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MAGYAR

Jégtörôk Magyarország 
legnagyobb folyóin

Folyamatosan dolgoznak a jégtörôk, a Dunán jelenleg nyolc míg a Tiszán tíz 
hajó van készenlétben, hiszen sok helyen hajók rekedtek a vízen. A Duna és a 
Dráva kivételével az összes folyó jégben áll --- mondta Láng István, az 
Országos Mûszaki Irányító Törzs (OMIT) vezetôje. Az elôrejelzések szerint 
nem várható árhullám így amíg alacsony marad a vízállás, addig az álló jéghez 
nem nyúlnak a szakemberek, hanem megvárják, hogy a víz „elnyalja” a jeget.

Putyin február 2-án 
Budapestre látogat

Február 2-án Budapestre látogat Vlagyimir Putyin --- értesült a Blikk. A lap 
szerint az orosz elnök programjáról egyelõre annyit lehet tudni, hogy tárgyalni 
fog Orbán Viktorral. Várhatóan a Paks 2, a földgázszállítás és a hitelkondíciók 
újratárgyalása is szóba fog kerülni.

Az orosz elnök védelme legutóbbi látogatásakor, 2015 februárjában 188 398 
000 forintba került.

 Putyin eközben elrendelte a szíriai orosz katonai jelenlét csökkentését
 Elnöki utasításra az orosz védelmi minisztérium megkezdte a szíriai orosz 

katonai kontingens csökkentését ---- jelentette be Valerij Geraszimov hadse-
regtábornok, az orosz fegyveres erõk vezérkari fõnöke Moszkvában.

A konfliktusövezetet elsõként az Admiral Kuznyecov repülõgép-hordozó 
cirkáló vezette, a Földközi-tengeren a szíriai partok közelében tartózkodó hajó-
kötelék hagyja el.

Magas kitüntetést kap a távozó 

Colleen Bell
Január 20-án elutazott Magyarországról Colleen Bell, miután Szijjártó 

Péter az Atv.hu-nak decemberben beszélt arról a javaslatáról, hogy a távozó 
amerikai nagykövet állami kitüntetést kapjon. Arra a kérdésre, korrekt volt-e a 
kapcsolata Colleen Bell-lel, akkor így fogalmazott: „Nagyon. Szerintem neki 
nagyon sokat köszönhetünk, vele –-- remélem, nem fecsegek ki semmi olyat, 
ami neki kellemetlen –--, amikor életünkben elôször találkoztunk, hosszasan 
beszélgettünk, nagyon hosszasan. Akkor a végén arra a konklúzióra jutottunk, 
amit ô mondott ki, hogy szerinte le kell csavarni a hangerôt. Az elmúlt két 
esztendôben, nagyjából amióta itt van, ezt tényleg profin meg is oldotta.

Ha nem ô lett volna az amerikai nagykövet, akkor a mostaninál sokkal 
rosszabb magyar–amerikai viszony alakult volna ki, aminek aztán már lehetett 
volna kihatása mind a védelmi, mind a gazdasági együttmûködésünkre. Ô 
viszont azért jött ide, hogy a magyar–amerikai kapcsolatrendszert javítsa. És ô 
ezt, a saját maga elhatározását, végre is hajtotta. Tehát szerintem neki nagyon 
sokat köszönhetünk. Ezért én azt javasoltam, hogy kapjon egy komoly kitün-
tetést, mielôtt távozik” –-- mondta Szijjártó Péter.

A kitüntetésre maga Szijjártó Péter terjesztette fel a nagykövetet, a köz-
társasági elnök pedig a felterjesztést jóváhagyta, így a külgazdasági és külügy-
miniszter január 17-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét 
adta át Colleen Bellnek.

Szijjártó Péter többször is jelezte, nagyra értékelik az amerikai diplomata 
munkáját, akinek nagy szerepe van abban, hogy a kétoldalú politikai kapcsolatok 
javultak.

A távozó amerikai nagykövet korábban ezt írta a Facebook-oldalán:
Köszönöm, Magyarország, az irántam és családom iránt tanúsított kedves-

séget és barátságot. Hiányozni fog az itteni munkám, de tovább dolgozom majd 
az országaink közötti kapcsolatok erôsítésén.

Colleen Bell január 20-án utazott vissza az Amerikai Egyesült Államokba.

A tények 
trónfosztása

Reformáció és nyilvánosság --– kell-e 

változtatni? Ezzel a címmel tartott elôa-

dást a napokban Révfülöpön Manchin 
Róbert szociológus, a Gallup Intézet ko-

rábbi vezetôje

Egyebek mellett megemlítette, hogy a 

jelenlegi közbeszédnek és politikai kom-

munikációnak egyik legfôbb új jelensége, 

hogy a vitatkozó felek már nem a tényeket 

értelmezik, nem a tényekrôl vitatkoznak 

--– már a tényekben sem értenek egyet. 

Elkövetkezett a tények trónfosztása -– je-

lentette ki az elôadó. A vita már jórészt 

öncélú, és szinte csak a tényektôl elszakadt 

vitának vagyunk a tanúi. Jól jelzi ezt a 

Twitter mind erôsebb politikai célú hasz-

nálata, aminek a lényege az, hogy nem kell 

kifejteni az álláspontot, elegendô bevinni 

az ellenfélnek egy száznegyven karakter-

ben megfogalmazott verbális balhorgot. 

Lehet, hogy Esterházy Péternek van 

igaza, aki nagy sikerû A szavak csodálatos 

életébôl címû elôadását (majd könyvecs-

kéjét) így fejezte be: „A szó nem tör 
csontot, mondja Mikszáth. De.” Manchin 

Róbert idézett egy felmérést, amely sze-

rint az Egyesült Államokban manapság 

megjelenô híreknek legfeljebb a fele igaz, 

a jelentôsebb sajtóorgánumok pedig már 

szinte feleslegesnek tartják az ál/rém/va-

lótlan hírek megcáfolását, mert az embe-

rek úgysem hiszik el a cáfolatot.

