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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Áder János köszönetet mondott nekik, hogy kiállnak Magyarországért.Vizi E. 
Szilveszter, az alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy ezek a 
magyarok a szívükben vitték el a hazájukat, és erre az érzésre épít a szerve-
zet.Felidézte, néhány évvel ezelôtt Los Angelesben néhány magyar tudóssal és 
ott élôvel döntöttek úgy, hogy kell egy szervezet, amely „megpróbálja az igazat, 
objektíven azt a valóságot a világ fele közvetíteni, amely sajnos nem mindig 
hangzik el ma a világsajtóban”.Az alapítvány már öt kontinensen jelen van, és 
mára több mint hatvan külföldi magyar szervezettel van kapcsolata.„Híd 
szerepet játszunk a Kárpát-medence magyarsága és a világban élô magyarok 
között” --- fogalmazott Vizi E. Szilveszter. A Magyarország Barátai Alapítvány 
pénteken és szombaton rendezi harmadik világtalálkozóját Budapesten. A ese-
ményen az 1956-os forradalom 60. évfordulója áll a középpontban.Az alapítvány 
2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy értékközpontúan, de pártatlanul 
informálja Magyarország barátainak közösségét és a nyilvánosságot az or-
szággal és a világban élô magyarokkal kapcsolatos eseményekrôl. Emellett 
világszerte figyelemmel kíséri és dokumentálja a magyarok társadalmi, kultu-
rális, tudományos és gazdasági sikereit, erôsíti a kapcsolatot az ország és a 
diaszpóra magyarjai között.

Megszûnik 
a „diabetikus” megjelölés

Eddig kizárólag hazánkban létezett az élelmiszerek „diabetikus” megjelölése, 
amelyet július 20-tól már Magyarországon is megszüntetnek. A változás a fo-
gyasztók számára kihívást jelent, hiszen ezután csak az élelmiszercímkén fel-
tüntetett részletes adatokból tájékozódhatnak.

Július 20-tól egy európai uniós rendelet miatt változik a különleges táplálko-
zási célú élelmiszerekre vonatkozó szabályozás –-- hangzott el tegnap az Egy 
Csepp Figyelem Alapítvány sajtóeseményén. A módosítás, amely elsôsorban a 
cukorbetegeket érinti, abban áll majd, hogy az élelmiszereken is feltüntetett 
„diabetikus” megjelölés megszûnik, így a jövôben csak a tápértékjelölésbôl és 
bizonyos tápanyag-összetételre vonatkozó állításokból –- például „cukormentes”, 
„alacsony cukortartalmú”, „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” –- tájékozódhatnak 
adott termék cukortartalmáról.

Soltész Erzsébet dietetikus elmondta, maga a „diabetikus” kategória az 
Európai Unió területén belül nem létezik, egyedül Magyarországon használták 
az élelmiszereknél ezt a megjelölést, júliustól pedig éppen ezért vezetik ki telje-
sen. Ezzel együtt a termékekrôl eltûnik a már ismert narancssárga pont, illetve 
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Május 22-én Júlia, Rita névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Annarita, 
Atos, Boáz, Bogárka, Bogdána, Emil, 
Fiametta, Julián, Juliána, Julianna, Ju-
liánusz, Julilla, Julinka, Julitta, Júliusz, 
Renáta, Ritta, Román, Romána, Romi-
na, Ugocsa, Ugron, Uljána, Wágner, 
Wagneríta, Zsüliett névnapja van.
Május 23-án Dezsô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dés, Dé-

zi, Dezsér, Dezsider, Norma, Röné, 
Viliam, Vilmos névnapja van.
Május 24-én Eszter, Eliza név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Csepel, 

Godvin, Hanka, Hanna, Jamina, Jana, 
Mária, Marióra, Milenka, Simeon, Si-
mon, Sion, Szaffi, Szimóna, Szimonett, 
Szimonetta, Szofi, Szófia, Vanessza, 
Vásti, Véta, Vince, Zsófi, Zsófia név-
napja van.
Május 25-én Orbán névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bagita, 

Bársonyka, Bedecs, Bedô, Csatád, 
Gergely, Gerô, Györe, György, Györk, 
Györke, Madlen, Madléna, Magda, 
Magdaléna, Magdó, Magdolna, Mahá-
lia, Márk, Márkus, Marléne, Megara, 
Ragnar, Szofi, Szófia, Urbána, Zsófi, 
Zsófia névnapja van.
Május 26-án Fülöp, Evelin név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Aladár, Berengár, Elektra, Evangelina, 
Filip, Godó, Gyöngyvér, Nyék, Szeme-
re névnapja van.
Május 27-én Hella névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ágoston, 

Agrippa, Gyula, Paszkál, Pelbárt, Szö-
rénke, Szörényke névnapja van.
Május 28-án Emil, Csanád név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Agmánd, 

Ágost, Ágosta, Ágoston, Agrippa, Bod, 
Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, 
Karsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vil-
helma, Vilhelmina, Viliam, Vilma, Vil-
mos névnapja van.
Május 29-én Magdolna névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Adelmár, 

Aléna, Almira, Almiréna, Elmár, Ju-
kundusz, Káin, Kán, Kund, Kunó, 
Magdaléna, Mária, Marita, Maxim, 
Melodi, Melódia, Teodózia névnapja 
van.
Május 30-án Janka, Zsanett név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dezsér, 

Dezsider, Dezsô, Ditta, Dzamilla, 
Dzsamila, Dzsenet, Dzsenna, Dzsenni, 
Félix, Ferdinánd, Ferdinanda, Fer-
nanda, Fernandó, Hanna, Hannadóra, 
Hannaliza, Hannaróza, Jamina, Jamí-
lia, Jana, Janina, Jenni, Jente, Johanna, 
Nanda, Nandin, Nándor, Vaszília, 
Vazul, Vázsony névnapja van.
Május 31-én Angéla, Petronella 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Aldó, Angyal, Angyalka, Mária, 
Marietta, Matild, Matilda, Metella, 
Nilla, Perdita, Petres, Petrónia, Petró-
niusz, Szonóra, Tilda, Tilia, Villô, 
Zengô, Zimra névnapja van.

A CÖF embertelennek tartja 
az Európai Bizottság javaslatát
Felháborító, elfogadhatatlan, gazdasági hatásai miatt pedig embertelen az 

Európai Bizottság javaslata, amelynek elfogadása esetén a tagállamoknak ne-
gyedmillió eurót kellene fizetniük minden be nem fogadott migráns után --- 
hangsúlyozta szombaton ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum 
(CÖF) szóvivôje, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közjogi kabinetjének 
vezetôje.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ez az elgondolás egyértelmûen szembemegy az 
európai közösség megálmodóinak meggyôzôdésével, akik az önkéntességet, a 
szabadságot és a szolidaritást tekintették az együttmûködés alapjának.

A szolidaritás halott, és a gyilkosai az Európai Bizottságban ülnek --- jelen-
tette ki. 

Utalt arra is: az Európai Bíróság gyakorlata szerint a közös politikáknál 
figyelembe kell venni az egyes államok teherbíró képességét, és nem lehet 
azokat egyenlô mércével mérni. Magyarország ebben a költségvetési ciklusban 
24 millió eurót költhet menekültek befogadását és integrálását szolgáló 
rendszerekre, 40 milliót pedig a schengeni határok védelmére és a vízumok 
kezelésére.

Már 96 migráns elutasítása és az ebbôl fakadó büntetés lefedné a teljes ke-
retösszeget ---- említette meg, hozzátéve, már tavaly ezernél több migráns 
befogadásáról volt szó egy állandó mechanizmus keretében, így --- ha elfogadják 
a javaslatot --- pillanatok alatt lenullázódnának ezek a források.

A szóvivô érthetetlennek nevezte, hogy miközben egy költségvetési ciklus-
ban egy uniós polgárra mintegy egymillió forintnyi közösségi költségvetési 
forrás jut, addig a be nem fogadott illegális migránsok mindegyikéért 78 millió 
forintot kell fizetni. Emlékeztetett arra: Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetôje 
már tavaly is elviselhetetlen tehernek nevezte az egy migráns ellátására jutó 
130 ezer forintot.

Ifjabb Lomnici Zoltán kijelentette: országjárásuk során azt tapasztalták, 
hogy az emberek félnek a betelepítéstôl, nem csak a családjukat, de nemze-
tünket, hagyományainkat is veszélyben érzik emiatt.

Egyben bocsánatkérésre szólította fel a baloldalt, amely szavai szerint most 
nem utasítja el a kvótát, noha a 2004. végi, a külhoni magyarok kettôs 
állampolgárságáról szóló népszavazás kampányában sokkal enyhébb, „ráadásul 
hazug módon megjelölt következményekre” hivatkozva biztatott a nemmel 
voksolásra.

Áder János: 1956 megmutatta, hogy a 
közös célok óriássá tehetik a nemzetet

Hatvan évvel ezelôtt, 1956-ban egy nemzet megmutatta a világnak, hogy a 
közös célok egy kicsinek mondott nemzetet is óriássá tehetnek, még a diktatúra 
hatalmánál is erôsebbé --- jelentette ki Áder János köztársasági elnök pénteken 
Budapesten.

Az államfô feleségével, Herczegh Anitával együtt a Sándor-palotában fo-
gadta a Magyarország Barátai Alapítvány (Moba) tagjait, és köszöntô beszé-
dében felidézte, hogy 1956-ban a szabadság hiánya és a szabadságharc elfojtása 
miatt tízezrek indultak útnak. Súlyos veszteség érte a magyar nemzetet --- 
hangsúlyozta.Áder János szavai szerint a veszteség súlyát nem csökkenti, 
inkább mértékét mutatja, hogy nyugatra távozott honfitársaink --- szinte kivétel 
nélkül --- sikeressé váltak választott hazájukban, megmutatták a világnak a ma-
gyarok szorgalmát, tehetségét, mûveltségét, kitartását és alkalmazkodó készsé-
gét.Tanítottak, gyógyítottak, új épületeket terveztek, gyarapították új hazájuk 
tudományos teljesítményét, mûvészeti értékeit. Mindez nekünk fájdalmas 
veszteség, új hazájuknak azonban nem várt nyereség lett --- mondta.Áder János 
ugyanakkor azt is kiemelte: akik akkor elmentek, a hazát nem, csak az akkori 
államrendjét hagyták hátra: politikai nemzetünk jelképes határait inkább 
messzebbre vitték. Ahová eljutottak, ott volt velük, bennük a magyar haza - 
tette hozzá.Az alapítvány kuratóriumának elnökének, Vizi E. Szilveszter szavait 
idézve azt mondta: így lettünk világnemzet.Áder János beszélt arról is, hogy 
„Magyarország barátai egykor azt írták le alapító levelükben, hogy 
hisznek az országhatárok feletti nemzeti összefogás értékteremtô erejé-
ben”. Az államfô hangsúlyozta: az alapítvány tagjainak önként választott 
küldetésük van. „Önök barátjuknak, Magyarországnak, sokat segíthetnek ab-
ban, hogy mások is megismerjék múltunkat, kulturális és történelmi hagyomá-
nyainkat, értékeinket, szabadságszeretetünket, mûvészeti és tudományos 
teljesítményünket” --- fogalmazott hozzátéve, hogy az alapítványi tagok életútja, 
kimagasló eredményeik, szakmai sikereik hitelt adnak minden szavuknak. 



a diabetikus jelölés is, amely azt mutatta, hogy adott élelmiszerben legfeljebb 
három százalék alatti a nem fruktózból adódó cukormennyiség. A júliustól 
életbe lépô változás után a cukortartalomra vonatkozó kategóriák részletesebb 
magyarázatot adnak az összetevôket, így a szénhidrát- vagy cukortartalmat 
illetôen.

A szakember jelezte, ez „mindenkinek kihívást jelent majd” –-- például a 
boltokban nehezebb lesz összeállítani a „diabetikuspolcokat” --–, azonban fontos, 
hogy a diabetikusnak minôsített termékek eddig is csak „választékbôvítô” 
funkciót töltöttek be egy cukorbeteg ember étrendjében, vagyis kifejezetten 
nem ajánlott kizárólag ilyen termékeket fogyasztani.

Egyre több idôs fordul 
a szociális szolgáltatásokhoz

Egyre többen veszik igénybe az idôskorúaknak szánt szociális szolgáltatá-
sokat: 2014-re nôtt az étkeztetésben részesülôk, a nappali ellátásokat igénybe 
vevôk, valamint a házi segítségnyújtásban és a bentlakásos intézményekben 
ellátottak száma - olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarország 
2015 címû kiadványában.

Az étkeztetésben részesülôk száma az elmúlt években folyamatosan emelke-
dett, 2014-ben 172 ezren voltak, 17 százalékkal többen, mint 2010-ben. Ugyan-
ezen idôszak alatt 77 százalékkal nôtt a házi segítségnyújtás keretében ellátottak 
száma: 133 ezer embert segítettek ebben az ellátási formában. Jelzôrendszeres 
házi segítségnyújtásban 23 ezer ember részesült 2014-ben, ez a szám az elôzô 
évinél 1,2 százalékkal, 2010-hez képest 9 százalékkal kevesebb.

Az utcai szociális munka keretei között ellátottak száma 2010 óta 34 százalék-
kal lett kevesebb, 2014-ben a számuk kilencezer volt. A támogató szolgálat 14 
ezer embert látott el 2014-ben, csaknem öt százalékkal kevesebbet, mint 2013-
ban, és negyedével kevesebbet, mint öt évvel korábban.

A nappali ellátásokat igénybe vevôk --- idôsek, fogyatékossággal élôk, hajlék-
talanok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek --- száma 2010-tôl tovább nôtt. 
A legtöbb ellátottat az idôsklubok segítették, 2014-ben 39 ezer embert, 3,4 
százalékkal többet, mint öt évvel korábban.

A tartós bentlakásos intézményekben ellátottak száma 2010 és 2014 között 
szintén tovább emelkedett, 2014-ben mintegy 78 ezer embert ápoltak ezekben 
az intézményekben, közülük a legtöbben --- 65 százalékuk --- idôsotthonban élt.

Az átmeneti ellátást nyújtó intézményekben lévôk száma 2013-ig nôtt, majd 
egy év alatt több mint nyolc százalékkal csökkent, 2014-ben mintegy 13 ezer 
ember élt ezekben az intézményekben. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmé-
nyek csaknem háromnegyedét hajléktalanok veszik igénybe.

A házi segítségnyújtás és az étkeztetés a jogszabály szerint minden települé-
sen kötelezôen nyújtandó ellátás, ezért ezeket könnyebb elérni. A nappali intéz-
mények biztosítása --- leszámítva a viszonylag gyakori idôsklubokat --- csak a 
tízezer lakosúnál nagyobb településeken kötelezô, így országos szintû elérhetô-
ségük viszonylag alacsony. Idôsek klubja a települések 39 százalékában és az 
ellátási kötelezettséggel terhelt --- tehát háromezer lakosúnál nagyobb --- 
települések 79 százalékáb

Egymilliárd forint jut a Pápai 
Református Kollégium felújítására

A magyar állam az idén 953 millió forinttal járul hozzá a Pápai Református 
Kollégium épületének felújításához --- jelentette be az emberi erôforrások mi-
nisztere vasárnap a pápai református templomban tartott hálaadó istentisz-
teleten.

Balog Zoltán beszédében a kereszténység és a református egyház közös-
ségépítô erejérôl beszélt. Mint mondta, az építéshez nagy alázatra van szükség: 
tisztelni kell az elôdök keze nyomát, egyúttal a jövô építésén munkálkodni. Ezt 
a közösségépítô és -gyarapító munkát támogatja az állam is --- fûzte hozzá.
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HÍREK
A felújítás elsô ütemében a 953 millió forintos támogatással a gimnázium 

külsô-belsô épületenergetikai és gépészeti megújítása, valamint a református 
ótemplom felújítása, és ott egyházmûvészeti múzeum létrehozása valósul meg. 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke azt mondta, 
a beruházást jövôre, a reformáció 500. évfordulóján szeretnék átadni, a mun-
kálatok alatt a tanítás zavartalan lesz az intézményben.

A késôbbiekben egy új szárny építését is tervezik az iskolához, kialakítanának 
egy százötvenezer könyv tárolására alkalmas könyvtárat, valamint parkolót is. 
A most induló és a tervezett beruházások teljes költsége megközelíti a 3,5 mil-
liárd forintot.

Központi emlékmû
A következô két hétben internetes szavazáson nyilváníthat véleményt a 

nagyközönség az elsô világháború magyar katonaáldozatai elôtt tisztelgô köz-
ponti emlékmû ötletpályázatára beérkezett félszáz tervrôl --- jelentette be Bu-
dapesten sajtótájékoztatón az Emberi Erôforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára.

Rétvári Bence azt mondta: szinte minden más európai országban van ilyen 
központi emlékhely, vidéken pedig számos obeliszk, emlékmû állít emléket az 
ottani hôsöknek. Utalt arra, hogy az elsô világháború 662 ezres magyar katonai 
embervesztesége kétszerese a második világháborúénak.

Aki az életét adta a nemzetért, az méltán tarthat igényt a nemzet emlékeze-
tére, kegyeletére –-- fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, a korábban állított 
mementókat a második világháború után a kommunista rendszer igyekezett 
eltüntetni, átnevezni vagy átértelmezni, hiszen nem akart történelmi közös-
séget, folytonosságot vállalni azzal az elsô világháborús idôszakkal, amely sze-
rinte csak az „uralkodó osztályok háborúja volt”.

Rétvári Bence kitért arra, a centenárium az adósság törlesztése mellett arra 
is lehetôséget nyújt, hogy az eseményektôl, konfliktusoktól eltávolodva adhas-
sák meg a tiszteletet modern, egyedi módon a hôsi halottaknak, a hadifogságba 
esett 743 ezer és a sérülést szenvedett 734 ezer katonának, aki a Magyar Király-
ság területérôl vonult hadba.

Az államtitkár jelezte: nem titkolt cél, hogy ráirányítsák a közönség figyelmét 
a centenáriumra, és „talán ki-ki a saját hôsét is megtalálja”, a nemzet hôseire 
emlékezve. A pályázat kapcsán pedig szólt arról: nem konkrét tervpályázatot, 
hanem ötletpályázatot írtak ki, de az eredmény fontos jelzés arról, hogy a 
legtöbben milyen jellegû emlékmûvet és hol látnának szívesen.

