaga többet lendített a 
négerek ügyén, mint az Egyesült Álla-
mok összes törvénye együttvéve… 
Goffin az én emberem.”

Visszatérve az interjúra, Goffin még 
telefonon azt kérdezte: „Mennyi idôt 
szán az interjúra?” „Harminc percet” 
–- válaszoltam. Amikor az ágy melletti 
széken ülve a beszélgetést befejeztem 
és megköszöntem, ránézett az órájára, 
és nagyon határozottan azt mondta: 
„Van még öt perce!…” Késôbb elme-
rengtem a válaszon. Mert milyen nagy 
a különbség, ha azt mondjuk: „Van 
még öt perce”, vagy azt, hogy „nincs 
már öt perce sem”. Ugyanaz az idôin-
tervallum, és mégis, a megfogalmazás 
más és más tartalommal bír. 

A mûvelt francia azt mondja: quelle 
difference. Milyen különbség. Nincs a 
világon olyan ember, aki egyszer-egy-
szer ne érezné úgy, hogy kétségbeej-
tôen szüksége lenne több idôre. Ez 
gyakran csak pár perc –-- vagy néhány 
másodperc --–, amely élet és halál 
kérdését is eldöntené. Nincs a világon 
olyan ember, aki egyszer-egyszer ne 
érezné, hogy nagyon lassan vagy na-
gyon gyorsan múlik az idô. Az ellent-
mondás –-- a szubjektív vagy az ob-
jektív idô –-- feloldhatatlan. Olyan 
világban, ahol az ember az órát meg 
tudná állítani, ha csak rövid idôre is, 
nem lenne probléma az idô ellen 
dolgozni. De ilyen lehetôség nincsen. 
Harcunk örök kudarcra van kárhoz-
tatva. Shakespeare, az idôtôl legjob-
ban megszállott író is csak remény-
kedik: „Márvány s királyi aranyosz-
lopok / Nem élik túl hatalmas ver-
semet”. Aggódva kérdezem: és vajon a 
verset megôrzi-e az idô?

Kô András
(Magyar Hírlap)

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
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(MARN: 0962683)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Patriot Act idején már sokkal szi-

gorúbb a vizsgálat, mint korábban: 
minden információt tartalmazó dolog-
ra kiterjed, legyen az papíralapú 
vagy elektronikus dokumentum

Aggályok merültek fel polgári szer-
vezetek részérŒl: „A konzervatívok 
már régóta szorgalmazták, hogy a 
kormány rendelkezzen mindazokkal a 
jogosítványokkal, amelyeket mosta-
nában bevezettek, és jogszerûnek 
tartanak, szeptember 11-e talán csak 
jó alkalom volt a bevezetésükre. A 
kormány terrorizmusellenes intézke-
dései csak az elsŒ lépéseket jelentik 
egy új, sokkal kevésbé liberális állam-
berendezkedés felé.”

Felmerül a kérdés, hogy a terroriz-
mus elleni küzdelemben az alapvetŒ 
emberi jogok korlátozásával nem 
sérül-e nagyobb mértékben az egyén 
szabadsága, mint amennyit biztonsá-
ga érdekében nyerhet.

A 2002 szeptemberében kialakított 
amerikai nemzetbiztonsági stratégia 
a terrorizmus teljes felszámolását 
tûzte ki célul. A dokumentum szerint 
a terrorizmus elŒre megfontolt, 
politikailag motivált erŒszak, amely 
ártatlanok ellen irányul. Emiatt elŒ-
ször a globális méretû terrorszerve-
zetek ellen, valamint a terrorizmust 
támogató és tömegpusztító fegyverek 
elŒállítására törekvŒ ún. lator államok 
ellen kell fellépni. Itt fogalmazódott 
meg a preventív beavatkozás doktrí-   
nája, ami nem más, mint az Egyesült 
Államok hazai és külföldi érdekeinek 
védelme azáltal, hogy azonosítja és 
gátat vet a fenyegetéseknek, mielŒtt 
elérnék a határait.

A nemzetbiztonsági stratégia vonat-
kozó részét pontosította 2003 február-
jában a nemzeti terrorizmusellenes 
stratégia. Ez fogalmazta meg az ún. 
4D (defeat, deny, diminish, defend – 
legyŒzni, megtagadni, csökkenteni, 
megvédeni) stratégiát, amit diplomá-
ciai, gazdasági, információs, bûnül-
dözési, katonai, pénzügyi, hírszerzési 
és más hatalmi eszközök közvetlen 
vagy közvetetett alkalmazásával re-
mélt megvalósíthatónak.

A 2005. januári beiktatási beszédé-
ben George Bush ezt mondta: „Amíg 
a világ nagy régiói forronganak – 
áldozatul esve egy olyan ideológiának, 
amely gyûl öletet és gyilkolást szít –, 
az erŒszak növekedni fog. Pusztító 
erejét megsokszorozva át fog hatolni 
a legtöbb védett határon, és növelni 
fogja a halálos veszélyt. A történelem 
csak egy erŒt ismer, amely a gyûlölet 
és az elkeseredés uralmát meg tudja 
törni, amely leleplezheti a zsarnokok 
önhittségét, és valóra válthatja a 
tisztességes és toleráns emberek re-
ményeit. Ez az erŒ a szabadság.” 

Az USA ezt tekinti a biztonság 
hosszú távú garanciájának a Közel-
Keleten. Ahogy George Bush fogal-
mazott: „Az Egyesült Államoknak kö-
telessége, hogy szabadságharcosokkal 
mûködjön együtt a világ minden tá-
ján, hogy nyíltan a reformerek mellé 
álljon. Hiszem, hogy ez generációkkal 
késŒbb is fontos lesz, mert ahogyan 
én látom, a demokráciák nem vívnak 
egymás ellen háborút. A demokrácia 
a gyûlölet legyŒzésének egyetlen 
módja. A demokrácia jelenti a leg-
fŒbb reményt világszerte.”

A 2009 márciusában keletkezett 
újabb dokumentum (Reclaiming pat-
riotism. A call to reconsider the 
Patriot Act ) felhívás a Patriot Act 
újragondolására. A dokumentum 
szerzŒi szerint kevés bizonyíték van 
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arra nézve, hogy a Patriot Act-tól 
Amerika biztonságosabb lett. De sok 
szerencsétlen példa van arra, hogy a 
kormányzat oly módon zaklatta a 
különbözŒ intézményeket, hogy azzal 
ártatlan emberek emberi jogait sér-
tette, ugyanakkor elherdálta a bizton-
ságra költhetŒ értékes anyagi és 
egyéb forrásokat.

A Patriot Act súlyosan alkotmányel-
lenesen terjesztette ki a kormány 
hatáskörét, hogy belekíváncsiskodjon 
az emberek magánéletébe, anélkül 
hogy bármilyen bizonyítéka lenne, 
hogy az emberek bármilyen rosszat 
cselekedtek. A felhívásban az ACLU 
határozott javaslatokat fogalmazott 
meg a törvény 215. szakaszának mó-
dosítására.

Ezek szerint a Patriot Act valószínû-
leg a „kémtevékenység” elsŒ nyilván-
való kiterjesztése volt 2001. szept. 11-
e után, de biztos nem az utolsó, sŒt 
nem is a legpéldátlanabb. Az utóbbi 
években sokat változtak a nemzet-
biztonságra vonatkozó törvények. A 
kongresszusnak fel kell ismernie, 
hogy a túl széleskörû, beavatkozó 
jellegû és kontroll nélküli vizsgálati 
programok nemkívánatos eredmény-
re vezetnek, mert alkotmányos elve-
ket sértenek és aláássák a közbizal-
mat az Egyesült Államok terrorelle-
nes programjában. Ezt kell átgondolni 
kormányzati alkotmányos rendsze-
rünk funkcionálásához és válságok 
idején ez még sokkal fontosabb.

 (Elek Judit „A könyvtár maga az 
univerzum.”)

Az Euronews írja
2014. december 9-én:

2001. szeptember 11-én a New 
York-i ikertornyokkal együtt romba- 
dŒlt az amerikaiak biztonságérzete: 
sérthetetlenségükbe vetett hitük is. 
Csakhogy a terroristák, akik az utas-
szállítókat a Word Trade Center fel-
hŒkarcolói ellen fordították, új fejeze-
tet nyitottak a jogalkotásban is. Ala-
pot adtak arra, hogy az amerikai 
törvényhozás újraértelmezze a polgá-
ri szabadságjogokat.

 Bush elnök ezzel élt is. Úgy döntött, 
hogy megvédi az Egyesült Államokat. 
Amikor a terrortámadás után pár 
héttel, október 26-án aláírta a USA 
Patriot Act néven ismertté vált jog-
szabályt, arról beszélt, hogy országa 
erŒs: e nagyszerû nép megvédi önma-
gát. A terroristák csak építményeik 
alapjait rengethetik meg. Ahhoz, 
amelyen Amerika áll, nem férnek 
hozzá. 

A terrorizmus elleni harc jegyében 
kihirdetett törvény, amelyre elŒzŒleg 
a kongresszus is rábólintott, sosem 
látott szabadságot adott a bûnüldözŒ 
szerveknek a terroristák felkutatá-
sára. Az FBI, a CIA és a Nemzetbiz-
tonsági ügynökség terrorizmus-gya-
núval gyakorlatilag bárkit megfigyel-
hetett függetlenül attól, hogy a meg-
figyelt konkrétan gyanúsítható-e bár-
mivel. Ezt megtehette az Egyesült 
Államokon belül és külföldön egy-
aránt. A USA Patriot Act lehetŒvé 
tette azt is, hogy e szervek korábban 
elképzelhetetlen mértékben együtt-
mûködjenek a telefonvonalak, inter-
netes csatornák, banki tranzakciók, 
de még az orvosi dokumentáció nyo-
mon követésekor is. 

A törvényalkotók egyike szerint 
nem volt más választásuk. Viet Dinh, 
a georgetowni egyetem professzora 
azt mondja, a USA Patriot Act nem 
tett mást, minthogy esélyt adott a 
bûnüldözŒ szerveknek arra, hogy lé-

pést tartsanak a technikai fejlŒdéssel. 
Az akkor hatályban lévŒ jogszabály 
ugyanis 1968-ban kelt.

Az egykori FBI-ügynökök egyike, 
Michael German, aki most egy 
polgárjogi szervezet szakértŒje arról 
beszél, hogy ez a törvény nem a gya-
núsítottak megfigyelését könnyítette 
meg, hanem olyan emberekét, akiket 
a megfigyelés kezdetekor még egyá-
ltalán semmivel sem gyanúsítanak. 
Szerinte ez a valódi probléma, hiszen 
így a bûnüldözŒk tényleg a világon 
bárkirŒl gyûjthetnek adatokat.

A USA Patriot Act olyan kategóriá-
kat teremt és tényállásokat nevesít, 
amelyek értelmében az Egyesült 
Államok korlátozás nélkül felléphet 
bárkivel szemben a terrorizmus elle-
ni harc nevében.

Ö t évvel késŒbb, 2006-ban George 
W. Bush aláírt egy másik törvényt 
is, hogy hatékonyabbá tegye e küz-
delmet. A Military Comission Act sok 
szempontból szabad kezet adott a 
kihallgató tiszteknek és a katonai 
bíróságoknak is.

Történt ez hat héttel azután, hogy 
Bushnak tudomására jutott, mi folyik 
azokban a börtönökben – zömében 
Irakban –, ahol az amerikai hadsereg 
fogva tartja a feltételezett terroris-
tákat. 

Az egész világot elborzasztották 
azok a fotók és jelentések, amelyek 
tanúsága szerint rengeteg amerikai 
katona szadizmusa gyakorlatilag nem 
ismert határt. 

Az Amerikai Polgárjogi Unió szerint 
az Egyesült Államok történetében 
példátlan, hogy az amerikai törvény-
hozás az emberi jogok durva megsér-
tését törvénybe iktassa. (Euronews 
idézet vége.)

Összegezés
Orientalista.hu A Kelet Hangja
2001. szeptember 11-én, miután le-

bontották a manhattani felhŒkarcolók 
ikertornyait és egy melléképületét, az 
akkori amerikai elnök a világgal 
összefogva hadat üzent a terrorizmus-
nak.

Bár szinte az összes elkövetŒ hiva-
talosan is szaúdi volt,

az USA lerohanta Afganisztánt,
az USA lerohanta Irakot,
az USA lerohanta Líbiát,
az USA lerohanta Szíriát,
az USA puccsot hajtott végre Ukraj-

nában, háborút generálva Ukrajna 
keleti felén,

 s a terrorizmus, a szeptember 11-e 
óta eltelt 14 év alatt nem hogy csök-
kent, hanem évrŒl évre csak növek-
szik és burjánzik.

A terrorizmus nem hogy csökkent 
az eltel 14 év alatt, hanem azóta már 
alakult egy terror „állam” is a Közel-
Keleten és jelen pillanatban népván-
dorlás indult meg Európa irányába az 
USA közel-keleti háborúi és az ezt 
generáló terrorhullámok miatt.

2001. szeptember 11-i események 
után, szinte minden ország elkötelezŒ-
dött a terrorizmus elleni harcban, 
100%-ra fokozták a biztonsági intéz-
kedéseket a veszélyeztetett országok-
ban, így Európában is.

Ehhez képest most boldog-boldog-
talan átjöhet Európa határain, és ez 
propagálva is van az EU által, és azok 
az országok, amelyek ezt nem tartják 
jónak, vagy lezárják határaikat és 
ellenŒrizni szeretnék a népvándorlás-
ban résztvevŒket, azok pellengérre 
vannak állítva.

Nagyot változott a világ szeptember 
11-e óta.

Háborúban szünetel a jogrend Ú gy tû nik, hogy az eltel 14 év min-
den lépése egy nagy színjáték volt az 
USA részérŒl, vagy ha nem, akkor 
minden épeszû embernek és európai 
országnak el kell gondolkoznia azon, 
hogy az eltelt 14 év alatti amerikai 
külpolitika rendkívül kártékony és 
rossz mederben halad, mert eddig 
csak pusztulást, romokat, terrort és 
halált hagyott maga után.

Nem csökkent, hanem szinte hatvá-
nyozottan nŒtt az eltelt 14 év alatt a 
terrorizmus és a terrorveszély.

Ha Európa továbbra is engedi, hogy 
ez a 14 éves degenerált amerikai 
külpolitika irányítsa döntéseit, akkor 
tényleg halálra van ítélve Európa 
öreg kontinense.

Orientalista.hu – Siroi Isi
***

Nem tisztünk eldönteni, hogy a 9/11 
idézte elŒ a háborús állapotot, vagy a 
háborús állapot érdekében jött létre a 
9/11, de nagyon piszkos munka volt 
ártatlan életeket kioltani politikai cé-
lokért.

Úgy tûnik, a terrorizmus felborítot-
ta a bírói ítélkezés rendjét más 
országban is. Divat lett, hogy a bíró-
ság terrorizmus minŒsítés alkalma-
zásával ítélkezik egyéb esetekben is, 
így a vádlott években sokszorosát 
kapja elkövetett garázdaságáért, mint 
akit nem így osztályoznak. 

A terrorizmus minŒsítés ragadós, a 
garázda Budaházy Györgynek és tár-
sainak csak ez a pechje. Hazafias 
túlbuzgalmukkal okosabban kellett 
volna gazdálkodniuk. 



osztályrészül. Egyetemisták, fiatal 
diákok, munkások, sok esetben 
tizenévesek voltak azok,akik beirták 
nevüket a történelembe. 12 napig a 
nemzet megint szabadnak érezhette 

magát, de a túlerŒ és a geopolitikai 
helyzet egyszer°en lábbal tiporta 
1956 jogos követeléseit. A forradalom 
elbukott.  Ezrek haltak meg a szovjet 
tankok sortüzétŒl és százezrek kény-
szerültek elhagyni az országot szét-
szóródva a nagyvilágban. Azok akik 
otthon  maradtak, végigszenvedték a 
kommunista megtorlás minden ter-
rorját.

– S ugyanakkor ez a forradalom és 
szabadságharc megváltoztatta a  föld 
politikai arculatát örökre. Te édes-
apám, aki  még itt vagy és emlékezel 
az elbukott forradalomra. Mind a 
veteránok akik itt emlékeztek velünk 
együtt az elesett barátokra az elbu-
kott forradalomra, szabadságharcra – 
számunkra ti hŒsök vagytok. Ti volta-
tok azok, akik az elsŒ szöget bever-
tétek a kommunizmus koporsójába, 
Ti voltatok akik példát mutattatok a 
világnak, hogy az elnyomás elŒbb- 
utóbb megbukik, mert az ember és az 
emberi lélek szabadnak született és 
szabad akar lenni utolsó lehelletéig.  
A Magyar nemzet és az egyetemes 
emberiség meghajtja fejét elŒtted – 
elŒttetek! Örök hálával tartozunk 
nektek és a forradalmat amíg élünk 
és azon túl is  nem felejtjük.’’

A Felmingtoni Magyar Iskola nö-
vendékei Kory Katalin igazgatónŒ 
iránytása alatt rajzversenyen vettek 
részt, amelyben bemutatták mit tud-
nak a forradalomról. A legjobbakat a 
parlamenti kiállításon láthatják a 
látogatók. 

Sajnos azok közül, akik 1956-ban 
kénytelenek voltak elhagyni szülŒha-
zájukat nagyon kevesen vannak még 
mindig közöttünk. Œk is szerves ré-
szei lettek a kiállitásnak, amely róluk 
és azokról szól, akik aktívan részt- 
vettek 1956 októberének eseményei-
ben. 

Négy m°vész vett részt a kiállí-
táson, Marosszéky Rozi, Molnár 
Éva, Paulini József és Ürge And-
rás, akik fiatal gyermekként élték 
meg 1956-ot. Van közöttük olyan, aki 
saját családjának történetét festette 
meg képein. Molnár Éva festŒm°vész 
így ír a kiállítás alkalmából: 

„Ez a kiállitás különösen nehéz volt 
számomra,  mélyreható kutatás a csa-
ládi emlékek között és személyes em-
lékeim felszínre hozatala egy olyan 
idŒszakról életemben, amelyet legszí-
vesebben elfelejtenék. Gyermekként 
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Emlékezzünk együtt
Szépmûvészeti emlék 

kiállítás az 1956-os For-
radalom és Szabadság-
harc 60-ik évfordulója 

alkalmából
Magyar szótól volt hangos a NSW-i 

Parlament Fountain Court-ja augusz-
tus 25-én. Veteránok, politikusok, m°-
vészek és meghívott vendégek töltöt-
ték meg a székeket a kiállítás hivata-
los megnyitóján. 

A kiállitás ötlete az év elején szüle-
tett meg, és több hónapos kemény 
munka húzódik meg mögötte. A kurá-
tor, Ilosvay Gusztáv a Független 
Magyar Szabadságharcos Szövetség-
gel együttm°ködve, és a NSW-i Ma-
gyar Szövetség támogatásával hozta 
össze és valósította meg a kiállítást. 