Hát itt tartunk? És mi a helyzet a hazai 

médiában? Magam több alkalommal szóvá 

tettem például egy-egy tényszerû állítás 

után a kérdôjelek gyakori használatát, 

amely felmenti a hírek közlôjét, ha késôbb 

megcáfolhatók a szavai. Hol vagyunk már 

attól, hogy „a tények makacs dolgok”. 

Hihettük korábban, hogy a tény olyan 

archimédeszi pont, ahol közös megálla-

podással felhagyhatnak a felek a további 

vizsgálódással. Természetes, hogy azok-

ban a tényekben és elméletekben, ame-

lyeknek nem vehetjük a hasznát, általában 

nem is hiszünk. Na, de aminek a hasznát 
vesszük? Ami véresen komoly? Miért 
fontos, hogy pontosan mi történt 1956. 
október 25-én a Kossuth téren? –-- tette fel 

a provokatív kérdést nekem a kereskedel-

mi rádió riportere. Világos, hogy a doku-

mentált tények nem ugyanazok, mint 

amiket hallásból elmondunk. És a tényköz-

lôk megbízhatósága legalább olyan fontos, 

mint a tényeké. Valamikor hihettük, hogy 

amíg nem ismerjük pontosan a tényeket, 

jobb, ha meg sem szólalunk. Mark Twain 
szellemes megjegyzése: „Elôször ismerd 

meg a tényeket, aztán már torzíthatod 

ôket tetszésed szerint.” Az új jelenség azt 

sugallja: most már nem kell ismernünk a 

tényeket ahhoz, hogy megszólaljunk és 

vitatkozzunk. Ezzel együtt igaza van Ni-

etzschének: „Nincsenek örök tények, mint 

ahogy nincsenek abszolút igazságok sem.” 

No de, hogy a vitatkozók a tényekben se 

próbáljanak meg egyetérteni?! Elisme-

rem, hogy az érzelmek erôssége fordítot-

tan arányos a tények ismeretével. Minél 

kevesebbet tudunk, adott esetben annál 

szenvedélyesebben érvelhetünk. De ez 

az út sehová sem vezet. Akadnak, akik azt 

állítják, hogy semmi sem olyan csalóka, 

mint a tények. Azok gondolkoznak így, 

akik a tények trónfosztásában érdekeltek.

A véleménynyilvánításra mindenkinek 
joga van, de senkinek sincs joga kételkedni 
a tényekben. Hol van az az idô, amikor az 
olvasó hihette, hogy ami az újságban áll, az 
orákulum, azaz csalhatatlanul igaz?

Egy Colorado Springshez közeli táblán 

ez a felírás olvasható: „A szerelvények 

átha-ladási ideje ennél a keresztezôdésnél 

14 másodperc –-- akár a sínen van a kocsid, 

akár nincs.” Tessék kipróbálni!

A tények trónfosztása egy esetben mégis 

cáfolhatatlan: az igazság ugyanis fonto-

sabb, mint a tények.

Kô András 
(Magyar Hírlap)



Geraszimov emlékeztetett rá, hogy december 30. óta Szíria egész területén 
fegyverszünet van érvényben, amely azonban nem vonatkozik az Iszlám 
Államra és a Dzsabhat Fatah as-Sámra (korábbi nevén an-Nuszra Front).

Vlagyimir Putyin orosz elnök decemberben jelentette be, hogy orosz erõket 
vonnak majd vissza Szíriából, miután az ottani kormány orosz támogatással 
visszafoglalta az ellenzéki fegyveres erõktõl Aleppót, majd fegyvernyugvási 
megállapodást kötött velük. Geraszimov tábornok kijelentette, hogy Aleppó 
„felszabadítása” megteremtette a szíriai konfliktus békés, politikai rendezé-
sének alapjait. Az orosz vezérkari fõnök az ortodox naptár szerinti szenteste 
napján jelentette be a csapatkivonást.

A kormány nem szeretné, ha a külhoni 
magyarok migránsokká válnának

A kormány elsô ütemben 17 milliárd forintos forrásból Kárpát-medencei 
óvodaépítési és fejlesztési programot indít --- jelentette be az emberi erôfor-
rások minisztere még decemberben az Országgyûlés nemzeti összetartozás 
bizottságában Buda-pesten.

Balog Zoltán éves meghallgatásán elmondta: a kormányülésén elfogadott 
programot a Miniszterelnökséggel közösen dolgozták ki, és a Kárpát-medence 
minden magyarlakta közösségét érinti majd, magában foglalva óvodák építését 
és felújítását is.

Hozzátette: a program elsô üteme az egyházi kézben lévô intézményekre 
terjed ki.

A kormány arról is döntött, hogy a kárpátaljai fôiskola mûködését segítendô 
tanuszodát és tornatermet építenek, illetve a kabinet átvállalja a kárpátaljai 
magyar közösség védôoltásának költségeit --- mondta Balog Zoltán.

A miniszter úgy fogalmazott, nem szeretnék, ha az ott élôk „migránsokká” 
válnának az elkövetkezô években, de sajnos létezik egy ilyen negatív forgató-
könyv is.

Beszámolt arról is, hogy Kárpátalja és Ukrajna Kárpátokon túli területeinek 
megsegítése érdekében a karitatív tanácson keresztül két év alatt, kilenc 
szervezet kétszáz tonna adományt juttatott el. Kitért a kárpátaljai magyar gye-
rekek táboroztatási programjára is.

Rámutatott: a kormány célja az egységes Kárpát-medencei felsôoktatási tér 
megteremtése, s a tavaly indított Makovecz-ösztöndíj célja, hogy a külhoni 
magyarok tanulmányait a környezô országokban segítse. Fontosnak tartják, 
hogy ne csak az anyaországon keresztül tudjanak összekapcsolódni a hallgatók 
- jegyezte meg a miniszter. Közölte: a képzési szerkezet változásairól a Kárpát-
medencei Felsôoktatási Kerekasztal dönt, s az eddigi lépéseken túl hamarosan 
elindulhat a professzori program is.

Ennek lényege, ha egy egyetemi, fôiskolai oktató vállalja, hogy egy, két vagy 
három szemesztert külhoni intézményben tölt el, megtarthatja magyarországi 
státuszát és fizetését, illetve többletjövedelemre is szert tehet.