Schmidt Mária, a XX. Század Intézet fôigazgatója az eseményen azt mond-
ta: a cél az, hogy „egy méltó emlékmûvet tudjunk avatni az elkövetkezô egy-két 
év során”. Az MTI kérdésére közölte: a beérkezett javaslatok a fôváros leg-
különbözôbb helyeire képzelték el az emlékmûvet, volt, aki azt a Vérmezôn, a 
Millenárison, a volt józsefvárosi pályaudvar területén, míg más a Népliget 
valamely pontján helyezné el.

Az ötletpályázatra beérkezett alkotások a közönségszavazás helyén, a http://
www.emlekhelypalyazat.hu/kozonseg_szavazas oldalon tekinthetôek meg.

A külhoni magyarok ellen
A baloldal már megint a külhoni magyarok ellen hergel, de a bevándorlókat 

beengedné –-- reagált a Fidesz-frakcióa DK és az Együtt Ab-döntést bíráló 
nyilatkozatára.

A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a baloldal minden 
alkalmat megragad, hogy a külhoni magyarok ellen hergeljen, miközben a 
bevándorlókat korlátlanul beengednék és még be is akarják telepíteni.

Kifejtették: a baloldal 2004-ben is gyûlöletkampányt folytatott a külhoni 
magyarok ellen, és ma is azt teszi, amikor szándékosan félremagyarázza az 
Alkotmánybíróság (Ab) döntését. Az Ab megállapította, hogy a szavazati jogot 
semmi nem korlátozza, teljesen mindegy, hogy valaki levélben, az állandó 
lakóhelye szerinti szavazókörben, vagy a külképviseleten adja le a szavazatát. 
Minden szavazat egyenlô és a magyarországi lakóhellyel rendelkezô külföldön 
tartózkodó választópolgárokat semmiféle hátrány nem éri más magyar 
állampolgárokhoz képest.

A polgári kormány a nemzet részének tekinti a külhoni magyarokat, akik – 
mint minden más magyar állampolgár –-- részt vehetnek az országgyûlési 
választásokon –-- áll a Fidesz közleményében.

A két ellenzéki párt azt kifogásolta, hogy az Alkotmánybíróság döntése sze-
rint nem alkotmányellenes, hogy míg a határon túliak szavazhatnak levélben az 
országgyûlési választásokon, a külföldre vándorolt magyarok nem.

A szállodák ötöde átveri a vendégeket
A vizsgált szállodák 22 százaléka, 173 szálláshelybôl 38 megtéveszti a vendé-

geket, azaz besorolási szintje nem felelt meg a követelményeknek, vagy panzió-
ként jogsértôen nevezte magát szállodának --- ez derült ki a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság (NFH) legfrissebb vizsgálatán.

A hatóság a gyógyszálló vagy gyógyszálloda megnevezést alkalmazó szállás-
helyeket, továbbá azokat a szállodákat vizsgálta, amelyek a hivatalos európai 
Hotelstars védjegyrendszertôl eltérô, 1-5 csillaggal jelzett besorolást alkalmaz-
zák. Számos hotel mûködik Magyarországon úgy, hogy még nem kezdeményezte 
a Hotelstars tanúsító védjegy elnyerését.

Az ellenôrzés kiterjedt a Hotelstars védjeggyel nem rendelkezô szálláshe-
yeknél arra, hogy az adott csillagszámmal jelzett kategória és az ahhoz kapcso-
lódó, a szálláshely által nyújtott szolgáltatások együttesen alkalmasak-e a fo-
gyasztók megtévesztésére. A gyógyszálló vagy gyógyszálloda megnevezést 
alkalmazóknál azt vizsgálták, hogy rendelkeznek-e az ehhez szükséges minô-
sítéssel.A leggyakrabban elôfordult jogsértések közül az NFH kiemelte: a 
szálláshely a „szálloda” vagy a „hotel” megnevezést használta annak ellenére, 
hogy nem felelt meg a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek, 
vagy a szálláshely annak ellenére szállodaként hirdette magát, hogy üzemelte-
tôje panzió üzemeltetésére kapott engedélyt.

Gyakori volt, hogy a besorolás kategória szintje --- felszereltség, szolgáltatá-
sok --- nem felelt meg az átlagfogyasztó által elvárt követelményeknek. 
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Trianont
mutattak

Nincs könnyû helyzetben az ember, 
ha meg akarja határozni a második 
világháború európai szakaszának vé-
gét. Az azonnali kapitulációt 1945. má-
jus 7-én írták alá a németek, a franciák 
8-án ünneplik a háború végét, míg az 
egykori Szovjetunióban május 9-re 
tették a gyôzelem napját. Bennünket, 
a vesztes országok legvesztesebbjét 
igazából május hetedikén taglózott le a 
bánat --- igaz, majd csak egy évre rá, 
1946 tavaszán. Addig még élt, vagy 
legalábbis pislákolt a nemzetben némi 
remény, halvány illúzió, hogy talán 
mégse… Talán nem állítják vissza a 
gyôztesek a trianoni csúfságot. Azt az 
ezerszer elátkozott határvonalat, 
amelynek az eltörléséért sodródtunk 
bele a második világégésbe. Más-
képpen történt.

Hetven éve –-- 1946. május 7-én --– 
hozták meg Párizsban a bennünket 
érintô végsô döntést. Magát a teljes 
békeszerzôdést –-- inkább ultimátumot 
–-- majd 1947. február 10-én írják alá a 
nagyhatalmak, de nekünk az már sem-
mi újat nem hoz… Minden maradt a 
régiben: Trianon, a megcsonkított or-
szág… (Sôt, az arcátlan Eduard Benes 
még újabb öt magyar falut követelt 
Csehszlovákiának –-- végül „csak” 
hármat kapott.)

A harcok elültétôl egy teljes éven át 
reménykedtünk: talán sikerül meg-
gyôznünk az ítélkezôket. Talán most 
felülemelkednek a gyôztesek gátlás-
talanságán. De nem. Igaz, az angolok 
és az amerikaiak eleinte tárgyaltak 
volna némi erdélyi kompromisszumról, 
de Sztálin hallani sem akart errôl. Ro-
mánia „taktikája” (a háború utolsó 
hónapjaiban átállt a gyôztesekhez) be-
jött. Megkapta a jutalmát. Megtart-
hatta a trianoni koncot… Mi csak a 
jajkiáltásunkat: Nem, nem, soha!

Pilhál György
(Magyar Nemzet)



(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendŒrnŒ szerint általános a tisz-

telet hiánya, a német alaptörvény és 
az emberi jogok semmibe vétele, 
miközben belterjes párhuzamos tár-
sadalmi struktúrák alakulnak ki, az 
integrációs szándék pedig eltûnik. 
Kambouri szerint ezt nem csak Œ 
mondja, a kollégái is meg tudják 
erŒsíteni azt. A mindennapok során a 
kora reggeli szolgálat a legkö nnyebb, 
mivel a problémás elemek sokáig 
alszanak. A késŒ esti és különösen a 
hétvégi éjszakai szolgálat a legnehe-
zebb, akkor történik a legtöbb kon-
fliktus.

A rendŒrnŒ már évek óta panasz-
kodik belsŒ fórumokon az egyre rom-
ló helyzet miatt, sokan ki is fejezté k 
egyetértésüket és együttérzésüket, 
de sokáig nem akart a nyilvánosság 
elé állni. Most viszont vállalja a 
mondandóját. „Máig nem változott 
semmi. Nulla” – mondja Kambouri. 
Könyvében a politikai elit mellett 
támadja „a kritikátlan multikulti 
társadalmi romantikájában hívŒket” 
is, akik szerinte „egybŒl iszlamofóbiát 
és idegengyûlöletet kiáltanak”.

A rendŒrnŒ szerint a multikulturaliz-
mus sok veszéllyel jár: egyes kultu-
rális és vallási hagyományok nem 
egyeztethetŒek össze egymással. Sze-
rinte ennek belátása nem jobboldali 
populizmus, hanem egészséges em-
berismeret kérdése. Egy bochumi 
késelési esetnél több tucat fŒs liba-
noni társaság akadályozta a munkáju-
kat, lökdösték a rendŒröket. Kambo-
uri szerint a fiatal muszlim férfiakkal 
van a legtöbb gond, törökökkel, kur-
dokkal, libanoniakkal, tunéziaiakkal, 
akik feltûnŒen nem akarnak Német-
országba integrálódni. Különösen a 
rendŒrnŒket nem fogadják el, Kam-
bourit is lekurvázták már.

Tania Kambourinak a jelenlegi 
migrációs hullámról is megvan a 
véleménye. „Egyre több migráns jön 
Németországba, és sokuk nem tanulta 
meg, hogy a nŒket és az államhatal-
mat tisztelni kell. Párhuzamos társa-
dalmakban élnek, ahol más szabályok 
érvényesülnek. Voltunk már beveté-
sen menedékszállásokon is, ahol észre 
lehet venni, hogy a tisztelet teljesen 
hiányzik. A legjobb fegyverünk a szó. 
De talán gyengeségnek találják ezt, 
mert a származási országukban keve-
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set diskurálnak, inkább az erŒszakhoz 
nyúlnak” – mondja a rendŒrnŒ. 
Kambouri súlyosabb büntetéseket 
szabna ki azokra, akik ellenszegülnek 
a rendŒröknek, és a gyorsabb bíró-
sági ítélkezést is szorgalmazza. „Ha a 
tettesek nem szembesülnek a szank-
ciókkal, tovább folytatják”.

Végül a harmadik csapás
JelentŒs változtatást, a fennálló 

rend eltakarítását háborús állapotok 
között lehet gyorsan és véglegesen 
végrehajtani, parancsuralmi helyzet-
ben, háborús érdekekre hivatkozva. 

Európa két irtózatos méretû háború 
következményeivel jutott el mai ki-
szolgáltatott állapotába. BŒ száz évvel 
ezelŒtt az emberi világ, civilizáció, 
kultúra, mûvészetek, természettudo-
mány, tudományos kutatás, társada-
lomelmélet stb. terén vezetŒ nagy-
hatalom volt. 1945 óta képtelen visz-
szanyerni korábbi helyzetét a folya-
matos téridegen hatalmak ránehezedŒ 
nyomása miatt. Atlantizmus a neve 
annak az amerikai kötŒdésnek, ami 
Európát maga alá gy úrta. Katonai 
szárnya a NATO (North Atlantic 
Treaty Organization), aminek ezidáig 
semmi, mostantól pedig fontos szere-
pe lesz. 

Amerika elvesztette a fogást az 
orosz birodalom felett, nem tudta 
megtartani a szovjet állam összeom-
lásával megnyílt gazdasági behatolás 
esélyeit. Azt a fajta privatizációt, 
mint amivel adósságszolgaságra 
kényszerítette az általa negyvenöt 
évre szovjet szolgaságra vetett orszá-
gokat. 

Attól fél, hogy Európa is kinŒl a 
vasmadár szárnyai alól. Az iparoso-
dott Európának szüksége van az 
orosz területek energiai és ásványi 
kincseire, amik akkor válnak majd 
csak értékké az oroszok számára, ha 
eladják Európának. Ezt a természetes 
geopolitikai é rdekszövetséget sikere-
sen megakadályozta az angol–ame-
rikai bankhálózat Oroszország bolse-
vizálásával és két Európa-ellenes 
világháborúval, 45 éves közös meg-
szállással, majd Európát szövetségesi 
redszerébe kényszerítésével, mind-
máig. Nem Ukrajna függetlensége, 
területi épsége a gond New York 
Empire számára, hanem a békés 
állapotokban megérlelŒdŒ lehetŒség 

Három csapás Európára Európa és Oroszország gazdasági 
egymásra utaltságának érvényesí-
tése.

KézenfekvŒ a stratégia: Európát 
vissza kell fogni fejlŒdésében, Orosz-
országot el kell szigetelni Európától. 

Amerika nem fog inváziós háborút 
indítani Oroszország ellen. Ismeri 
Napóleon és Hitler tévedését. Ame-
rikának permanens háborús helyzet 
kialakítása és fenntartása kell, ami 
megakadályozza az Eurázsia terv 
létrejöttét. A Szovjetunió volt sérült-
jei: a balti államok, Lengyelország, 
szívesen résztvesznek az amerikai 
fegyveres demonstrációban, és per-
sze az opportunista Románia is. 

Törökország egy külön eset. Törté-
nelmi hŒskorának emlékezete diktálja 
számára az új behatolást Európába. 
Ezt Amerika támogatja régóta, befo-
gadta a NATO kebelébe. Déli irány-
ban is szövetséges Izraellel, ami egy-
bevág az amerikai szövetséggel. 
Mindez meghozza Törökország részé-
re a beépítkezést Eur ópába. Viszon-
zásul országa amerikai hadi bázis az 
Oroszország elleni háborúskodáshoz. 

 Így terjeszkedik ki a permanens 
közel-keleti háború északra, Kelet-
Európára, amihez minimális amerikai 
katonai részvétel szükséges. 

Mindhárom ütés nagyon 
sürgôs 

mert Európa ébredezik 
Súlyos veszteséget szenvedett An-

gela Merkel pártja, a Keresztény-
demokrata Unió három német tarto-
mányi választáson március 13-án. Ez 
elŒre vetíti a jövŒ évben esedékes 
németországi parlamenti választások 
eredményét. A legmeglepŒbb fordu-
lat azonban az – és emiatt sokan 
politikai földrengésrŒl beszélnek –, 
hogy a 2013-ban alakult, határozottan 
migrációellenes párt, az Alternatíva 
Németországnak (AfD) két tarto-
mányban a harmadik helyen végzett 
(15,1, illetve 12,6 százalékos ered-
ménnyel), Szász-Anhaltban pedig a 
választópolgárok 24,2 százaléka adta 
a voksát az alakulatra, ezzel a máso-
dik helyen végzett. A párt ezzel bebe-
tonozta magát a német politikába 
mint a harmadik legerŒsebb formáció 
a kereszténydemokraták és a szociál-
demokraták mögött.

A n émet közgazdászok kételkednek 
abban, hogy a bevándorlásnak pozitív 
gazdas gi hatása lesz. A migránsok 

állami támogatásra szorulnak és a 
nyelvet sem ismerik.

Marjin Dekkers, a Bayer vegyipari 
konszern vezérigazgatója azt mondta, 
sokáig fog tartani a migránsok német 
munkaerŒ-piaci intergrálása. A mig-
ránsokat a német dolgozók szintjére 
kell hozni, ezt pedig évekig az állam-
nak kell majd finanszíroznia. Szerinte 
nem szabad illúziókba ringatni ma-
gukat. Becslése szerint 15 évig tart 
majd, hogy a migránsok ne szorul-
janak állami támogatásra, és képesek 
legyenek önállóan ellátni magukat. A 
német munkaerŒ magas szinten kép-
zett, ezt kell nekik is elsajátítani, amit 
megnehezít a nyelvismeret hiánya is

A Magyar Nemzet „Nyíló szemû 
liberálisok” cím alatt írja az alábbi-
akat:

„Most, hogy az iszlám itt van a 
maga valóságában, vége az illúziónak, 
az elŒrelátóbb liberálisok pedig vá-
laszút elé kerültek. Ha megmaradnak 
a korlátlan bevándorlás pártján, ak-
kor a vallástalanított Európa veszhet 
oda, s az Œ életmódjuk szorul perifé-
riára, továbbá – ha a sariát, az iszlám 

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
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törvénykezést nézzük – illegalitásba. 
Ha viszont szembeszegülnek vele, 
akkor kénytelenek lesznek felülírni 
saját dogmáikat a multikulturalizmus 
áldásairól. Akadtak, bár egyelŒre 
csak páran, akik elvégezték ezt a 
belsŒ önvizsg latot, és Európa védelme 
mellett tették le a voksukat. Jelzés-
értékû, hogy köztük vannak a jobbol-
dali magyar kormányok ádáz kritiku-
sai is (Konrád György, Heller Ágnes), 
valamint az a Kertész Imre, aki már 
tavalyelŒtt megjelent könyvében fi-
gyelmeztetett arra, hogy a liberális 
Európa az iszlám korlátlan beáram-
lásának következtében felszámolja 
önmagát.

A valóság egyre erŒszakosabban 
dörömböl. Ég a ház, a zsarátnok pat-
togása pedig lassan kiveri az álmot a 
legelszántabb toleranciabajnok sze-
mébŒl is. Van, aki már tûzoltásra 
kész, más még kótyagos fejjel ül az 
ágy szélén, és olyan is biztosan akad, 
aki addig kapaszkodik a párnájába, 
amíg lángra nem lobban az is. De egy 
biztos: Európa ébred.”
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Németország készen áll arra, hogy 
kiterjedtebb szerepvállalást folytasson 
a NATO kelet-európai misszióiban, és 
„megvédje szövetségeseinek keleti 
határait”.

Ezt a kezdeményezést maga Angela 
Merkel német kancellár jelentette be, 
az úgynevezett „G5” hannoveri konfe-
renciáján. A rendezvényen német, 
amerikai, brit, francia és olasz vezetôk 
vettek részt, akik Barack Obama 
európai körútját követôn hirtelen 
mind elkötelezetté váltak azirányba, 
hogy megvédjék kelet-európai szövet-
ségeseiket. A Der Spiegel szerint ez 
azt jelenti, hogy Németország azonnal 
ezer katonát küld Litvániába egy had-
gyakorlatra.

Március közepén Linas Linkevicius, 
Litvánia külügyminisztere kérte, hogy 
Németország aktívan vegyen részt a 
NATO litvániai katonai jelenlétének 
fokozásában. Az észak-atlanti szövet-
ség vezetôi júliusban találkoznak Var-
sóban, ahol várakozásaik szerint 28 
tagállam vezetôi közösen megegyez-
nek a kelet-európai katonai jelenlét 
fokozásáról. Ezen a találkozón szület-
het döntés arról, hogy pontosan milyen 
létszámban érkeznek további amerikai 
és német csapatok az orosz határ mel-
lé.

* * *
Óriási az érdeklôdés a márciusban 

meghirdetett magyarnyelv-oktató 
program iránt Kárpátalján --- közölte a 
nemzetpolitikai államtitkárság.

Az államtitkárság összegzésében fel-
idézte, hogy Grezsa István Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
fejlesztési feladatainak kormányzati 
koordinációjáért felelôs kormánybiz-
tos hirdette meg március végén a ma-
gyarnyelv-oktató programot. A kez-
deményezéssel a magyar kormány 
ingyenes magyarnyelv-tanulási lehe-

tôséget biztosít Kárpátalja ruszin, 
illetve ukrán nemzetiségû lakóinak.

A felhívás, amelyet 14 ottani újság-
ban, valamint a helyi televízióban, rá-
dióban és internetes portálokon hir-
dettek meg, nem várt eredményt 
hozott --- írták. Az elôzetesen vártnál 
sokkal többen, 1348-an jelentkeztek a 
magyarnyelv-tanulási programra az 
április 11-ei határidôig (és még két-
százan a határidô lejárta után). A 
tanulók 120 csoportban, 43 helyszínen 
tanulják majd májustól a magyar 
nyelvet, 63 tanár foglalkozik velük.