Anthony Roberts, Lane Cove par-
lamenti képviselŒje vállalta a házi-
gazda szerepét, különös tekintettel 
arra, hogy  családjában is volt 56-os 
menekült. Köszöntése után Dr Tóth 
Ferenc, a Canberrai Magyar Nagykö-
vetség elsŒ beosztottja beszélt 1956 
eseményeirŒl és azok kihatásáról. 
Végül Bene Andrea, az Ausztrál 
Tartalék Hadsereg Œrnagya, v. Bene 
Ferenc lánya beszélt: 

– Az emberek nem mertek beszélni, 
besúgók ezrei, titkos rendŒrség (AVH), 
lefüggönyözött fekete autók cikázták 
éjjelente a várost és t°ntek el embe-
rek, (sok esetben örökre). Ahogy 

édesapámék mondták még a falnak is 
fülei voltak. Így értünk el 1956. októ-
ber 23-ához.

–Hölgyeim és uraim! Ezek voltak 
azok a körülmények amik elviselhe-
tetlenek lettek százezrek számára, és 
késztette az embereket az utcára., 
követelve a jobb életet, a mozgás- 
szabadságot és a féktelen terror 
megsz°nését. Édeseapám generációja 
ekkor volt tizenéves vagy korai húsz 
éves. Fiatalos lendületük, szabadság-
vágyuk, és az egyetemes emberi jog-
ba vetett hitük vitte ki Œket  az utcá-
ra, és kérték (egyelöre nem követel-
ték) a terror megszüntetését, az em-
beri szabadságjogok betartását és a 
szovjet csapatok kivonását Magyar-
országról. Erre a kommunista állam-
aparátus éles golyókkal, sort°zzel vá-
laszolt. Ártatlan civilek, diákok, mun-
kások, öregek és asszonyok  százával 
estek áldozatul ennek az esztelen 
öldöklésnek. Az elnyomott nép kezébe 
vette  élete sorsát, és elkezdŒzött a 
20-dik század egyik legvéresebb for-
radalma és szabadságharca.

– Hölgyeim és Uraim, most itt egy-
begy°ltünk, hogy megemlékezzünk 
azokról akik a forradalom, szabadság-
harc alatt elestek,, és a forradalom 
leverése után börtönbe kerültek vagy 
épp halálbüntetés jutott nekik  

rendkívül keveset értettem abból ami 
a forradalom alatt történt. Emlékeim 
homályban vannak. Menekülttábor és 
kisgyerek nem keverednek jól. Csalá-
domnak ez egy aggodalmakkal teli 
idŒszak volt – várakozás és álmodo-
zás. Elveszettnek éreztem magam, 

elszakitva szülŒföldemtŒl.
A fájdalom lassan feledésbe merült,  

az Ausztrál kék ég, a szabadság és a 
lehetŒségek  begyógyitották a sebeket 
és megszerettem ezt az országot.’’

Ilosvay Gusztáv kurátor így fogal-
mazta meg a kiállítás lényegét:

„1956. október 23-át írunk, Budapes-
ten a hidegháború kellŒs közepén.

Mi akik részei vagyunk ennek a 
kiállításnak, gyermekek voltunk a 
forradalom kitörésekor. Én 10 éves 
voltam. Szüleim napi szinten mondták 
el amit tudtak, hogy mi történik kint 
az utcákon. 

Aki végignézi e kiállitást hiteles 
képet kap arról, ami abban a 14 
napban történt. Nehéz szavakba fog-
lalni, vagy akár megfesteni azt a 
felszabadult boldogságot amit abban 
a 14 napban éreztünk. 

A forradalom elbukott, de a szabad-
ság iránti vágyat nem lehetett 
kiirtani, az évek során egyre erŒsö-
dött és a kommunizmus bukásához 
vezetett a 80-as évek végén egész 
Kelet-Európában. 

A forradalom bukása után több 
mint 200,000 magyar keresett mene-

déket a világ minden táján, igy 
Ausztráliában is, ahol megbecsült, 
dolgos és a legtöbb esetben sikeres 
tagjai lettek az ausztrál társadalom-
nak.

Ennek a kiállitásnak megszervezését 
és felállítását Édesapám emlékére 
vállaltam fel, aki hitt az emberi 
jóságban, a szólásszabadságban és a 
m°vészet szabad kifejezŒ erejében.’’

Sydneyben ez a kiállítás nyitja meg 
a 60-ik évforduló alkalmából megren-
dezésre kerülŒ események sorozatát. 

Köszönet Lencse Mónikának, aki 
segített a kiállítás felállításában.

Ilosvay-Egyed Katalin

A kiállitás szeptember 30-ig 
megtekinthetô hétköznap 10–4-ig.

Paulini József munkája

Vörös Zsuzsa, Marosszáky Rozy, Ugray Éva, Dr. Marosszéky Bence, Gönye László

Dr, Tóth Ferenc, Regina Jurkovszka lengyel főkonzul, 
Ilosvay Gusztáv

Molnár Éva  The aftermath

Molnár Éva  Tanks in Pécs



Azonos óraszámot követel az anya-
nyelv oktatására a szlovákia általános 
iskolák alsó tagozú szlovák, illetve 
magyar tannyelvû osztályaiban a Ma-
gyar Közösség Pártja (MKP).
Kiss Beáta, a parlamenten kívüli 

párt alelnöke pozsonyi sajtótájékoz-
tatóján rámutatott: a kerettanterv 
megváltoztatása után is a magyar is-
kolák alsó tagozatain kevesebb órában 
oktatják az anyanyelvet, mint a szlo-
vák iskolákban. „Míg a magyar tan-
nyelvû iskolák alsó tagozatain (1.-4. 
évfolyam) az anyanyelvoktatásra for-
dított órák száma hetente 24, addig a 
megfelelô szlovák tannyelvû iskolák-
ban ez az óraszám 31” --- mondta az 
MTI-nek telefonon az alelnök.

„Ez az állapot elfogadhatatlan. A ke-
rettanterv nem veszi figyelembe a 
gyerekek valódi szükségleteit. Az 
anyanyelv elsajátítása és tökéletes 
használata a gyermek pszichikai fej-
lôdése szempontjából meghatározó. 
Csak anyanyelvén tudja a gyerek el-
sajátítani azokat a tanulói szokásokat, 
amelyekkel képes jó eredményeket 
elérni az államnyelv vagy más nyelv 
elsajátításában” --- hívta fel a figyelmet 
Kiss Beáta. Az MKP alelnöke méltatta, 
hogy a magyar tannyelvû általános 
iskolák elsô osztályaiban a megújult 
kerettanterv alapján az eddigi heti öt 
óráról nyolc órára nôtt az anyanyelv 
oktatására fordított órák száma. A 
változás szépséghibája, hogy ennek 

következtében a magyar elsôsöknek 
nem lesz zeneórájuk és egy órára 
csökkent azon órák száma, amelynek 
tartalmát az iskola szabadon választ-
hatta meg.

Az MKP az iskolaév kezdete elôtt elé-
gedetlenségét fejezte ki az alacsony 
létszámú iskolák finanszírozásával 
kapcsolatban is. Bár az oktatási tör-
vény módosítása a tanulók minimális 
létszámával kapcsolatos problémát 
megszüntette, de továbbra is fennáll 
az a gond, hogy az iskolafenntartó ön-
kormányzatoknak nincs elég pénzük 
erre a célra --- mutatott rá a TASR 
közszolgálati hírügynökség jelentése 
szerint Kiss Beáta. Megjegyezte: ez a 
probléma nem csak a kisebbségi isko-
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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

A népszavazás 
tétje

Az uniós kvótaelképzelés mára „gya-
korlatilag kimúlt”, és így a népszavazási 
kérdés is okafogyottnak tûnik, de a re-
ferendum alkalmat teremtett egy „viru-
lens migránsellenes –-- és ennek kiter-
jesztéseként EU-ellenes --- plakát-kam 
pányra” Magyarországon –- írta a minap 
a globális pénzhatalom egyik legbefo-
lyásosabb lapja, a The Financial Times. 
A londoni székhelyû nemzetközi napilap 
online felületén megjelent „elemzés” 
szerzôi szemmel láthatóan ideges és 
frusztrált hangulatban nyúltak laptopjuk 
vagy notebookjuk billentyûzetéhez. Rá-
adásul egy névtelen, vezetô beosztású 
szlovák illetékest „idéztek”, aki szerint 
Magyarország és Lengyelország „egyre 
inkább radikalizálódik”, és bár Visegrád 
nagyon hasznos fórum, de „mind na-
gyobb távolságot kell tartanunk Buda-
pesttôl és Varsótól, amelyek retorikája 
nem igazán hasznos”. Nos, azzal az új-
ságíró-gyakornokok és a kezdô újság-
olvasók is tisztában vannak, hogy az 
ilyen, név nélkül idézett „illetékesre” 
való hivatkozásnak –-- ami történetesen 
„alátámasztja” a cikkírók átlátszó pre-
koncepcióját –-- mekkora a hitelessége 
és a hírértéke, és ha egy bulvár- vagy 
szennylapról van szó, nyilván figyelemre 
sem méltatják. Ha viszont az üzleti világ 
egyik tekintélyes, véleménydiktáló or-
gánuma folyamodik ilyen ócska, a pa-
tinás múltjához méltatlan fogáshoz, an-
nak nyilván nyomós oka, illetve célja 
van.

Például az, hogy valami, akár egy kor-
mányzat nem tetszik neki, és megpró-
bálja diszkreditálni, gyengíteni, hatás-
talanítani. Ez esetben a magyar és a 
lengyel kormányt, ezért próbál éket ver-
ni a visegrádi négyek közé egy fiktív 
szlovák álláspont „idézésével”. Szán-
dékosan figyelmen kívül hagyva azt a 
közismert tényt, hogy a visegrádi 
együttmûködés ez idô szerint a legszo-
rosabb és leghatékonyabb szövetség 
Európában, és a négy ország kormánya 
–-- bár különbözô pártcsaládokhoz tar-
tozik –-- azonos vagy egymáshoz nagyon 
közeli állásponton van a legfontosabb 
európai kérdésekben, különösen a 
brüsszeli migránspolitika elutasításában. 
Nyilván az is elkerülte az FT szerzôinek 
figyelmét, hogy tavaly Szlovákia és 
Magyarország pert indított az Európai 
Bíróságon a kötelezô menekültbete-
lepítési kvóták eltörlése ügyében, és 
azóta csatlakozott hozzá Lengyelország 
is, Csehország pedig felvetette a jogi 
fellépés lehetôségét.

Az FT írása hemzseg a tévedésektôl. 
Elôször is nem igaz, hogy az uniós 
kvótaelképzelés mára „gyakorlatilag 
kimúlt”, és így a népszavazási kérdés is 

„okafogyottá” vált. A magyar kvótare-
ferendum nem fogja elrettenteni az Eu-
rópai Uniót migrációs politikájától, füg-
getlenül attól, hogy a magyarok elítélik-e 
azt –-- hangsúlyozta Dimitrisz Avra-
mopulosz, az Európai Bizottságnak a 
migrációs politikáért és uniós belügye-
kért, valamint az uniós polgárságért fe-
lelôs tagja a Politico címû brüsszeli hír-
portálon megjelent interjúban. Fônöke, 
Jean-Claude Juncker egy hónapja azt 
mondta, hogy veszélyt jelent a jogbiz-
tonságra, ha az Európai Tanács és a 
bizottság határozatairól mostantól nép-
szavazásokat rendeznek, és továbbra is 
ragaszkodik a betelepítési kvótarend-
szerhez. Angela Merkel német kancel-
lár pedig legutóbbi lapinterjújában ön-
kritikát gyakorolt ugyan a 
menekültpolitikáját illetôen, de továbbra 
is a menekültkvóta bevezetését tartja az 
egyetlen megoldásnak, amellyel le lehet 
gyôzni az Európára nehezedô beván-
dorlási nyomás okozta hatalmas kihí-
vást. Azzal kapcsolatban, hogy miként 
változhat meg Németország, kiemelte: a 
változás önmagában nem jelent rosszat, 
az élet velejárója, a kérdés inkább az, 
hogy olyan változás történik-e, amelyet 
sokan nem akarnak, mert kényszerûnek 
és ellenôrizhetetlennek élik meg. Ezért 
kell rögzíteni, hogy „mi fontos nekünk” 
–- tette hozzá.

Az egy hónap múlva megtartandó nép-
szavazás pontosan errôl szól, kedves 
FT-kollégák! Arról, hogy Magyarorszá-
gon olyan változás történik-e, amelyet 
sokan nem akarnak, mert kényszerûnek 
és ellenôrizhetetlennek élik meg. Ezért 
kell rögzíteni, hogy „mi fontos nekünk”. 
Ez nem virulens migránsellenesség, 
még kevésbé EU-ellenesség. A népsza-
vazás arról szól, hogy a magyarok mi-
lyen országban, kikkel –- és kikkel nem 
–-- kívánnak együttélni most és a jövô-
ben. Orbán Viktor miniszterelnök azt 
mondta idei évértékelô beszédében: 
Európában sokan sokfélét gondolunk. 
Vannak, akik a szabadság, egyenlôség, 
testvériség eszméjében hisznek, és 
vannak, akik az Isten, haza, család hár-
masában, és a hit, remény, szeretet eljö-
vendô országában, „de egyikünk sem 
akarhatja –-- tartozzunk bármely irány-
zathoz –--, hogy a mi Európánk térdet 
hajtson egy más erkölcsöket és más 
szokásokat harciasan követelô, mester-
ségesen felénk irányított, vízözönszerû 
emberáradat elôtt”.

Hogy a magyar állampolgárok mit 
akarnak –-- határon innen és túl –--, az 
egy hónap múlva, október 2-án kiderül. 
Az azonban már ma is biztos, hogy a 
népszavazási kérdés egyáltalán nem 
okafogyott. Ezt az is jelzi, hogy a nem-
zetközi és a hazai baloldal minden esz-
közt és módszert bevet egyfelôl azért, 
hogy minél kevesebben vegyenek részt 
a népszavazáson, s így érvénytelen le-

gyen a referendum; másfelôl azért, 
hogy a várható eredmény –-- amely a 
felmérések szerint a nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történô 
kötelezô uniós betelepítésére nemet 
mondó szavazatok elsöprô többsége lesz 
–-- következményeit elôre bagatellizálja, 
relativizálja.

Az uniós bürokraták és a hazai bojkott-
baloldal vezetôi azt sugallják, bárhogy 
döntenek is a magyarok a kötelezô me-
nekültkvótáról, annak semmilyen jogi 
és politikai következménye nem lesz. Ez 
sem igaz, mert bármennyire fogyatékos 
lett az Európai Unióban a demokrácia és 
a joguralom, azt még Brüsszel mai bü-
rokratái sem merik megtenni, hogy 
teljesen figyelmen kívül hagyják egy 
tízmilliós tagállam lakosságának demok-
ratikusan kinyilvánított többségi akara-
tát. Brüsszel mai bürokratái sem köp-
hetik szembe alapító atyáikat, akiknek 
egyike, Robert Schuman írta, hogy „az 
európai közösség nem fog hasonlítani 
sem egy birodalomhoz, sem a Szent 
Szövetséghez; a nemzetek közötti kap-
csolatokra kiterjedô demokratikus 
egyenjogúság lesz az alapja”.

És a politikai döntésnek minden bi-
zonnyal jogi következménye is lesz: elô-
ször a magyar Országgyûlésre nézve, 
amelynek valamit lépnie kell, továbbá a 
kormányra nézve is, amelynek a magyar 
nép demokratikus akaratát képviselnie 
kell az uniós szintû tárgyalásokon, és 
kezdeményezheti –-- akár más, hasonló 
állásponton levô tagállamokkal együtt --
– az uniós határozatok, jogszabályok 
módosítását. Ennek nyomán pedig az 
unió legfôbb döntéshozó testülete, az 
Európai Tanács és az Európai Bizottság 
is döntéskényszerbe kerül, akár tetszik 
neki, akár nem.

Mindenképp lesznek –-- nem is akár-
milyen –-- következményei az október 
2-i magyarországi népszavazásnak; a tét 
túlzás nélkül óriási. Akik ezt tagadják, és 
a bojkott vagy az érvénytelen szava-
zatleadás mellett kampányolnak, azok 
piti pecsenyéjüket sütögetik, és saját 
demokratikus és európai elkötelezett-
ségüket cáfolják meg, hiszen nemcsak 
nem kíváncsiak az emberek vélemé-
nyére, de még le is akarják beszélni ôket 
a szabad véleménynyilvánításról. Az 
európai globalista baloldal vezetôi és 
médiumai pedig azért ingerültek és 
ellenségesek, mert felrémlett elôttük a 
veszély: ha a magyar kormánynak joga 
van megkérdezni a polgárokat, akik 
tömegesen és egyöntetûen válaszolnak 
az általa feltett kérdésre, akkor ez talán 
más kormányoknak is eszükbe jut. És 
hová vezet az, ha a demokrácia ma-
gyar modellje precedenssé és népsze-
rûvé válik más európai országokban 
is?

Faggyas Sándor 
(Magyar Hírlap)
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lákat érinti. A magyar tannyelvû ál-
talános iskolák közül mintegy 30-50-re 
tehetô azok száma, amelyek pénzügyi 
gondokkal küszködnek. Az MKP azt 
követeli, hogy a kormányzat oldja meg 
ezeket a problémákat.

Kiss Beáta közlése szerint az idén 
mérsékelten emelkedett a magyar 
tannyelvû iskolák elsô osztályaiba 
beiratott gyerekek száma.

* * *
December 11-edikén tartják a par-

lamenti választásokat Romániában -– 
errôl szerdai ülésén hozott határozatot 
a bukaresti kormány.

Az alkotmányos és törvényi megkö-
tések közepette nem sok mozgástere 
volt a kabinetnek. A legnagyobb par-
lamenti frakcióval rendelkezô Szociál-
demokrata Párt azt szorgalmazta, 
hogy december 4-én rendezzék a vok-
solást, attól tartva, hogy a kormány-
alakítási tárgyalások nem fejezôdnek 
be karácsonyig.

November 30-a, Szent András napja, 
illetve december elseje, Románia 
nemzeti ünnepe viszont munkaszüneti 
nap, ezért a jobbközép Nemzeti Libe-
rális Párt, és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) attól 
tartott, hogy a mini-vakáció miatt de-
cember negyedikén nagyon alacsony 
lenne a részvétel. A pártokkal való 
konzultáció után a kormány ez utóbbi 
érv szellemében hozta meg döntését.

A Dacian Ciolos vezette szakértôi 
kabinet sürgôsségi rendelettel módo-
sította a választási törvényt is, hogy 
megkönnyítse a külföldön élô román 
állampolgárok részvételét a voksolá-
son, miután a levélben való szavazás 
elôfeltételeként megszabott regisztrá-
ció kudarcnak bizonyult.

Április elseje óta alig több mint 7500-
an iratkoztak fel a külföldi választási 
névjegyzékbe. Közülük alig 5600-an 
akarnak levélben voksolni, 1900-an pe-
dig lakóhelyükhöz közelebb lévô vá-
lasztókörzet megszervezését kérték. A 
legutóbbi, 2012-es parlamenti választá-
sokon több mint 60 ezer, a 2014-es el-
nökválasztáson pedig csaknem 380 
ezer román állampolgár szavazott kül-
földön.