Balog Zoltán beszámolt arról is, hogy a Határtalanul! program keretében 
2013-ban még mintegy 12 ezren látogattak a köznevelés rendszerébôl külhoni 
magyar területekre, 2016-ban ez a szám már több mint 48 ezer lesz. Emellett 
ilyen jellegû utazásokat szerveznek civil szervezetek is --- jelezte, és beszámolt 
a program adminisztratív egyszerûsítésére hozott intézkedésekrôl.

A miniszter kitért arra, hogy az egyházi külhoni támogatások is jelentôsen 
bôvültek, míg 2011-ben 674 millió forint, tavaly már 2,4 milliárd állt rendelke-
zésre.

Románia vonatkozásában megjegyezte: felerôsödtek a joginak álcázott ak-
ciók, amelyek célja, hogy visszacsinálják azokat a pozitív lépéseket, amelyek az 
egyházi restitúció területén történtek. Erre figyelni kell majd a jövôben --- 
közölte.

A tárca vezetôje úgy látta, hogy a korábbi kormányzati struktúrában a 
nemzetpolitikai terület nem kapott kellô hangsúlyt, de mára megerôsödött és a 
külhoni magyarság is érzik, hogy stratégiai változások történnek. A decent-

2017. január 26.                                             MAGYAR ÉLET                                                          3. oldal  

HÍREK
ralizált rendszert jónak tartotta, és kiemelte, hogy tárcájánál a felsôoktatás, a 
köznevelés és az egyházi területen is külön források, felelôsök vannak.

A rendôrség is megbírságolhatja 
a szabálytalanul drónozókat

Az Országgyûlés elfogadta a légi közlekedésrôl szóló törvény módosítását, 
amely rendeletalkotási felhatalmazással lehetôvé teszi, hogy a rendôrség is 
megbírságolhassa a szabálytalanul drónozókat. A képviselôk meghatározták a 
közös felhasználású (polgári-katonai) repülôtér részletszabályait. Ezeket a rep-
tereket a nem nyilvános repülôtér kategóriájába sorolták, mivel elsôsorban 
állami célú, azaz az általános légi forgalomtól eltérô légijármû-mozgásokat 
szolgálnak ki. 

Az ilyen repülôtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének enge-
délyezését, zajgátló védôövezetének engedélyezését a katonai légügyi hatóság 
hatáskörébe utalták.A törvény rendelkezik Magyarország légi közlekedési 
terep- és akadály-adatbázisának létrehozásáról is. Megszûnt a lajstromozásra 
nem kötelezett légi jármû fogalma, helyébe a repülôeszköz és a pilóta nélküli 
légi jármû (drón) lép. A repülômodell fogalma beolvad a pilóta nélküli légi 
jármû fogalmába.

Önkormányzati tulajdonba 
kerülnek állami területek

Az Országgyûlés elfogadta az egyes állami és önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok ingyenes átadásáról szóló törvényt. A Fidesz-frakció külön szavazást 
kért a törvényalkotási bizottság azt célzó módosító indítványáról, hogy a XII. 
kerületi önkormányzat ingyenesen megkaphassa a Normafa parkot, ez a 
javaslat végül egyetlen támogató szavazatot sem kapott. Az elfogadott törvény 
több tucat állami közpark ingyenes átadását tartalmazza 22 önkormányzatnak. 
A törvény alapján a budapesti Erzsébet téren további négy ingatlan fôvárosiból 
állami tulajdonba kerül. Az indoklás szerint így tulajdonjogilag is egységesen 
kezelhetô és üzemeltethetô közparki terület alakítható ki.Trócsányi László: 
Gyorsabbá válhatnak a bírósági eljárások -– Versenyképességi kérdés, hogy 
milyen egy ország polgári perrendtartása –- jelentette ki az igazságügyi minisz-
ter, miután az Országgyûlés elfogadta az új polgári perrendtartásról szóló 
törvényt. Trócsányi László a versenyképesség jogi vetületének nevezte, hogy 
az eljárási szabályok lehetôvé tegyék: a vállalatok, intézmények, magánszemé-
lyek bizalommal fordulhassanak az igazságszolgáltatáshoz , és rövid idôn belül 
tisztességes eljárásban gyors döntés szülessen az ügyükben. A miniszter emlé-
keztetett: az anyagi jogi szabályokat –- amelyeket Trócsányi László „testnek” 
aposztrofált –-- az új Polgári törvénykönyvben 2013-ban megalkották, most 
pedig a polgári perrendtartásról szóló törvénnyel a „lelket” is, amely „a testet 
mûködteti”.

Dolgozik vagy tanul 
majdnem minden rab

Lassan teljesül Pintér Sándor belügyminiszter célkitûzése, a teljes foglal-
koztatás elérése a börtönökben. A tárcavezetô 2013 végén fogalmazta meg azt 
az elvárást, hogy minden munkaképes rab dolgozzon a bv.-intézetekben. A 
BVOP lapunknak megküldött válasza szerint a fejlesztéseknek, a belsô ellátási 
tevékenységnek és a kedvezôen változó jogszabályi környezetnek köszönhetôen 
folyamatosan növekszik a foglalkoztatott fogvatartottak száma a börtönökben. 
Az elítéltek foglalkoztatási rátája, amely magában foglalja a munkáltatást, az 
oktatást és a szakképzéseket is, elérte a 85-87 százalékos szintet.

Az a célunk, hogy a munkaképes elítéltek mindegyike dolgozzon, ezt a szán-
dékot szolgálta a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak holdingszerve-
zetû átalakulása is, valamint szorosan ehhez kötôdik a kormány által kiemelt 
feladatként kezelt férôhely-bôvítési program is –-- hangsúlyozta válaszában a 
BVOP. Hozzátették: a 2018-ig felépülô kilenc új börtön helyszínének kiválasztá-
sakor az is szempont volt, hogy a felajánlott területeken az önkormányzat vál-
lalja, hogy a betelepített fogvatartottak legalább felének intézeten belüli, illetve 
kívüli munkahelyet biztosít. 