A program keretében elôreláthatólag 
heti négy alkalommal összesen 120 
órában fognak magyar nyelvet oktatni 
kis csoportokban a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc fôiskola felnôttképzési 
központjának szervezésében.

A legtöbben --- feltehetôleg a határ 
közelsége miatt --- az ungvári járásból 
jelentkeztek, de sokan érdeklôdtek a 
técsôi, a szolyvai és a nagyszôlôsi já-
rásból is. A szervezôk a magyar nyelv-
tanfolyamok helyszíneit úgy választot-
ták ki, hogy távol legyenek azoktól a 
városoktól, amelyekben egyébként is 
lehetôség van a magyar nyelv tanulá-
sára, valamint a jelentôsebb turisztikai 
központokat és azokat a településeket 
részesítették elônyben, amelyekben 
nagy számban élnek magyarok asszi-
milálódott utódai.

* * *
Az amerikai elnökválasztási kampány 

egyik leglátványosabb hazugsága, 
hogy minden a személyekrôl szól, és a 
gyôztes habitusa, kapcsolatrendszere, 
irnyultsága döntôen befolyásolja majd 
az ország politikáját. Lehet, hogy 
Nixon idején még részben így volt, 
mára azonban semmi más nem ma-
radt, mint az olajozott kampánygé-
pezet, amelynek irányítói még a leg-
apróbb csikorgásokra is éberen felü-

gyelnek. A világ vezetô hatalmát egy-
szerûen nem irányíthatja –-- egészen 
pontosan arcával, megjelenésével 
nem képviselheti –-- olyasvalaki, aki 
szemben állna a rendszerrel.

2016-ban látszólag két jelölt csiko-
rogtatja egy kicsit a masinát, a töb-
biek, a különféle családi klánok, párt-
szindikátusok, milliárdos cégek képvi-
selôi. Csakhogy a két bátor „kívülálló”, 
Trump és Sanders is jobbára mítoszt 
épít, mint látni fogjuk, egyáltalán nem 
függetlenek semmitôl, hacsak nem a 
valóságtól.

Alaposan tévedünk, ha az amerikai 
pártrendszert a magunk európai fogal-
maival próbáljuk értelmezni. A két 
nagy –-- republikánusok és demokraták 
–-- szembenállása nem szorítja merev 
korlátok mögé a támogatókat. Való-
jában az Egyesült Államokban egy-
pártrendszer mûködik, hiszen minden 
ideológiánál fontosabb a szent irat, az 
alkotmány tisztelete, a liberális kánon, 
amely szellemileg nem túl izgalmas, 
de legalább érthetô államismereti 
kalauzként szolgál tízmilliók számára. 
Ezenkívül nincs élet, legalábbis a kö-
zéletben biztosan. A mindenkori ame-
rikai elnök szolgaian kpviseli az alkot-
mányt, teljesíti a nemzedékrôl nem-
zedékre erôsebb etnikai, gazdasági és 
társadalmi csoportok követeléseit, 
maga is élen jár a politikailag korrekt 
közbeszédben, hazafias dörgedelmek-
kel üzen, pulykát dédelget a megfelelô 
napon, sztárokkal parolázik, elítéli a 
terrorizmust, keménykedik az oro-
szokkal. Ez a dolga, erre választják.

Ebbe a látszólag monoton világba 
valóságos üstökösként robbant be Do-
nald Trump és Bernie Sanders. 
Elôbbi republikánus, utóbbi demok-
rata, de jó, ha tudjuk, hogy Trump 
még tizenöt éve is demokrata színek-
ben politizált, Sanders pedig inkább 
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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

Brüsszel, V4 
és Benes

A MTI jelenti, hogy migrásonként 
250 ezer euro (kb 78 millió forint) 
„szolidaritási hozzájárulás” fejében 
tagadhatnák meg ideiglenesen az 
unios tagállamok, hogy részt vegyenek 
a menekültek automatikus elosztá-
sában. Ez derül ki az Európai Bizottság 
által szerdán elfogadott javaslatából.

Magyarországnak 1294 migránst kel-
lene befogadnia, ha mindannyiuk be-
fogadását megtagadnánk, az 322.5 
millió euróba kerülne.

Itt összesen 72 ezer menekült tag-
országi elosztásáról volna szó, de már 
ez a sikeres 72 ezer példája is több 
százezer vagy millió migránst buzdít 
arra, hogy megpróbáljanak Európába 
jutni. S akkor megint jön majd egy új 
elosztás és egy új „szolidaritási hozzá-
járulás” ha egy ország megtagadja ezt 
az újdonsült „szolidaritást”.

Erre a brüsszeli ajánlatára a Magyar 
Hirlapban Bayer Zsolt publicista a 
következô módon reagált:

„Eltudtuk-e ezt valaha képzelni?  
Hogy eljön az idô, amikor nem egy 
adott ország, egy állam, egy társada-
lom dönti el kit fogad be, kivel akar 
együtt élni, hanem egy soha, senki ál-
tal meg nem választott testület, ame-
lyet amúgy idióták és /vagy gazembe-
rek alkotnak.
Hát eljött ez az idô is.
És aki ellenáll azt brutális pénzbün-

tetéssel kezdték el fenyegetni.”
Vannak olyan vélemények, amik 

szerint Európának az ausztrál példát 
kellene követnie: akinek illegálisan 
sikerül hajón bejutni Ausztráliába az a 
migráns soha, semmi féle körülmé-
nyek között nem kap letelepedési en-
gedélyt a déli kontinensen. A szigorú 
ausztrál bevándorlási törvények miatt 
lényegében megszûnt a tengeri em-
bercsempészet, és így emberek százai 
ma már nem fulladnak be a tengerbe.

Az a büntetés amit a „mûvelt Nyugat” 
„béketeremtôi” kiosztottak nekünk 
1920-ban a Grand Trianon palotában 
ma szerencsénkre nem igen hasonlít-
ható a brüsszeli intézkedésekkel, de 
most a trianoni rablóbéke évforduló 
alkalmával érdemes elgondolkodni 
azon a képmutató, tisztességtelen, 
stratégiai (értsd rabló) mentalitáson 
ami az új trianoni (és a többi versail-
lesi) országhatárok megrajzolását jel-
lemezte. Sir Harold Nicolson brit 
diplomata aki a „cseh” területi bizott-
ságban Nagybritanniát képviselte 
egyet ért azzal a német állásponttal, 
hogy a „területi döntés egyszer a nem-
zeti önrendelkezésen, máskor gazda-
sági szükségességen, esetenként a 
’messzi múltba visszavezethetô törté-
nelmi jogon’ történt, de minden eset-
ben Németország húzta a rövidet.” 
(Magyarország ugyanilyen „békete-
remtésben” részesült).
Fejtô Ferenc Benes felelôsségét 

elemezve rámutat:
„Azzal, hogy Csehszlovákiát a két 

egymásnak ellentmondó elvre --- a tör-
téneti és etnikai elvre --- alapozva 
hozták létre, Benes (és Masaryk) az 
Osztrák Magyar Monarchiát, a nagy 
többnemzetiségû államot egy kis több-
nemzetiségû állammal váltották fel, a 
két természetszerûen elégedetlen és 
szeparatista kisebbséggel, a némettel 
és a magyarral, és ott voltak még a 
szlovákok, akik nehezen nyugodtak 
bele Prága centralizmusába.”

Sajnos, jelenleg a migráns krízis és a 
Brüsszellel tartott viták miatt a V4-ek 
nem nagyon foglalkoznak Benessel és 
történelmi igazságokkal, pedig lenne 
jó sok volt kisantant állam példamutató 
törvényét megvizsgálni, --- itt a délvi-
déki ma Szerbia Vajdaság tartományra 
gondolunk ahol nem egy, nem kettô 
hanem 6 hivatalos nyelv ---- beleértve 
a magyart --- van, ugyanakkor Er-
délyben és a Szlovák köztársaságban 
csak egy- egy (oláh ill. tót).

Végül, ha minden kötél szakad és az a 
döntés születik, hogy befogadjuk a 
ránk kiszabott migránsokat, akkor 
csak dicsérhetjük a magyar kor-
mánynak azt a döntését, hogy a két 
befogadó központ Körmenden és 
Szentgotthádon közvetlenül az osztrák 
határ mellett mûködik, és nem kell sok 
ész ahhoz, hogy megjósoljuk azt, hogy 
innen majd a „menedék kérôk” átszök-
nek abba az Ausztriába ahol a kancel-
lár nemrég keményen bírálta Magyar-
ország menekült politikáját és a kerí-

téseket.

Kroyherr Frigyes
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szocialista, mint liberális. Mindketten 
arra építették imázsukat, hogy sem 
párttól, sem érdekcsoporttól nem 
függnek: ez természetesen vaskos ha-
zugság, éppen ellenkezôleg, miután 
sokáig nem látszottak az establishment 
elsô sorában, mint mondjuk Hillary
Clinton, többet is kell bizonyítaniuk a 
háttérerôknek.

Az Egyesült Államok vitathatatlanul 
legerôsebb lobbicsoportja a zsidóságé. 
A gazdasági és kulturális térben, 
amelyben a nemzet sorsát elrendezik, 
olyan erôs hatalmat építettek ki, hogy 
a jóváhagyásuk, támogatásuk nélkül 
tényleg bajosan lehetne bárki a követ-
kezô amerikai elnök. Éppen ezért külö-
nösen érdemes figyelmünkre, hogy 
Donald Trump, a fékevesztett lázadó, 
aki a világon mindenkinek nekiment 
már, az elsô bálozó szerénységével 
beszélt nemrégiben a legismertebb 
amerikai zsidó szervezet (AIPAC) kon-
ferenciáján. Többek között kijelentet-
te, hogy Jeruzsálem a zsidó nép örök 
fôvárosa, hogy Izrael örökké létezni 
fog, s hogy a zsidó állam és az Egyesült 
Államok szövetsége megtörhetetlen. 
Végezetül a zsidó hallgatóság figyel-
mébe ajánlotta kisunokáját, akit az ô 
értelmezése szerint a konferencia faji 
értelemben is a magáénak tekinthet, 
miután a lánya zsidó férjet választott 
magának.
Sanders „keményen” nekiment Izra-

el politikájának, szóltak az elsô hírek, 
aztán kiderült, hogy a CNN szóban 
forgó interjújában úgy mutatták be, 
mint az elsô zsidó jelöltet, aki az elnök-
jelöltségért folyó küzdelemben gyôzel-
met ért el. A vermonti szenátor egyéb-
ként számos kôkemény megjegyzést 
tett, például: „akár zsidó az ember, 
akár nem, én szeretném remélni, hogy 
ebben az országban minden egyes 
ember látni akarja a végtelen háború 
nyomorúságának végét a Közel-Kele-
ten.” S miután Sanders zsidó mindkét 
ágon, ráadásul valamennyire vallásos 
is (mást nem is mondhatna, hiszen a 
hitbéli szemforgatás hivatalos kelléke 
az elnökválasztásnak), az ember vala-
hogy úgy képzeli, hogy fene nagy anti-
szemita mégsem válna belôle a Fehér 
Házban.

Ebbôl is világos, hogy az Egyesült 
Államok praktikusan egypártrendszer, 
a legfontosabb ügyekben egy jelöltnek 
sincs különvéleménye, nem is lehet, 

hiszen akkor mehetne traktort vezetni 
Coloradóba.

A két „független” elnökjelölt mítosza 
tökéletesen felfedi Amerika nyomorú-
ságát. Donald Trump, ez a nagyon 
gazdag Torgyán József, akit csak 
felhúzol, és azt mondja, amit szeretnél, 
vagy a savanyú Sanders a maga 68-as, 
újbaloldali, ostobán egalitariánus szö-
vegeivel még mindig a legérdekesebb 
figura a kínálatban. Ez a tény mindent 
elmond Hillary Clintonról, Ted Cruzról 
és a többiekrôl. De egy percig se fe-
ledkezzünk el arról, hogy az egész 
egyszerû parasztvakítás, a lényeg a 
színfalak mögött dôl el. Trump, San-
ders, Clinton, Cruz és az összes többi 
mintha különbözô színû és formájú 
elektromos gitárok lennének, egymás 
mellett lógnak a kirakatban, az embe-
rek megállnak, és megcsodálják ôket, 
ahogyan megcsillannak a napfényben. 
Ha azonban valakinek az az eretnek 
ötlete támadna, hogy megszólaltatja a 
hangszert, ahhoz hálózatra és erôsítôre 
van szüksége. Be kell kapcsolni a 
központba, fel kell erôsíteni a hangját, 
különben élettelen marad. Ez a lényeg, 
a többi mûsor a nagyvilágnak.

Szentesi Zöldi László
www.demokrata.hu

* * *
Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár részvételével Stockholm-
ban megtartotta idei közgyûlését a hét 
végén a Nyugat-európai Országos Ma-
gyar Szervezetek Szövetsége (NYE-
OMSZSZ). A tanácskozáson Potápi Ár-
pád aktuális nemzetpolitikai témákról, 
illetve az ezekkel kapcsolatos idei és 
jövô évi tervekrôl tartott elôadást.

Az államtitkár elmondta: a 15 éve 
megalakult ernyôszervezet célja és 
feladata, hogy koordinálja Nyugat-Eu-
rópában a magyarság civil életét, hogy 
az ott élô magyarok ne veszítsék el a 
nyelvüket, a kultúrájukat és az identi-
tásukat.

A magyar kormány közvetlenül, és 
programok szervezésével is támogatja 
ezeket a szervezeteket. Ilyen program 
például a körösi Csoma Sándor 
program, amely 2013. óta ösztöndí-
jasokat küld a nyugat-európai magyar 
szervezetekhez. Az egész világon az 
idén és jövôre száz, ebbôl Nyugat-Eu-
rópában negyven ösztöndíjas lesz. Az ô 
nevüket tartalmazó listát a stockholmi 
találkozón ismertették ---- mondta el 

Potápi Árpád.
A tanácskozást a stockholmi Magyar 

Házban rendezték, mintegy nyolcvan 
résztvevôvel, köztük kárpát-medencei 
magyar politikusokkal, és jelen volt 
Gulyás Gergely, az Országgyûlés 
alelnöke, valamint Szili Katalin, a ha-
táron túli autonómia ügyeivel foglalko-
zó miniszterelnöki megbízott.

A NYEOMSZSZ közgyûlésérôl nyilat-
kozatot adtak ki, és a találkozó alkal-
mával kulturális mûsort is volt a stock-
holmi Magyar Házban.

A szövetség kétévente rendez vala-
melyik nyugat-európai országban.

* * *
Németországban erôsen szûkíthetik 

az uniós társállamokból érkezô be-
vándorlók jogosultságát a szociális tá-
mogatásokra, a munkaügyi és szociális 
minisztérium terve szerint az uniós 
külföldiek hat hónap helyett öt év után 
férhetnének hozzá az ellátórendszer 
juttatásaihoz --- írta a Berliner Mor-
genpost címû lap. A „szegénységi be-
vándorlás” visszaszorítását célozza az 
intézkedés.

A minisztérium tárcaközi egyeztetés-
re indított törvénytervezete szerint ki-
zárják a szociális segélyre és munka-
nélküli támogatásra jogosultak 
körébôl az uniós bevándorlókat, akik 
nem dolgoznak vagy nem szereztek 
korábbi németországi munkaviszony 
révén jogosultságot a társadalombiz-
tosítás ellátásaira.

A javasolt új szabály szerint közpénz-
bôl finanszírozott támogatás csak ak-
kor jár, ha az illetô öt éven keresztül 
állami segítség nélkül gondoskodott 
magáról.

A szándékosan nagyon magasra 
emelt „belépési küszöb” a szociális jut-
tatások megszerzését célzó, szegénysé-
ginek is nevezett bevándorlás vissza-
szorítását célozza.

A jogosultsági körbôl kizárt uniós 
állampolgárok csak egyszeri, áthidaló 
támogatást kaphatnak, ha nem tudják 
ellátni magukat: a német állam négy 
hétig gondoskodik lakhatásukról, élel-
mezésükrôl és egészségügyi ellátásuk-
ról, és kaphatnak hitelt a hazautazás 
költségeinek fedezésére --- áll a mi-
nisztérium tervezetében.

A tárca a szövetségi szociális bíróság 
tavaly év végi döntéseire reagál a szi-
gorítással. A bíróság ítéletei alapján az 
uniós tagállamokból érkezett, rászo-
ruló bevándorlók hat hónapi németor-
szági tartózkodás után jogosultságot 
szereznek szociális támogatásra.

A városi és települési önkormányzatok 
szövetsége (DStGB) szerint a kasseli 
bíróság döntései „végzetes” ösztönzô 
erôt fejthetnek ki, mert a német szoc-
iális segély nagyobb, mint az ipari 
munkások fizetése a legszegényebb 
uniós tagállamokban. Az érdekképvise-
let számításai alapján rövidesen száz-
harmincezer uniós bevándorló szerez-
het jogosultságot, ami éves szinten 
hatszázmillió eurós költség a mene-
kültválság miatt eleve szorult pénzü-
gyi helyzetben lévô önkormányzatok-
nak.
Andrea Nahles munkaügyi és szoci-

ális miniszter néhány hete a Berliner 
Morgenpostban egy interjúban a ter-
vezett szigorításra utalva azt mondta: 
elfogadhatatlan, hogy bárki is csak 
azért változtat lakóhelyet az EU-ban, 
hogy szociális támogatást szerezzen 
egy másik országban, holott hazájában 
is mûködik ellátórendszer.

Hasonlóan vélekedett Angela Mer-
kel kancellár is, aki a társállamokból 
érkezô bevándorlók szabad munkavál-
lalása körüli vitával kapcsolatban egy 
2014-es interjúban kiemelte, hogy az 

EU nem a szociális ellátórendszerek 
és juttatások uniója.

Németországban Nagy-Britanniához 
hasonlóan a román és bolgár állam-
polgárok munkavállalási korlátozásai-
nak 2014. január 1-jei megszûnése ré-
vén kiterjedt közéleti vita bontakozott 
ki a munkaerô szabad áramlásának 
elve és a szociális juttatások összefüg-
géseirôl. A kisebbik jobbközép kor-
mánypárt, a CSU szigorú fellépést 
sürgetett a szociális juttatásokkal visz-
szaélô bevándorlók ellen. „Aki csal, az 
repül” ---- hangoztatták a bajor párt 
képviselôi.