A bukaresti kormány most sürgôsségi 
rendelettel tette lehetôvé, hogy a kül-
képviseleteken kívül másutt is szava-
zóköröket szervezhessenek külföldön, 
ahol jelentôs számú román közösség 
él. A tavaly elfogadott új választási 
törvényt ezt csak ott tette ezt lehetôvé, 
ahol legalább száz elôzetesen regiszt-
rált szavazópolgár igényli az új szava-
zókört.

Mivel a várakozásokon aluli regiszt-
rációs hajlandóság miatt egyetlen 
esetben –- a moldovai Sorocán –- gyûlt 
össze egy külön választókör megszer-
vezéséhez elegendô kérelem, az új 
törvény nem bôvítette, hanem korlá-

tozta volna a külföldön élôk részvételét 
a választásokon. A  kormányrendelet 
nélkül a decemberi parlamenti vokso-
láson kevesebb szavazókör állt volna a 
külföldön élô románok rendelkezésére, 
mint a 2014-es elnökválasztáson, ami-
kor botrány tört ki a külföldi szava-
zóköröknél kígyózó sorok miatt.

A hozott sürgôsségi kormányrendelet 
azt is lehetôvé tette, hogy a hivatalosan 
külföldön lakó állampolgárok, akik 
nem igényelték a levélben való szava-
zást, bármelyik külföldi szavazókörben 
leadhassák voksukat feliratkozva a 
pótlistára.

* * *
Pánik tört ki egy spliti strandon, mi-

után két burkiniben fürdôzô nôhöz 
férjeik is csatlakoztak, akik nagy fe-
kete táskákkal érkeztek a tengerpartra, 
és törölközôk helyett sporthorgászatra 
alkalmas szigonypuskákat vettek elô --
– írta a Slobodna Dalmacija címû hor-
vát napilap.

A két férfi a szigonypuskákkal a ten-
ger felé indult, amikor többen is úgy 
döntöttek, hogy összepakolnak és el-
hagyják a strandot, sokan gyermeke-
ikkel a karjukban siettek el a hely-
színrôl. Szemtanúk szerint eluralkodott 
a pánik a fürdôzök között, és tapintható 
volt a feszültség –-- írta a lap.

Az eset késô délután történt, egy szál-
lodalánc strandfürdôjén. Az esemény-
rôl a hotel személyzetét is értesítették 
a vendégek, akik közölték az arab szár-
mazású turistákkal, hogy Horvátor-
szágban május 1-jétôl október 1-ig 
tilos a halászat a rendezett strandok és 
a kikötôk közelében.

A férfiak ezután kijöttek a vízbôl, 
törölközôbe csomagolták puskáikat, 
majd visszamentek a szállodába. A lap 
úgy véli, hogy a Horvátországot is 
érintô migránsválságnak és a terror-
támadásoknak Európában hatása van 
a horvát állampolgárokra is.

Az újság arról is ír, hogy a burkini 
nagy vitát váltott ki Franciaországban, 
ahol be akarják tiltani a teljes testet 
elfedô fürdôruha viselését a nyilvános 
helyeken.

Az intézkedést a franciák azzal ma-
gyarázzák, hogy a burkini az egyre 
szaporodó terrorista támadások miatt 
az emberekben kényelmetlen érzést 
kelt, amely a muszlimokhoz köthetô --
– teszi hozzá a lap.

* * *
A francia értékekkel teljesen össze-

egyeztethetetlennek tartja a vezetô 
francia konzervatív napilap, a Figaro a 
burkini viselését a francia tengerpar-
ton. Elôször a cannes-i polgármester 
tiltotta be, arra hivatkozva, hogy a ke-
gyetlen muszlim terrortámadások 
után a francia embereket a gyilkos-
ságokra emlékezteti a muszlim nôk 
egész testét elfedô fürdôruha, és félel-
met kelt.

Cannes példáját több tucat francia 
város is követte –-- például Nizza is.

Az Államtanács viszont a szabadság-
jogokra hivatkozva megtiltotta a bur-
kini tiltását.

Volt olyan polgármester, aki ezután 
azt mondta, hogy ennek ellenére nem 
engedélyezi a félelmet keltô fürdô-
ruhát. Igaz, elvben emiatt fel is füg-
geszthetik polgármesteri jogait.

A francia baloldali kormány megosz-
tott a burkinivel kapcsolatban, a vala-
ha hivatalban levô köztársasági elnö-
kök közül a legnépszerûtlenebb, 
Francois Hollande lényegében nem 
foglalt állást, Manuel Valls minisz-
terelnök a burkini ellen beszélt, több 
miniszter viszont a burkini mellett.

A Figaro vezércikkében úgy fogal-
mazott, hogy a burkini nem egy egy-
szerû ruhadarab, hanem a nôk meg-
alázásának, egyfajta túszejtésének a 
jelképe, és a burkini mögött –-- ahogy 
az arcot fedô, muszlim fátyol mögött is 
–-- a gyûlölet rejtôzködik.

Hosszabb interjút adott egyébként a 
Figarónak az egyik legtekintélyesebb 
francia jogászprofesszor, Jean-Louis
Harouel. Hibásnak tartja a francia 
Államtanács döntését. Szerinte egy 
1933-as rendelethez ragaszkodtak, té-
vesen. Azt mondja, hogy a nizzai musz-
lim terrorakció és a 86 éves pap meg-
gyilkolása után sokkolja az embereket 
a tengerparton a burkini.

Háborút indított az Iszlám Állam 
Franciaroszág ellen, és szerinte nincs 
igazi különbség az iszlám és a radikális 
iszlám között.

A burkinit civilizációs dzsihadizmus-
nak tartja, ami támadás a francia köz-
rend ellen. Jean-Louis Harouel azt 
mondja --- a francia Államtanács 
utalva --- , hogy azok árulták el az 
embereket, akik éppen az emberek 
nevében ítélkeznek.

* * *
A francia lakhatási miniszter augusz-

tus elején új tervet jelentett be a Tö-
rökországból, Libanonból, Görögor-
szágból és Olaszországból 2017-ig a 
franciákhoz érkezô 30 ezer migráns 
elszállásolására. Eszerint az tartaná 
helyesnek, ha az emberek befogadná-
nak egy-egy migránst, akár egy egész 
családot is, ha van szabad szobájuk. 
Arról is beszélt, hogy akár rekvirálni 
is lehet közterületeket, ha nem oldódik 
meg a migránsok elhelyezése.
Emmanuelle Cosse azt mondta, 

Franciaország egy példátlan migrációs 
hullámmal áll szemben, hiszen naponta 
70 migráns érkezik Párizsba, az adott 
helyzetben pedig az államnak, és a kö-
zösségeknek is felelôsséget kell vállal-
nia.

Ezért a fôváros együttmûködésével 
új befogadó központot nyitnak és egy 
támogatási programot is indítanak:

magánszállásokon szállásolnának el 
migránsokat.

Azt is mondta, hogy mivel nem min-
denki veszi ki a részét a felelôsség-
vállalásból, miniszterként nem fog he-
zitálni, ha nyilvános helyeket kell 
rekvirálni, migránsszállásokká alakí-
tani --- olvasható a Le Monde-ban.

A lakhatási miniszter a Le Journal du 
Dimanche-nak adott augusztus 28-ai 
nyilatkozatában pedig arról beszélt, 
szükség esetén attól sem riadnak visz-
sza, hogy középületekben szállásolja-
nak el menekülteket.
Ha valakinek van egy szabad 

szobája, befogadhat migránsokat
Nem sokkal azt követôen, hogy há-

romezer új férôhelyet hoztak létre a 
központi szálláshelyeken, a Zöldek mi-
nisztere olyan kísérleti programot hir-
detett, amely arról szól, hogy ezer em-

bert magánlakásokban helyeznének el 
--- írta a Valeurs Actuelles.

A migránsok hatékonyabb integráci-
óját célzó program október 1-jével in-
dul, és önkéntes alapon jelentkezô 
nagykorú, már menekültstátuszban 
lévô emberekre vonatkozik majd.

A kiválasztottak egy három hónaptól 
egy évig terjedô idôszakban teljesen 
ingyen lakhatnak a programban részt-
vevô magánszemélyeknél. Szállásadó 
bárki lehet, aki legalább egy külön 
szobát fel tud ajánlani a menekültnek 
vagy a befogadott családnak.

A szállásajánlatok összeírását, a szál-
lásadókkal való kapcsolattartást, va-
lamint a migránsok kiválasztását vég-
zô szervezet pedig évente minden 
menekült után 1500 eurót kap a francia 
államtól.

A minisztérium honlapján olvasható 
közlemény szerint a szállások körül-
ményeit is ellenôrzik. A nyelvtanulás 
vagy a szakmai és szociális beillesz-
kedés segítésével pedig a menekültek 
társadalmi integrációját is követik a 
program ideje alatt.

A miniszter a burkinivel kapcsolatos 
franciaországi vitáról is beszélt, amit 
„nevetséges kérdésnek”, és egy „rög-
eszmés nemzeti vitának” titulált. 
Ugyanakkor Manuel Valls miniszter-
elnököt --- aki egyébként ellenzi a 
burkinit --- a köztársaság meggyô-
zôdéses harcosának nevezte, aki szá-
mos kérdésben emelte fel hangját a 
diszkrimináció ellen.

* * *
Augusztus elején lépett életbe Né-

metországban a menedékkérôk foglal-
koztatását megkönnyítô integrációs 
törvény, de sok munkáltató továbbra 
is feketén dolgoztatja azokat a mig-
ránsokat, akiknek munkát ad. Az NDR 
német televízió szociális munkásokra 
hivatkozva számolt be a jelenségrôl. A 
német adóhatóság havonta átlagosan 
10 hasonló esetet derít fel, de ezek 
csak a jéghegy csúcsának tekinthetôek 
–-- a valós számokról nem érhetôek el 
hivatalos becslések.

A legtöbb migránst a beszámolók sze-
rint alacsony képzettséget igénylô 
munkakörökben foglalkoztatják feke-
tén –-- írja a Deutsche Welle. Egy 
hamburgi hostellánc tulajdonosa pél-
dául azért rúgta ki az egyik alkal-
mazottját, mert az fele fizetésének 
„visszacsorgatásáért” ajánlott fekete-
munkát egy menedékkérônek.

Több szociális munkás és önkéntes 
arról számol be, hogy a hasonló esetek 
gyakoriak Hamburgban és Berlinben.

Az egyik megszólaló szerint a mig-
ránsoknak a pénzre a létfentartáshoz, 
az otthonmaradt családtagjaik támo-
gatása vagy az embercsempészek ki-
fizetése miatt van szükségük. A dol-
gozó migránsokat gyakran egész nap 
nem látják a szállásokon, de olyan is 
van, hogy hetekre eltûnnek.

Egy feketén dolgozó, Burkina Fasóból 
érkezô menedékkérô azt mondta, a 
mindennapok egyhangúságának meg-
törése érdekében is szükségük van 
munkára. A konyhai kisegítôként havi 
150 eurót keresô férfi szerint a mene-
kültszállásokon az élet csak evésbôl és 
alvásból áll, ami „elôbb-utóbb minden-
kit megôrjít”.

* * *
A jelenlegi adminisztrációs feltételek 

mellett a brit közigazgatásnak 140 évé-
be telne regisztrálni a szigetországban 
élô európai bevándorlókat, számolta ki 
a Migration Observatory, az oxfordi 
egyetem intézete.

Az Egyesült Királyságban 2016 ele-
jén az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) több mint 3 millió állampolgára 
élt. A kutatás szerint ha ôk mindany-
nyian állandó tartózkodási engedélyt 
igényelnének, az a mostani procedúrá-
val a brit közigazgatásnak szûk másfél 
évszázadnyi munkát jelentene, írja a 
Guardian.

Az EGT tagjainak állampolgárai je-
lenleg szabadon letelepedhetnek az 
Egyesült Királyságban és munkát vál-
lalhatnak.

Ha az Egyesült Királyság és az Euró-
pai Unió a kilépési tárgyalásokon ab-
ban állapodnak meg, hogy a szigetor-
szágra nem vonatkozik majd többé a 
munkaerô szabad áramlása, a már ott 
élô külföldi munkavállalóknak legali-
zálniuk kell a jelenlétüket.

A Migration Observatory tanulmánya 
szerint a regisztrációs folyamat szinte 
egész biztosan változni, egyszerûsödni 
fog, ha erre szükség lesz.

Természetesen lehetséges, hogy az 
uniós állampolgárok a brexit után is 
szabadon letelepedhetnek és munkát 
vállalhatnak majd az Egyesült Király-
ságban (minden a brexittárgyalásokon 
fog eldôlni), ez esetben sem a beván-
dorlóknak, sem a közigazgatásnak 
nem lenne teendôje.

* * *



Az MVSZ és politikai 
környezete, 

kronológiája 1989–2000
Bakos István könyvének gerincét 

képezi a „Kronológia 1989–2000”, 
amely a Magyarok Világszövetsége 
történetét az ország történetébe 
ágyazva, gyakran a világeseményekre 
is kitekintve adja. 

Tizenegy év, amely hazánk történe-
tének korszakváltó fejezete. A könyv 
az évtized minden esztendejének 
külön fejezetet ad, könnyen követhetŒ 
naptári sorrendben vezeti az olvasót, 
és ad lehetŒséget visszalapozni a ke-
resett idŒre.

A legmozgalmasabb, legizgalmasabb 
az 1989-es év volt, amikor megvál-
tozott a világ politikai szerkezete, 
megváltozott a magyar állam politikai 
és gazdasági filozófiája, megváltozott 
az egyén viszonya a hatalom jellegé-
nek változásával. Jelen ismertetŒben 
áttekintjük ennek a fontos évnek a 
könyv által megadott történetét, szin-
te csak címszavakban, de kellŒen 
érzékeltetve az ebben a rövid idŒben 
szinte ránk zúdult eseményeket, ame-
lyek meghatározták az ország felsza-
badulásának nagy élményét, és annak 
vezényelt lefolytatásából eredŒ korlá-
tait. 

Az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió 1945-tŒl kezdve igyekezett ki-
használni  a háború által számukra 
kedvezŒvé vált hatalmi helyzetet, 
fegyveres erejüknek azt a felfejlesz-
tettségét, amivel demonstrálták a 
kizárólagosságot Európa és Ázsia 
teljes területe felett. Ilyen erŒvel lo-
gikus a két hatalom szövetségre lé-
pése a háborús idŒk alkalmi szövet-
ségének állandósításával, politikai 
szövetség kiépítésére. A megvalósítás 
a Szovjetunió szerkezetébŒl eredŒ 
merevség miatt késlekedett, igazán 
csak a nyolcvanas években mutat-
kozott reális esély a bipoláris világ-
hatalom politikai megvalósítására. Az 
eredmény Reagan és Gorbacsov ne-
véhez fûzŒdik. Gorbacsov még 1989-
ben is azt hitte, hogy reformjai a 
Szovjet államot erŒsítik, az Egyesült 
Államok politikáját mindvégig jelle-
mezte a gazdasági és politikai támo-
gatás a szovjet állam fenntartására, 
sŒt ebbŒl az utód államszövetség is 
részesedett. Elmaradt tehát a tarka 
népességû birodalom szétesése, vagy 
annak elŒsegítése, a népek szabadsá-
ga és önrendelkezése eszménye alap-
ján, amit oly gyakran hirdetett az 
amerikai propaganda. 

A bipoláris világhatalom válságos 
helyzetbe jutott, de ez már már má-
sik téma.

Magyarországon a privatizációs fo-
lyamat megelŒzte a pártállam buká-
sát, a nyugati tŒke érdeklŒdését elfo-
gadták az állami vállalatok a gazdasá-
gi hanyatlás enyhítésére. Megindult 
az eladósodás is még a nyolcvanas 
évek elején, közepén, tekintet nélkül 
a pártállami kormányzatra. 

A változások gyorsaságára jellemzŒ, 
hogy a Magyar Élet 1989. január 19-i 
számában megjelent Újévi gondola-
tok címû írásomban (amibŒl Bakos 
István idéz egy mondatot) arról szá-
moltam be, hogy akkor, év elején 
még egy megjavult Szovjetuniót ün-
nepeltek Nyugaton. Ugyanabban az 
írásban köszöntöttem a kommuniz-
mus bukását. (Az említett írás lénye-
ges részei olvashatók a következŒ ol-
dalon.)

E bevezetŒ után kövessük Bakos 
István könyvébŒl  az eseményeket.
– 1989 –
Január
Könyvünk megemlíti  a gyülekezési 

és egyesülési jogról szóló törvény 
létrejöttét. 

28. Pozsgay Imre, az MSZMP PB 
tagja, államminiszter interjút ad a 
„168 óra” c. rádiómûsornak. Pozsgay 
kijelenti, hogy az általa vezetett törté-
nelmi albizottság a jelenlegi kutatá-
sok alapján népfelkelésnek minŒsíti 
az 1956-os eseményeket; Nagy Imre 
szerepét vitatottnak ítéli. Pozsgay 
sürgeti az utóbbi 15–20 év, általában 
a Kádár-korszak hibáinak elemzését, 
de kijelenti: személyes leszámolásról 
nem lehet szó
Február 
Menekülttáborokat állítottak fel a 

Romániából érkezŒk számára. Meg-
alakult a Máltai Szeretetszolgálat. 
Osztrák–magyar megegyezés jött lét-
re a mûszaki határzár felszámolásá-
ról. 

Megalakul Budapesten a Magyar 
Politikai Foglyok Országos Szövetsé-
ge (Pofosz). A szövetség elnöke Fó-
nay Jenô.
Március 
6-án Bejegyezték a Magyarok Vi-

lágszövetségét az elfogadott egyesü-
lési törvény alapján. Ehhez hozzájá-
rult, hogy 1989-ben, gyökeresebb vál-
tozást sürgetve; 22 nyugati emigráns 
Állásfoglalást tett közzé, amelyben 
követelték, hogy a pártállami kor-
mány autokratikus és gyámkodó mû-
ködtetése helyett a Magyarok Világ-
szövetségét, Anyanyelvi Konferenciát 
a hazaiak és a nyugatiak által közösen 
kidolgozott elvek és gyakorlati tervek 
alapján támogatott, de független, de-
mokratikus szervezetekké kell ala-
kítani. Olyan autonóm nemzetközi 
testületekké amelyeket kizárólag sa-
ját közgyûlésük által választott és 
azoknak felelŒs vezetŒk irányítanak, 
és amelyek kizárólag a 16 milliós ma-
gyar nemzet szabad közakarattal ki-
fejezett érdekei érvényesítéséért 
munkálkodnak.

11–12-én Az MDF összehívta I. Or-
szágos Gyûlését. Az Országos Gyûlés  
demokratikusan megválasztotta a 
Választmányt és a 15 tagú elnökséget. 
Elnök: Bíró Zoltán. Az Országos 
Gyûlés Bizottságot hozott létre a 
párttá szervezŒdés elŒkészítésére és 
a parlamenti választásokra. Az OGy 
javasolta a minisztertanácsnak: kérje 
a Varsói SzerzŒdés politikai tanács-
kozó testületének összehívását a ro-
mániai vészhelyzet miatt. 

17-én Magyarország csatlakozik az 
ENSZ Menekültügyi Konvenciójához.