Az elítélteket törvény kötelezi a munkavégzésre. A munkavégzés típusát az 
elítéltek végrehajtási fokozata, egészségi állapota, szakmai tapasztalata, illetve 
biztonsági csoportja befolyásolja, a börtön és a gazdasági társaság lehetôsé-
geinek függvényében. A munka díjazása az elôzô évi minimálbér összegének 
legalább egyharmada. A munkadíjból vonják le a tartási költséget, amelynek 
mértékét jogszabályok szabályozzák.

Minden büntetés-végrehajtási intézetben részt vesznek a fogvatartottak a 
börtönök fenntartásában (felújítás, karbantartás, mosoda, konyha), de termelô 
tevékenységet is folytatnak a száz százalékban állami tulajdonú büntetés-vég-
rehajtási gazdasági társaságoknál.

A bv.-szervezet tizenkét gazdasági társasága biztosítja a törvényileg elôírt 
fogvatartotti munkavégzést, illetve a központi államigazgatási szervek és a 
rendvédelmi szervek takarékosabb mûködését. A kft.-k tevékenységi köre 
sokrétû, mezôgazdasági jellegû ipari gazdasági társaság is tartozik a szerve-
zethez. A mezôgazdasági kft.-kben szántóföldi növénytermesztés, gabonater-
mesztés, ipari és takarmánynövények termesztése, gyümölcs-, valamint zöld-
ségtermesztés és -feldolgozás, állattenyésztés folyik, valamint tej- és 
hústermelés is zajlik. Az ipari jellegû gazdasági társaságok a textilipartól kezd-
ve a bútorgyártáson át könnyû-, vegyes, fém- és papíripari profillal mûköd-
nek.Fontos szempont a foglalkoztatás során az alapvégzettség és a szakképzés 
megszerzése, amely nemcsak a társadalomba történô sikeres visszailleszkedés 
érdekében kulcsfontosságú, hanem az elítéltek munkáltatása során is kiemelt 
jelentôséggel bír a minél hatékonyabb és minôségi munkakultúra elsajátí-
tásához.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Bakakesergô
Országszerte várja a katonának je-

lentkezôket a Magyar Honvédség. A 
sereg Facebook-oldalán is közzétettek 
egy hirdetést „Katonára mindig szük-
ség van!” címmel. A bevonulóknak 
rendszeres jövedelmet, kiszámítható, 
biztos jövôt, béren kívüli juttatásokat, 
„változatos, kalandos” életet ígérnek. 
Több helyen látványos bemutatókkal 
csalogatják az érdeklôdôket. Most 
szép lenni katonának? Vagy csak elfo-
gyott a regiment?

Emlékszem, mekkora volt az öröm a 
fiatalság körében, amikor az Ország-
gyûlés 2004 novemberében óriási 
többséggel eltörölte a kötelezô sorka-
tonaság intézményét. Liberális kezde-
ményezésre született a törvény -– per-
sze hogy egyetlen párt sem ellenezte 
igazán. (Kinek hiányzott volna egy 
hatalmas szavazatvesztés, a sorköteles 
korúak elvesztése?) Erre most, tessék, 
itt az áhított állapot, ellenben nincs 
elegendô katona. Hivatásos vitéznek 
alig jelentkeznek, bôvítésre szorul az 
állomány. A meglévô sereg egy része 
ráadásul „idegenben védi a hont” --– de 
ebbe most ne menjünk bele… Kis ro-
vatomban nem elôször teszem föl az 
álnaiv kérdést: helyes volt-e megszün-
tetni a sorállomány intézményét?
Mert az igaz, hogy a költségvetésnek 
jó, hogy nem kell költeni a laktanyai 
körlet hokedlijén üldögélô unatkozó és 
leépülô katonára, de ez csak az érem 
egyik oldala. (A bent töltött idôbôl csak 
a kiképzés három hónapjának volt 
értelme, a többi pocsékba ment.) De 
ott a másik oldal. Nézzünk körül, mi-
lyenek a mai vézna, illetve túlsúlyos, 
férfiatlan fiúgyerekek! Dehogy sírom 
vissza a sorkatonaságot, azt a kétévest 
meg pláne nem. De valami köztes csak 
elkelne… Egy gatyába rázó, de ember-
séges, három-négy hónapos kiképzés. 
Abba nem rokkanna bele sem a fiatal, 
sem az államkincstár, és akkor erre a 
kétségbeesett toborzásra sem lenne 
szükség.

Hogy is mondták a régi öregek a tu-
tyimutyi férfira? „No, ez még kato-
nának se vált be…”

Pilhál György
(Magyar Nemzet)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kommersant-nak arra a kérdé-

sére, hogy az Oroszország iránt meg-
nyilvánuló agresszív nyugati politikát 
a Krím visszacsatolása, és ezzel az 
európai határok II. világháború óta 
elsŒ ízben történŒ erŒszakos megvál-
toztatása okozza-e, Friedman azt vála-
szolta, az amerikaiak tudják, hogy ez 
nonszensz, hiszen az elsŒ ilyen változ-
tatás Koszovó esetében történt, és 
abban az Egyesült Államok közvetlen 
szerepet vállalt. Ukrajnában az Egye-
sült Államok érdeke egy Nyugat-
barát kormány létrehozása volt, és 
ennek érdekében nyíltan támogatták 
az ottani civil szervezeteket, ami 
otromba államcsínyhez vezetett. 

*
Trump kifejtette azt a véleményét 

is, hogy Nagy-Britannia „remekül tel-
jesít majd” a brit EU-tagság meg-
szûnése után. Komoly bírálattal illette 
ugyanakkor azokat a NATO-tagálla-
mokat, amelyek nem járulnak hozzá 
az elŒirányzott mértékben a védelmi 
kiadásokhoz, az atlanti szövetséget 
pedig „elavult” szervezŒdésnek ne-
vezte.

Olyan fejlemény, hogy a hetven év-
vel ezelŒtt a gyŒztes hatalom által 
létrehozott rendfenntartó katonai erŒ, 
akár mint állítólagos európai védelmi 
erŒ  megszûnne, szóba sem jöhet. 