A kormány jelzései alapján arra is 
számítani lehet, hogy a brit uniós tag-
ság ügyében februárban tartott uniós 
csúcson kidolgozott megállapodás 
nyomán megvizsgálják az uniós társál-
lamokból érkezett bevándorlók nem 
Németországban élô gyermekei után 
fizetett családi pótlék úgynevezett in-
dexálásának lehetôségét. Az indexálás 
azt jelenti, hogy a családi pótlék ösz-
szegét hozzáigazítják annak az ország-
nak a létfenntartási költségeihez, 
amelyben a gyermek tartózkodik.

* * *
Az Európai Unió és az Egyesült Ál-

lamok között körvonalazódó Transzat-
lanti Kereskedelmi és Beruházási 
Partnerség (TTIP) akár az Európai 
Unióban levédett márkák kizárólagos 
használatát is veszélyezteti, ez vonat-
kozik például a tokaji borra is –-- állítja 
a pozsonyi Pravda napilap.

Az Egyesült Államok nyomást gya-
korol az EU-ra, hogy a jövôben ne le-
gyen kizárólagos joguk használni 
egyes speciális borneveket, például a 
tokaji vagy a burgundi bor elnevezést. 
Ugyanez vonatkozik az égetett szeszes 
italokra is, ami Szlovákia esetében a 
szepességi borovicskát (borókapárlat) 
érintené hátrányosan –-- írja a Pravda. 
Szlovákia egyébként az EU-ban 2014-
ben fogadtatta el a tokaji borvidék 
márkamegjelölést, e témakörben 
hosszú vitája volt Magyarországgal.

A szlovák borászok máris tiltakoznak 
a TTIP esetleges hátrányai ellen. 
„Semmiképpen nem fogadjuk el, hogy 
az USA olyan termékmegjelölést 
használjon, mint a burgundi vagy a 
tokaji bor. Ezzel szétzúznák a védett 
megjelölésû borok rendszerét, amire 
az egész unió ráfizetne” –-- nyilatkozta 
Jaroslava Kanuchová Pátková, a 
Szlovákiai Borászok és Szôlôtermesz-
tôk Szövetségének igazgatója. A szlo-
vák földmûvelési minisztérium pedig 
az Egyesült Államok által szorgalma-
zott génmódosított termékek európai 
forgalmazása ellen emelte fel a hang-
ját. Az agrártárca az uniós szaktárcák-
kal együtt szeretné, ha a legérzéke-
nyebb mezôgazdasági termékeket 
eleve kivennék a transzatlanti keres-
kedelmi szerzôdésbôl, vagy kvótákkal 
korlátoznák az érintett termékek 
liberalizációját. A szlovák gazdasági 

minisztérium ugyancsak éberségre 
int, fôleg az élelmiszerek biztonsága 
terén.

A pozsonyi Pravda napilap eleve úgy 
véli, a TTIP az eddig közzétett infor-
mációk szerint hátrányosan érinti Eu-
rópát. Az egyezmény ugyanis felvizez-
né a fogyasztókat védô szabályokat, 
amelyek jóval szigorúbbak az EU-ban, 
mint az Egyesült Államokban. Az 
unióban például csak akkor dobhatnak 
piacra bizonyos terméket, ha a gyártó 
garantálja, hogy nem káros az egész-
ségre. Az USA-ban viszont mindaddig 
árusítható az adott termék, amíg va-
laki be nem bizonyítja, hogy káros –-- a 
fordított amerikai sorrend az élelmi-
szeripari termékeken kívül a vegyipa-
ri, a gyógyszeripari és a kozmetikai 
cikkekre is érvényes.A lap szerint 
összességében az amerikai cégek az 
egyezmény révén komoly nyomás alá 
helyezik az európai vállalatokat, a 
hatalom és a pénz felülírja az emberek 
érdekeit.

A Hospodárske Noviny szlovák gaz-
dasági napilap szintén a TTIP hátrá-
nyos vetületeit emelte ki, fôleg a gene-
tikailag módosított élelmiszereket és 
az állatokon tesztelt kozmetikumokat. 
A liberális Sme kommentárja viszont 
azt emelte ki, hogy a Greenpeace 
mozgalom ellenkampánya ideológiai-
lag terhelt. Szerinte a TTIP azért jó, 
mert lebontja a korlátokat, serkenti a 
kereskedelmet, ami senkire nézve 
sem káros, éppenséggel fokozza a 
Nyugat prosperitását.

Nem lehet tudni, hogy a TTIP-tárgya-
lásokon valóban eljutottak-e odáig, 
hogy az eredetvédelemrôl tárgyalja-
nak. Mindenesetre ha így történt, 
abban biztosak lehetünk, hogy a nagy 
európai borvidékek ezt nem hagyják 
annyiban –--- mondta lapunk megke-
resésére Meisel Sándor, az MTA 
Világgazdasági Intézetének tudomá-
nyos munkatársa a szlovák sajtó érte-
süléseivel kapcsolatban. A szakértô 
szerint a legismertebb magyar borvi-
dékkel kapcsolatban régóta létezô 
probléma, hogy nemcsak Szlovákiában, 
hanem a világ más tájain is használják 
a tokaji megnevezést annak ellenére, 
hogy védett eredetûnek számítanak az 
ott elôállított borok. 
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„Az ember tudatlannak születik, nem 
hülyének. Hülyévé az oktatás teszi.”
Bertrand Russell gondolata az okta-

tásról.
Magántanuló hirdetés: „szívesen is-

merkednénk magántanulókkal illetve 
csatlakoznánk magántanulói csoport-
hoz a közelben”

Ilyen és hasonló megjegyzéseket/
hirdetéseket találtam a napjainkban 
történô iskolai oktatással kapcsolatban. 
Meglepôen számtalan szülô érdeklô-
dik, a világhálón, a magán vagy ott-
honoktatásról. Miért is kezdem írásom 
a fenti mondatokkal? Az a következô 
sorokban kiderül.

Rege az ifj. Kaponay családról, 
vagy mi szükséges ahozz, hogy máról 
holnapra felhagyva az elôzô életmód-
dal, mindent eladni/elosztani és földi 
javak nélkül más életet kezdeni. Min-
denesetre nagy bátorság kell!

Elsônek bemutatom a családokat, 
melyeknek sarjai 2008-tól kezdôdöen 
elhagyják a többség által megszokott 
életmódot.
id. Kaponay Lajos György Ma-

gyarországon, 1942 február 22-én Bar-
cson született.

1956-ban elhagyja szülôföldjét és 
Jugoszláviában csatlakozik testvér-
bátyja Kaponay Mihály családjához, 
akik felelôsséget vállalnak érte, mivel 
kiskorú és 1957 októberében Melbo-
urne-be illetve a Bonegilla-i táborba 
érkeznek. Sydney-be telepednek le, 
ahol megtanulja a hentes és felvágott 
árú szakmát. 
Kapás Ilona 1933. augusztus 21-én 

Budapesten született. 16 éves korától 
divatszalonba tanul és dolgozik. 1956 
novemberében, férjével és két kisfi-
ával hagyja el Magyarországot. 1957 
áprilisában érkeznek Melboune-be, 
majd a Boneglla-i táborba. Sydneyben 
találnak új otthonukra. 1967-ben el-
válik férjétôl. és találkozik második 
férjével Lali apjával. Fiúk Ifj. Kapo-
nay Lajos György (Lali) 1969. június 
23-án, Sydney-ben születik. 1971-ben a 
Bondi Beach Butchery hentes üzletet 
Lali szülei együtt nyitják, ami a Syd-
ney-i magyar közösségben nagyon 
népszerû.
Sebôk Álmos, a Malom és Sütôipar-

nál szállítástechnikai ellenôr, 1943. 
július 6-án, Erdélyben, Küküllô-Ke-
ményfalván, Péter Gizella, üzletve-
zetô, 1948. május 17-én Csikszépvíz-én 
született. 1968-ban kötnek házasságot. 
Lányuk Annamária (Babi) 1970 má-
jus 22-én, fiúk Zsolt 1973-ban Csík-
szeredában születnek. 1982 nyarán 
külföldre kirándul a család és Auszt-
riában politikai menedéket kérnek. 
Egy év leteltével 1983. május 18-án 
érkeznek Melbourne-be, ahol a Ma-
gyar Cserkészvezetôk, Pálos István 
és Enikô felkarolják ôket és ezzel be-
kapcsolódnak a Melbourne-i Magyar 
Közösség életébe.

1989 decemberében a család „haza 
látogat” Erdélybe és a régi rendszer 
összeomlásának szemtanui.
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A Kaponay család 
expedíciói

Babi és Lali 1990-ben, a Melbourne-i 
Magyar Központban találnak egymás-
ra. Ambrózy Anna könyvbemutató 
ünnepségén, ahol mindketten, mint 
MIK (Magyar Ifjúsági Klub) tagok 
felszolgálnak. Kapcsolatuk tartósnak 
igérkezik és 1991-ben Lali, édesany-
jával Melbourne-be költözik és novem-
ber 30-án eljegyzik egymást. 1992. 
május 7-én három héttel az esküvô-
jükre kitûzött nap elôtt Babi édesapja 
meghal. Esküvôjüket elnapolják. Dip-
lomájukat mindketten 1992-ben szer-
zik. Babi Melbourne-ben ápolónôi 
(Registered Nurse) diplomát, Lali 
Sydney-ben Bachelor of Arts-Political 
Science and Psychology diplomát. 
1993. március 6-án egybekelnek. 1994-
95 egy évig járják a világot, ebbôl hat 
hónapot Magyarország és Erdély 
megismerésével töltik. Visszatérésü-
ket követôen Lali megkezdi tizenöté-
ves pályafutását, mint szakmai üzlet-
kötô (Professional Sales Executive) a 
nemzetközi „softwear” iparban. Eköz-
ben Babi különbözô kórházakban, or-
vosi rendelôkben, mint nôvér dolgozik 
amig 1997-ben elfogadja az Árpád 
Idôs Otthonának felügyeletét. Ekköz-
ben kajakozni kezd és hamarosan 
verseny sikerei 1999-ben felmondatják 
vele az Árpád Idôsek Otthon-ban vég-
zett munkáját. Komoly vállsérülés 

miatt a kajakozást 2000-ben kénytelen 
feladni. Babi e döntése után elhatá-
rozzák a családalapítást. 2001. június 
19-én iker babák születnek Lalika (aki 
2 perccel idôsebb) és Réka. 2007-ben, 
most már hatéves gyerekeikkel, Ma-
gyarországra és Erdélybe látogatnak. 
2008-ban Babi és Lali három hétre 
Japánba utazik, mely utazás után 
életük teljesen megváltozik.

„A tanítás nem azt jelenti, hogy a 
tanár az akaratát ráerölteti a diákra; 
egyáltalán nem. A tanítás a szabad-
sággal kezdôdik és a szabadsággal 
végzôdik” --- Vanda Scaravelli .

A fenti mondás valamennyire kifeje-
zést ad a ifj. Kaponay család dönté-
sének. 2010-es évet, a harmadik osz-
tályt, Lalika és Réka már, mint magán 
tanulók, az Egyesült Államokban egy 
öt hetes utazással kezdik. Visszatérve 
Babi és Lali CrystalSpirit Workshop-
okat vezetnek, nagy sikerrel, Melbo-
urne és Sydney Wholeness Wellness 
központjaiban. Ezek a kristályok meg-
ismerésén keresztüli testi lelki gyó-
gyulásról szólnak. A beszédeken ke-
resztül felmerül bennük, hogy ezen 
elveket jó lenne saját maguknak meg-
élni, megtapasztalni. Igy 2011-ben a 
kis család négy hónapos Ausztráliai 
(VIC,ACT,NSW,QLD,NT, SA) túrára 
indul. Meghívóval ellátogatnak az 
ausztrál bennszülöttek észak nyugati 
elzárt területére (Anangu Pitjantjatja-
ra Yankunytjatjara Lands), mely talál-
kozás mély benyomással van az egész 
családra.

„Sok kis ember sok kis helyen, miköz-
ben sok kis dolgot megtesz, megváltoz-
tathatja a világ arcát:” Mandinka szó-
lás mondás Afrika

A nagy útjukról, Rosebud-i  otthonuk-
ba visszatérve megalapítják a „not for 
profit” EnergeticXChange” tervüket. 
Ennek az elvnek a lényege, a szükség 
és ajánlat egymásratalálása. Csereke-
reskedelem. A cserében kiegyenlôdik 
az érték és az értéket nem pénzben 
mérik.

„Gyakran túl gyorsan élünk, nem 
látjuk a száguldásban az utat szegélye-

zô tájat és nem vesszük észre a kezü-
ket felénk nyújtó embereket.” Isme-
retlen

A fenti elv alapján 2012. június 7.-én 
elindulnak az Életiskola útján világot 
látni, tapasztalni, tanulni. Az ikrek 
tizenegyedik születésnapját már Los 
Angeles-ban ünnepelik. Mivel Réka, 
kiskorától kezdve rajong az írás és 
olvasásért, így a családban ô vállalja 
az íródeák szerepét és részletes be-
számolókat ír a család élményeirôl a 
nagyszülôknek és barátoknak egya-
ránt. Réka beszámolóit követi 2013-
ban kezdett „blog”-ja „Dreamtime 
Traveler” címmel, ahol útazásaikról 
továbbra is ír beszámolót, ezzel is fej-
leszti íráskészségét.

2012 június és 2015 december közötti 
idôszakban az „Életiskola” harmincegy 
országba kalauzolja ôket. Az útirányt 
Lalika választja/jelöli meg és a család 
együttes határozata a döntô, de amint 
láthatjuk a következô felsorolásban 
Lalika kitûnô munkát végez az útak 
megkeresésében: Anglia, Argentina, 
Ausztria, Ausztrália, Bahamai szige-
tek, Brazilia, Chile, Columbia, Csehor-
szág, Ecuador, Egyesült Államok, Er-
dély-Románia, Franciaország, Görög-
ország, India, Kanada, Malaysia, Ma-
gyarország, Monaco, Marokkói Ki-
rályság, Olaszország, Oroszország, 
Panama, Paraguay, Peru, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Törökország 
Turks–Caicos szigetek, Welsz és az El 
Camino zarándok utat is végigjárják

2013. októberében Spanyolországban 
egy író barátjuknal négy napos ven-
dégségben vannak, ahol Réka eddigi 
tapasztalatai, benyomásai és az ottani 
környezet révén újabb ihletet kap. Ezt 
követôen útjuk Marokkóba vezet és 
amint elhaladnak Gibraltár híres Szik-
lája mellett Rékában megérett az el-
határozás és kijelenti, hogy ô könyvet 
fog írni. 2013. november 1-tôl 2014 
november 1-ig Budapesten élnek. Ré-
ka írni kezd és tizenharmadik szüle-
tésnapja elôtt, 2014. májusában, be-
fejezi könyve elsô vázlatát. Az év 
leteltével Dél-Spanyolországba utaz-
nak és Aguilas kisváros közelében, 
számukra ideális helyre találnak. 2015 
évben Réka könyvének második és 
végleges vázlata, több irói, kiadói és 
kritikai visszajelzô véleményeket 
követôen, elkészül. A család 2015 
decemberében érkezik Ausztráliába. 
Szerkesztôt fogadnak és a kiadással 
járó sok munka után, Réka könyve, 
„Dawn of the Guardian”, 2016. március 
31-én kerül kiadásra. Április 7-én a 
Carlton-i Readings-könyvesboltban a 
széleskörû könyvbemutatón, ahol töb-

bek között Bakonyi Péter fôkonzul is 
jelen van, Réka könyvét ismertetô be-
szédet mond. Réka a könyvét ikertest-
vérének Lalikának ajánlja, akivel,(itt 
Réka szavaival); külön-külön és ketten 
együtt alkotnak egy egészet.

A könyv hátsó borítólapján a követke-
zô olvasható: „Réka’s talent is truly 
astounding. Her knack for balancing 
compelling characters with edge-of-
your-seat suspense shows a level of 
skill that is well beyond her years.”

Torre DeRoche, author of Love With 
a Chance of Drowning

„Legyen az élet utazás, haladj afelé, 
amerre vágysz, hagyj magad mögött 
mindent, amit cipelni nehéz.” Mark 
Lawrence

Ifj. Kaponay család 2012. második 
felében egy kidolgozott terv szerint 
teljesen megváltozott életmódot vá-
lasztanak. Céljuk, hogy szoros családi 
körben, „kötetlen” életvitellel sok ta-
pasztalat, élmény által boldogok le-
gyenek. Utazásaik közötti idôt két 
helyen töltik egyik Ausztrália, másik 
Spanyolország. Ausztráliában élnek a 
szülôk, Európai támaszpontjuk pedig 
Spanyolországban Aguilas, mely he-
lyet nagyon megszerették. Az uta-
zásaik az egész családnak élvezetesek 
és egyben Lalika, Réka történelem és 
földrajz órái is. Három nyelven be-
szélnek, nem okoz nekik gondot egyik 
nyelvbôl a másikba váltás. A többi 
tantárgyat a világhálóról (például a 
Khan Academy) tanulják. Mindenhol 
jól érzik magukat, sok emberrel ta-
lálkoznak, új barátokra lelnek akikkel 
találkozásuk után email-en tartják a 
kapcsolatot. Szabadidejükben gyalog-
túráznak, könyveket olvasnak, külö-
nösen Réka. Az életiskola utazásai, a 
varázslatos tájak és emberekkel való 
találkozás élményei mellett a termé-
szetfeletti témák, középkori regények 
és más varázslatos könyvek olvasása 
adott szárnyakat Réka kalandos fantá-
ziájának.

A jövôben, továbbra is sok szerencsét 
és boldogságot kivánok nekik. Remé-
lem a sors megengedi és öt év múlva 
ismét találkozhatunk, akkor már 
mindkettôjükkel, Lalikával és Réká-
val, felnôttként beszélgethetek.

„Van, amit soha nem lehet megtanulni, 
át kell élni, hogy megérthessük.”  
Elektra c. film

Atyimás Erzsébet

Az érdeklôdôk a könyvet megren-
delhetik a következô Email cimen: 
reka@dawnoftheguardian.com

ifj. Kaponay család – 2001

id. Kaponay család – 1978 Sebôk család – 1970
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Fókuszban az eddig 
ismeretlen hôsök

Pátosz helyett a fiatalokat 
szólítanák meg 1956 

hatvanadik évfordulóján
A pesti srácok névtelen hôsei állnak 

az 1956-os forradalom hatvanadik év-
fordulójára rendezett emlékév közép-
pontjában –-- mondta Tallai Gábor, a 
Terror Háza Múzeum programigaz-
gatója.