20-án Budapesten a csehszlovákiai 
magyarság magyarországi érdekei-
nek képviselete, és a Magyarországra 
elszármazott felvidéki magyarok és 
utódaik összefogása céljával mega-
lakult a Rákóczi Szövetség, a Cseh-
szlovákiai Magyar Kultúra Barátai-
nak Köre. Elnöke Dobos László, a 
Sarló-mozgalom egykori tagja, tiszte-
letbeli elnöke Püspöki Nagy Péter 
történész, alelnöke Göndöcs László, 
az egykori Szlovenszkói Magyar 
Kultúregyesület vezetŒségi tagja.

22-én A Független Jogász Fórum 
kezdeményezésére nyolc szervezet 
(Bajcsy Zsilinszky Endre Baráti Tár-
saság, FIDESz, FKgP, Függ. Szakszer-
vezet. Dem. Ligája, MDF, Magyar 
Néppárt, MSzDP, SzDSz) képviselŒi 
megalakítják az Ellenzéki Kerekasz-

talt / EKA. 

Április
21-én Ülést tartott a Magyarok Vi-

lágszövetsége (MVSZ). Pozsgay Im-
re államminiszter kijelentette, hogy a 
kormány a jövŒben nem fogja hatal-
mi eszközökkel megakadályozni, 
hogy külföldön telepedjenek le azok, 
akik ott látnak garanciát boldogulá-
sukra. 
Május
2-án A magyar–osztrák határon 

megkezdŒdik a mûszaki határzár 
bontása

8-án Magyarországon leváltják 
párttisztségeibŒl Kádár Jánost. 

13-án A minisztertanács rendkívüli 
ülésén azonnali hatállyal felfüggeszti 
a nagymarosi vízlépcsŒ építését.

20-án A Fiatal Demokraták Szövet-
sége (FIDESz) vezetŒi bejelentik, 
hogy szervezetük kilép a Magyar If-
júsági Szervezetek Országos Tanácsá-
ból.  

30–jún. 2-án Az Országgyûlés elfo-
gadja a népszavazásról és népi kez-
deményezésrŒl szóló törvényt, vala-
mint az ún. átalakulási törvényt.

31-én Washingtonban 110 millió 
USD kölcsönmegállapodást ír alá a 
Világbank és Magyarország. 
Június
13-án MegkezdŒdnek a Nemzeti 

Kerekasztal-tárgyalások: az MSZMP, 
az Ellenzéki Kerekasztal és az ún. 
harmadik oldal (társadalmi szerveze-
tek, mozgalmak) részvételével. 

14-én Az Egyesült Államok szená-
tusa egyhangúlag elfogadott határoza-
tában kimondja: „Az 1956-os magyar 
forradalom vízválasztó volt a legúj-
abbkori történelemben, az elsŒ fontos 
jelzés arra, hogy elkerülhetetlen a 
sztálinizmus lerombolása.” 

16-án Százezrek róják le kegyeletü-
ket a HŒsök terén, Nagy Imre és 
mártírtársai temetésén. Mensáros 
László és társai felolvassák a mártí-
rok névsorát. Göncz Árpád nyitja 
meg a szertartást, Vásárhelyi Mik-
lós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zi-
mányi Tibor, Király Béla és Orbán 
Viktor mond beszédet. Az ifjú Orbán 
Viktor a szovjet csapatok kivonását 
követeli. Este a TIB fogadást ad a 
magyar emigráció – nagyrészt elsŒ 
ízben hazaérkezŒ – képviselŒinek 
tiszteletére (Mûv. Kut. Int.). 

24-én A Magyar Demokrata Fórum 
elnöksége és választmánya úgy dönt, 
hogy alakuljon párttá az MDF. 
Július
6-án Meghalt Kádár János. A kor-

mány országos gyászt rendel el. 
10-12-én tartott közgyûlésén a Ma-

gyarok Világszövetsége demokratikus 
társadalmi szervezet lett, amely az új 
Alapszabály szerint tevékenységével 
hozzájárul a külföldön és Magyaror-
szágon élŒ valamennyi, magát ma-
gyarnak valló, a magyarsághoz való 
tartozást kifejezni kívánó személy és 
szervezet kapcsolatainak létrehozá-
sához és fejlesztéséhez. Támogat 
minden olyan törekvést, amely a kül-
földön élŒ magyarok között a magyar 
nyelv és kultúra, a magyarságtudat 
megŒrzését, fejlesztését szolgálja. 
Ilyen jellegû tevékenységet maga is 
kezdeményez. A Világszövetség fel-
adatai közé sorolták a szomszédos or-
szágokban kisebbségként élŒ magya-
rok támogatását, Magyarországgal 
való kapcsolataik kiépítését, erŒsíté-
sét, s az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatával összhangban érdek-

védelmét. A Közgyûlés megválasz-
totta az új MVSZ vezetŒséget, amely-
ben a régi gárda dominál. Elnök 
maradt Bognár József, fŒtitkár Ran-
dé Jenô. A kilenctagú MVSZ Elnök-
ségben immár három, a hatvan tagú 
választmányban tizennégy tag képvi-
seli a nyugati magyar közösségeket. 
Czine Mihályt alelnökké, a szlováki-
ai Dobos Lászlót, az angliai Pátkai 
Róbertet, az amerikai Éltetô Lajost 
és Juhász Gyulát, a Magyarságku-
tató Intézet vezetŒjét társelnökökké 
választották.  

11-én Budapestre érkezik George 
W. H. Bush, az Egyesült Államok 
elnöke.

20-án AuMÉ Kaptunk borravalót. 
Csapó vezércikke Elhasználódnak a 
függetlenség anyagi és lelki tartalé-
kai. FélŒ, hogy a változás az lesz, 
hogy a megszállt gyarmati, kizsák-
mányolt állapotunk helyébe, vagy 
mellé, a nyitott piac farkasétvágyának 
leszünk áldozatai.

22-én Németh Miklós kormányfŒ 
ígéretet tesz, hogy legkésŒbb 1990 
júniusában szabad és demokratikus 
választásokat tartanak Magyarorszá-
gon
Augusztus
19-én Sopron közelében a „Páneuró-

pai piknik„ keretében megnyitott ha-
táron át mintegy 300 keletnémet 
állampolgár menekül Ausztriába. 
Szeptember
10-én A kormány bejelenti, hogy 

szeptember 11-én 0 órától engedélyezi 
a keletnémet állampolgárok kiutazá-
sát nyugati országokba is. A követke-
zŒ három napban több mint 12 ezren 
élnek a lehetŒséggel.

18-án A június óta folyó kerekasz-
tal-tárgyalás eredményeként megálla-
podás Magyarországon, a kommunis-
ta hatalom és az ellenzék megegyezik 
a polgári demokratikus átmenetrŒl. 
Az elnökválasztás és a parlamenti 
választás sorrendjét illetŒ nézetelté-
rés miatt a liberálisok – a kommu-
nista hatalomnak az elnöki poszt ré-
vén történŒ átmentését megakadályo-
zandó – népszavazást kezdeményez-
nek a parlamenti választás elsŒbbsége 
érdekében. 
Október
7-én Az állampárt feloszlatja magát. 

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
jogutódként megörökli az MSZMP 
vagyonát. 

19-én AuMÉ Csapó E.: 33 év, A 
kommunista hatalom mindent elkö-
vet, hogy a válságot túlélje

20–22-én A Magyar Demokrata 
Fórum II. Országos Gyûlése.  Bíró 
Zoltán elnök felmentését kéri. Az 
MDF Országos Gyûlése Für Lajost 
jelöli köztársasági elnöknek és Antall 
Józsefet választja a párt elnökévé. 

 23-án Országszerte megemlékezé-
seket tartanak az 1956-os forradalom 
33. évfordulóján. Délben a Kossuth 
téren Szûrös Mátyás, az Országgyû-
lés elnöke, ideiglenes köztársasági el-
nök a Parlament erkélyérŒl kikiáltja 
a Magyar Köztársaságot.

26-án Bush amerikai elnök aláírja  
a döntést, Magyarországnak 1989. no-
vember 1-jétŒl biztosítják a legna-
gyobb kereskedelmi kedvezményt. 
November
9-én A berlini fal ledöntése.
AuMÉ Csapó E.: CselekvŒ emigrá-

ció Már az a kérdés, meg tudunk-e 
felelni a várakozásnak, amit a nemzet 
elvár az emigrációtól. 

19-én  Hazánk egymilliárd dolláros 

rövid lejáratú gyorssegélyt kap a 
Közös Piactól. 

 20-án A kormány lemond a Rádió 
és Televízió felügyeleti jogáról, és a 
feladattal egy 15 tagú felgyelŒ bizott-
ságot bíz meg.  

23-án Az MSZP elnöksége úgy dönt, 
hogy megszüntetik a Next 2000 Kft. 
mûködését, átadják az államnak a 
kezelésükben lévŒ pártüdülŒket, a 
Politikai FŒiskolát, Társadalomtudo-
mányi Intézetet. 

26-án Az elsŒ országos népszavazás 
Magyarországon – az ún. „négyigenes 
népszavazás”. A szavazásra feltett 
négy kérdés közül ekkorra már csak 
a köztársasági elnökválasztás maradt 
aktuális. A szavazásra jogosultak 58 
százaléka vesz részt a népszavazáson, 
és a résztvevŒknek csupán 50,07 
százaléka szavaz igennel a parlamenti 
választások utáni (az Országgyûlésen 
történŒ) elnökválasztásra. 

28-án Helmut Kohl nyugatnémet 
kancellár parlamenti beszédében – 
Modrow keletnémet miniszterelnök 
javaslatára reagálva – meghirdeti a 
két német állam egyesítése program-
ját. 

NemzetŒr  Tollas Tibor: A szabad-
ság sajtója él! 

Hazatért a SzER és a NemzetŒr 
December

2–3-án A sorsdöntŒ szovjet-ameri-
kai (Gorbacsov és Bush) csúcstalál-
kozó egy Málta partjainál horgonyzó 
hajón. A hidegháború korszakát le-
zárja a megegyezésük: a Nyugat gaz-
dasági segítsége és a reformok támo-
gatása fejében a Szovjetunió lemond 
a közép-és kelet-európai országok 
feletti ellenŒrzésrŒl.  

7-én AuMÉ Csapó E. vezércikke: 
Lesz-e újra Közép-Európa? Ma a cse-
lekvŒ létezés már nemcsak értelme, 
de egyedüli menedéke is ennek a 
meggyötört nemzetnek.

9-én Az Európa Tanács nyilatkozatot 
tesz közzé a közép- és kelet-európai 
változásokról: „...kifejezésre jut a 
szabadság és demokrácia, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, a jólét, a 
szociális igazságosság és a béke iránti 
erŒs vágy... Egy ilyen mélyenható és 
gyors változás a nyitás és reform 
Gorbacsov által bevezetett politikája 
nélkül nem lett volna lehetséges...”

14-én AuMÉ Csapó E.  A pártpoli-
tika veszélyei  Ez az elit már nem fél 
a többpártrendszertŒl sem. 

Harang címmel új családi, vallási, 
kulturális, társadalmi hetilap indult. 
FŒszerkesztŒje Pethô Tibor, fŒszer-
kesztŒ-helyettese Komlós Attila. 

Párizsban megjelent az Irodalmi 
Újság utolsó száma. 

16–19-én Temesvárott több ezer 
tüntetŒ megakadályozza a rendszert 
nyíltan bíráló Tôkés László reformá-
tus lelkész kilakoltatását. Az este folya-
mán a Ceausescu-ellenes tüntetés a 
brutális rendŒrségi beavatkozás hatá-
sára tömegdemonstrációba megy át, 
amely más városokban is folytatódik,   
Romániában kitört a forrada-lom. 

18-án Megalakul a Vajdasági Ma-
gyarok Demokratikus Közössége 
(VMDK)

21-én A Bukarestben összehívott 
nagygyûlés föllázadt a hazugon szó-
nokló diktátor ellen, elûzte a pulpitus-
ról és a hatalomból. A Temesváron 
kitört, országossá vált fölkelés a tota-
litárius Ceausescu diktatúra végnap-
jaihoz vezetett. A Román Emigránsok 
Szövetsége emigráns kormány meg-
alakítása mellett dönt Rómában.

A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (2)
MAGYAR ÉLET 2016. szeptember 15.8. oldal
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9. oldal

Kolozsváron megalakul a Romániai 
Magyarok Demokratikus Szövetség 
(RMDSz) ideiglenes IntézŒbizottsága. 
Elnöke Domokos Géza, tiszteletbeli 
elnöke Tôkés László. 

25-én Bukarestben egy katonai tör-
vényszék rögtönítélŒ döntése nyo-
mán, azonnal kivégzik a diktátor 
Nicolae Ceausescut és feleségét.

28-án AuMÉ Csapó E. vezércikke: 
Újévi gondolatok Olyan kormányt 
akarunk, ami nem a nagyvállalatok 
alkalmazottja, hanem az ország érde-
keinek elszánt védelmezŒje.

Háttér olvasmány
Újévi gondolatok

Most megjött az ideje Európa 
átrendezésének. Nem vár-

hatnak tovább, mert a 
kommunizmus megbukott.

A huszadik század második felét az 
európai mozdulatlanság jellemzi. Eu-
rópa mindmáig lényegében abban a 
politikai és katonai állapotban van, 
amit a háborús összeomlás létreho-
zott. Az összeomlásban kevés különb-
ség volt a gyôztes és a vesztes oldalon 
harcoló országok sorsa között. Lehet-
tek bár különbségek, viták, ha tetszik 
háborús feszültség is Amerika és a 
Szovjetunió között, de az európai 
zsákmány fölött mindvégig teljes 
egyetértés volt közöttük. Washington 
saját (hirdetett) elveinek elárulása 
árán is megmentette Moszkva szá-
mára Magyarországot 1956-ban, ami-
bôl többek között logikusan követke-
zett, hogy késôbbi közös terveiknek 
az 1945-ös állapotból kell majd kiin-
dulniuk. 

Mos megjött az ideje Európa átren-
dezésének. Mármint az ô részükre, 
mert ha tovább várnak vele, Európa 
önmaga lép elô a változás igényével. 
Nem várhatnak tovább, mert a kom-
munizmus megbukott. Megbukott 
mint politikai eszme és megbukott 
gazda-sági rendként is. Nem várhatja 
meg Amerika, hogy hatalmi part-nere 
mint állam is összeomoljon. Tehát, 
most ismét, harmadszor is, meg kell 
menteni a Szovjetuniót, nemcsak 
gazdaságilag, de imperialista étvá-
gyát is ki kell elégíteni, mert „az a 
birodalom nem ismeri ezt a szót: 
elég”.  (Kossuth-idézet.)

Nyugat és Kelet rendszereinek 
egybeolvasztása csak úgy lesz lehet-
séges, ha a Nyugat politikusai megta-
gadják a demokrácia elveit és haso-
nulnak bolsevik szövetségeseikhez. A 
nagyhatalmak jegenyefái túl magasra 
nôttek, és az a nagyhatalom, amely-
nek feladatául adatott, hogy minket 
magyarokat nyomorgasson, ezt a 
nyomorgatást nemcsak szívesen te-
szi, de szláv nacionalista feladatot is 
végrehajt, és magyarok testével és 
vérével eteti éhes kis rokonait, akik-
nek pedig évszázadokon át védelmet 
a magyar fegyverek adtak, népi egyé-
niségük kifejlesztését a szentistváni 
állam türelmének köszönhetik. 

 A két szisztéma mesterségesen 
közeledik egymáshoz. A szovjetvilág 
úgynevezett nagy változásai szépen 
nyesegetik a pártdiktatúra túlzásait, 
kinövéseit. A kínzásokat és gyötrel-
meket félreteszik, mint sztalini túlzá-
sokat, de a pártdiktatúra marad. A 
keleti változásoknak nagy sajtója van.  
Annál csendesebben és alattomosab-

ban folyik a nyugati közeg megvál-
toztatása. Lassú, fábiánszocialista 
módszerrel kilúgozzák a politikai 
életbôl a demokrácia elemeit. 

Századunk köztörténetének jellem-
zôje, hogy a gazdasági élet hajtóerejét 
képezô, értékteremtô, egzisztencia-
építô verseny-kapitalizmust elfojtja, 
megöli a nemzetközi monopol-kapi-
talizmus. A politikai pártok a mono-
pol-kapitalizmus úttörô különítményei 
lettek. A kommunisták, szocialisták 
csak a versenykapitalizmust támad-
ják, a szakszervezetek a szorgalmas 
derék vállalkozókat teszik tönkre 
sztrájkjaikkal, a nagyok persze kibír-
ják. A kommunizmust, a szocialista 
mozgalmakat a monopol-tôke hozta 
létre és tartja életben, száz és száz-
milliókkal. Honnan a sok pénz? Ma 
már az államok a monopolisták adó-
fizetôivé lettek. Az „Új Gazdasági Vi-
lágrend” már létrejött és a politikai 
New World Order most alakul az US–
USSR erôtartalékokon.

Nem az a baj, hogy kialakul egy 
egységes világfórum, ilyen hiányától 
rég szenved a világ, de az a baj, hogy 
a most kialakuló világ kormányzat 
nem önkéntes társulásokból, hanem 
diktatórikusan, fegyveres erôszakkal 
jön létre. Nyíltan hirdeti és népszerû-
síti a média, hogy a nemzetek fel kell 
adják szuverenitásukat a nagyobb 
egység közös kormányzatának. A hír-
ipar a kollektivizmus elvét hirdeti, 
ami csak fedôneve a kommunizmus-
nak.  A  „The New World Order” cí-
mû cikkében a The Australian 1988. 
augusztus 13–14-i számában a követ-
kezô mondatot emelte ki nagybetûs 
szedéssel: 

„Economic union recognises the 
manifest decline of sovereighty. 
Bertrand Russel ateista-szocialista 
filozófus mondása: »Science has made 
unrestricted national sovereignty 
incompatible with human survival. 
The only possibilities are now world 
government or death.«”

Lehet játszani a variánsokkal. Ha 
logikátlannak ítélve nem fogadjuk el 
a történelem tényeit, mert a közpro-
paganda hallgat róla, azt hogy a Szov-
jetunió a New York-i bankárok alapít-
ványa, akkor szemünk láttára (most 
már a hírhálózat szerint is) alakul ki 
az US–USSR tengely, aminek a csapá-
gyait a New York-i bankárok olajoz-
zák. Ez a frigy a sokáig titkolt vi-
szonyból a Reagan-évek alatt a nyílt 
barátság állapotába jutott, és a média, 
se lát se hall, csak áradozik lázas ra-
jongással Gorbacsov kiválóságairól.

„Szinte nincs olyan nap, hogy – 
nemcsak az amerikai, de más nyugati 
lapokban is – ne jelenne meg egy-egy 
Moszkvában járt nyugati politikus 
interjúja, esetleg egy újságíró kom-
mentárja, amely méltatja a történel-
mi jelentôségû átalakulást. … Nyil-
vánvalóan ez a jelenség is hozzájárult 
ahhoz, amit Richard Burt bonni ame-
rikai nagykövet fogalmazott meg a 
Frankfurter Rundschau hasábjain 
megjelent nyilatkozatában. Nevezete-
sen, hogy Mihail Gorbacsov és a 
szovjet külpolitika sokkal népszerûbb 
ma a nyugati közvéleményben, mint 
Ronald Reagan és az amerikai kor-
mány tevékenysége”   – így vissz-
hangzik a nyugati híripar buzgalma a 
Népszabadság 1987. augusztus 15-i 
számában Kanyó András tollából.