Felhívom a figyelmet az amerikai 
demokrácia jellemére: a legyŒzött 
német hatalom és a szükségtelenül 
brutálisan rommábombázott német 
városok, tízmillió német áttelepítése, 
összeterelt százezrek éhhalálra vetése 
után bekövetkezett fegyvernyugvást 
nem követte deklarált megbékélés: 
elmaradt a kékekötés Németország 
és a gyŒztes hatalmak között. Ennél 
nagyobb megalázás nem érhetett kul-
túrnépet. Ezt az állapotot Œrzi a telje-
sen amerikai irányítású NATO, 
amelynek költségeihez nagyobb ré-
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szesedést igényel az új US elnök 
Európától. 

A német kormány menekültpolitiká-
járól Donald Trump kijelentette:„na-
gyon katasztrofális volt” Merkel dön-
tése „ezeknek az illegális bevándor-
lóknak a korlátlan befogadásáról, 
akárhonnan jöttek is ezek az emberek 
(...) Ráadásul senki nem is tudja, hogy 
honnan jöttek”. Tegyük hozzá: az 
amerikaiak által felbolygatott Közel-
keletŒl.

Kifejtette azt a véleményét is, hogy 
az Európai Unióban Németország a 
domináns hatalom, és Nagy-Britannia 
„bölcsen tette”, hogy a távozás mellett 
döntött. „Ha megnézzük az Európai 
Uniót, az tulajdonképpen nem más, 
mint Németország, alapvetŒen csak 
egy eszköz Németország számára. 
Ezért gondolom, hogy az Egyesült 
Királyság oly okosan cselekedett a 
kilépéssel”. 

Szóval, Németország harmadszorra 
is talpraállt. Most milyen kezelést 
kap?

Trump szerint az iraki háború az 
Egyesült Államok egész történelmé-
nek „talán legrosszabb döntése volt, 
olyan, mintha köveket hajigáltunk 
volna egy méhkasba”. Elmondta azt 
is, hogy vejét, Jared Kushnert bízza 
meg hivatalosan a közel-keleti ren-
dezés elŒmozdításával, és kérte a brit 
kormányt, hogy az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában vétózzon meg minden 
olyan határozattervezetet, amely 
Izraelt bírálja.

A vŒ ortodox zsidó, házassága a 
leány zsidó hitre térése után vált le-
hetségessé. Izraelnek bizonyára nem 
kell aggódnia az új elnök mikénti 
viszonyulásától a zsidó államhoz, bár  
ortodox körökben erŒs a cionizmust 
(Izrael államot) ellenzŒk tábora. Az 
Egyesült Államok közel-keleti politi-
kája fokozott érdeklŒdés tárgya lehet. 

Amerika orosz politikája

 Herbert Marshall McLuhan, 
(1911 – 1980) kanadai filozófus és a 
kommunikáció tudósa, akinek sarka-
latos elméleteit a hirdetési iparban 
hasznosították, tett egy híressé vált 
kijelentést: „A médium az üzenet.” 
Vitatott jelentése szerint aki mûveli a 
médiát az formálja a közvéleményt. 
Mások szerint a jelentése az, hogy aki 
birtokolja a médiát az hozza létre a 
közvéleményt. Orwell félreérthetetlen 
volt.  Helyesen megjósólta az „újság-
beszéd” eljövetelét, aminek az a célja, 
hogy megzavarja, érthetetlenné tegye 
a beszédet annak érdekében, hogy 
uralja a népet, a demost a demok-
ráciában. Orwell világosan leírta mit 
akar a hatalom kontrollálni: az esze-
det. Mert ha azt eléggé megzavarta, 
akkor képtelenné tette azt mérlege-
lésre, kritikára, istenments ellenál-
lásra! A baj ott van, hogy amikor fer-
díted a szavak értelmét használhatat-
lanná teszed magát a nyelvet – az 
emberiség legfontosabb eszközét a 
világ megértésére és megértetésére. 
A mi komplikált társadalmainkban és 
még komplikáltabb világunkban na-
gyobb szükségünk van mint valaha 
arra, hogy tisztán, érthetŒen beszél-
jünk. 

A jó hír az, hogy mi képesek va-
gyunk erre. BŒségesen elég szavunk 
van arra, hogy tisztán ki tudjuk 
fejezni gondolatainkat, csak annyi 
kell hozz, hogy akarjuk is ezt tenni. 
Amikor a media nem ezt teszi, ki-
húzza a szŒnyeget a demokrácia talpa 

alól, kizárja annak még a lehetŒségét 
is. Mert csakis  egy jól informált nép 
képes országát kormányozni: helyes 
határozatokat hozni, átlátni a helyze-
ten. Mi sem mond többet a mai 
állapotról, mint hogy szükségét érez-
zük egy új szótárnak, hogy ki tudjuk 
olvasni az értelmet a hírekbŒl. Van-
nak szavak amelyek értelme, ha a 
media használja Œket, teljesen más 
mint amit a szótár mond. A két 
leggyakrabban használt ilyen szó a 
demokrácia  és a szabadság. 

Ne essék félreértés. Amit az újság-
beszéd médiája mond az világos, na-
gyon is világos. „Mi a szabadság és a 
demokrácia földjén élünk, a Nagy 
Állam a mi Nagy Ellenségünk, vállal-
kozások és vállalkozók mindenrŒl 
gondoskodnak, csak rájuk kell bíz-
nunk mindent. A kapitalizmus  a jó 
dolog, a szocializmus a rossz, nagyon 
rossz. Mindenáron elkerülendŒ vala-
mi. Mindent meg kell tennünk azért, 
hogy vonzzuk a tŒkét, adófelmentést 
kell adjunk a nagyvállalatoknak, se-
gély pénzzel támogassuk a befektetŒ-
ket, mert a pénz a gazdaság vére, ez 
pedig nem más mint külföldi befek-
tetŒ pénz. A szabad kereskedelem 
mindenkinek jót tesz.  A globalizáció 
elkerülhetetlen folyamat, mi a világ-
faluban élünk, nekünk globálisan kell 
versenyképesek lennünk. Lépést kell 
tartanunk különben lemaradunk, 
ezért csökkentenünk kell a szociális 