Az igazgató reméli, rendezvényeikkel 
sok fiatalt sikerül elérniük, mert úgy 
véli, kicsit megcsontosodott, fekete-
fehér politikai pátosz lengi körül a 
forradalmat. Azt is elmondta, hogy az 
emlékév folyamán bemutatják az öt-
venhatos cigány hôsöket, valamint a 
korszak kiemelkedô sportolóit, sporte-
seményeit, és multimédiás oktatási 
segédanyagot is terveznek.

–- Milyen kört kíván elérni az 1956-os 
emlékbizottság a forradalom hatva-
nadik évfordulójára kiírt hat pályázat-
tal?

–-- Egyszerû, könnyen átlátható for-
mát dolgoztunk ki és töltöttünk fel a 
Magyarforradalom1956.hu oldalra. 
Civil egyesületek, magánemberek, ön-
kormányzatok, iskolák, államigazgatá-
si szervek, egyházi háttérintézmények 
egyaránt pályázhatnak. Lehetôségük 
nyílik irodalmi alkotások, tudományos 
és ismeretterjesztô kötetek, doku-

mentumfilmek és forgatókönyvek 
létrehozására, kulturális rendezvények 
szervezésére. A legfia- talabbakat pe-
dig a Romkocsma elnevezésû pályá-
zattal célozzuk meg, a budapesti bel-
városban igen népszerû 
szórakozóhelyeket arra inspiráljuk, 
hogy készítsenek ötvenhatos dekorá-
ciókat, szervezzenek mûsorokat, ahol 
megmutatnak valamit a hazai és kül-
földi fiataloknak abból, ami hatvan 
évvel ezelôtt történt.

–-- Lesz valamilyen fókuszpontjuk a 
megemlékezéseknek?

–-- Eddig még soha nem mondtunk 
köszönetet a névtelen hôsöknek. Sokat 
beszéltünk Nagy Imrérôl vagy Malé-
ter Pálról, de mikor beszéltünk a pes-
ti srácokról? A gyûjtôfogalom mögött 
nevek, arcok, sorsok, történetek van-
nak. Ebben az évben ezeket a névtelen 
hôsöket szeretnénk a középpontba állí-
tani, elhelyezni ôket közös tudatunk-
ban. 

–- Hogyan lehetséges ezt elérni?
–-- Az egyik pályázat segítségével 

Büszkeségpontokat lehet létrehozni. 
Minden település lehetôséget kap ar-
ra, hogy bemutassa saját hôseit, akik 
példaképek lehetnek. Olyanokat is-
merhetünk meg, akikrôl semmilyen 
iskolai tankönyvben nem lehet olvasni, 
és akikrôl a történészek nagy része 

sem hallott. Nem véletlen, hogy Áder 
János államfô az emlékévet nem Bu-
dapesten, hanem Békéssámsonban 
nyitotta meg, amely egyike a Büszke-
ségpontjainknak. Húsz fiatal röplapo-
zott itt az ötvenes években, elkapták 

Felhívás -- 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára

2016-ban emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára. Ez alkalomból a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és 
valamennyi megyei tagintézménye felhívással fordul Magyarország lakosaihoz 
és a külföldön élô magyarokhoz. Az ország legrégebbi közgyûjteményei a levél-
tárak, az általuk ôrzött iratok a magyar történelem, a magyar mûvelôdés és 
kultúra legfontosabb dokumentumai. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a 
birtokában van az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos bármi-
lyen irat, napló, levelezés és fénykép, a tartós megôrzés és a múlt minél széle-
sebb körû feltárása érdekében, szíveskedjenek átadni azokat a levéltáraknak. 

A levéltárak természetesen nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc 
dokumentumait gyûjtik, hanem a magyar történelem minden írásos, képi emlé-
két. A levéltárak szívesen fogadnak minden felajánlást, de különösképpen vár-
ják az I. és II. világháborúval, a holokauszttal, a kitelepítésekkel, a politikai 
szabadságvesztésekkel kapcsolatos iratokat. Biztosak lehetnek benne, hogy 
adományaikat a levéltárak éppen olyan becsben tartják majd, mint a több száz 
éve rájuk bízott emlékeket. 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
1014 - Budapest Bécsi kapu tér 2-4.

Telefon: (+36 1) 225-2835  Email: mgyg@mnl.gov.hu

ôket, és összesen száznyolcvanhat 
évet róttak ki rájuk. Az ország számos 
pontján találni példát hasonló ellenál-
lásra, a magyarok foggal-körömmel 
harcoltak a kommunizmus ellen. 

–-- Említette, hogy a fiatalokat is 
megszólítanák. Miként lehet közelebb 
vinni hozzájuk a forradalmat? 

–-- Ez a nemzedék önjáró, a figyelem 
felkeltésére sokszor csupán egy jó 
mondatra, egy beszédes fotóra vagy 
lenyûgözô dekorációra van szükség. A 
fiatalok ha valami iránt érdeklôdnek, 
akkor elôveszik a telefont és utánaol-
vasnak. Ha egy kiállítás megszólítja 
ôket, akkor elkezdenek kérdezni, ott 
maradnak még egy órát. Tervezünk 
egy multimédiás oktatási segédanya-
got is, amely már a huszonegyedik 
század nyelvén mondja el a történte-
ket, és amellyel jó lenne minél több 
erre nyitott tanárt megismertetni. 
Egyfajta fekete-fehér politikai pátosz 
veszi körül az ötvenhatos forradalmat, 
a kép valahogy megcsontosodott. Sze-
retnénk kiszabadítani a szorításból, 
újra színessé tenni, megmutatni, hogy 
a szereplôi hús-vér emberek voltak. 
Egyébként úgy vélem, a történelem-
könyveket is a diákok számára befo-
gadhatóan kellene megírni, csodálatos 
lenne az egész huszadik századot ilyen 
formában feldolgozni.

–-- A pályázatok mellett milyen prog-
ramokkal készülnek?

–-- Számos látványos központi rendez-
vényt hívunk életre. Október 23. és 
november 4. között fényfestéssel ve-
títjük vissza különbözô budapesti és 
vidéki házakra az ötvenhatos homlok-
zatukat. Azt is tervezzük, hogy tûzfa-

lakra fiatal mûvészek ötvenhatos hô-
söket festenek majd. Az október 23-i, 
Kossuth téri ünnepséggel pedig az a 
cél, hogy ne csak mi, magyarok ve-
gyünk részt rajta. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium segítségével sze-
retnénk felkutatni azokat az embere-
ket és hozzátartozóikat, akik ötvenhat-
ban befogadták azt a kétszázezer 
magyart, aki kénytelen volt elhagyni 
az országot.

–-- A Terror Házában is készülnek 
újabb idôszaki tárlattal?

–-- Igen. Errôl most csak annyit 
árulhatok el, hogy az egyik legújabb és 
legérdekesebb kortárs technológiával 
valósítjuk meg. És van még egy na-
gyon izgalmas tervünk: az ötvenes 
évek diktatúrájában a nemzeti érzés 
megélésének egyetlen tere maradt: a 
sportesemények, ahol nyugodt szívvel 
lehetett kiabálni, hogy „hajrá, magya-
rok!” Olyan idôszaki kiállítást rende-
zünk errôl, amelyen bemutatjuk a 
korszak nagy versenyzôit, és a legkor-
szerûbb technológiával virtuális való-
ságban élhetjük újra sportsikereinket, 
például a londoni 6–3-as meccset. Ezt 
megelôzve, már a Nemzetközi Roma 
Napon is lesz egy kampányunk. Több 
helyszínen szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet azokra a cigány hôseinkre, 
akikrôl nem is tudjuk, milyen áldozatot 
vállaltak ötvenhatban. Az emlékév pe-
dig nem zárul le az idén, egészen a 
jövô nyárig tart: június 16., Nagy Imre 
és mártírtársai újratemetése jelöli ki a 
végpontot.

Weninger Andrea
(Magyar Hírlap)

Az ENSZ feloldja az 1956-os 
dokumentumok titkosítását

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) feloldja a Columbia Egyetemen és 
az ENSZ levéltárában lévô 1956-os dokumentumok titkosítását --- mondta Szijj-
ártó Péter külgazdasági és külügyminisztérium.

Az elsô, az ENSZ 1956-os forradalommal kapcsolatos szerepvállalását kutató 
magyar történész, Nagy András május 16-án érkezik New Yorkba és kezdi 
meg az adatok tanulmányozását.

A dokumentumok között vannak olyanok, amelyek tartalmáról semmit sem 
tudni, vélhetôen vannak köztük a forradalomban részt vevô emberektôl szár-
mazó vallomások és leírások, amelyeket biztonsági okokból is titkosíthattak --- 
ismertette.

Szijjártó Péter felidézte, hogy korábban nem volt a magyar diplomácia „hom-
lokterében” ez az ügy, és nem is volt annyira közismert, hogy léteznek titkosított 
adatok az ENSZ-nél 1956-ról. Amikor átnézték a magyar vonatkozású ENSZ-
ügyeket, akkor döntöttek arról, hogy tárgyalni kezdenek a titkosítás feloldásá-
ról.

A témában a külügyminiszter többször is egyeztetett Jeffrey Feltman politi-
kai ügyekért felelôs fôtitkárhelyettessel, folyamatosan napirenden tartották az 
ügyet, és  kapták az értesítést, hogy az ENSZ feloldja a titkosítást.Szijjártó Pé-
ter hozzátette: mivel a politika-részleg kapacitásai végesek a magyar fél 50 ezer 
dollár segítséget nyújt a részleg mûködéséhez.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. május 22-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

a Bocskai Nagyteremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra 

a Bocskai Nagyteremben.
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. május 22-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.május 22-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016 május 22-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

du. 2 órától 
Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján 

2016-ban 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

Beszámoló a Szûreti Bálról
Rendhagyó módon az idei Szüreti Bálunk élô zene nélkül zajlott. Köszönjük a kedves vendégek szíves 

megértését ez ügyben. Reméljük, ennek ellenére mindenki jól érezte magát.
Köszönet Maritzky Balázsnak, aki utolsó percben beugrott segítségével és felvételekrôl játszotta 

a magyar mulatós zenét. A finom vacsora és sütemény a Croydoni Hungarian Bakehouse-tól volt. A rendkívüli 
gazdag tombola tette kellemesebbé az estét.
Külön köszönet a Pataki családnak, akik értékes kristály és ezüst tárgyakat adományoztak az esti 

tombolánkhoz.
Hálásak vagyunk Szatmári Jucinak és Körtesi Katinak, akik segítettek a terem 

elôkészítésében. Külön köszönet a Körtesi családnak a finom szôlôért.
A viszontlátásra a jövô rendezvényünkig, ami Disznótoros Ebédünk lesz, július elsô 

vasárnapján a Bocskai Teremben.                                                                                                  Csutoros Júlia
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Szüreti bál a Bocskai Nagyteremben
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KRÓNIKA
Felgyorsult a folyamat.
Ha esetleg a Tisztelt Olvasó vagy 

bárki, aki „kalandvágyból” itthon ma-
radt, és a külföldön dolgozókra nem-
zeti hôsként tekint, arra kérem, ne te-
gye! Még akkor sem, ha az ilyen-olyan 
sztorik és legendákká vált beszámolók 
hallatán úgy érezné, hogy itthon csak 
szenved, sínylôdik és nem tud egyrôl a 
kettôre jutni.

Tudniillik a valódi hôs az, aki itthon 
„termeli a GDP-t”, adózik és fizeti a 
tb-t, a nyugdíjjárulékot, vásárol, meg 
takarít, befektet.

Nem azt akarom mondani, hogy ne 
éljünk a nyugati ösztöndíjakkal, át-
menetileg a kinti munkavégzéssel, 
értelmiségiek esetében a kutatás lehe-
tôségével, hanem azt: tényleg bajban 
lesz hazánk, ha azok, akik az adófizetôk 
pénzén tanulnak és felnôttkorukra el-
hagyják az országot, máshol teleped-
nek le, s az osztrák vagy éppen a svájci 
költségvetésnek fizetik az adót és a 
járulékot.

A folyamat, amely a gondot okozza, 
már elkezdôdött: az aktív dolgozók 
egyre nagyobb része megy külföldre 
dolgozni, ez pedig rendszerszintû té-
nyezô. Hiszen mindannyian ismerünk 
történeteket családi vagy ismerôsi 
körbôl: lassan boldog-boldogtalan ne-
kivág a „kalandnak”, amivel megro-
gyasztja az ellátási rendszert, és hosz-
szabb távon károkat okoz a gazdasági 
teljesítménynek is.

Pá, én leléptem! –-- tényleg ilyen 
egyszerû ez?

Nos, aki elmegy, nem pusztán a való-
ságból menekül, hanem kivonja magát 
a közös teherviselésbôl is. Úgy, hogy 
szüleit, rokonait itt hagyja hátra --- a 
magyar adófizetôknek. S olcsó munka-
erejével gazdagítja az egyébként is 
gazdag nyugat-európai országokat.

Ráadásul –- túlnyomórészt legalábbis 
–- sokszor szakképzettsége alatti mun-
kakörben vállal állást, megalázó körül-
mények között él, soha nem tud beil-
leszkedni, és esélye sincs önálló eg-

zisztenciára. Mert drága az ingatlan, a 
megélhetés, és egész életében kelet-
európai „tetkóval” a karján keresi a 
boldogulást. Keveseknek adatik meg, 
hogy ne mosogatni menjenek ki, 
szüretelni, takarítani, hanem kutatás-
fejlesztési munkát végezni a high-tech 
iparágakban, vagy a PhD-programok-
ra.

Hogy mi közük van az állam, a gaz-
daság megroggyantásához a kivándor-
lóknak? Nagyon sok. Ugyanis ennek 
következményeként bizonyos szekto-
rokban munkaerôhiány keletkezik itt-
hon –-- egészségügy, építô- vagy jár-
mûipar –--, amely vagy felhajtja ezek-
ben az ágazatokban a béreket, vagy 
ellehetetlenít bizonyos tevékenysége-
ket, és az érintett cégek, ha tudnak, 
akár tovább is állhatnak. A nagyarányú 
elvándorlás persze szépítheti a munka-
nélküliség számait, a kint dolgozók 
hazautalásai pedig javíthatják az or-
szág egyensúlyi –- pénzügyi –- mutató-
it. Ideiglenesen.
Hosszabb távon ugyanis a kiván-

dorlás veszélyezteti a nyugdíjpénz-
tárt és más szociális területeket. 

Amennyiben többen fizetnének be 
a közös kasszába, magasabb lenne a 
segélyek és a nyugdíjak összege, 
kisebbek lennének viszont az adók, 
járulékok, illetékek.

Nem árulok zsákbamacskát: soha 
nem fogunk úgy élni, mint a németek, 
hiszen ôk többet termelnek, így több a 
szétosztható jövedelem is. Azonban 
érdemes belegondolni abba, hogy hol 
tartottunk 1989-ben és hol tartunk 
most… Akkor az átlagos európai 
fejlettség harminc százalékán lehet-
tünk, most pedig hetven százalék kö-
rül tartunk. És ha jobban nô a gazda-
ság, mint az uniós átlag –- márpedig ez 
vitathatatlan --–, akkor évrôl évre 
megadatik a felzárkózás lehetôsége.

Elôhozakodnék némi önfeláldozással 
is, John F. Kennedy kiváló megfo-
galmazásával élve: „Ne azt kérdezd, 
mit tehet érted a hazád, hanem hogy 
mit tehetsz te a hazádért.”

Mostani olvasatra lefordítva: Aki 
magyar, hazatart!

Szajlay Csaba
(Magyar Hírlap)

Hazafelé, magyarok!
Pá, én leléptem, hiszen trendi kül-

földre menni --- szól most a fáma.
S aligha akad kis hazánkban olyasva-

laki, akinek ismeretségi körében ne 
dolgozna rokon, barát vagy éppen kol-
léga a Lajtán túl.

Egyre inkább rangnak tûnhet idegen-
ben élni, hiszen össznemzeti hóbort 
kezd kialakulni.

Sokaknak dagad is a mellük, hiszen 
bár nekik nem jött össze itthon semmi, 
de legalább a hozzátartozóik (fiuk, lá-
nyuk, unokájuk) kimentek dolgozni 
Angliába vagy „Németbe”, esetleg 
„Olaszba” --- ó, szegény Kazinczy, de 
tényleg így beszélünk! ---, és meny-
nyivel jobban élnek, mint itthon.

Sokan baleknak is érzik magukat -– 
itthon ragadtak, nem mosolygott rájuk 
Fortuna.

Kétségtelen, hogy az elmúlt évek fi-
gyelemreméltó gazdasági jelensége a 
külföldi munkavállalás és a kivándor-
lás, miután a korábbi évtizedekben 
bármi történt is, az emberek túlnyomó 
része itthon maradt, türelmesen várt. 
De –-- az uniós csatlakozásunknak 
köszönhetôen –-- megnyíltak a munka-
erô-piaci határok is.

Rádiómûsor, ahogyan még sohasem hallottad. Jótékonysági, zenés irodalmi est a 4EB Magyar Rádió, a Magyar Rádió 
Mozaik Sydney és a Panoráma Világklub szervezésében a Pécs melletti Szemem fénye a Beteg gyermekekért alapítvány 
javára.  Április 16-án este 6 ór tól, Gold Coaston Ausztráliában.

Erre a hirdetésre lettem figyelmes a világhálon és úgy gondoltam, ez egy olyan felhívás, amin részt kell venni, hiszen 
biztosan nagyon érdekes lehet egy ilyen „élô” rádióadás. Másrészt a miértje, hogy anyagi hozzájárulással támogatni ezt 
a fantasztikus kezdeményezést.

Aztán egyik este Ilosvay Gusztáv (a Mozaik rádió szerkesztôje-mûsorvezetôje) hívott, hogy hallott rólunk Napsugár 
kórusról és szeretne minket is meghívni, hogy mint elôadók szerepeljünk a mûsorban. Természetesen nagy megtisztel-
tetésnek éreztük ezt a felkérést, mert nem minden nap lehetünk részesei egy ilyen nemes összefogásnak.

A Gold Coast-i magyar egyesület a terem biztosításával és a vezetôség segítségével hozzájárult, hogy ez az este 
létrejöjjön. Az emberek érezték milyen fontos cél érdekében történik ez az egész megmozdulás, így aztán szerencsére 
szép számmal megjelentek az egyesület tagjai és más sok érdeklô dô. Mert bár messze vagyunk kis hazánktól, azonban, 
ha segítségnyújtásról van szó, mikor beteg gyermekek élete, betegségük könnyebb elviselése forog kockán, honfitársaink 
itt Ausztráliában is úgy gondolják erre a célra érdemes áldozni.