A fölhabzó személyi kultuszban már 
nem látható a gulágok sora, a nyo-
mor, a korrupció, a pártdiktatúra, a 

szellemi nihil, az erkölcsi fertô, és 
mindaz ami a kommunizmus velejá-
rója. Nem látható a néhány tucat zsi-
dó disszidens kiszabadulása felvetített 
képének árnyékában százmillió euró-
pai ember koncentrációs tábora.

Sok mindenrôl szó van, például: ho-
gyan fogják elosztani a világ tengere-
it a béke (= az US–USSR kondomi-
nium) megôrzésére, beszélnek Nagy-
Európáról, de arról nincs szó, hogy 
elôbb szabaddá tegyék a leigázott 
országokat. Nincs többé szó a nemze-
tek függetlenségérôl, önkormányzat-
ról, még csak demokráciáról sincs 
szó: a kommunista párt megfelel a 
New York-i bankároknak; az mindig 
is a gazdagok pártja volt. A kommu-
nizmus, ami senkinek sem kell, csak 
úgy tud érvényesülni, ha azt mérhe-
tetlen anyagiak lehetôvé teszik. Épp 
ezért ellene fellépni csak hasonló erô-
vel lehetne, de az antikommunizmus 
részére nincs pénze a nagytôkésnek. 
A kommunizmus ellen csak független 
gondolkozású szellemi emberek áll-
nak ki, és csak munkások fogtak 
fegyvert. 

Most zárul Amerika nyolcéves Rea-
gan-idôszaka. Nyolc évvel ezelôtti 
újévi rovatomban ezt írtam: „Reagan, 
az új elnök a köztársasági párt jelölt-
jeként jutott be, elsöprô gyôzelemmel. 
Az elsöprô gyôzelem alapja a válasz-
tók kommunista ellenes álláspontja. 
A köztársasági párt sem az már, ami 
régen volt, de a közvélemény Carter 
ideje alatt újra meggyôzôdött arról, 
hogy a kiábrándultságból beválasztott 
demokrata elnök esetében a rossz 
lóra tettek. Amerika népe megelégel-
te a sorozatos szovjetbarát elnököket. 
Hogy mit kap Reagannal, azt még 
nem tudni. Az elnök és a nép mellett, 
vagy ha úgy tetszik, felett, ott van a 
szisztéma, az Establishment.”

Reagan ígéretei cím alatt két hétre 
rá így szôttem tovább az aggódó gon-
dolatot:

„Amit Ronald Reagan kifejezett, az 
egyúttal az ország többségének is 
szándéka, és amit helytelenített, az a 
demokrata párti kormánynak, továb-
bá a politikai és gazdasági Establish-
mentnek a szándéka. Ez az Establish-
ment erôlteti a koexisztenciát, détan-
tot, együttmûködést a szovjet tömb 
kormányaival, és velük abban is meg-
egyezik, hogy politikájuk és a nép 
véleménye között éppen olyan nagy a 
különbség, mint a vasfüggöny mögöt-
ti országok hivatalosai és népei kö-
zött. Márpedig, ha Reagannak való-
ban az a nézete–szándéka, amit kife-
jezett, akkor az amerikai belpolitiká-
ban nagyon mozgalmas idôk jönnek, 
mert az Egyesült Államokban a hosz-
szú liberális-demokrata kormányzat 
alatt a szovjetbarát baloldali irányzat 
minden politikai hadállást elfoglalt. 
Ennek az irányzatnak ellenpólusa a 
köztársasági-konzervatív jobboldal, 
amely most, ezzel a választással nagy 
gyôzelmet ünnepel. Az összeütközés 
csak úgy kerülhetô el, ha Reagan el-
nök megszegi ígéreteit, megtagadja 
múltját és cserbenhagyja választóit.”

Nem volt nehéz megjósolni: Reagan 
elnök megszegte ígéreteit, megtagad-
ta múltját és cserbenhagyta válasz-
tóit. Reagan, a színész, eljátszotta az 
elnök-szerepet, jól eljátszotta, szó sze-
rint, ahogy a szövegírók eléje tették.

Csapó Endre
(Magyar Élet, 1989. január 19.
továbbá Ilyen a világ II. kötet)

Kaptunk 
borravalót

Elhasználódnak a függetlenség 
anyagi és lelki tartalékai. Félô, 
hogy a változás az lesz, hogy a 
megszállt gyarmati, kizsákmá-
nyolt állapotunk helyébe, vagy 

mellé, a nyitott piac farkas-
étvágyának leszünk áldozatai.

Bush elnök európai körútja során 
ellátogatott Magyarországra is. Nem 
mindennapi esemény az agyongyö-
tört, gyarmati sorba odalökött kis 
ország részére a nagy tengerentúli 
világhatalom leereszkedô figyelme. 
Az elnök kijelentette Budapesten, 
hogy most „új korszak” kezdôdik. 
Nos, lehet, hogy sok minden másképp 
lesz ezután, de mi úgy érezzük, hogy 
az a korszak, ami részünkre 1945-ben 
kezdôdött, még nem látszik megszûn-
ni, helyét átadni egy újnak, sokkal 
inkább kiteljesedik (vagy beteljese-
dik). 

1945-ben Európa külsô erôk katonai 
megszállása alá került, ami – némi 
módosítással – ún. katonai szövetségi 
rendszerekké kényszerült egybeállni, 
meghosszabbítva a 45-ös megszállók 
„jogait” a kettévágott Európa keleti 
és nyugati részének egymástól való 
veszélyeztetettsége miatti „önvédel-
me” érdekében. Ugyanezen a határon 
kettévált Európa gazdaságilag is. 
Amíg a katonai kettéválás nem jelen-
tett semmit, legfeljebb kollektív 
ijesztgetést, addig Európa keleti felé-
nek alapos kifosztását hozta. 

Ami most változni készül, az nem új 
korszak, mert ahhoz a ’45-ben létre-
jött Európa-felezésben kellene, hogy 
beálljon valamiféle változás. Bush 
elnök reformokról beszélt, meg de-
mokráciáról, de azt is megmondta, 
hogy Magyarország nem lehet anta-
gonisztikus a Szovjetunióval, Gorba-
csovval szemben. Azután tette ezt a 
figyelmeztetést, hogy Gorbacsov ki-
jelentette Párizsban: – Szó sem lehet 
arról, hogy a Varsói Szerzôdés álla-
mai letérnek a szocializmus útjáról. 
Így ha valami itt „új”-nak készül, 
akkor az csak az új módszer lesz a 
fehér ötágú csillag és a vörös ötágú 
csillag Európa-ellenes katonai hábo-
rús szövetségébôl kifejlesztett és 45 
év óta gyakorolt gyámkodás meg-
hosszabbítása terén, az európai mani-
pulált kormányok segédletével. 

Ügyes közjáték volt elvágni néhány 
héttel az elnöki látogatás elôtt két 
helyen a „vasfüggöny” drótkerítését, 
és most bemutatni az elnököt, meny-
nyire örül ennek a „magyarországi” 
fejleménynek. Ilyen jól fejlôdô kom-
munisták megérdemelnek egy kis 
dollársegélyt; szép borravalót kaptak, 
25 millió dollárt. Jól viselkedtünk, 
azért kaptuk. Jól viselkedünk ezután 
is, nem fogjuk emlegetni – mert van 
már elég reális politikai érzékünk –, 
hogy a jövônket most eligazító nagy-
hatalmak agyonbombázták városain-
kat, gyárainkat, katonailag lerohan-
ták, megszállták kétszer is (’56-ban 
is) az országot, elszakították az igaz-
ságosan visszaszerzett magyarlakta 
területeinket, és 45 éve zsákmányol-
nak gazdaságilag, lelkileg, erkölcsi-
leg. Most, hogy a nyomorúság itt 
kopogtat az ajtónkon, 25 millióért 
meg fogjuk ígérni, hogy ezután is úgy 
fogunk viselkedni, ahogy azt kíván-
ják. 

A nagyobb baj azonban az, hogy 
nem is tudunk már másként viselked-
ni. Elhasználódnak a függetlenség 
anyagi és lelki tartalékai. Félô, hogy a 
változás az lesz, hogy a megszállt 
gyarmati, kizsákmányolt állapotunk 
helyébe, vagy mellé, a nyitott piac 
farkas-étvágyának leszünk áldozatai. 
Belekényszerülünk olyan gazdasági 
kalandokba, amiben majd csak a 
kamatok terheit nyögjük, és a meg-
csillanó jövô haszna reményében 
még tovább eladósodik a nemzet, 
hogy végleg megállapodjon szolgané-
pi szerepében. 

Mert egyet ne felejtsünk el: a libe-
rális kapitalizmus csak a profitot érti. 
Ha több hasznot lát a magyarországi 
befektetésben mint másutt, akkor oda 
invesztál. Jó, igaz, hogy ez az útja a 
kollektív termelésbôl kilépni. Bush 
elnök Budapesten jelentette ki az 
állami emberek elôtt, hogy: „Az 
államirányítás nem alkalmas létre-
hozni a gazdasági növekedést” –, de 
az állami gyámkodás hosszú korsza-
kában a gazdasági gyakorlattól telje-
sen elszokott és elmaradt magyarok 
miként fognak talpukon megállni ab-
ban a farkastörvényû tülekedésben, 
ami a világgazdaságban folyik? Na-
gyon félô, hogy veszélyes esztendôk 
következnek az ország népére. 

Az egyesült Európa a keleti rész 
számára még nagyon messze van. 
Nekünk, a tízmilliós kisországon kívül 
nagy gondunk a környezô államokban 
élô négymillió hadizsákmány-magyar 
sorsa is. Lehet, hogy a majdani egye-
sült Európában a határok úgy felol-
dódnak majd, hogy a Kárpát-medence 
magyarjainak együttélése helyreáll, 
de ez még nagyon soká lesz. És ezt 
tudják az utódállamok nacionalista, 
beolvasztó rendszerei is, azért sietnek 
befejezni a mûvet és elzárkózni 
nagyra tágult határaik közé. Az, hogy 
a magyarság megmaradjon az elkö-
vetkezendô 50–100 évben, és ne 
zsugorodjon nyelvi szigetté, ahhoz 
hogy a hajdani határok nélküli Kár-
pát-medencében újra szellemi és gaz-
dasági expanzibilitást fejthessen ki, 
mint a múltban, ahhoz nagyon sok 
mindennek meg kell változni otthon, 
és bent a lelkekben.

Ha nincs is új korszak, de van, ill. 
jön új konstelláció, amiben meg kell 
tudni állni, és helyt kell tudni állni. A 
magyar emigrációnak ne az legyen a 
feladata, hogy elôsegítse a magyar 
nép szétvándorlását, hanem az, hogy 
segítséget nyújtson arra, hogy a gaz-
dasági lehetôségeket magyarok hasz-
nálják ki. Valahogy azt kell megtanul-
nunk, hogy többé nem Kelet mellé 
állunk, nem Nyugathoz vágódunk, 
hanem magyar fajtánk össz-érdekeit 
tekinjük mindenek felett.

Csapó Endre
(Magyar Élet, 1989. július 20. 

továbbá Ilyen a világ II. kötet)
***

Azzal kezdtük, hogy a legmozgalma-
sabb, legizgalmasabb év volt az 1989-
es év, amikor megváltozott a világ 
politikai szerkezete... Magyarorszá-
gon már parlamenti, polgári rend felé 
araszolt az egypártdiktatúra elitje, az 
államvagyont már sajátjukként kezel-
ték, a külföldi tŒke esélyt látott a vál-
tozásban, ugyanakkor Bush és Gorba-
csov még a tervezett Új Világrendet 
építette. Nehéz is lemondani egy év-
százados tervrŒl, nehéz elhinni, hogy 
amikor minden kialakulni látszik, a 
szovjet állam szétmállik.                 

2016. szeptember 15. MAGYAR ÉLET
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. szeptember 18-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola a 

szokásos helyen
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) 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. szeptember 18-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.szeptember 18-án 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 18-án 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 18-án (minden hónap harmadik 

vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinczés 
Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 

University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2016. szeptember  de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 
vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2015/2016. pénzügyi évben. 

Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosokat, Szatmári Istvánt 

vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.

Képek a Nth. Fitzroy-i Magyar Református 
Templom Apák Napi Istentiszteletérôl

Vasárnapi iskolások felolvasnak egy-egy imát

Az egyházi  kórus elsô fellépése

Vasárnapi iskolások az Istentiszteleten



Tíz tény, amit talán nem tu-
dott Szulejmán szultánról

Az atv.hu már korábban írt arról a 
tervrôl, mely szerint Szigetváron, a 
török ostrom 450. évfordulóján nem a 
hôs várvédô Zrínyi Miklósnak, ha-
nem elsôsorban a hódítóként érkezô 
Szulejmán szultánnak kívánnak --- 
több sajtóhír szerint török és magyar 
kormányzati támogatással --- emléket 
állítani. Újra felépítenék többek között 
az úgynevezett csonka minaretet, és 
zarándokhelyet hoznának létre az ost-
rom közben elhunyt török uralkodó 
tiszteletére. Szulejmánra a török tör-
ténelem --- beleértve a mai török ve-
zetést --- az Oszmán Birodalom leg-
nagyobb hódítójaként tekint. Ennek az 
árát azonban elsôsorban Magyarország 
fizette meg: a szultán nemzetünk 
egyik legkönyörtelenebb pusztítója 
volt, akinek gyilkos terrorja évszáza-
dokkal megelôzte az Iszlám Állam és 
más terrorosztagok véres hódításait. 
A Hetek cikke.
1. Nevéhez fûzôdik az önálló magyar 

államiság megdöntése, amely a ma-
gyar történelmet évszázadokra kény-
szerpályára szorította. Miután az álta-
la irányított mohácsi csatában meg-
semmisítette a magyar haderôt, és II. 
Lajos király életét vesztette, majd 
1541-ben elfoglalta a fôvárost, Budát, 
ennek következtében megszûnt a kirá-
lyi udvar, így Magyarország irányítása 
hosszú idôre külföldre, Bécsbe helye-
zôdött, ami számos súlyos következ-
ménnyel járt.
2. A tények alapján ô tekinthetô Ma-

gyarország egyik legnagyobb pusztí-
tójának az ország 1100 éves történelme 
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során. Uralkodása a szakadatlan hábo-
rú és rombolás negyvenöt esztendejét 
jelentette az országnak. Ilyen hosszú 
idôn át tartó hatalmas mértékû pusz-
títást az ország egyetlen ellensége 
sem okozott. A Batu kán vezette tatár-
járás egy bô éven át tartott 1241-42-
ben. A náci német megszállás, a nyilas 
rémuralom és a szovjet felszabadítás 
pusztításai is egy borzalmas esztendôn 
át tartottak 1944 tavaszától 1945 tava-
száig. Szulejmán elsô hadjáratát 1521-
ben azonnal Magyarország ellen indí-
totta. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen 
a föld ellen vezette már súlyos betegen 
1566-ban, és Szigetvár ostroma során 
fejezte be földi pályafutását 72 éves 
korában. Egyik legfôbb életcéljának 
Magyarország leigázását tekintette: 
1521 és 1566 között hét hatalmas had-
járatot indított Magyarország újabb és 
újabb területeinek bekebelezéséért. 
Hadmûveletei során falvak százait 
gyújtatta fel, városok hosszú sorát lö-
vette rommá, égettette fel. Ez történt 
Szigetvárral is, amelynek elsô módsze-
res szétlövetôje, felégetôje, leromboló-
ja éppen Szulejmán volt. Ezért meg-
döbbentô, ha az ô tiszteletére akar-
nak napjainkban dzsámit és mina-
retet emelni Szigetváron.

Szulejmán seregének pusztításairól 
egybehangzó leírásokat adnak a kora-

Szulejmán szultán - egy korábbi 
migránshullám

Akkor még ellenálltunk - most önként, 

birka módra hajtunk fejet elôttük.
beli török és magyar beszámolók. A 
szultán gyôzelmi jelentése az 1526-os 
hadjárattal kapcsolatban a következô-
ket mondja: „A hit harcosai elszéledvén 
az országnak minden része és tájéka 
felé, bárhol találták az alávaló gyauro-
kat, akár mezôn, akár hegyekben, 
közülük a férfiakat a kardok és nyilak 
áldozataivá tették, a nôket és gyerme-
keket pedig fogságba hurcolták, lakó-
helyeiket feldúlták és felégették, s ôk 
maguk megrakodtak töménytelen 
zsákmánnyal és mindenféle javak-
kal.”

1532-ben Brodarics István, a mohá-
csi csatát is megjárt királyi kancellár, 
akit Szapolyai János király a Bécs 
elleni hadjáratából visszavonuló Szu-
lejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak 
alapján a következôket jelentette a 
szultáni sereg pusztításairól: „Ször-
nyen romboltak, égettek és öldököltek, 
az embereket korra és nemre tekintet 
nélkül elhurcolták.”
3. A szultán emberéletben is hatalmas 

veszteségeket okozott Magyarország-
nak. Uralkodásának négy és fél évtize-
de alatt a nem szûnô háború és pusztí-
tás során magyarok tízezreit ölték 
meg, és százezres nagyságrendben 
hurcolták el ôket rabszolgaságba az 
országból. 1530 ôszén Oláh Miklós, 
Mária királynénak, II. Lajos özve-
gyének titkára a követke-zô képpen 
számolt be Erasmusnak, a híres hu-
manistának Mehmed bég, nándor-
fehérvári kapitány Magyarországra 
betört tízezres seregének pusztításai-
ról: „. a teherbíróbb, életerôsebb fér-
fiakat és ifjakat, tizenötezernél többet 
fogolyként Törökországba indított. 
Amikor Thurzó a török eltakarodása 
után kiment, hogy szemügyre vegye, 
milyen kegyetlenségeket követtek el, 
több mint ötszáz, részben karddal le-
mészárolt, részben földhöz csapdosott 
kisgyereket talált ott holtan. Talált 
közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy 
lélegeztek, ezeket --- mélyen megren-
dülve a félholt apróságok iránti szá-
nalomtól és a törökök bestialitása 
miatt ---- kocsin várába, Semptére 
vitette.”
4. A szultáni iratokban rendszeresen 

megvetô, becsmérlô hangnemben 
beszélt Magyarország lakosairól. A 
Mohács utáni gyôzelmi jelentésében 
például a magyarokat a következô sza-
vakkal minôsítette: „szemtelen és 
becstelen magyarság”, „alávaló átko-
zottak”,„feslett életû gonoszok”, „tév-
hitben élô gazok”, a magyar katonákat 
pedig „ördöggel cimboráló dögök”-nek 
nevezte.
5. Látványos külsôségek között mé-

szároltatta le magyar hadifoglyok ez-
reit. A magyar hadifoglyok tömeges 
lenyakazására a mohácsi csatát követô 
napon került sor, Szulejmán gyôzel mi 
ünnepének keretében. A szultán 
arannyal bevont trónusán ülve fogadta 
fôtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta 
számukra a kitüntetéseket, majd a vö-
rös szultáni sátor körül felsorakozó 
oszmán vezérkar tagjai elé odavezet-
ték a mintegy kétezer láncra vert ma-
gyar hadifoglyot és valamennyiüknek 
fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy 
Szulejmánnak ez a brutális tette 
messze felülmúlja napjaink Iszlám 

Államának eddigi legkegyetlenebb tö-
meges kivégzését, amelynek során 
mintegy kétszázötven foglyot nyakaz-
tak le.
6. Az ország lakossága ellen tudatosan 

alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. 
Ezt nemcsak katonai megfontolásból 
tette, hanem ezt diktálta számára val-
lása is. A Korán 8. szúrájának (feje-
zetének) 60. verse ugyanis arra szólítja 
fel az iszlám követôit a nem muszlim 
emberekre vonatkozóan, hogy „keltse-
tek félelmet bennük!” Seregének 
szerves részét alkották a könnyûlovas 
martalóc csapatok, az akindzsik, aki-
knek a neve is azt jelenti: „égetô, dúló”. 
E „hitharcosok” borzalmas pusztításai, 
brutális kegyetlenkedései nem csupán 
a zsákmányszerzést szolgálták, hanem 
azt is, hogy az újabb és újabb területek 
megszerzését félelemkeltéssel is elô-
készítsék. Várak, városok feladását is 
kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek 
siettetni.