kiadásokat, annak ellenére, hogy na-
gyon növekszik az öregek száma, sŒt 
pont ezért is! Nekünk fel kell számol-
nunk a szabályozással, csökkentenünk 
kell minden állami szolgáltatást kivé-
ve a biztonságit, engednünk kell hogy 
a vállalatok önmagukat szabályozzák, 
mert nekünk munka, munka, munka 
kell, mivelhogy pénzt kell keresnünk 
ahhoz, hogy vásároljunk, vásároljunk, 
vásároljunk. Vegyünk fel annyi hitelt 
amennyit csak fel tudunk venni, de 
vigyázni kell, mert a kamatot feltétle-
nül fizetnünk kell, különben elve-
szünk.” Stb., stb., stb.. Így hangzik 
mint a nagyvállalatok és a nagytŒke 
kívánságlistája? Igen, és azért, mert 
ez tényleg az. Aki birtokolja a médiát, 
azé az üzenet. Megfizettek érte több-
féleképpen is! 

De így van-e mindez, vagy ez csak 
agykontrolláló propaganda? Azt jelen-
tik-e a szavak, amit mondanak? De-
mokrácia azt jelenti amit Amerika 
alapítói is világosan úgy értelmeztek, 
mint a nép uralmát. Ahogy Œk mond-
ták: „a nép kormánya a nép által a 
nép érdekében.” Bármilyen más 
használata ennek a szónak hamis és 
félrevezetŒ, akárhányszor ismétlik is 
akárhol, akárki szájából. Az se számít, 
hogy milyen jelzŒvel látjuk el a fŒne-
vet. Például nyugati demokráciának 
demokráciának kell lennie, éppúgy, 
mint képviseleti demokráciának – ha 
megtartjuk a szó értelmét. 

Nyelvtanilag nyugati s képviseleti 
csak jelzŒk. A jelzŒ kifinomítja, vilá-
gosabbá teszi a szó értelmét, ami 
ebben az esetben demokrácia. Helye-
sen használva, a jelzŒ finomabban 
meghatározza a fŒnevet. Az nem vál-
toztathatja meg a fŒnév meghatározó 
értelmét, nem semmisítheti meg an-
nak jelentését. Ezt tenni visszaélés 
magával a nyelvvel.

Menyire más világban élnénk, ha a 
media emberei tisztelnék a szavakat, 
ha nem azt keresnék, hogy hogyan 
lehet csavarni a szavak értelmét, 
hanem azt, hogy hogyan lehet a legvi-
lágosabban értekezni közönségükkel 
– ha értelmesen beszélnének és nem 
hazudnának! Ha a felelŒsséget a sza-
vak értelme iránt kötelessségüknek 
éreznék, és nem egy lehetŒségnek! 
Mert a szavak legalább ennyit meg-
érdemelnének. Bennük (és a matema-
tikában) található az emberiség leg-
nagyobb vívmánya és eredménye: a 
Föld minden összegyûjtött tudomá-
nya. De csak akkor, ha tisztán beszé-
lünk. 

Velejárója a demokrácia tiszta ér-
telmezésének kimutatni mi nem az. 
Maga a választás nem az, legfeljebb 
csak egy kis töredéke. Demokrácia 
lényegében nem a választások alatt 
történik, hanem a választások között. 
Ugyanis ez az idŒszak az, amikor a 
nép általi kormányzásnak meg kell 
valósulnia ahhoz, hogy a népbŒl a 
népért  uralomról, azaz demokráciáról 
beszélhessünk. A választásokra  mu-
tatni mint a demokrácia bizonyítékára 
helytelen dolog. Azok a politikusok, 
akik a választások alatt ígérnek 
valamit, de hivatalba lépve megszegik 
a szavukat és mást cselekednek, nem 
képviselik a demokráciát, tehát nem 
lehet Œket demokratikusoknak nevez-
ni. 

A pénzuralom nem demokrácia. 
Titkos gyûléseken az oligarchák 
megválasztatlan vagy megválasztott 
képviselŒinek határozatai nem érvé-
nyesek a népre. Demokrácia nem a 

belsŒ szobák befolyásosainak hatal-
ma, akik bábúkat csinálnak a meg-
választott képviselŒkbŒl, azokkal 
csináltatni meg piszkos munkájukat, 
újságnyelven azokat a bizonyos 
„szükséges, nehéz határozatokat,” 
amelyek azért nehezek, mert nehéz 
lenyelni Œket mint a nép érdekében 
hozott intézkedéseket. Demokrácia 
nem a kommunizmus demokráciája. 
Az nem a pártemberek gyülekezete 
„megvitatni” a felülrŒl jött, már meg-
tett határozatokat olyan gyûlésveze-
tŒk által, akiknek elŒre meg van 
mondva, hogy hova kell a pártgyû-
léseken kilyukadniuk. A demokrácia 
nem diktátor uralom. Az az uralom 
sem demokrácia, ami azt eredmé-
nyezi, hogy a gazdag egyre gazda-
gabb, a szegény egyre szegényebb 
legyen. 

Demokrácia nem az amit a 
nyugati sajtó évtizedek óta demok-
ráciának nevez. Ha egy, az Œsi Athén 
demokráciájából ide érkezett küldött-
ség leülne egy mai vásárlóközpontban 
megvitatni bármelyik, ma demokrá-
ciának nevezett rendszert, nagyon 
hamar rájönne, hogy itt oligarchiáról 
és nem demokráciáról van szó, szóval 
egy maroknyi gazdag hatalmaskodó 
uralmáról és nem a nép kezében lévŒ 
kormányról. Ôk csak tudnák, hiszen 
elég részük volt nekik is belŒle! Ezért 
határozták el, hogy az elég elég volt, 
és vették a maguk kezébe a hatalmat, 
amely az Œ érdekeiket képviselte. Ôk 
biztosították, hogy a hatalom a saját 
kezükben maradjon is. Számkivetésre 
ítélték azokat akik elárulták Œket, és 
kiûzték Œket a városból. Ôk az 
oligarchia ellen hozták létre a demok-
ráciát, az oligarchia elleni reakció-
ként. Ahhoz hasonlóan, ami napjaink-
ban történik. Világszerte megindult 
reakcióról beszélünk manapság a 
világszerte megvalósult olygarchiák 
ellenében. 