Mi Napsugár kórus is gyûjtöttünk egy kis pénzt és örömmel adtuk át a szervezôknek, mert ahogy régi magyar 
mondásunk is tartja: sok kicsi sokra megy.

A mûsor házigazdái, Fekete Ilona (4EB Brisbane-i rádió szerkesztôje, mûsorveztôje) és Ilosvay Gusztáv nagyon színes 
mûsort állítottak össze, nevetéstôl vagy meghatódottságtól, de az biztos --- szem nem maradt szárazon ---. A fellépôk 
mindegyike remekelt az általa képviselt mûfajban; Ilosvay Kati, Fekete Ilona, Horváth Gyöngyi, Kascsák Dóra, 
Kovács Gertrud próza, opera: Butterworth Annamária, ének: Balazs Éva, zongora: Hartay-Szabó Gergô.

Guszti kérésére mi Napsugarak nyitottuk az estét egy énekkel és kettôvel pedig zártuk ezt a nem mindennapi 
lélekemelô rádióadást. Hiszem, hogy akik ott voltunk, gazdagodtunk és szereplôk-vendégek egyaránt reménnyel a 
szívükben tértünk haza, hogy talán tettünk valamit a Szívárvány alapítvány által támogatott beteg gyermekekért.

„Ezen a földön mindannyian látogatók vagyunk. / Ha elmegyünk, magunk után ki tudja, mit hagyunk / Tanítsuk meg 
gyermekeinknek a szeretet dalát / Ahány ember annyiféle csodálatos világ” (Bródy János)

Iski Anita

Orbán Viktor a Magyar Érdemrend 

nagykeresztjét adta át Steven F. Udvar-Hazynak
A magyar példaképek fontosságáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök 

szombaton Budapesten, amikor az Országház épületében átadta a Magyar 
Érdemrend nagykeresztjét Steven F. Udvar-Hazynak, az Air Lease 
Corporation vezérigazgatójának.

A kormányfô hangsúlyozta: egy tizenöt milliós nemzet gondosan számon tart-
ja, mit is adott a világnak, ahogyan számon tartunk minden egyes magyart is, 
akikre büszkék lehetünk. Ôk azok, „akiknek legendás pályafutását látva ma-
gyarok újabb és újabb generációi öntudattal és életkedvvel eltelve nôhetnek 
fel”.

„A kommunizmus negyven szûk esztendeje” alatt a mi amerikai hôseink siker-
történetei segítettek, inspirálva, buzdítva és bátorítva, hogy mennyi mindenre 
leszünk képesek, ha egy szabad világban bontakoztathatjuk ki képességeinket 
--- mondta a kormányfô.

Orbán Viktor emlékeztetett arra: a magyar származású amerikai üzletember 
az ötvenes évek Magyarországán, egy légi bemutatón szeretett bele a repülésbe, 
felismerte tehetségét ezen a területen, és mindent megtett annak kibontakozta-
tására.

Köszönjük, hogy mi, magyarok e különleges pályafutást a magunkénak 
érezhetjük, és a saját történeteink között tarthatjuk számon --- fogalmazott a 
miniszterelnök.

A kitüntetett az eseményen azt hangsúlyozta: a repülés és a repülés szabadsá-
gának szeretete vitte Amerikába, de mindmáig szereti Magyarországot, és 
hálás az itt kapott lehetôségekért.
Áder János köztársasági elnök idén február 12-én adományozta a Magyar 

Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat) kitüntetést Steven F. Udvar-Hazy-
nak, az indoklás szerint ezzel ismerve el a repülôgépiparban elért eredményeit 
hasznosító és a repülés, illetve az ûrhajózás széleskörû megismertetését szol-
gáló sokrétû és nagyvonalú támogató tevékenységét, továbbá Magyarország jó 
hírét növelô, példaértékû életútját.

Orbán Viktor miniszterelnök átadja a  Magyar Érdemrend 
nagykeresztje kitüntetést  Steven F. Udvar-Hazynak, az Air 

Lease Corporation vezérigazgatójának. 
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SPORT
Sokkal jobban állunk, 

mint London elôtt
Rengeteget javult nemzetközi (olim-

piai) összevetésben atlétikánk, úszós-
portunk, sportlövészetünk és a magyar 
birkózósport az elmúlt négy évben, 
ennek köszönhetôen sokkal több spor-
toló rendelkezik olimpiai indulási jog-
gal a játékok elôtt 100 nappal, mint 4 
esztendôvel ezelôtt. 

97-en szereztek indulási jogot Lon-
dont megelôzôen, most ez a szám 
130+1. 

Két adat persze jelentôsen kozmeti-
kázza az eredményt: férfi párbajtôr-
csapatunk kicsusszant a játékokra, 
míg a férfikézisek tragikus távolma-
radása nem jelenik meg a statisztikák-
ban, hisz Londonba csak közvetlenül 
az olimpia elôtt jutott ki a csapat.

Sok vagy kevés kvótánk van a riói 
olimpia elôtt 100 nappal? E kérdés 
megválaszolásához helyes viszonyítási 
pontot kell találnunk. Tekintsük át pél-
dául azt, a londoni játékok elôtt 100 
nappal hogyan álltak a legfontosabb 
számok, csökkenés vagy növekedés 
tapasztalható-e sportáganként, illetve 
összességében az olimpiai indulásra 
jogot szerzett sportolók tekintetében! 
(A megjelenített számok nem azono-
sak az utazó csapatok számával, azon 
sportolókat számoltuk össze, akik az 
olimpia elôtt 100 nappal megszerezték 
az indulási jogot. Ez a szám csökkenhet 
a számonkénti nevezési maximumok 
miatt.)
Asztalitenisz
London: 4 – Rio: 1
A brazíliai repülôjegyeket a májusi 

világranglista alapján osztják ki, esze-
rint a nôknél Póta Georgina utazása 
biztosra vehetô, Lovas Petra izgulhat, 
ahogy a férfiaknál Pattantyús Ádám. 

Indulási jogot szerzett pingpongo-
zónk: Póta Georgina (ranglistás helye-
zés)

Puskások, pisztolyosok, minden te-
kintetben gyarapodott a fegyveres 
magyarok tábora. A kész hadsereg 
tagjai között igazi világsztárok is van-
nak, Sidi Péternek pedig jó lenne fe-
ledtetnie a londoni tragédiát –- ellopták 
az irányzékát, közvetlenül a verseny 
elôtt.

Indulási jogot nyert sportlövôink: To-
bai-Sike Renáta (pisztoly), Sidi Péter 
(puska), Péni István (puska), Szabián 
Norbert (puska), Csonka Zsófia (pisz-
toly), Miskolczi Julianna (puska), Tát-
rai Miklós (pisztoly), Egri Viktória 
(pisztoly).
Súlyemelés
London: 1 – Rio: 1
Sportágunk 2004, Gyurkovics Ferenc 

athéni olimpiai doppingbotránya óta 
nem tud felkelni a padlóról. Egy szem 
nemzeti kvótánkat a szövetség késôbb 
osztja ki.
Szörf
London: 3 – Rio: 2
Férfi szörfösünk, Gádorfalvi Áron 

már a hatodik olimpiájára készül. Ami 
viszont váratlan helyzetet teremthet, 
az a Brazíliában is fenyegetô Zika-ví-
rus, illetve a várhatóan gyenge szél és 
erôs áramlások. Kiutazni a verseny-
helyszínre –-- felszereléssel –-- nincs 
lehetôség, ez is rontja a versenyké-
pességet. Az elvárás mindkét verseny-
zônk esetében a 10.-15. hely környéke. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 
londoni 3 indulást nyert szörfcsapat is 
csak kéttagú lehetett a szabályok sze-
rint.

Indulási jogot nyert szörföseink: Gá-
dorfalvi Áron, Cholnoky Sára.
Torna
London: 3 – Rio: 2
A visszalépés egyértelmû: Berki 

Krisztián megsérült, aki így a pekingi 
után a riói olimpiáról is iszonyúan 
peches körülmények közt marad le, 
miközben Londonban nyert lólengés-
ben. Amennyiben Hidvégi Vid utazik, 
lehet döntôsünk, de érmet aligha vár-
hatunk tornászainktól. A kvóták nem 
tartoznak személyekhez, az utazó duó-
ról a szövetség késôbb dönt.

Indulási jogot nyert tornászaink: 
Kardos Botond/Hidvégi Vid és Kovács 
Zsófia/Markra Noémi.
Úszás
London: 14 – Rio: 25
Mondanánk, hogy az elôrelépés egy 

„Hosszú Katinkányi”, hisz nem nyert 
még olimpiai aranyat, most pedig ne-
hezen elképzelhetô, hogy nem „húzza 
be” legalább az egyik vegyesszámot 
(200 m, 400 m). A kvóták száma tovább 
nôhet még a néhány hét múlva ese-
dékes londoni kontinensviadalon –- az 
utolsó kvótaszerzô versenyen --–, ha 
Hargitay András szövetségi kapitány 
úgy dönt, kijutáshoz közeli helyzetben 
lévô sportolókat indít el olyan számok-
ban, amelyekben biztosan van már 
kvótás versenyzô. A 25-ös szám ugyan-
akkor csökkenhet is, amikor kiesik a 
csapatból több olyan versenyzô, akinél 
adott számában ketten is jobbak –-- 
egy számban ugyanis nemzetenként 
két versenyzô indulhat az olimpián. Az 
Eb-n a selejtezôkben ugyanez a szám 
négy, ezzel is kedvezve a kvótakér-
désben még nem döntött nemzeteknek. 
Ez megmentheti például Verrasztó 
Evelyn vagy Biczó Bence olimpiai sze-
replését is. 
Indulási jogot nyert úszóink: Ta-

kács Krisztián (50m gyors), Bernek 
Péter (200m gyors, 400m gyors, 1500m 
gyors, 400m vegyes), Gyurta Gergely 
(1500m gyors, 400m vegyes), Balog 
Gábor (200m hát), Gyurta Dániel 
(100m mell, 200m mell), Cseh László 

(100m pillangó, 200m pillangó, 200m 
vegyes), Kenderesi Tamás (200m pil-
langó), Biczó Bence (200m pillangó), 
Verrasztó Dávid (200m vegyes, 400m 
vegyes), Grátz Benjámin (400m ve-
gyes), Hosszú Katinka (200m gyors, 
400m gyors, 800m gyors, 100m hát, 
200m hát, 200m pillangó, 200m vegyes, 
400m vegyes), Kapás Boglárka (400m 
gyors, 800m gyors, 200m pillangó), 
Szilágyi Liliána (100m pillangó, 200m 
pillangó), Jakabos Zsuzsanna (200m 
pillangó, 200m vegyes, 400m vegyes), 
Verrasztó Evelyn (200m vegyes, 400m 
vegyes), Sebestyén Dalma (200m mell, 
200m vegyes), György Réka (400m 
vegyes), Kis Gergô (400m gyors), Ké-
sely Ajna (400m gyors), Kozma Domi-
nik (a 4x200-as váltóban 200m gyor-
son), Zámbó Balázs (200m hát), 
Földházi Dávid (200m hát), Juhász 
Adél (800m gyors), Rasovszky Kristóf 
(1500m gyors). Risztov Éva (800m 
gyors) továbbá a kazanyi világbaj-
nokság nyílt vízi 10 km-es számában 
elért 10. helyével is kvótát kapott.
Vitorlázás
London: 1 – Rio: 3
Igazán parádés hír Érdi Mária –-- 

vagy ahogy mindenki ismerheti a ne-
vét: Mári –-- indulása, ô alig pár hete 
jutott kvótához az utolsó európai kva-
lifikációs versenyen, Laser Radial ka-
tegóriában. Ô titkos reménység lehet, 
fiatal kora ellenére igen nagy verseny-
rutin és alkalmazkodókészség ragad-
hatott rá. Tormai Balázs Laser Stan-
dardben indul, Berencz Zsombor 
pedig Finndingiben. Utóbbi a barcelo-
nai Eb-n nemrég ezüstérmet nyert.

Indulási jogot nyert vitorlázóink: Be-
recz Zsombor (Finndingi), Tomai Ba-
lázs (Laser Standard) és Érdi Mária 
(Laser Radial)
Vívás
London: 3 – Rio: 9+1
A tekintélyes különbséget az okozza, 

hogy egy februári kvótaszerzô vívóvi-
lágkupa-thriller végén a magyar pár-
bajtôr-válogatott kvótához jutott, ez 
pedig 4+1 plusz versenyzôt jelent, egy 
fô tartalékként utazik. Négy éve az 
összesen 3 fôs kontingensbôl is kijött 
egy aranyérem Szilágyi Áron révén.

Indulási jogot nyert vívóink: férfi 
párbajtôr-válogatott (Boczkó Gábor, 
Imre Géza, Rédl András és Somfay 
Péter szerezte meg a kvótát, az olimpi-
án egy fô tartalékként vesz részt), 
Knapek Edina és Mohamed Aida (tôr), 
Szász Emese (párbajtôr), Márton An-
na (kard), Szilágyi Áron, Decsi Tamás 
(kard).
Vízilabda
London: 26 – Rio: 26
Nem várt módon a nôk csekkoltak be 

hamarabb a transzatlanti viszonylaton 
a vb váratlan megnyerésével, de a 
kvalifikációs tornán Benedek Tibor 
férficsapata is viszonylag simán át-
rágta magát a mezônyön, így ez a két 
labdás csapatunk lesz ott az olimpián. 
Legalább ôk...

Indulási jogot nyert: a férfi- és a nôi 
vízilabda-válogatott. Kerethirdetés 
késôbb.

Összegzés: London elôtt 97, Rio 
elôtt 130+1 sportolónk szerzett in-
dulási jogot az olimpián, ami a kö-
vetkezô másfél hónapban még 
emelkedik a kvalifikációs versenyek 
miatt, de csökkenni is fog a külön-
bözô versenyek létszámlimitje kö-
vetkeztében.

Atlétika
London: 6 – Rio: 20
Egyértelmû a javulás! Az úgyne-

vezett A-szinteseket számoltuk indulá-
si joggal rendelkezôknek, ez alapján 
fôként a hosszú távú állóképességet 
igénylô számokban erôsödik a csapat. 
Londonban ez idô tájt három nôi mara-
tonfutónk, egy kalapács-, egy diszkosz-
vetônk és egy 110 gátasunk látszott 
olimpiai részt vevônek. Most magasug-
rónk, férfi maratonistáink, távgyalog-
lóink, hétpróbázóink is vannak, igaz, 
jelentôs a túlkínálat például a leghosz-
szabb nôi futótávon, a 20-as szám tehát 
csökkenhet.

Indulási jogot szerzett atlétáink: Baji 
Balázs (110m gát), Helebrandt Máté 
(20 km gyaloglás), Kôvágó Zoltán 
(diszkoszvetés), Pars Krisztián (kala-
pácsvetés), Srp Miklós (50 km gya-
loglás), Papp Krisztina (maraton), Ma-
darász Viktória (20 km gyaloglás), 
Krizsán Xénia (hétpróba), Szabó Bar-
bara (magasugrás), Márton Anita 
(súlylökés), Zsivoczky-Farkas Györgyi 
(hétpróba), Staicu Simona (maraton), 
Csere Gáspár (maraton), Szabó Tünde 
(maraton), Józsa Gábor (maraton), 
Rácz Sándor (50 km gyaloglás), Gyur-
kó Fanni (maraton), Venyercsán Ben-
ce (50 km gyaloglás), Kovács Barbara 
(20 km gyaloglás), Erdélyi Zsófia (ma-
raton).
Birkózás
London: 3 – Rio: 8
Szerencsénk volt, hogy pár éve nem 

kapták ki a programból az olimpia 
egyik leghagyományosabb sportágát, 
hiszen jelentôs erôsödést élünk meg az 
olimpiai jelenlétet tekintve. Már az is 
biztos, hogy többen lesznek szônyegen 
a magyarok, mint négy éve (7), és a 
jövô hét végén Isztambulban tovább 
gyarapodhat küldöttségünk lélekszá-
ma –-- két nôi és két férfi verseny-
zôvel.

Indulási jogot szerzett birkózóink: 
Lôrincz Viktor (kötöttfogás, 85 kg), 
Lôrincz Tamás (kötöttfogás, 66 kg), 
Veréb István (szabadfogás, 86 kg), 
Varga Ádám (kötöttfogás, 98 kg), Bá-
csi Péter (kötöttfogás, 75 kg), Sastin 
Marianna (nôi 63 kg), Németh Zsanett 
(nôi 75 kg), Ligeti Dániel (szabadfogás, 
125 kg).
Cselgáncs
London: 6 – Rio: 7
Igazából kár spekulálni, hogy ki jut 

ki, egy késôbbi ranglistaállás határoz-
za meg a pontos számot. Londonban 

100 nappal a versenyek indulása elôtt 
6 versenyzônk állt befutó helyen a 
rangsorban, a Nemzetközi Judo Szö-
vetség friss összesítése szerint most 7 
helyünk biztos, 8 valószínû, a 9.-ért 
pedig nagyon kellene kapaszkodni. 
Három, még hátra lévô májusi kvali-
fikációs viadal után dôl el a végleges 
szám.
Evezés
London: 2 – Rio: 0
Volt egy kormányos nélküli duónk a 

britek fôvárosában, e sportágban bi-
zony hanyatlás tapasztalható.

Indulási jogot szerzett evezônk: -
Kajak-kenu
London: 14 – Rio: 15
Aranysportágunk a brazíliai olimpián 

is szép estéket tartogat számunkra, 
Szabó Gabriellától magunk is találkoz-
tunk a közhellyel, miszerint egy hazai 
válogató adott esetben keményebb 
mezônyt jelenthet, mint egy olimpiai 
finálé. A kvótamegoszlás: 6 férfi és 5 
nôi kajakos, 4 kenus (férfi). A csapat 
összetételérôl a szövetségi illetékesek 
döntenek, nem személyek, hanem egy-
ségek nyerték a kvótát. A kenus szak-
ág erôsödni látszik. Reméljük, a kaja-
kos férfiszakágat nem rázza meg 
Dudás Miklós közelmúltbéli dopping-
vétsége.
Kerékpár
London: 1 – Rio: 0
Ez a pillanatnyi helyzetkép.
(Kézilabda
London: 0 – Rio: 0
Nem harcolta ki riói részvételét a fér-

fiválogatott, a nôk pedig már másod-
szor hiányoznak egyhuzamban... ez a 
statisztikában igen rosszul festene, ha 
a férficsapat London elôtt 100 nappal 
már megváltotta volna részvételi jo-
gát, ám ez 4 éve csak késôbb, a svédor-
szági kvalifikációs tornát követôen 
véglegesült.)
Ökölvívás
London: 3 – Rio: 1
Nincs, aki Kovács Koko István vagy 

Erdei Zsolt örökébe lépjen...
Indulási jogot szerzett bokszolónk: 

Harcsa Zoltán (75 kg)
Öttusa
London: 4 – Öttusa: 2
Az elôzô olimpián már idejekorán 

kimaxoltuk a repülôjegyeket, most a 
2-2 férfi és nô helyett 1-1 az állás.