A már elfoglalt területek lakosságát 
is félelemben kívánták tartani. Az 
adók serény beszolgáltatása érdeké-
ben nem egyszer „nyársba vonással”, 
azaz karóba húzással fenyegették meg 
a késlekedô falvakat, elrettentésül hi-
vatkozva olyan falvakra, ahol már be-
váltották fenyegetésüket.

7. Az uralma alá került hatalmas terü-
leten példátlan és szisztematikus rab-
lás zajlott, amelyhez foghatót se elôtte, 
se utána egyetlen hódító hatalom sem 
hajtott végre az országban. Minden 
nemesember, városi polgár és a ke-
resztény egyház is elvesztette a föld 
tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli 
birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt 
országrész mintegy 80 százalékát ka-
tonai szolgálat fejében török lovas-
katonák kapták meg, ezek fôleg a fal-
vak területei voltak. A meghódított 
területek legértékesebb része, mint-
egy 20 százaléka a török kincstár ke-
zelésébe került. Ide elsôsorban a kü-
lön bözô városok tartoztak. Mindez 
többnyire a települések hanyatlását 
eredményezte. Mivel a török kormány-
zat számára a jól karbantartott, gon-
dozott város képe nem jelentett érté-
ket, a városok hamar nagyon elha-
nyagolt, lepusztult állapotba kerültek.

Jól mutatja ezt az egykori királyi 
fôváros, majd az egész hódoltság köz-
pontjává tett Buda állapotát bemutató 
leírás 1555-bôl.

A Fugger bankház megbízottja Hans 
Dernschwam a következôket írta az 
egykori polgárházak, paloták látvá-
nyáról: „A házak sorban, egymás után 
beomlanak. Építkezésnek nyoma 
sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó 
meghúzhassa magát az esô és a hó elôl. 
A nagy, tágas termeket, szobákat is-
tállószerûen kôbôl-agyagból-fából ösz-
szeeszkábált cellák tömegére dara-
bolták fel. Pincékre nincs szükségük. 
Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját 
házának senki sem ura és gazdája. A 
házak egytôl egyig disznóólakká vál-
tak. Annyira körülépítették ôket, hogy 
az ember jószerivel rá sem ismer a 
kapukra és a nagy hintóbejárókra. 
Ugyanis a házak elé --- mi több, a há-
zakhoz tapasztva --- ereszalját, zsib-
árus bódékat építettek, melyekben a 
kéz mûvesek török módi szerint a nyílt 

utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger 
urak házában most a török kincstartó 
lakik. A ház elôtt fából épített lóistálló, 
amely egészen a városházáig elnyú-
lik.”
8. Az általa elfoglalt területeken a 

megmaradt lakosság súlyos és tartós 
elszegényítését eredményezô gazda-
sági berendezkedést honosított meg. 
Egyrészt ô vezette be a szpáhi rend-
szert. A magyar tulajdonosoktól elvett 
földek döntô részét katonai szolgálat 
fejében használó szpáhik egyike sem 
tudhatta, hogy mikor helyezik át má-
sik birtokra, ezért nem fektetett be a 
gazdaságába, nem fejlesztette birto-
kát, hanem abban volt érdekelt, hogy 
amíg ô használja az adott birtoktestet, 
addig is minél nagyobb hasznot tudjon 
belôle húzni. Ez kíméletlen rablógaz-
dálkodáshoz vezetett szerte a hódolt-
ság területén. A szpáhi földesurak a 
jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot 
és különféle terményjáradékot szed-
tek, hanem a legkülön bözôbb egyéb 
címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni 
tôlük. Így például házasságkötéskor 
fizetni kellett a menyasszonyért stb. A 
török földesurak mellett nagy nyomor-
gatója volt az itt élô lakosságnak 
Szulejmán török államapparátusa is.

Jól mutatja ezt, hogy az állami adó 
török nevébôl a „haradzs”-ból új ma-
gyar kifejezés született, a „harácsol-
ni”.
9. Tudatos megtévesztéssel, barátsá-

got színlelve, tárgyalás ürügyén hí-
vatta magához 1541-ben a csecsemô 
János Zsigmond magyar király 
egyik gyámját, Török Bálintot, 
hogy ott elfogja és az isztambuli hír-
hedt Héttoronyba zárassa élete végé-
ig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, 
hogy az 1956-os forradalom idején a 
szovjetek szintén tárgyalás ürügyén 
hívatták fôhadiszállásukra Maléter 
Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán 
a tárgyalások megkezdése után Szerov 
tábornok, a KGB elnöke berontva a 
terembe fogságba vitesse a magyar 
vezetôt.
10. Ellensége, pusztítója és elnyomója 

volt a kereszténységnek. A keresztény 
templomok egy részét már a hódító 
hadjáratok során elpusztíttatta. A 
megmaradottak jelentôs részét me-
csetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, 
de voltak olyanok is, amelyeket is-
tállóvá tettek. A keresztények kezén 
hagyott templomok használatáért te-
temes összegeket kellett fizetni a tö-
rök hatóságoknak. A harangok hasz-
nálatát mindenütt megtiltották. Új 
templom építését, a régiek kijavítását 
csak hitványabb anyagokból engedték 
és torony nélkül.
Kiegészítés:
--- A török uralom alatt Magyarország 

népessége kb. 4 millióról 1,5 millió 
fôre csökkent.

---- A 8. pont miatti szemlélet ered-
ménye, hogy a török katonák kisaj-
toltak a meghódítottakból annyi  jö-
vedelmet, amennyit csak tudtak.

--- A török hadsereg téli ruhával nem 
rendelkezett, ezért felénk csak jó idô-
ben tudott hadat viselni. A fel- és 
visszavonulási sebességet ismerve, 
észak felé nem tudott már lényegesen 
messzebb hódítani, mert a közeledô 
ôszi rossz idô miatt vissza kellett vo-
nulniuk délre, csak a rendfenntartó 
embereik maradtak itt. A szultán min-
den évben más felé hódított. A Habs-
burgok ellenfelei (Velenceiek, fran-
ciák stb) is befolyásolták a szultánt, 
hogy mikor indítson háborút ellenünk.

Kulcsár Árpád / Hetek
(A szerzô történész)

Megkezdôdtek a Zrínyi-emlékév 

központi programjai
Valószínûleg soha nem találják meg Zrínyi Miklós szigetvári védô sírját 

– közölte Katona Csaba történész az M1 aktuális csatorna mûsorában.
Azt mondta, a hadvezér végsô nyughelyérôl nem születtek pontos 

feljegyzések. Elképzelhetô, hogy tömegsírba került, de ha nem, akkor is 
jelöletlenbe.

Katona Csaba I. Szulejmánról is beszélt. Közlése szerint a Szigetvár ostroma 
alatt elhunyt török szultánt elôször Magyarországon temették el, késôbb 
azonban preparált holttestét Isztambulba vitték. Így fordulhatott elô, hogy 
két sírhelye is volt. Hangsúlyozta, hogy Szulejmán megítélését kétfelé kell 
választani: kiemelkedô államférfi volt, a magyar történelemben ugyanakkor 
negatív szerepet játszott, mert hódítóként érkezett.

Pécsett négynapos nemzetközi emlékkonferenciát tartanak Zrínyi Miklós 
halálának 450. évfordulóján. Ennek során több irányból közelítik meg 
Szulejmán életmûvét, és megvizsgálják, milyen helyet foglal el a szultán a 
különbözô nemzetek történelmi emlékezetében – mondta.

A miniszter szavai szerint Szigetvár másik üzenete a béke és az egymás iránti 
tisztelet, amelyet helyben az emlékpark, Zrínyi és Szulejmán emlékmûve hirdet. 
Európa története sokáig a háborúk története volt, ma az Alaptörvényünkkel 
valljuk, hogy tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre 
törekszünk a világ minden nemzetével – mutatott rá, kiemelve: Törökország és 
Magyarország ma szövetségese egymásnak, a cél ennek erôsítése, nem pedig 
gyengítése.
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KRÓNIKA
jóval a program megkezdése elôtt, 
hosszú sor állt a konyha ablaknál, hogy 
vacsát rendeljen, de a bár személyzete 

is alig gyôzte kiszolgálni a szomjas 
vendégeket. A közönséget a Nyugdíjas 
Klub titkára Rumincik Zsuzsa üdvö-

zölte. A színes, változatos mûsort a 
Brisbane-i Magyar Ház Tulipán tánc-
csoportja nyította meg Kovács Vero-
nika vezetésével. Kétségtelen a leg-
nagyobb sikert V. Molnár Judit 
operett primadonánk aratta a kitûnôen 
összeállított programjával. Az est 
meglepetés mûsorszáma a Vagabundy 
trió: Stefan Piccikattó --- Tomasso --- 
Juliano humoros, briliánsan elôadott 

zeneparódiája volt, amelyet a közön-
ség nagy tapssal jutalmazott.A gazdag 
tombolatárgyak kihúzása után a 
HUNS duó szolgáltatta záróráig a 
talpalávalót. Külön említést érdemel a 
Nyugdíjas Klub és a Panorama Társ-
klub kitûnô, gördülékeny szervezése, 
melyet a vendéglátók külön megkö-
szöntek.

T. B. 

Magyar Est a Gold Coaston.
A Nyugdíjasok Hete alkalmából a 

Gold Coast-i Nyugdíjas Klub a Pano-
rama Világklub gold coasti Társklub-
jával karöltve a G.C.-i Német Klubban 
Magyar Estet rendezett. A jóelôre 
meghírdetett rendezvényre augusztus 
13-án került sor, amelyre több, mint 
kétszáz érdeklôdô jelent meg. Már 

Bemutatkozás
Cseke-Császár Dóra 25 éves egye-

temista lány vagyok, Zala megyében, 
Lentiben nôttem fel, majd érettségi 
után a fôvárosba a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Kereskedelmi, Ven-
déglátó-ipari és Idegenforgalmi kará-
nak Turizmus-vendéglátás szakos 
hallgatója lettem, tanulmányaimat az 
óta itt folytatom.

Az egyházközösségen keresztül ke-
rültem kapcsolatba a 362. számú Szent 
Mihály cserkészcsapattal, ahol cser-
kész fogadalmat tettem. Lelkesen 
részt vettem a mozgalom munkájában, 
a heti összejöveteleken. és az élmé-
nyekben, gazdag táborokban is.

Az egyetem megkezdéséig mindenna-
pos mûvészeti képzésre jártam. Ennek 
keretei között 5 évig hegedültem, 9 

évig kórusban énekeltem, illetve egyé-
ni és társas énekléssel foglalkoztam. 
Óvodás korom óta a mai napig aktívan 
foglalkozom néptánccal, amely meg-
határozó szerepet tölt be az életemben. 
A magyar néptánc alapjaival a Kerka 
Néptáncegyüttes tagjaként ismer-
kedtem meg, 2010-tôl pedig a Szent-
endre Táncegyüttes aktív tagja va-
gyok. Rendszeresen járok tánctábo-
rokba és táncházakba is, ahol egyre 
több tájegység táncával, dallamvilá-
gával és dalaival ismerkedhetek meg. 
A táncházakban már többször felkér-
tek tánctanításra is.

Szeretem az új kihívásokat, szeretek 
tanulni, tanítani, új embereket megis-
merni. Úgy érzem, hogy a Kôrösi Cso-
ma Sándor Program minderre lehetô-
séget ad. Azért jelentkeztem a prog-
ramra, mert fontosnak tartom Ma-
gyarország és a világban élô magyar-
ság összetartozását. 

Fogadószervezetem a 63. számú Tor-
may Cecile leánycserkészcsapat. Sok 
program vár rám és az egész csapatra, 
s csak remélni tudom, hogy az elkö-
vetkezendô fél évben tudunk egy-
mástól tanulni, illetve tudunk egymás-
nak segíteni, ami a jövôben mindenki 
hasznára válik. Úgy érzem, hogy egy 
tartalmas fél év elôtt állok. Számos 
program, mûsor, esemény van kilá-

tásban, melyekre a felkészülést már 
ideérkezésem óta elkezdtem, elkezd-
tünk. Nagyon vártam az elsô cserkész 
Anna bált, ami nagyon jól sikerült. Az 
augusztus 20.-i mûsort, az apák napi 
ünnepséget, és persze az október 23-ai 
mûsort pedig már elkezdtük szervezni. 
Amikor idôm engedi, a helyi tánccso-
portok munkájába is besegítek, és az 
eddig szerzett tudásomat, igyekszem a 
lehetô legjobb módon átadni az embe-
reknek.

Önzetlen szeretet
Dr. Kalotay Eszter itt járt Melbo-

urne-ben. Augusztus 28-án reggel el-
ment a Szent István templomba fiával 
Egonnal és délben a Szent Colman’s 
templomba, misére. Böjte Csaba 
testvér legújabb könyvét akarta meg-
osztani a Melbourne-i magyar közös-
séggel, ez úgyahogy sikerült is. Kö-
szönet Misi atyának és Galambos 
Imolának.

Dr. Kalotay Eszter már tíz éve elkö-
telezte magát a Szent Ferenc Alapít-
vánnyal, ahol nemcsak a gyermekek 
fogait teszi rendbe (fogorvos lévén), 
hanem  Böjte Csaba testvér írásait 
fordítja angolra. Az Alapítvány Face-
book-jának a szerkesztése, összeállí-
tása teljesen egyedül neki köszönhetô. 
Ezenkívül az ausztráliai és a tasmá-

niai magyarsággal tart kapcsolatot és 
összefogja a Szent Ferenc Alapítvány 
jelenleg 2200 fônyi gyermekei szá-
mára adakozó jószívû emberek tábo-
rát. A fogászatban szükséges anyago-
kat ausztrál cégtôl kapja és voltak és 
vannak más nemzetiségû kapcsolatai, 
akik szintén az adakozók táborát nô-
velik.

Az ô szerepét az Alapítvány életé-
ben missziós szolgálatnak lehet be-
tudni. A teljes önzetlenség, szeretet 
nyilvánul meg minden cselekedeté-
ben. Nagyon sok esetben anyagilag is 
nagyban hozzájárul a fogorvosi ellá-
táshoz (fogorvosi anyagok), valamint 
a Bank befizetésekhez.

Példakép lehet sokak számára, szá-
momra mindenképpen az.

További munkájához a Szent Ferenc 
Alapítványnál erôt és egészséget 
kívánok, mert minden más adva van 
nála.

B.L.

Isten áldja meg azokat, akik a Szent 
Ferenc Alapítványt már hosszú évek 
óta, önzetlenül támogatják: Losonski 
Ferenc és Claudia+, Hegedûs Szíl-
vi+, Káldy Gabriella+, Galcsik 
Victória+ Éva Mobbst+, Pálos 
Enikô+, Szegi Kató+, Szabó Róbi 
és Pityú+, Simkó Margit+ Kiss Ol-

ga+, Sipos Ilona+, Dr. G. Nagy, 
Hanna J. Prekopt+, NN.2+, Szu-
kics Gyula (szeretett feleségének 
Margitnak emlékére) Miss Juliana 
Szabadai, Dobozy István Adelaide, 
Susan Hase+.

Számlaszám változatlan: Dr Eszter 
Kalotay ATF Bojte Csaba OFM NAB 
Lane Cove, BSB number: 082254 
Account number: 821070989 (savings 
account)

Elérhetôségem: 
Email  drekalotay@gmail.com 
0421 528 634 mobil számom
Hálás köszönettel:

Dr. Kalotay Eszter 
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magamból, olyannyira, hogy utána 
hánytam a melegítômedencénél. Ha 
azt mondják, le fognak lôni, akkor sem 
tudtam volna gyorsabban úszni. Ezt 
tudja tenni a sportoló, és onnantól 
kezdve felemelt fejjel azt kell tudni 
mondani, hogy ma ennyi volt. 

Orbán Viktor szerint 
Budapest a megfelelô 

város a 2024-es olimpiára
Orbán Viktor miniszterelnök szerint 

Budapest a megfelelô város a megfe-
lelô idôben és a megfelelô helyen ah-
hoz, hogy 2024-ben házigazdája legyen 
a nyári olimpiának.

A kormányfô a riói játékokon, az ál-
lamalapítás alkalmából a Magyar Ház-
ban rendezett ünnepségen elôbb arról 
beszélt, hogy kicsit furcsán érzi ma-
gát, mert sosem gondolta volna, hogy 
Rio de Janeiróban, egy talpalatnyi Ma-
gyarországon ünnepelheti majd Szent 
István ünnepét. Mint mondta, különö-
sen nagyszerû, hogy az olimpia idejére 
esik ez az ünnep, hiszen a XX. század-
ban számtalanszor, a nehéz idôkben, 
mikor a magyarok az identitásukat 
keresték, a túlélésért küzdöttek, az 
emberek egyetlen örömünket a sport-
sikerekben, az olimpiai sikerekben ta-
lálták meg, csak a sportpályán mutat-
hatták meg eltökéltségüket, és láthatták 
az ország zászlaját magasan lobogni.

Amint Orbán Viktor jelezte, jelképes, 
hogy, Rióban ünnepelhet, ahol az 
olimpiai mozgalom is lefektette új 
irányvonalát, s a magyarok, akik az 
egyik kezdeményezôi voltak ennek az 
új irányelvnek, most megmutathatják 
tehetségüket, bátorságukat és az el-
szántságukat, a magyar nemzet szép-
ségét az egész világnak.

A miniszterelnök angolul tartott be-
szédében kifejtette, Budapest azért a 
megfelelô város, mert az olimpiai ren-
dezéssel járó fejlesztések - mint pél-
dául az új utak, vasútvonalak, vagy 
zöld területek, kulturális és sportlé-
tesítmények építése - által igazi XXI. 
századi körülmények fogadnák a 

szurkolókat. Mint azt elmondta, két 
zónában 27 versenyhelyszín várná a 
szurkolókat, amelyek a belvárostól 
maximum hat kilométerre helyezked-
nek el. Hangsúlyozta, a magyar 
lakosság kilencven százalékának 
nagyjából 90 perc alatt elérhetô lesz 
minden versenyhelyszín. A tervek 
szerint az egész fôváros egy nagy 
olimpia parkként funkcionálna, ezáltal 
pedig az egész olimpia egy hatalmas 
sportfesztivál lenne.