Az amit a „világ média” demokráciá-
nak nevez nagyon messze van a szó 
lényegétŒl. Milyen messze? Hát olyan 
messze, hogy amikor az ujságnyelv 
szakértŒi látnak valahol egy-egy 
elvétett demokráciát felemelkedni, 
nem ismerik fel azt. De tudják, hogy 
ez nem az Œ „demokráciájuk.” Mivel 
ez nem az Œ demokráciájuk, új, 
megbélyegzŒ szavat kénytelenek kita-
lálni rá. Ez az új szó a populous, azaz 
népszerû. Mert hát az Œ demokráciá-
jukban ami népszerû az nem feltét-
lenül kívánatos dolog. Megijednek, 
mert nincsenek hozzá szokva, hogy 
egy „demokratikus választásnak” va-
lami  következménye is legyen, hogy 
az ne csak egy költséges mutatvány 
legyen, hanem valami kihatással is 
legyen az igazi hatalomra. Szóval 
hogy egy igazi demokrácia felé le-
gyen kénytelen mozdulni! 

Azt gondolhatná az ember, hogy 
ami népszerû az jó is – ûzzük el 
magunktól még a gondolatát is en-
nek! Ne legyen félreértés, a népszerû 
szó az egy rossz, nagyon rossz szó! A 
legrosszabb! A legkevésbé kívánatos. 
Legjobb értelmezése az, hogy ez a szó 
a legrosszabb emberek gyŒzelmét 
jelenti. Ismerjük Œket, azok a bigot-
tok, rasszisták, törzsi világban élŒk, 
fasiszták,  nacionalisták, antiszemiták, 
extremisták, izlamofóbok, abortusz- 
buzi- satöbbi és haladásellenesek, 
világos? A valóságban Trump támo-
gatói mindenféle nembŒl és rendbŒl 
valóak voltak az Egyesülét Államok 

Miért kell tisztelnünk a szavak értelmét ? széltében hosszában. Akik kétségbe-
esetten reméltek és hittek annak az 
embernek, aki változtatást ígért ne-
kik, mert elhitték hogy egy nagy 
politikai mocsár van Washingtonban, 
amit le kell csapolni. Akik, mint  
mondták, „vissza akarták szerezni 
maguknak az országukat.” 

Nehéz nem együtt érezni az újság-
nyelv szakértŒivel napjainkban. Hogy 
fogják tudni megmagyarázni, hogy a 
Nyugat legeslegbelseje, Anglia és az 
Egyesült Államok, a demokrácia leg-
erŒsebb bástyái és az Új Világrend 
bajnokai demokratikusan ezen de-
mokrácia ellen szavaztak Brexittel és 
Trumppal? Te jó ég! Mi lesz a mi 
legbefolyásosabb szavunkkal a „de-
mokráciával? A világ legfénylŒbb 
„demokráciája” megválasztott egy 
populista, népszerû alakot! Itt nem 
arról van szó, hogy egy banán repub-
lika választott egy Chavezt magának, 
hanem arról, hogy minden idŒk leg-
nagyobb pénzuralma kezébŒl csúszott 
ki a nekik népszerûtlen nép. Hogy a 
lobbizók egész Új Világrendje nem-
zetközi menedzserestŒl, bankárostól, 
financírozóstól, akiken az egész világ 
gazdasága függ, hirtelen függŒ hely-
zetbe kerülhet egy áruló milliárdos 
kezében a demokráciának a mi 
példázatos demokráciánkban?!  Ahol 
a media az üzenet?! Ez elmagya-
rázhatatlan, lehetetlen. És hogy Wa-
shington, a Demokrácia FénylŒ Vá-
rosa a világ legdemokratikusabban 
megválasztott politikusaival, ezt ne-
vezze egy populista elnökjelölt 
mocsárnak, ahonnan le kell csapolni a 
korrupciót? Csakugyan? Tényleg! 
Mert elegen hittek neki ahhoz, hogy 
megválasszák! Hogyan, mivel lehet 
ezt kimagyarázni most? 

Ha a status quo lényege tényleg a 
demokrácia és a szabadság volt, mint 
a media propaganda azt állította, 
akkor hogyan szavazhatott Amerika 
népe saját szabadsága és demokráci-
ája ellen? Hogy lehet elmagyarázni 
hogy egy nép ami szabadságban  és 
demokráciában él, a szabadság és a 
demokrácia ellen szavazzon? Hát 
nem elsajátíthatatlan, Isten-adta joga 
mindenkinek szabadnak lenni? Nos, 
talán nem mindenkinek mindenhol, 
de ha valahol akkor egész biztosan 
Amerikában, „a szabadság hazájá-
ban,” ahol törvénybe van iktatva a 
szabadság, ahol az embereknek joguk 
van megvédeni a szabadságukat ha 
kell fegyverrel is, ezért is van joga 
mindenkinek fegyvert viselni! És 
hogyan eshetett meg az, hogy a sza-
bad kereskedelem és a globalizáció 
és az Új Világrend szóvivŒje és 
legvalószínûbb haszonélvezŒje hátat 
fordítson önmagának? Lehetséges 
lenne, hogy az emberek növekvŒ 
többsége az Egyesült Államokban is, 
mint szerte a világban észrevette, 
hogy ezek egyike sem képviseli az Œ 
érdekeiket? Hogy a szent szó, sza-
badság, az Új Világrend értelmezésé-
ben csak a pénz és a pénzesek 
szabadságáról szól szabadon tenni azt 
amit Œk akarnak – akivel, amikor, 
ahogyan akarnak – beleértve saját 
országukat és népüket is? Hogy nem 
az egész nép szabadságáról van itt 
szó, mint hirdetik, akiknek személyes 
szabadsága úgy csökken, ahogy a 
biztonsági szervek erŒsödnek, a fel-
ismerhetetlenségig? A hamis ameri-
kai demokrácia úgy leleplezŒdött 
világszerte Washingtonban, mint a 
hamis kommunizmus világszerte Bu-
dapesten. Végérvényesen.