Indulási jogot szerzett öttusázóink: 
Kasza Róbert, Kovács Sarolta.
Sportlövészet
London: 3 – Rio: 8

Gera góljával megvédte 
címét a Ferencváros

A Ferencváros megvédte címét a 
labdarúgó Magyar Kupában: a zöld-
fehérek a sorozat 76. kiírásának a Gro-
upama Arénában rendezett szombat 
esti fináléjában 1-0-ra legyôzték ôsi 
riválisukat, az Újpestet.

Az alacsony színvonalú, de a telt ház 
miatt kifejezetten jó hangulatú derbi 
egyetlen gólját a 78. percben Gera 
Zoltán szerezte. A 37 éves válogatott 
futballista egy szöglet után közvetlen 
közelrôl fejelt a hálóba.

A Ferencváros története során 22. 
alkalommal hódította el a Magyar Ku-
pát. A bajnok zöld-fehérek ezzel dup-
láztak, ez nekik 2004-ben sikerült leg-
utóbb, 2012-ben pedig a Debrecennek 
is.
A gyôztes 100, a vesztes 25 millió 

forinttal lett gazdagabb.
Magyar Kupa, döntô:
Ferencváros-Újpest FC 1-0 (0-0)
Groupama Aréna, 19 ezer nézô, 
gólszerzô: Gera (78.)
„Végig izgulni kellett, hisz ez egy 

kupadöntô volt, amelyen az utolsó pil-
lanatban is történhetnek dolgok, de a 
csapat rászolgált a gyôzelemre” --- 
mondta Thomas Doll, az FTC vezetô-
edzôje

„A Ferencváros a kezdetektôl jobb 
volt. A középpályán jók voltunk, de 
hiányoztak az utolsó jó passzok, hogy 
eredményesek legyünk” --- értékelt 
Nebojsa Vignjevic, az Újpest szerb 
trénere.

Hat aranyérem már elfogadható lesz Rióban
Hat aranyéremmel talán már elégedettek lennénk –-- fogalmazott Fábián 

László, a riói magyar csapat vezetôje a nyári játékokkal kapcsolatos elvárások-
ról. 

Fábián László, az olimpikonokok csapatvezetôje a Digisport Reggeli start 
címû mûsorában nyilatkozott. Itt elmondta, hogy a július 8-i MOB közgyûlésen 
derül ki a végleges utazónévsor, hisz néhány sportágnál már most több kvótát 
szereztünk, mint az országonként megengedett indulói létszám. 

Szöul olimpiai bajnok öttusázója az éremesélyekrôl is beszélt, noha a jóslatok-
tól az egész Olimpiai Bizottság óvakodik. A Londonban elért nyolc aranynál 
kicsivel kevesebbel is beérnék a sportvezetôk. Dobogós, vagy aközeli helyezést 
várnak a párbajtôr- és a két vízilabda csapattól, de a kajak-kenu valamint az 
úszó számokban is „több érem van”. 

„El tudom képzelni, hogy hat arannyal már mindenki elégedett lenne a MOB-
nál, de nem nagyon szeretnénk jósolni” –-- mondta Fábián, majd hozzátette: 
személy szerint abban bízik, hogy az összes elért helyezés alapján Magyaror-
szág, a nemzetek rangsorát tekintve, benne lesz a legjobb 10-12-ben.

A Magyar Olimpiai Bizottság nagyjából 140 résztvevô sportolóval számol, így 
stábtagokkal és vezetôkkel együtt 250-260 fôs lehet a magyar delegáció. Ez az 
akkreditáció és az elszállásolás terén is komoly feladat elé állítja a szervezô-
ket.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Egy kivégzô eszközt 
a megfojtásra használt nyakvasat, 2. 
A Plútó, 3. Az olaszoké, 4. Húsz, 5. 
Lordok Háza, 6. A piaristák:Ordo Sco-
larum Piarum, 7. A Vértesé, 8. Johann 
Sebastian Back, 9. Borból, tulajdon-
képpen borpárlat 10. Több mint húsz 
hónap.

E heti kérdéseink:
1. Hogy mondják magyarul:laticel?
2. Mi a fôvárosa Malinak?
3. Hogy nevezik a kókuszdió szárí-

tott húsát?
4. Melyik keresztnév becézései: 

Póka, Pósa, Patyi, Paja?
5. Hogy nevezik a dilettáns, tehet-

ségtelen, rossz verseket író költôt?
6. Melyik betegség m. neve a csúz?
7. Ki írta A szegény kisgyermek 

panaszai c. versciklust?
8. Mi a japán nevük a mestrségesen 

törpévé nevelt fáknak?
9. Melyik ország pénzneme a 

quetzal?
10. Milyen betegséget terjeszt csípé-

sével a cecelégy?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Komám, szerinted melyik a leg-

hûségesebb asszonytípus? A szôke? A 
fekete? A barna?

--- Az ôsz.
* * *

A dagadt tanárnô a gyerekeket kér-
dezi:

--- Na, ki tudja megmondani nekem, 
hogy mit ad nektek a tyúk?

--- Tojást!
--- Nagyon jó! És azt meg tudjátok 

mondani, mit ad nektek a kecske?
--- Kecsketejet!
--- Bravó! És mit ad nektek a tehén?
--- Mindenféle rohadt házifeladatot 

meg dolgozatot!
* * *

Móricka hazaér a suliból, kérdezi az 
anyja:

--- Mit kaptál a suliban?
--- Egy piros pontot és egy feketét.
--- Tessék, itt egy százas.
Találkozik az apjával is:
--- Mi volt az iskolában?
--- Kaptam egy pirospontot és egy 

feketét.
--- Tessék, adok ötven forintot.
Találkozik a nagyival is.
--- Kaptál valamit az iskolában?
--- Egy fekete és egy piros pontot.
--- Miért kaptál feketét?
---- Mert beírtam magamnak egy 

pirosat!
* * *

Egy férfi bemegy az orvoshoz:
--- Doktor úr, segítsen rajtam! Éj-

jelente nem tudok aludni, még alta-
tóval sem, így nappal mindig álmos 
vagyok, és gyakran elbóbiskolok mun-
ka közben. A fônököm azt mondta, 
hogy kirúg, ha még egyszer el merek 
aludni.

---- Sebaj, van itt egy új, bivalyerôs 
altató, ebból a vegyen be egyet lefek-
vés elôtt és minden rendben lesz.

A férfi hazamegy, és lefekvés elôtt 
két pirulát is bevesz egy helyett, hogy 
tutira menjen. Reggel frissen ébred és 
elmegy a munkába.

--- Fônök úr, soha többé nem fogok 
elaludni munka közben!

--- Ennek örülök, de hol volt a múlt 
héten?

* * *
--- Az ember miért növényi eredet?
--- ???
--- Mert meleg-ágyban, dugványozás-

sal szaporodik.
* * *

--- Miért táncolnak a skótok a lako-
dalomban mezítláb?

--- ???
--- Hogy hallják a szomszéd faluból a 

zenét!
* * *

--- Olyan szívesen síelnék! --- panasz-
kodik a százlábú. --- De mire fölcsa-
tolom a síléceimet, elmúlik a tél.

* * *
Két sofôr pálinkázik a kocsmában, 

kint meg járó motorral pöfögnek a ko-
csik.

Az ablakon keresztül lesi a rendôr, 
ahogy a sofôrök koccintanak.

--- Hé! --- Kiált oda. --- Maguk mit 
isznak?

--- Pertut.
--- Az más! Mert ha pálinka lenne, 

most rögtön elvenném a jogosítvá-
nyukat!

* * *
--- Jean, a konyhakést!
--- Mi célból, uram?
--- Acélból...

* * *
A pápua törzs fônökét úgy hívták, 

hogy Puapó. Puapó már nagyon öreg 
volt, meghalt, ezért a törzs tagjai elha-
tározták, hogy választanak egy pót 

Pápua Puapót. Ez a pót Pápua Puapó 
nagyon szeretett pónilovakra vadász-
ni, a popójukat levágta, megsütötte és 
megette, ezért elnevezték Pónilópopót-
lopó Pótpápua Puapónak. A sok póniló 
popótól már nagyon meghízott, ezért 
elnevezték, Puhapopójú-Pónilópopót-
lopó Pótpápua Puapónak. Az elhízás 
már kezdett veszélyessé válni, ezért a 
törzs varázslója azt tanácsolta neki, 
hogy szopogasson pimpógyökereket. 
Ezért elnevezték Pimpógyökeret-szo-
pó Puhapopójú-Pónilópopót-lopó Pót-
pápua Puapónak. Mivel a törzs a Lim-
popó környékén élt, a törzsfnök teljes 
neve így hangzott:

Limpopói Pimpógyökeret-szopó Pu-
hapopójú---Pónilópopót-lopó Pótpápua 
Puapó.

* * *
Mórickával beszélget az anyukája:
--- Figyelj, Móricka, megvettem ne-

ked az iskolához a tankönyveket. Na-
gyon drágák voltak, úgyhogy nagyon 
vigyázz rájuk!

Erre Móricka:
--- Ígérem, anya, hozzájuk sem nyú-

lok!
* * *

Arisztid haldoklik, és halálos ágyához 
odakéreti barátját, Taszilót. Azt mond-
ja neki:

--- Tudod, hogy a tizenkét személyes 
arany étkészletembôl három darabot 
elloptak... Ha meghalok, rád hagyom a 
maradékot, hadd legyen együtt a kész-
let!

* * *
Megy egy nagyon gazdag ember a 

limuzinjával, amikor azt látja, hogy 
két férfi hasal az út mellett, és a füvet 
rágja. Szól a sofôrnek, megállnak. 
Megkérdezi az egyik fûevôt:

--- Emberek, maguk miért eszik a 
füvet?

--- Nagyon szegények vagyunk, nincs 
pénzünk normális ételre --- válaszolja 
egyikük.

--- Na, jöjjenek, szálljanak be --- 
invitálja a gazdag ember.

--- Uram, nekem van egy feleségem 
és két gyerekem is ---- szabadkozik 
egyikük.

--- Nem baj, hozza csak ôket is nyu-
godtan.

--- Nekem is van feleségem, meg hat 
gyerekem --- mondja a másik szegény 
ember.

--- Nem baj, ôk is jöhetnek.
Beülnek, elindulnak. Az egyik férfi 

hálálkodik:
--- Uram, maga nagyon jószívû.
--- Nem tesz semmit, a kertemben 

úgyis egy méteres a fû...
* * *

Házaspár egy kínai vendéglôben 
vacsorázik. A vacsora és néhány pohár 
rizspálinka után a férj viccelôdve 
megkérdi a fôszakácsot:

--- Remélem, nem kellett a mi va-
csoránk miatt két kóbor cica életét 
kioltani?

--- Szó sincs róla uram, már döglötten 
találtam ôket.

* * *
Az amerikai elnököt a tanácsadója 

ébreszti egy telefonhívással:
--- Elnök úr, van egy jó és egy rossz 

hírem!
--- Mondja a rosszat elôször!
--- Idegen bolygóról származó lények 

támadták meg az Amerikai Egyesült 
Államokat!

--- Úristen! És mi a jó hír?
--- A jó hír az, hogy újságírókat 

esznek és olajat pisilnek!

Egyperces tudományMiért folyik smaragdzölden a 
halak vére?

A tenger alatt készült színpompás 
felvételek gyakran nem a látható való-
ságot tükrözik. Ahogy egyre mélyebb-
re süllyedünk a víz alatt, fokozatosan 
kivesznek a színek, hogy átadják he-
lyüket a mindent uraló szürke és kék 
árnyalatainak.
Miért nem láthatjuk meg a 100 

méter mélyen fekvô hajóroncsot?
A víz a levegôhöz hasonlóan színtelen, 

de az elôbbinél kereken 820-szor sû-
rûbb közeg. Ez azt jelenti, egy liter 
vízben hozzávetôleg 820-szor több a 
vízmolekulák száma, mint egy liternyi 
levegôében. Ha a példa kedvéért egy 
2000 méter magas hegycsúcsról lete-
kintünk, felhôtlen idôben kitûnôen lát-
juk a völgy mélyét.

Viszont még a legátlátszóbb vízben 
sem tudunk 20-25 méternél mélyebbre 
lelátni, így esélyünk sincs nem hogy 
2000, hanem akár csak egy 100 méter 
mélyen nyugvó hajóroncs megpillan-
tására. Ennek pedig az az oka, hogy víz 
–- sûrûségének köszönhetôen --- igen 
intenzíven elnyeli a beérkezô fényt.
Odalent élnek a valódi kékvérûek
A fény jelentôs része visszaverôdik a 

víztükörrôl, egy része viszont lehatol a 
felszín alá. 

A víz a beesô fényt fokozatosan, a szí-
neket pedig hullámhosszuk szerint 
nyeli el.

A spektrum (színkép) tartományából 
elôször a nagy hullámhosszúságú szí-
nek --- mint amilyen a vörös és a na-
rancs –- nyelôdnek el.

Az élénkpiros színek „kifakulása” 5 
méteres vízmélységtôl megkezdôdik, 
20 méter alatti mélységben már csak a 
sárga, a zöld, a kék, és a szürke külön-
bözô árnyalatai láthatjuk, 40 métertôl 
pedig minden egységesen szürkéskék-
ké válik.

Legkevésbé az alacsony hullámhosz-
szú színek,a kék és az ibolya nyelôdnek 
el, ezért válik odalent uralkodó színné 
a kék.

Ha 20 méternél nagyobb mélységben 
megszigonyoznak egy halat, a kiömlô 
vért nem vörös, hanem zöldes színû-
nek fogjuk látni.

Miért jó, hogy nem látunk le a 
tenger aljára?

Ha a víz is olyan átlátszó volna mint a 
levegô, lehet ugyan, hogy lelátnánk a 
11 034 méter mély Mariana-árok fene-
kére, viszont valószínûleg nem lenne 
élet a földön. A víz jó fényelnyelô ké-
pességének köszönhetô, hogy a fény-
nyel együtt beérkezô napenergiát is 
elnyeli. A világtenger a beesô fénnyel 
felvett hôt fokozatosan kisugározza; 
ennek köszönhetô a földi éghajlat kie-
gyenlítettsége, ami nélkül aligha létez-
hetne magasabb rendû élet a bolygón-
kon.

Ebben a mélységben az élôlények va-
lódi színeit már csak mesterséges 
fényforrás, búvárlámpa segítségével 
fedezhetjük fel.

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a 
mélység növekedésével nem csak a 
színek vesznek ki, hanem az elnyelôdés 
miatt jelentôsen lecsökken a fényerô; 
40 méteres mélységben nappal, nor-
mál viszonyok (15 méter körüli látó-
távolság) mellett is beáll a „tengeri 
szürkület”.

Ez az oka, hogy még fényes nappal 
végrehajtott mélymerülések (kedvte-
lési búvároknál 18 és 40 méter között) 
alkalmával is, általában lámpát visz-
nek magukkal a búvárok.

Mi okozza a legtöbb lakástüzet? 
Lakástüzek, eltekintve egy-két eset-

tôl, inkább csak karácsony tájékán ke-
rülnek be a hírekbe, ekkor osztják bô-
séggel azokat a tanácsokat is, hogy 
miként ne gyújtsuk fel a karácsonyfát. 
Pedig az otthonok az esetek többségé-
ben más okok miatt kapnak lángra. 
Megnéztük, melyek ezek, és mi az, 
amitôl ténylegesen tartani kell.

A lakástüzek elég prózai ok miatt 
gyakoribbak ôsszel és télen, illetve 
fordulnak elô többször azokban az 
években, amikor mostohább az idôjá-
rás: ilyenkor az emberek többet van-
nak otthon, kevesebbet a szabadban. 
Ez azért lényeges körülmény, mert a 
lángok az esetek 99 százalékában gon-
datlanság miatt csapnak fel, így az 
összefüggés egyértelmû: ha a tulajdo-
nosok nem akarnak hidegben mászkál-
ni, akkor többet fôzôcskéznek és dohá-
nyoznak a saját otthonukban. Ezek a 
lakástüzek leggyakoribb okai között 
szerepelnek.

Mint Mukics Dániel tûzoltó ôrnagy-
tól, az Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság helyettes szóvivôjétôl 
megtudtuk, tavaly összesen 6512 la-
kástûzhöz riasztották a tûzoltókat, a 
tûzesetek következtében pedig 598 
ember sérült meg és 75 vesztette éle-
tét. Ismeretes az is, hogy a több mint 
6500 kigyulladt lakásból csak tizen-
négyben volt tûzjelzô készülék, pedig 
ez a 2000-3000 forintos szerkezet akár 
életet is menthet.
De hogy mivel gyújtjuk föl a leg-

gyakrabban a lakást? A legtöbbször 
a gyertyákkal és a mécsesekkel bá-
nunk óvatlanul, illetve a fôzés során 
vagyunk gondatlanok. Emiatt messze 
vezeti a rangsort a nyílt láng haszná-
lata, amely a lakástüzeknek a felét 
okozza.

„Tipikus példa, amikor valaki serpe-
nyôben sütne rántott húst vagy sült 
krumplit, megcsörren a telefon, az 
olaj pedig ott marad a tûzhelyen. Már-
kafüggô, de maga az étolaj 300-310 
fokos hômérsékleten már lángra is 
kap, a házilagos oltási kísérletek pedig 
tovább tetôzik a bajt” –-- emeli ki 
Mukics. Mint mondja, komoly prob-
léma, hogy a lángokat vízzel próbálják 

megfékezni, holott ez szigorúan tilos: a 
víz nehezebb az olajnál, így bekerül 
alá, miközben pedig érintkezik a forró 
serpenyôvel és a több mint 300 fokos 
olajjal, gôzzé válik, az égô zsiradékot 
pedig gyakorlatilag kirobbantja az 
edénybôl. Innentôl kezdve az olaj már 
nemcsak magában ég, hanem mindent 
meggyújt maga körül: a függönyt, a 
szekrényt és a közvetlenül mellette 
állók ruházatát. Emiatt a serpenyôben 
lángra kapó olajat nem vízzel kell 
oltani, hanem egyszerûen le kell 
takarni egy fedôvel, alatta pedig el kell 
zárni a fôzôlapot. Így az oxigén után-
pótlása azonnal megszûnik, a tûz pedig 
magától kialszik.