Orbán Viktor a megfelelô koncep-
cióról szólva elmondta, a budapesti 
rendezés az ötkarikás mozgalomnak is 
egy új alapot adna, hiszen ez lehetne az 
elsô igazi közép-európai olimpia, rá-
adásul, ha egy közepes méretû város 
közepes költségvetéssel rendezhetne, 
akkor a hasonló méretû városok is 
reménykedhetnének a jövôben. 

A miniszterelnök kifejtette, jó idôben 
is kapná Budapest a lehetôséget, hi-
szen alig három évtizede lesz annak, 
hogy az ország megszabadult az ön-
kényuralomtól.

A rendezvényen részt vett Thomas 
Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) elnöke is, aki kiemelte: Magyar-
ország ugyan népességét tekintve ki-
csi, de a sportban, illetve annak me-
nedzselésében óriás. A NOB elsô 
embere külön gratulált Gyurta Dániel-
nek, akit beválasztottak a szervezet 
sportoló bizottságába. Hangsúlyozta, 
az is a magyar sport erejét és nép-
szerûségét mutatja, hogy a Londonban 
200 méter mellen olimpiai bajnok 
úszóra közel tízszer annyian szavaztak 
(1469), mint ahány magyar sportoló 
(160) részt vesz a játékokon.

Thomas Bach az ünnepségen - 
melyen számos NOB-tag is részt vett - 
gratulált a 2024-es magyar pályázat 
prezentációjához, s hozzátette, a ma-
gyarok megértették, hogy mirôl is szól 
a gazdaságos rendezést elôtérbe he-
lyezô Agenda 2020 program.

Budapest mellett Los Angeles, Párizs 
és Róma verseng a 2024-es rende-
zésért, a NOB 2017 szeptemberében 
dönt a helyszínrôl.

hanem a sportvilág szupersztárjának? 
Lehet rengeteg pozitív, de negatív 
vetülete is. 

Szerintem igen. Úgy gondolom, az el-
múlt egy év azért erre is felkészített. 
Elég sok minden megjelent rólam a 
médiában, ami lehet, hogy nem volt 
igaz, vagy ki volt forgatva, és nem 
arról szólt, amit én mondani akartam. 
Nehéz, mert ha az ember olvas valamit 
magától, ösztönbôl rögtön mondaná, 
hogy márpedig ez nem így volt, én 
nem azt akartam mondani. De egy idô 
után már nincs idô a magyarázkodásra 
sem, mert akkor azzal menne el az 
életem. Ilyenkor csak le kell hajtania 
az embernek a fejét, és csinálnia a 
dolgát. Én arra készültem, hogy az 
úszásaimmal fogom ezt közvetíteni. 

A menekültek csapatát erôsítô szír 
menekült úszó, Yusra Mardini azt 
mondta, hogy Hosszú Katinkához sze-
retne hasonlítani. Milyen érzés ilyet 
hallani? 

Nekem a mai napig nagyon fura, 
amikor valaki azt mondja, hogy én va-
gyok a példaképe. Ennek azért súlya 
van. Egyébként még közös kép is 
készült rólunk. Szerintem jó, hogy ôk 
is itt lehetnek, nagyon tetszik, hogy az 
olimpia ennyi embert összehoz. 

Több magyar sportoló arra panasz-
kodott, hogy agyonnyomja ôket az 
olimpia terhe. Ha valaki közülük négy-
szemközt megkereste volna, és taná-
csot kér, mit válaszolt volna neki?

Azt mondtam volna el, hogy én ho-
gyan álltam hozzá. Úgy gondolom, 
rajtam tényleg nagy teher volt, ko-
moly elvárásokkal kellett szembenéz-
nem. Ezt azért nem éreztem, mert 
tudtam, hogy a munkát megcsináltam, 
és nem tudok semmi mást csinálni, 
csak kiadni magamból a maximumot. 
Hogy ez hányadik helyre lesz elég, 
azon ráérünk utólag aggódni. Nem 
éreztem, hogy nekem muszáj valami 
nagyot alkotnom. Amikor 200 háton 
megérintettem a falat, akkor is azt 
éreztem, hogy mindent kiadtam 

Magyar neve lesz Hosszú 
Katinkáék gyerekének

Hosszú Katinka az elsô, 400 vegyesen 
nyert riói aranyérmére a legbüszkébb, 
arra pedig tisztán emlékszik, hogy a 
döntô utolsó 50 méterén látta, amint 
edzôje-férje a medence mellett ôrjöng, 
aztán ugrál, így tudta, hogy megvan a 
világcsúcs. A 27 éves bajai úszóklasszis 
egy exkluzív interjúban azt mondta, a 
200 hát döntôje elôtt eszébe jutott, 
hogy beállíthatja Keleti Ágnes négy 
aranyérmes rekordját, és talán ez le-
het az oka, hogy végül nem lett elsô.

Mi volt az elsô gondolata, az ezüst-
érem után?

A verseny után még úgy éreztem, 
hogy á, de jó lett volna az a negyedik 
arany is, és milyen közel voltam hozzá. 
De másnap reggel felkeltem, és az ju-
tott eszembe, hogy ez hihetetlen, hogy 
négy érmet sikerült nyernem, és ebbôl 
három arany. Nagyon jó úszók marad-
tak érem nélkül az olimpián, és több 
egyéni érmem van Rióból, mint Katie 
Ledeckynek vagy Michael Phelpsnek. 
Ezt nagyon nehezen hiszem el, aláír-
tam volna egy aranyat is.

Melyik volt az olimpia legszebb pilla-
nata?

A legszebb a 400 vegyesen elért vi-
lágcsúcs, erre nagyon régóta készülök. 
Nagyon sokszor voltam már világ-
csúcsrészidôn belül 300 méternél 2-3 
másodperccel is, de mindig utolért az 
a fránya vonal. Most tényleg sikerült 
4:26-on belül úszni, és ez elképesztô. Ez 
volt az elsô riói aranyérmem, ezért kü-
lönösen kedves számomra, innentôl 
kezdve olimpiai bajnoknak mondhat-
tam magam. 

Mi volt a legnehezebb?
Nehéz döntés volt számomra, hogy 

nem úszok 200 pillangót. Szerettem 
volna nagyon, de látszott, hogy ezt kell 
tennem, mert az angol O’Connor na-
gyon komoly ellenfél volt 200 ve-
gyesen. Elôtte kemény lett volna még 
leúszni a 200 pillangót. Nehéz volt hét 
napot végigversenyezni. Nem volt idô 
ünnepelni és leereszteni, ezért próbál-
tam magam nem túlságosan elengedni, 
nem akartam hátradôlni, mindig volt 
valami újabb feladat, amire kon-
centrálni kellett. 

Hallja, amikor a férje a medence-
parton ôrjöngve drukkol önnek?

A 400 vegyesen, az utolsó 50 méteren 
láttam. Ugrált ôrjöngve, és én ezt lá-
tom edzésen is, ha jó idôt úszom. Így 
olyan volt ez, mint edzésen, de hihe-
tetlen, hogy egy olimpiai döntôben lát-
tam, hogy ugrál a parton, így tudtam, 
hogy világcsúcsidôn belül úsztam. 

És számít, hogy ezt teszi? Érzi úszás 
közben ezt a kapcsot kettôjük között?

Számít, mert mi már úgy is tudunk 
kommunikálni, hogy csak egymásra 
nézünk. Látom, hogy hol van, és kö-
szönünk is egymásnak a versenyszám 
elôtt. Annyira egy húron pendülünk, 
hogy persze, hogy számít. 

Mi van még a közös bakancslistá-
jukon?

Rengeteg minden, és nem csak az 

úszást illetôen. Szeretnénk majd gye-
rekeket, most nyílik majd az úszó-
klubunk, nagyon sok minden van, amit 
szeretnénk még elérni. Ez még csak a 
kezdet. 

Amerikai vagy magyar nevet szeret-
nének majd adni a gyereküknek?

Én olyan nevet szeretnék, ami ma-
gyar, de nemzetközileg is könnyen 
kiejthetô. Már sokat gondolkodtam, de 
mindig elfelejtem, hogy mik jutottak 
eszembe, úgyhogy még van idôm 
(nevet). 

Mit jelent az ön számára az a 135 mil-
lió forint, amit a riói teljesítményéért 
kap?

Erre még nem is gondoltam. Gondo-
lom, sokan ezt számolgatják, és errôl 
beszélnek, de nekünk ez eszünkbe sem 
jutott. Nagyszerû dolog, hogy a ma-
gyar állam ennyire támogatja az 
olimpiai sportolókat. Látszik a súlya, 
hogy milyen nehéz egy-egy olimpiai 
érmet szerezni. Ez azért sok pénz.

Három aranynál belegondolt abba, 
hogy ezzel megcsinálta ugyanazt, mint 
amit az ország egykori legnépszerûbb 
sportolója, Egerszegi Krisztina 1992-
ben?

Emlékszem arra a fotóra, amelyen 
Barcelonában tartja Egér a három 
aranyat, az annyira ikonikus kép róla. 
Elképesztô, hogy nekem is három van, 
sohasem gondoltam volna, hogy ne-
kem ez összejöhet. 

De megvan a motiváció, most már 
csak kettô kell, hogy összesen annyi 
aranyam legyen, mint neki. 

És késôbb eszébe jutott, hogy ha 
négy aranyat nyer, akkor beállítja Ke-
leti Ágnes 1956-os csúcsát, amikor egy 
olimpián négyszer állt a dobogó tete-
jére? 

Belegondoltam a 200 hát elôtt, és le-
het, hogy ez probléma is volt egy picit. 
De a második helytôl újra van bennem 
tûz, újra lesz miért lemenni az 
uszodába, újra lesz miért edzeni. 

Fel van készülve arra, hogy mostantól 
már nemcsak világklasszisnak számít, 

Hervasztó döntetlennel kezdtük 
a vb-selejtezôket Feröeren

A magyar válogatott döntetlennel kezdte meg szereplését a világbajnoki 
selejtezôkben, miután 0-0-ra végzett a Feröer-szigeteken. A magyar csapat 
csalódást keltôen játszott, egészen a hajráig nem is tudott ziccert kialakítani, 
nem sok nyoma volt az Eb-n látott eredményes futballnak. 
Vb-selejtezô, 1. forduló, B csoport:
Feröer-szigetek - Magyarország 0-0 -
Magyarország: Gulácsi - Fiola, Guzmics, Lang, Kádár - Nagy - Dzsudzsák, 

Elek, Kleinheisler (Stieber, 80.), Németh (Nikolics, 70.) - Priskin (Szalai, 27.)
A remekül sikerült Európa-bajnokság után azzal a teherrel lépett pályára elsô 

vb-selejtezôjén a magyar válogatott, hogy életben tartsa a válogatottat övezô 
pozitív hangulatot. A feröeri ítéletidôben pályára kikocogó Storck-csapat meg-
lehetôsen sokat változott a Belgium ellen elveszített Eb-nyolcaddöntô óta.

A visszavonult Király Gábor helyett Gulácsi Péter védte a csapat kapuját, és 
mivel ezúttal nem Szalai Ádám volt a center a 4-1-4-1-es formációban kezdô 
válogatottban, hanem Priskin Tamás, Bernd Storck inkább beadásokat várt a 
szélsôitôl lövések helyett, így természetes helyén lépett pályára Dzsudzsák 
Balázs a bal és Németh Krisztián a jobb oldalon. 

Nagy Ádám természetesen megôrizte helyét a védelem elôtt, a pálya közepén 
Kleinheisler László feladata az volt, hogy felérjen Priskin mellé, Elek Ákosé 
pedig az, hogy visszazárjon Nagy mellé, ha elveszítjük a labdát. 

Dzsudzsák a 83. válogatottmeccsén lépett pályára, ezzel az örökranglista 8. 
helyére jött fel, közvetlenül Puskás Ferenc mögé. 

Nem kezdett rosszul a magyar csapat, bár egyik tetszetôs támadásunkat sem 
tudtuk lövéssel lezárni. Hiába volt azonban nálunk a labda, a feröeriek 
ellentámadásaiban volt több veszély, többször is lövôhelyzetbe kerültek. A 
magyar csapat legjobbja Dzsudzsák volt, de a magyar cséká sem tudott 
helyzetbe kerülni a masszívan védekezô feröeriek ellen. 

A 27. percben Priskin cserét kért, Szalai Ádám állt be a helyére, de ettôl sem 
lett meggyôzôbb a magyar csapat támadójátéka. A mezônyben még elment, 
amit csináltunk, de a támadóharmadba a labdát sem igazán tudtuk begyötörni, 
nemhogy helyzetbe kerüljünk. 

A széleken szinte semmit nem mutattunk, és ez csak részben volt annak 
köszönhetô, hogy Szalai beállása után Dzsudzsák a jobb oldalra húzódott. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Hét:piros, narancs, 
sárga, zöld, kék, indigó, ibolya, 2. Öt-
bôl, 3. A keringô vérnek az erek falá-
ra gyakorolt nyomását, 4. Alighieri, 5. 
Yma Sumac perui opera–énekesnôt. 6. 
Darvas József, 7. Belsô-tó és Külsô-tó, 
8. Soho, 9. Anne, Charlotte és Emily, 
10. 1922-tôl 1991-ig.

E heti kérdéseink:
1. Melyik világhírû regény fôhôse 

Grigorij melehov?
2. Az oroszokat a népnyelv régen 

muszkáknak nevezte. Honnan ered a 
muszka szó?

3. Ki írta a versenyló halála címû 
regényt?

4. Melyik az a fém, amely melegí-
téskor nem tágul, hanem  összehú-
zódik?

5. Melyik a legnagyobb területû szige-
te Németországnak”?

6. Melyik színésznôt nevezték „szôke 
veszedelemnek”?

7. Mivel foglalkoznak a sinológusok?
8. Ki írta a nincs többé hétfô címû 

regényt?
9. Mi a nevük az olasz kocsmáknak, 

kisvendéglôknek?
10. Melyik francia költô volt Petôfi 

Sándor példaképe? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két öregasszony eteti a galambokat. 

Az egyik megszólal:
--- Te, ezek a galambok olyanok, mint 

a politikusok.
--- Miért?
--- Hát, amíg lent vannak a földön, 

addig a kezünkbôl esznek, de ahogy 
felkerülnek, csinálnak a fejünkre!

* * *
A községi plébános elmegy a körzeti 

megbízotthoz.
--- Édes fiam, segíts, mert ellopták a 

kerékpáromat. Mit csináljak?
--- Mit, atyám? Vasárnap a prédiká-

ciójában tessék elsorolni a tízparan-
csolatot, és amikor odaér, hogy „ne 
lopj”, nézzen jól körül, mert aki elbú-
jik, az a tolvaj.

A mise után a plébános elmegy a ren-
dôrhöz.

--- Az Isten megáldjon, édes fiam, 
megvan a biciklim.

--- Úgy történt, ahogy mondtam?
--- Majdnem... Elkezdtem sorolni a 

parancsolatokat, s amikor odaértem, 
hogy „ne paráználkodj”, azonnal 
eszembe jutott, hol hagytam a kerék-
párom.

* * *
Több férfi ül a klub öltözôjében, 

edzés után. Hirtelen egy mobiltelefon 
csengôje szólal meg az egyik padon. 
Egy férfi felveszi, majd beköszön:

--- Halló!

Egyperces tudományÍgy dolgozza fel a kutyák 
agya az emberi beszédet

Magyar kutatók a világon elsôként 
vizsgálták, hogy a kutyák agya hogyan 
dolgozza fel az emberi beszédet. 
Eredményeik azt mutatják, hogy a 
kutyának az is számít, amit mondunk, 
és az is, ahogyan mondjuk. A rangos 
Science folyóiratban megjelent tanul-
mány szerint a kutyák, akárcsak az 
emberek, a bal agyféltekéjük segítsé-
gével dolgozzák fel a szavak jelentését, 
míg az intonáció értelmezésére egy 
jobb féltekei területet használnak.

„Az Etológia tanszéken húsz éve 
folynak olyan kutatások, amik a ku-
tyák képességeinek tanulmányozásá-
val a házôrzôk szociális viselkedését 
és kognitív kapacitását próbálják mi-
nél alaposabban megismerni. Két 
évvel ezelôtt sikerült publikálni az elsô 
komoly eredményeket: kutyák és 
emberek agyát vizsgáltuk mûködés 
közben, és azt találtuk, hogy a kutyák 
központi idegrendszere a miénkhez 
nagyon hasonlóan dolgozza föl az 
érzelmi hangadásokat” –-- mondta az 
Origónak Andics Attila agykutató, a 
kutatás vezetôje, az ELTE Etológia 
Tanszékének és az MTA-ELTE Ösz-
szehasonlító Etológiai Kutatócsoport-
jának munkatársa. A jobb oldali halló-
kérgi terület mindkét faj esetében 
érzékenyebben reagál a kutyáktól és 
embertôl érkezô pozitív hangokra.

A magyar kutatók most azt találták, 
hogy a beszédbeli intonáció feldol-
gozása ugyancsak az említett agyte-
rületen történik, vagyis ugyanaz az 
agyi mechanizmus segíthet, mint a 
nem beszélt érzelmi hangadások elkü-
lönítésében.

„Ha sírunk vagy nevetünk, az hasonló 
módon dolgozódik fel, mintha dicsérô 
vagy semleges hangnemben szólunk 
az állathoz” –-- szemléltette a hason-
lóságot Andics Attila, aki azt is el-
mondta, hogy ez volt az elsô olyan ku-

tatás, ami megvizsgálta, hogyan dol-
gozza fel egy állat az emberi beszédet, 
és el tudja-e különíteni a szójelentést 
(mit mondunk) az intonációtól (hogyan 
mondjuk).
Hogyan zajlott a kutatás?
A kutatás során a tudósok idôs és 

fiatal kutyákat egyaránt tanulmá-
nyoztak, a részt vevô ebek között több 
kutyafajta képviseltette magát. Az 
egyetlen fontos kritérium az volt, hogy 
az állatok megtanulják: mozdulatlanul 
kell feküdniük az fMRI készülékben.

A kényszer ilyen esetben nem mûkö-
dik, nagyon fontos szempontnak szá-
mított tehát, hogy az állatok önként és 
örömmel vegyenek részt a nem inva-
zív, fájdalommentes vizsgálatban.

Ehhez rendelkezésre áll egy egyedül-
álló módszer, amit az ELTE etológusa, 
Gácsi Márta dolgozott ki.

Lényege, hogy több hónapos, szociális 
alapú tréning során lépésrôl lépésre 
értetik meg a kutyával, hogy a szakem-
berek mit szeretnének tôle. Arra épít, 
hogy az állat szép lassan felfogja, mi-
lyen viselkedést kell tanúsítania a ku-
tatók elégedettségének kivívásához. 
Ez a kutyákat is örömmel tölti el, így 
szívesen vesznek részt a vizsgálatban.

A kutatásban szereplô ebekben kö-
zös, hogy mind családi kedvencek, te-
hát sok beszédet hallanak otthon. A 
résztvevôk közötti szelektálást köve-
tôen a kutatók megkérdezték a gazdá-
kat, hogy hogyan dicsérik kedvence-
iket, majd kiválasztották a mindenki 
által használt szavakat. Az ebek ez 
után dicsérô szavakat hallgattak dicsé-
rô és semleges hangsúllyal, illetve 
számukra jelentés nélküli kötôszava-
kat, szintén dicsérô és semleges hang-
súllyal.