A lakástüzek második leggyakoribb 
oka az elektromos eszközök meghibá-
sodása. Ezek lehetnek hajszárítók, te-
lefontöltôk vagy bármi, ami elektro-
mos. Nagyon fontos, hogy a nem 
használt eszközöket húzzuk ki a kon-
nektorból, a lehetô legrövidebb ideig 
tartsuk ôket feszültség alatt. Az tehát 
tévhit, hogy a legnagyobb veszély-
forrás a bedugva felejtett vasaló: nyil-
ván ilyesmi is elôfordul, de messze 
nem olyan arányban, amilyenben az 
ártalmatlannak gondolt, ám meghibá-
sodott, konnektorban felejtett eszkö-
zök.

A dobogó harmadik fokán a fûtô-
eszközök, fôzô- és vízmelegítô beren-
dezések állnak, ezek szintén gyakran 
okoznak tüzet. Ilyenkor a bajt maga a 
hôtermelés, a közvetlen hôhatás ered-
ményezi: ha valaki pulcsit tereget a 
konvektorra, vagy éppen a kandalló 
közelében tárol gyúlékony anyagokat.

A lakástüzek negyedik leggyakoribb 
oka a dohányzás, amikor valaki az ágy-
ban cigarettázva elszunnyad, vagy ép-
pen a tévét bambulva ejti ki a kezébôl 
a csikket. Ez okozza az ilyen balesetek 
öt százalékát.

A karácsonyfa és az adventi koszorúk 
okozta tüzek, amelyek a hírekbe gyak-
ran bekerülnek, a lista végén kullog-
nak: évente mindössze 50 körüli ilyen 
eset fordul elô. Ami persze nem jelenti 
azt, hogy az ilyesmivel a jövôben óvat-
lanul kellene bánni.

Mitôl tûnik hidegnek a mentás íz?
A mentában található mentolnak kö-

szönhetô, hogy hideget érzünk, amikor 
megízleljük --- a vegyület azt az infor-
mációt küldi az agynak, hogy hideget 
eszünk.

A mentás ételekben található vegyü-
let, a mentol a felelôs azért, hogy hi-
degnek érezzük, ha megízleljük. A 
mentol ugyanis azt az üzenetet küldi 
az agynak, hogy a terület, amellyel 
érintkezik, hidegebb, mint a környezô 
felületek --- még akkor is, ha valójában 
ugyanolyan a hômérsékletük.

A mentol kölcsönhatásba lép a TRP-
M8 nevû fehérjereceptorral, amely a 
hômérséklet-változást érzékeli, és 
minden hideget érzékelô idegsejtünk-
ben megtalálható. Ha a TRPM8 recep-
torok úgy találják, hogy megváltozott 
körülöttük a hômérséklet, megváltozik 
az alakjuk, és kalcium-ionokat vesznek 
fel magukhoz, amelyek az idegsejthez 
kapcsolódnak. Ennek hatására feszült-
ség halad az idegsejtek felé, az agyunk 
pedig úgy érzékeli, hogy hômérséklet-
változás történt. A TRPM8 receptoro-
kat a meleg és hideg mellett a mentol 
is beindíthatja.

Ennek teljes ellenkezôje történik 
egyébként akkor, ha erôspaprikát 
eszünk: ilyenkor nem a hideget, hanem 
a meleget érzékeli az agyunk.
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13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Rúzs és selyem  
14:45 Család-barát   
16:00 Roma Magazin   
16:30 Domovina   Szlovák 
nyelvű  magazin
17:10 Itthon vagy!   
17:35 Társbérletben a 
tárgyakkal  
18:05Kulturális 
világörökségek Japánban 
6/1.: A Himedzsi-várkas-
tély és Icukusima sintoista 
szentélye
18:30 Természeti világö-
rökségek Japánban 3/1.: 
Négy évszak egy bükker-
dő életében - A Shirakami 
felvidék
19:00 Hogy volt?! (2015)  
Straub Dezsőt köszöntjük
20:00 Már egyszer tetszett! 
Amerikából jöttem, krimi 
komédiákat hoztam
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát  
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00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:25 Az aranyfej (1963) 
Magyar bűnügyi film  
04:05 Már egyszer tetszett! 
Amerikából jöttem, krimi 
komédiákat hoztam
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű
05:25 Hazajáró Görgényi-
Havasok 2. 
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Arany 
János - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Prof. 
Dr. Kopp Mária egyetemi 
tanár
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/1.: A Hi-
medzsi-várkastély és Icuku-
sima sintoista szentélye
08:10 Természeti világö-
rökségek Japánban  3/1.: 
Négy évszak egy bükker-
dő életében - A Shirakami 
felvidék
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Térkép    
09:15 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Minden tudás    
10:15 Református 
magazin    
10:40 Református ifjúsági 
műsor   
10:50 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
10:55 Úton-útfélen  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Pipacsok Magyar 
dokumentumfilm. Három 
kislány története a film.  A 
lányok hármasikrek, egyi-
kük mozgássérült, mási-
kuk vak, csupán a harma-
dik egészséges.  A két sé-
rült gyermek állami gondo-
zott,   családon kívül nevel-
kednek, életük különböző 
intézményekhez kötődik.  
Hárman három helyen, 
egymástól elválasztva él-
nek, köztük mégis önfe-
ledt, boldog összetartozás 
munkál. Egész lényük har-
monikus, kedves és nyitott
13:00 Híradó 
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Család-barát   
15:45 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
16:15 Unser Bildschirm  
Német nyelvű magazin
16:45 Magyar gazda   
17:05 Útravaló   
17:25 Társbérletben a tár-
gyakkal 12/10.: Zenélő 
szerkezetek Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
17:55 A norvég Prímásnő 
(2014)  Magyar zenés 
dokumentumfilm  
18:50 Hogy volt?! A 
Neoton-sztorik
19:50 Dallamról dallamra 
(1996) 8. rész Köszönöm, 
hogy imádott... - Régi 
slágerek a Bergendy 
együttes tolmácsolásában
20:20 Száguldás - Szűcs 
Judith műsora (1981)   
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55  Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szabadság tér '56  
02:15 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (1971)  2/1.
Magyar tévéfilm  
03:55 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Vepor-
hegység 
05:50 Magyar klassziku
sok új köntösben  Petőfi 
Sándor - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Nagyezsda Torbenkova 
homeopátiás orvos. Tina 
Turner, Marlene Dietrich, 
David Beckham… bizony 
van bennük közös. Mind-
annyian esküdtek a homeo-
pátiára. Dr. Nagyezsda Tor-
benkova Magyarországon 
él, és gyógyít már 38 éve.
06:55 Ridikül   
07:50 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz Élet az oázi-
sokban
08:20 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz 4/3. A jég-
világ titkai
08:45 Német nyelvű hírek   
09:00 Hazajáró   
09:30 Magyar Krónika  
09:55 Orosz nyelvű hírek   
10:05 A sokszínű vallás  
10:20 Kérdések a Bib-
liában   
10:35 Kereszt-Tények   
10:35 Így szól az Úr!   
10:55 Angol nyelvű hírek   
11:10 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (1971)  2/2. Ma-
gyar tévéfilm Rendezte: 
Szőnyi G. Sándor. Szerep-
lők: Harsányi Gábor (Sö-
tétruhás fiú), Halász Judit, 
Kállai Ferenc, Mensáros 
László, Tábori Nóra, Tol-
nay Klári, Dallos Szilvia, 
Faragó Vera (Nővér), Ka-
locsai Ferenc, Lázár Mária, 
Molnár Tibor (Házmester), 
Rákosi Mária, Solti Berta-
lan (Személyzetis), Surá-
nyi Imre, Szersén Gyula, 
Tordai Teri (Karácsony 
Nagy Zsuzsa), Ujlaky 
László (Apa), Vay Ilus, 
Zenthe Ferenc (Műveze-
tő), Andai Györgyi (Első 
kislány), Bánhidi László, 
Faluhelyi Magda (Máso-
dik kislány), Marsek Gabi 
(Harmadik kislány) 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró   
14:15 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:10 Rondó    
16:40 Kvartett    
17:10 Család és otthon   
17:35 Társbérletben a 
tárgyakkal 
18:05 Az élet fagyos szi-
gete - Antarktisz Megszelí-
dített vadon
18:35 Szepesség: Akkor és 
most (A Genersich család)   
19:05 Hogy volt?! Andorai 
Péter születésnapjára
20:05 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014) 14/13.: Délvidék. 
Fanni és Sanyi ezúttal a 
Délvidékre látogat. 
Barangolnak többek között 
a Palicsi- tó partján és 
Szabadka gyönyörű 
szecessziós épületei között 
is. Betekintenek a fafaragás 
művészetébe, ráadásul 
néhány percre összefutnak 
Lajkó Félixszel is...
02:25 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (1971)  2/2.
Magyar tévéfilm  
04:05 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű
05:25 Hazajáró  Szamosi-
mezőség 
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Petőfi 
Sándor - 2. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Mor-
vay Kendra író. Szívvel 
beszélgetni nehéz, aggyal 
könnyebb, sokkal köny-
nyebb. S még ha lehetetlen 
is pontosan meghatározni 
a lélek szót, csodálatos ta-
lálkozásokat hozhat egy 
igaz beszélgetés. 
06:50 Ridikül  
07:45 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz 4/4. Megsze-
lídített vadon
08:20 Szepesség: Akkor és 
most (A Genersich család) 
Szlovák dokumentumfilm  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Bánffy 
Miklós az arisztokrata 
polgármester
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Iskolapad    
10:00 Élő egyház    
10:25 Katolikus krónika  
10:55 Isten kezében  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Családi dráma 
(1974)  Magyar tévéjáték; 
Rendezte: Lengyel György. 
Szereplők: Andaházy Mar-
git (Juliska, bejárónő), Dajka 
Margit (Mama), Egri István 
(Boró Mihály, színigazgató), 
Körmendi János (dr. Vértes, 
belgyógyász), Márkus Lász-
ló (Csobáncz Endre), Sztan-
kay István (Ormos Csaba, 
eventualista, a család barát-
ja), Váradi Hédi (Vera, a 
felesége)
13:00 Híradó 
13:20 Tessék!    
13:40 Összhang  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Bánffy 
Miklós az arisztokrata 
polgármester
14:45 Család-barát   
16:05 Világörökség Portu-
gáliában A Pico sziget 
borvidéke
16:30 P'amende   
17:00 Kosár    
17:30 MMA - portré soro-
zat Tordai Hajnal jelmez-
tervező
18:30 Hogy volt?! Tímár 
Péter munkáiból
19:30 Slágertévé  
20:30 Virtuózok Komoly-
zenei tehetségkutató műsor 
- Döntő 
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 A Bagi Nacsa Show 
02:20 Családi dráma 
(1974)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Lengyel György. 
Szereplők: Andaházy Mar-
git (Juliska, bejárónő), Daj-
ka Margit (Mama), Egri 
István (Boró Mihály, színi-
gazgató), Körmendi János 
(dr. Vértes, belgyógyász), 
Márkus László (Csobáncz 
Endre), Sztankay István 
(Ormos Csaba, eventua-
lista, a család barátja), Vá-
radi Hédi (Vera, a felesége) 
A tehetséges színpadi szer-
ző alkotói válságba kerül. 
Felesége és édesanyja min-
dent megtesz azért, hogy a 
mélypontról kimozdítsa, 
még egy családi drámát is 
kreálnak egy új darab 
születésének kedvéért...
03:35 Legenda - válogatás 
04:00 Slágertévé  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 HazajáróTengermellék 
- A magyar korona gyöngye
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Öt kontinens  
07:10 MMA - portré soro-
zat Tordai Hajnal jelmez-
tervező
08:00 Német nyelvű hírek   
08:15 Unió28    
08:40 Kosár    
09:00 Itthon vagy!   
09:20 Orosz nyelvű hírek  
09:35 Szeretettel Holly-
woodból   
10:05 Rúzs és selyem   
10:35 Öt kontinens  
11:00 Angol nyelvű hírek   
11:15 Virágzó Magyaror-
szág Makó
11:40 Erdélyi kastély (1940)  
Magyar film  Rendezte: 
Podmaniczky Félix. Sze-
replők: Tasnády Fekete 
Mária (Monostory grófné), 
Greguss Zoltán (Eszéky 
báró), Mezey Mária (Han-
na), Hidvéghy Valéria (E- 
velin), Tímár József (mi-
niszter), Vaszary Piri (Eve-
lin anyja), Páger Antal 
(Mo-nostory Ádám gróf) 
(fekete-fehér) A film a 
házastársi hűség ürügyén 
az emberi helytállásról 
szól. A magyar gróf nem él 
zavartalanul feleségével 
erdélyi birtokukon. Nem-
csak munkalehetőséget 
kell teremtenie a környék-
belieknek, házassága is 
gyötrelmes. 
13:00 Híradó 
13:20 Család-barát  
14:55 Novum   
15:25 Így is épült a szocia-
lizmus (2015)  Magyar 
dokumentumfilm  
16:20 Szabadság tér '56 
17:10 Hogy volt?!  
18:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
19:00 Mindenből egy van 
1. Fifti kedvessége 2. Fifti 
széke
20:00 Bízunk benned! A 
Futanyuk és a pünkösdi 
szeretszolgálat aktivistái
21:00 Híradó 
21:30 A Bagi Nacsa Show 
22:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show Karantén 
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:20 Gasztroangyal  
Barbecue
02:25 Vágyak városa 
(1998) Magyar dokumen-
tumfilm  Pólus Center. Egy 
bevásárlóközpont Buda-
pest külvárosában. Vad-
nyugati stílusú városka a 
panelrengetegben. Virtuá-
lis, színes világ a realitás 
szürkesége ellen. Hétvé-
genként százezrek töltik a 
szabadidejüket a pálmafák 
övezte jégpálya körüli ven-
déglőkben, a mesterséges 
fénnyel megvilágított "ég-
bolt" alatt. Mindenütt játék-
gépek, különböző hangfor-
rásból jövő "zenék" zaja, 
mégis sokan otthonosab-
ban, meghittebben érzik 
magukat itt, mint odahaza.
02:55 Virtuózo Komoly-
zenei tehetségkutató műsor 
- Döntő 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Ruszka-
havas - és a Hunyadi-
medence kincsei
05:50 Gasztroangyal  
Barbecue
06:45 Operettalbum 
07:10 Így is épült a szoci-
alizmus (2015)  Magyar 
dokumentumfilm A sokat 
emlegetett és kutatott ÁVH 
nem csak a kínzásokban, 
kényszerítésekben, de a 
gazdasági területen is tör-
vénytelen módszereket al-
kalmazott. Mivel a szerv 
működése igen költséges 
volt és a háború okozta 
károk, valamint a hiány-
gazdaság miatt a működés 
költségeit nem, vagy csak 
részben tudták fedezni, e- 
zért a  tagjai –sokszor akár 
saját zsebre is – különféle 
gazdasági melléktevékeny-
ségekbe fogtak. Így került 
a profiljukba: zsarolás, pénz-
mosás, útlevelek eladása….
08:05 Német nyelvű hírek   
08:10 Élő egyház    
08:35 Profit7    
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Noé barátai    
09:35 Novum  
10:10 Térkép    
10:35 Angol nyelvű hírek   
10:50 Virtuózok Komoly-
zenei tehetségkutató műsor 
- Döntő 
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56 
14:40 Család-barát   
16:15 Rúzs és selyem  
16:50 Önök kérték 
17:45 Öt kontinens   
18:25 Szeretettel Holly-
woodból  
19:00 Gasztroangyal  
19:55 „A zene az kell” 
16/3.: Rómeó és Júlia, A 
Doktor úr
20:25 „A zene az kell” 16/4.: 
21:00 Híradó 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Levelek Rákosihoz 
(2006)  Magyar dokumen-
tumfilm  
22:15 Emberek és egerek 
Magyar kísérleti film  
Rendezte: László Gábor. 
22:45 Öt kontinens  
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Pipacsok (1998) 
Magyar dokumentumfilm  
03:50 Száguldás - Szűcs 
Judith műsora  
04:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Bakfark 
Bálint (1507-1576)
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Közép-
Bácska 
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Arany 
János - 2. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora  Ban- 
ner Zoltán művészettörté-
nész, előadóművész, költő. 
Akik ismerik a munkásságát, 
köteteit, elemzéseit, akik hallot-
ták előadni, azt mondják: fogal-
muk sincsen, ki lakik a 
lánglelkűség mögött.
06:55 Ridikül   
07:50 És ilyen Lili! - Ben-
czédi Ilona (Lili) igazán 
jópofa csodabogár és nagy-
szerű szobrász. Mellesleg 
60 éves és örökifjú. Kolozs-
várról keveredett egy észak- 
svédországi városkába. A 
svédek annyira megszeret-
ték, hogy azt se bánják, hogy 
magyar. 
08:40 Német nyelvű hírek    
08:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
09:25 Nagyok  A Nagyok 
következő adásában Ug-
ron Zsolna író Jánoskúti 
Márta Kossuth-díjas, a 
Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett jelmeztervező-
vel beszélget élete nagy 
pillanatairól.
09:50 Orosz nyelvű hírek  
10:00 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:25 Új nemzedék  
11:05 Angol nyelvű hírek  
11:20 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (1971)  2/1.Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Szőnyi G. Sándor. Szerep-
lők: Harsányi Gábor(Sötét-
ruhás fiú), Halász Judit (Ju-
hász Katalin), Tolnay Klári 
(Anya), Pécsi Sándor(Apa), 
Marjai Tibor, Tordai Teri, 
Bodor Tibor (Orvos),
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát   
15:55 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű  magazin
16:25 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
16:55 Kárpát expressz   
17:20 Társbérletben a tár-
gyakkal 12/11.: A zongora
17:50 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz Élet az 
oázisokban
18:20 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz A jégvilág 
titkai
18:50 Hogy volt?! Szín-
házról színházra - a Győri 
Nemzeti Színház
19:50 7. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál   
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában 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.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

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

LEICHHARDTBAN, Sydney nép-

szerû belvárosi negyedében két szép 

szoba kiadó tágas kertes 2 fürdôszobás 

házban, 100 méterre a villamostól, 

busztól, üzletektôl. Diákoknak, 

szakem-bereknek, pároknak megfe-

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

lelô, akik nem dohányoznak, csen-

desek, tiszták és nem tartanak házi-

állatot. A társbérlô férfi  biztonsági ôr. 

Lakbér megegyezés szerint. Telefon: 

0403 818-410.

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