A lényeg az volt, hogy kiderüljön, 
mely agyterületek különítik el a kutya 
számára jelentéssel bíró szavakat a 
jelentés nélküliektôl, illetve a dicsérô 
intonációt a nem dicsérôtôl. 
Az eredmények
Az eredményekbôl kitûnt, hogy az 

értelmes szavak feldolgozása során a 
kutyáknál –-- hasonlóan, mint az embe-
reknél –-- a bal agyfélteke domináns, 
míg a jelentés nélküli kötôszavak 
esetében nincs ilyen különbség. A bal 
agyféltekei dominancia megfigyelhetô 
a gyengébb, valamint erôsebb agyi 
aktivitásoknál is, és ami a lényeges, 
teljesen független az intonációtól. Ez-
zel szemben egy jobb hallókérgi te-
rület a dicsérô hanghordozást külö-
nítette el a nem dicsérôtôl, a szó 
jelentése itt nem számított.

Andics Attila ezt egy példával szem-
léltette: ha azt mondjuk „szuper”, ak-
kor abban egyszerre van jelen a szó 
jelentése és az intonáció. A kutya 
agyában ez a kettô szétválik, a szóje-
lentést a bal agyfélteke dolgozza fel, a 
jobb a hanglejtést.

A két információ végül kombinálódik, 
és ha mindkettô dicsérô jellegû, akkor 
kapunk jól mérhetô aktivitást az eb 
jutalomközpontjában, vagyis azon az 
agyterületen, ami az embernél az 
örömszerzô ingerekre reagál.

A jelenség viszont egyáltalán nem 
(vagy csak nagyon gyengén) figyelhe-
tô meg akkor, ha a „szuper” szót nem 
dicsérô intonációval mondjuk.

Mindez azt jelenti, a kutyák nemcsak 
hogy el tudják különíteni azt, amit 
mondunk, attól, ahogyan mondjuk, de 
arra is képesek, hogy a kettôt kom-
binálva társítsanak jelentést a hallot-
takhoz. Ez a jelenség is nagyon hasonló 

ahhoz, ahogy az emberi agy mûködik.
Mit jelenthet ez?
„A kutatásban minket elsôsorban az 

érdekelt, hogy az eredmények alapján 
mit tudunk megállapítani az emberi 
szóértés, szófeldolgozás képességének 
kialakulásáról” –-- mondta Andics 
Attila. A tanulmány szerzôje szerint 
sokan úgy vélték korábban, hogy a 
nyelvi evolúció során egy új agyi mec-
hanizmus kialakulása tette lehetôvé az 
embernél, hogy szavakat használjon. 
Most úgy néz ki, nem ez történt, a be-
széd feldolgozásához nincs szükség 
speciális, csakis ránk jellemzô agyi 
struktúrákra, hiszen ez valószínûleg 
megvolt már korábban a kutya vagy 
az ember ôsében is. Mindez arra utal, 
hogy a szavak feldolgozását támogató 
neurális mechanizmusok már sokkal 
korábban kialakultak az evolúció so-
rán, mint azt eddig gondoltuk.

Inkább úgy kell a szavak megjele-
nésére tekintenünk, mint egy kerékre: 
emberi találmányról van szó.

Az állatoktól eltérôen nemcsak maga-
sabbra emeljük a hangunkat, ha példá-
ul idegesek vagyunk, hanem kimond-
juk: „ideges vagyok”. Egymás mellé 
rakunk beszédhangdarabkákat és 
nyelvtôl, kultúrától függôen társítunk 
hozzá egy jelentést” –-- mondta Andics 
Attila.

A szakember elmondta, hogy a kuta-
tás számos irányba folytatható. Érde-
kes lenne például megnézni, hogy 
mely hangok töltik el örömmel a kut-
yákat, vagy mennyire számít az, hogy 
kitôl kapják a házôrzôk a dicséretet. 
Többek között ezeket is vizsgálni fog-
ják a közeljövôben.

Scott Kelly lassabban 
öregedett az ûrben, mint 

ikerbátyja
Scott Kelly március elején érkezett 

vissza egy éves ISS-küldetésérôl, a 
NASA pedig folyamatosan monito-
rozza, mennyit változott saját magához 
és ikertestvéréhez, Marchoz képest a 
szervezete. Einstein relativitáselmé-
letét ismerve nem is meglepetés, hogy 
magasságán kívül teste öregedésének 
üteme is megváltozott, így most még 
fiatalabb bátyjához képest, mint ami-
lyen akkor volt, amikor elhagyta a 
Földet.

Amikor Scott Kelly 2015. március 27-
én elhagyta a Földet, ikerbátyja, Marc 
összesen hat másodperccel volt idô-
sebb nála --- mikor idén március elején 
visszatért, ez a különbség hat másod-
perc öt ezredmásodpercre növeke-
dett.

--- Kevesem, én vagyok, --- szólal meg 
egy nôi hang. A klubban vagy?

--- Igen.
--- Kitûnô. Csak két utcányira vagyok 

tôled. Most láttam egy gyönyörû per-
zsa bundát. Csodálatos. Megvehetem?

--- Mennyibe kerül?
--- Csak 300.000 forint.
--- Hát jól van, vedd meg, ha annyira 

megtetszett...
--- Óh, szivikém, az elôbb megálltam a 

Mercedes autószalon elôtt és megnéz-
tem a 2016-os modelleket. Az egyik 
bizony nagyon megtetszett. Beszéltem 
az eladóval, aki igen jó árajánlatot 
adott... és tudod, már ki kéne cserélni 
azt a BMW-t, amit tavaly vettünk...

--- Mennyiért adja?
--- Csak 16 millió forint!
--- Rendben van, de ezért az árért 

minden extrát is rakass bele.
--- Oh, de mielôtt szétvágnák a vona-

lat, még valami...
--- Mi az?
--- Lehet, hogy ez soknak tûnik, de 

átnéztem a bankszámláinkat és... Ma 
reggel megálltam egy ingatlanköz-
vetítô elôtt és az a ház eladó, ami 
tavaly annyira tetszett nekünk... Em-
lékszel? Uszodával, szép sziklakerttel, 
egy holdnyi parkkal, mögötte a he-
gyekkel...

--- Mennyit kérnek érte?
--- Csak 130 milliót... nagyon jó ár, és 

tudom, van annyi pénzünk a bank-
ban...

--- Rendben van, menj és vedd meg, 
de elôször ajánlj fel csak 120 milliót 
érte...

--- Jó, szívem. Köszi. Késôbb majd 
találkozunk. Szeretlek, édesem.

A férfi lecsukja a mobiltelefon tetejét 
felnyújtja azt a magasba és megkér-
dezi a többiektôl:

--- Tudja valaki, kié ez a telefon?
* * *

Egy munkahelyi felvételin a jelöltek 
morális képességeire próbáltak követ-
keztetni egy kis teszt segítségével. A 
kérdés így szólt:

„Mész az úton az autóddal, amiben 
rajtad kívül csak egyetlen utas fér el. 
Hirtelen meglátsz egy buszmegállót, 
ahol hárman állnak:

1. Egy öreg néni, aki láthatóan a 
halálán van, orvosi segítségre lenne 
szüksége

2. Egy nagyon régi kedves barátod, 
aki egy ízben megmentette az életed

3. Álmaid nôje (férfije), akibe elsô 
látásra szerelmes lettél.

A kérdés: melyiküket vinnéd el, ha 
tudjuk, hogy csak egyet választhatsz 
közülük? 

Ha a nénit, akkor esetleg sikerül 
megmentened az életét.

Ha a régi barátod, akkor visszafizet-
heted neki a régi tartozásodat.

Ha álmaid partnerét, akkor esetleg 
egész hátralevô életedet boldogságban 
töltheted.”

A teszt eredményes volt, felvették az 
egyik jelöltet, holott nem szabályos 
választ adott. A válasza így szólt:

„Megállnék, odaadnám a régi ismerô-
sömnek a kocsikulcsot, hogy vigye el 
az öregasszonyt a kórházba, én pedig 
álmaim nôjével megvárnám a buszt.”

***
- Miért élnek sokáig Skóciában az 

emberek?
- Mert drága a temetés.

*** 
- Mióta tudnak a skótok úszni?
- Amióta bevezették a hídvámot.

 ***

Az asztronauta lassabban öregedett, 
mint Földön hagyott testvére --- nem 
egyformán érzékelték az idô múlását.

Einstein relativitáselmélete kimond-
ja, hogy az idô nem egy állandó: többek 
között attól is függ, hogy egy test 
mozog-e, és ha igen, akkor milyen 
sebességgel. A mozgásban lévô test 
számára mindig lassabban telik az idô, 
mint annak, ami vagy aki egy helyben 
marad. Minél gyorsabb az adott moz-
gás, annál jobban lelassul az idô. Nem 
csoda tehát, hogy a Nemzetközi Ûrál-
lomás fedélzetén 28200 kilométer per 
órás sebességgel haladó Scott számára 
a 340 nap öt ezredmásodperccel las-
sabban telt, mint Földön maradt bátyja 
számára.

Ezt a jelenséget egyébként idôdila-
tációnak nevezzük, ami egy olyan rela-
tivisztikus jelenség, ahol a nyuga-
lomban lévônek tekintett vonatkozta-
tási rendszerbôl nézve a mozgó vonat-
koztatási rendszerben zajló esemény 
idôtartama hosszabb lesz, mint az ese-
ménnyel együtt mozgó vonatkoztatási 
rendszerben mérve.

A NASA kutatói az ikerprojekttel egy 
jövôbeni Mars-missziót akarnak elô-
készíteni, amihez elengedhetetlen is-
mernünk, milyen hatással van az ûr-
ben eltöltött hosszú idô az emberi 
szervezetre.

Mark (balra) és Scott (jobbra) Kelly, az ikerkísérlet résztvevôi
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Bangó Margittal, a Korda 
házaspárral, Nyári Károly-
lyal és a Kívánságkosár 
többi kedvenc elôadójával.
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)  magyar 
zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája

  00:25 Munkaügyek - Ir-Re-
ality show (2014)  Farsang
Hivatalnokaink nem tanul-

nak a korábbi évek kudar-
caiból: idén is megrendezik 
a farsangi jelmezbált. A leg-
nagyobb káosz közepette 
néhány felháborodott ügy-
fél és maga Veszely is be-
fut...

00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!    
Koltai János felvételeibôl
02:25 A fürdôigazgató 

(1978) Magyar tévéjáték    
(fekete - fehér)  A vidéki 
városka büszkesége a 
nyereséges fürdôkombinát.  
megnyerni.
03:30 Ízôrzôk    Sülysáp
nagyközség Bp-tôl keletre.
04:00 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

 05:25 Kulturális Híradó 
(2016)
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
11:00 Biblia és irodalom
Pilinszky: Nyitás, Juhász 

Gy.: A várta
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Útravaló
11:50 A fürdôigazgató 

(1978)  Magyar tévéjáték    
(fekete - fehér)   A vidéki 
városka büszkesége a nye-
reséges fürdôkombinát. 
Pap Gedeon a szárnyaló 
fantáziájú, a fegyelmet 
megszegô igazgató sikereit 
környezetében is megirigy-
lik, s névtelen levelekkel 
ostromolják a magas veze-
tôket, miközben úgy tûnik 
munkatársai, a fôkönyvelô, 
a kávéfôzô, Buzsák bácsi 
mind mellette vannak. 
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.
14:50 Kosár
15:10 Életkerék (2016)
15:45 P’amende

  16:20 Hogy volt?! (2014)
Koltai János felvételeibôl
Magyar szórakoztató mû-

sor  Rendezô: Varga Zs. 
Csaba
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

Rendezte:Kázsmér Kálmán, 
Lakatos András
22:30 Ridikül

  23:25        Kulturális Híradó 
(2016)
23:55MindenkiAkadémiája   

  00:25  Munkaügyek - Ir-Re-
ality show  Büro boys
Magyar tévéfilmsozat    

Rendezte: Márton István
Az irodát nagy megtisz-

teltetés éri: a Pajta Pictures 
International egy magyar-
amerikai koprodukciós fil-
met szeretne forgatni az 
irodában Büro Boys címen, 
Gubás Gabi, Pindroch

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal
 Bakony Nemesvámoson 
mézeskalácsot díszít. 
02:25 Hazai pálya (1968)

Magyar játékfilm    (fekete 
- fehér) Az ironikus vígjáték 
az isten háta mögötti Kis-
kunbékáson játszódik. 
03:50 Világörökség Portu-

gáliában SintraLisszabontól 
alig harminc kilométerre 
található.
04:10Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2008)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó

07:35 Nótahangverseny 
(1997)  Böszörménybe kéne 
menni...
08:05 Német nyelvû hírek
08:10 Kínai nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Unió28
08:50 Kosár
09:15 Itthon vagy! 
09:45 Szerelmes földrajz

Otthonaim (A Törökôrtôl a 
Kopasz-hegyig)
Puskás Tamás színész, 

rendezô: „Amikor felme-
rült, melyek is életem leg-
szerelmesebb helyszínei, 
azonnal eszembe jutott a 
zuglói Tábornok utca 20., az 
Ôrnagy utcai általános 
iskola, Rábapaty és persze 
Keszthely”.
10:15 Rúzs és selyem
10:45 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek
 11:25 Katyi (1942)
Magyar filmvígjáték    (fe-

kete - fehér)   Kató elszegô-
dik Gesztyhez mindenesnek 
Pokollá teszi a színész éle-
tét…
13:00 HÍRADÓ
13:15 Vannak vidékek 

(2010)    (angol felirattal) 
Az érdi kistérség
14:10 Tálentum (2005)

Móser Zoltán fotómûvész,
 azon fotómûvészek közé 

tartozik, aki képeivel és 
írásaival a magyar hagyo-
mányt, elsôsorban a magyar 
középkor emlékeit örökíti 
meg.
14:40 Szellem a palackból...   

 Jánoska Antal kártya 
gyûjteménye
15:10 Salvador Dalí különös 

világa (2004)
15:40 80 ÉVE SZÜLETETT 

PÁSZTOR ERZSI 
 Hogy volt?! (2014)
16:35 Család-barát

  18:15  A MAGYAR 
MÉDIA MECENATÚRA 
T Á M O G A T Á S Á V A L A 
lehetetlen határán - magyar 
parasportolók (2016)
 19:10 Szabadságtér ’56 
(2016)
20:05Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2008)
  21:00 HÍRADÓ
  21:30  A Bagi Nacsa Show      
22:30 Munkaügyek - Ir-Re-
ality show  Karantén
23:05 Anima formosa Ma-

gyar dokumentumfilm   A 
misszionáriusok egy része 
Kínát elhagyva Tajvanon 
telepedik le. 
00:30 Világörökség Portu-

gáliában (2008)  A madeirai 
babérlombú erdô

00:50 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2016)
Aradszky Lászlót köszönjük 
02:20 Régi nyár(1941)

Magyar zenés film    (fekete 
- fehér)  Szereplôk: Honthy 
Hanna
03:45 Világörökség Portu-

gáliában  A Coa völgyet
04:05 Slágertévé (1999)

Kovács Kati és Haumann 
Péter mûsorvezetésével.
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Család-barát
06:55 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Bakony Marcsi ellátogat a 

zirci apátságba, Nemesvá-
moson mézeskalácsot díszít, 
majd pedig Veszprém felé 
veszi az útját.
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Élô egyház
09:10 Minden tudás
09:30 Profit7
09:55 Kárpát expressz 
10:20 Novum
10:50 Térkép 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap
Szeptember utolsó vasár-
napján sok helyszínes élô 
kapcsolásokkal jelentke-
zünk
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok 
Makk Károly 
13:45 Szabadság tér ’56

  14:35 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 
és mit érdemes kerülni? 
15:05 Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap
  16:40 Önök kérték
  17:35 A MAGYAR 
MÉDIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL
Történetek a Magyar 

Állami Népi Együttesrôl 
(2016)   1. rész
18:30 Öt kontinens

  19:00 Szeretettel 
Hollywoodból
  19:30 Gasztroangyal
   Bakony
20:20 Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap
  21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN
Amit a BBC látott (1996)
Rendezte: Mérei Anna
A BBC Panoráma címû 

mûsorának forgatócsoport-
ja 1956 októberében Nyu-
gat Magyarországon forga-
tott. Ezt a kb.16 percnyi 
anyagot mutatja be a film.    
22:20 On The Spot: 9 hónap 
alatt a Föld körül (2015)
A mi 9 hónapunk
A születésrôl szóló On The 

Spot széria befejezô részé-
ben az eddigi legszebb 
jelenetek mellett a filmesek 
saját történetébe is bepil-
lantást nyerhetünk. 
23:20 Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap
23:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
 00:20 Mesterember (2016)         

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25     Hogy volt?! 
Koltai Róbert felvételeibôl
02:20 Uraim, beszéljenek! 

(1973) Magyar film 
 Nagy Attila , Prókai István, 

Ungváry László, Verebes 
István
Puskás Tivadar, a  telefon-

központ feltalálójának sike-
rekben és kudarcokban 
gazdag élete elevenedik 
meg a Magyar Televízió 
1973-ban készült tévéjátéká-
ban.
0 3 : 3 0 M a g y a r o r s z á g , 

szeretlek! (2016)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

  05:25 Kulturális Híradó
  05:55 Család-barát
  07:30 Ridikül
  08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok 
Makk Károly 2
Ugron Zsolna író ezúttal a 

Kossuth -díjas, Nemzet 
színésze díjjal kitüntetett 
filmrendezôvel beszélget. 
Cannesi sikerekrôl. Nagy 
filmekrôl. A Szerelemrôl.
Az idén kilencven éves 

Makk Károly
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Új nemzedék 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:40 Uraim, beszéljenek! 

(1973)  Magyar tévéjáték  
Puskás Tivadar, a  tele-
fonközpont feltalálójának 
sikerekben és kudarcokban 
gazdag élete elevenedik 
meg a Magyar Televízió 
tévéjátékában.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
Makk Károly 2
Rendezte: Déri Balázs
14:45 Kárpát expressz

  15:10 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:40 Ecranul Nostru

 Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:15 Hogy volt?! (2014)

Koltai Róbert felvételeibôl
17:10 Család-barát

18:50 Kívánságkosár válo-
gatás ismét találkozhatnak  
hétköznap esténként a Kí-
vánságkosár kedvenc elôa-
dóival.
19:25 Magyarország, sze-

retlek! (2016)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 Mûsorvezetô: Gundel 
Takács Gábor
22:30Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája    
 00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show  Sir Ond
Magyar tévéfilmsorozat    

Forgatókönyvíró: Ond a 
meetingen egy jó és egy 
rossz hírt közöl. A rossz az, 
hogy ezután tilos a tárgyalót 
magáncélra használni. A jó 
az, hogy felkérték, legyen a 
Máltai Szuterén Lovagrend 
lovagja.

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-

Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

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

HÁZVEZETÔ hölgyet keresünk, 

lehet bentlakással teljes ellátással, 

vagy bejárással, házaspár részére az 

Eastern Suburbs-ben.

Telefon:  0408 234-523

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