(Folytatás az 5. oldalon.)

û



(Folytatás a 4. oldalról.)
Kanada nemzeti hírszolgálatának 

adott interjújában, Peter Mansbridge-
zsel beszélgetve az amerikai válasz-
tások után, Tony Blair, az Új Világ-
rend egyik építészmérnöke legitim-
nek nevezte a bevándorlással kapcso-
latos növekvŒ elégedetlenséget Nagy-
britanniában, mint a Brexit egyik 
okozóját, „mert  a nép nem volt meg-
kérdezve ebben az ügyben.”  Ô mond-
ta így! Az új világ egyik legrégibb 
„demokráciájában” nem kérdezték 
meg a népet egy olyan ügyben, ami a 
legközvetlenebb kihatással volt rá, 
mindennapi életére, otthonára, kul-
túrájára, hazájára. És ezt, a népet 
meg sem kérdezŒ rendszert nevezték 
demokráciának! Miféle demokrácia 
volt ez? Miféle szabadság, ahol a 
népnek egyetlen választást ajánlanak: 
végtelen elnézést és mindent kibíró 
türelmet! Hogy fogadjon el bármit, 
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akármit, miközben feladja mindenét: 
életmódját, kulturáját, kivívott ered-
ményeit. S mindezt miért? A szabad 
kereskedelem növekedéséért? A vi-
lág népeinek egyenlŒségéért? Elfo-
gani ezt az ígéretet azoktól, akik egy-
re növekvŒ egyenlŒtlenséget hoztak 
és hoznak ránk? Avagy valódi céljuk 
és indíttatásuk a népek összekeveré-
sével és államaik ellehetetlenítésével 
megsemmisíteni a még egyetlen 
létezŒ korlátját az Œ szabadságuknak: 
a nemzeteket és a nemzeti államokat? 
Eltávolítani az utolsó, még valamilyen 
hatalommal bíró kontrolt a bankok és 
nagyvállalatok fölött, megszüntetni 
minden, még létezŒ korlátot mûködé-
seik és üzleti módjaik felett, elérni 
utolsó, logikus állomását az évtizedek 
óta folyó és folytatott szabályzatok 
elleni harcuknak, ami nekik teljes 
mûködési szabadságot hivatott adni a 
továbbiakban? Miközben világszerte 

Miért kell tisztelnünk a szavak értelmét?

katasztrófa katasztrófa után bizo-
nyítja: az Œ szabad mûködésüket és 
manŒverezésüket nagyonis kontrol-
lálni kell! És valóban, a nagyvállala-
tok vezetŒi maguk mondják: vállala-
taikat korlátozni muszáj, Œrültség 
szabadon engedni Œket, mert mindent 
felfalnának. Most is egymást falják, 
monopóliára vágyva – szóval világ-
uralomra. A világ népei eleget láttak 
már, ebbŒl tudni: a pénznek szabad 
kezet adni felettünk öngyilkosság. 
Blair azt mondta elvárása szerint az 
ellenállás a status quo iránt a jövŒben 
csak növekedni fog. Mert ez az ún. 
nyugati demokrácia teljesen elsza-
kadt a néptŒl. Senki sem vádolhatja a 
jelenlegi hatalmi rendszert azzal, 
hogy az népszerû lenne!

Zárt ajtók mögött folytatott keres-
kedelmi egyezmények, amelyek „bí-
róságokat” állítanak fel, állítólag szu-
verén államok beperelésére, tovább 

szifonozni nemzeti vagyonukat, és  
adópénzüket. Ôk sehol sem szolgálják 
a népek érdekeit. Ugyanez áll a 
globalizációra és az Új Világrendre 
is, ami egyre világosabban növekvŒ 
rendellenességet és konfliktusokat 
okoz. A világ eleget látott az Új 
VilágrendbŒl ahhoz, hogy tudja, ez 
mire, hová vezet amikor a pénz az úr. 
Háború háború után, destabilizált 
ország destabilizált ország után, egy 
egész destabilizált Európa! Az embe-
rek végre már az Egyesült Államok-
ban is kezdenek feleszmélni, hogy 
nem a szocializmus és nem a Nagy 
Szocialista Állam, hanem az öncélú 
Nagy Pénz az, ami veszélyezteti 
egzisztenciájukat, és kétségbeesetten 
igyekeznek megszüntetni annak ural-
mát országuk felett. Számûzni szeret-
nék a lobbyzókat és a lobbizottakat 
egyaránt. Le akarják csapolni a 
korrupció mocsarát fŒvárosukban. 
Vissza akarják kétségbeesetten sze-
rezni a demokráciájukat mint majd 

vissza akarják szerezni a szabadsá-
gukat is, amikor rájönnek, hogy azt is 
elveszítették. Milyen kétségbeeset-
ten? Máris oly kétségbeesetten 
George Bush után, hogy Barack 
Obamát választották meg elnökük-
nek, és most még kétségbeesettebben 
megválasztottak egy billiomost. Talán 
a kutyaharapást a szŒrével gyógyít-
ják! 

És Kanada? Mi talán most megvá-
lasztottunk egy miniszterelnököt, akit 
kényelmesebbnek érzünk az elŒdjé-
nél, de kétségtelen hogy a Nagy Pénz 
hatalma kiérzŒdik legalább annyira 
itt, mint az Egyesült Államokban. 
Justin Trudeaut máris felszívta 
magába az üzletvilág. Kereskedelmi 
tárgyalásokat folytat, lobbyzik és 
lobbyzzák. Nehéz eldönteni hogy üz-
letember-e vagy egy ország minisz-
terelnöke? Ami a szabadságot illeti, 
ahogy az Egyesült Államok alkotmá-
nyát megváltoztatta a Hazafias Akta 
olvasatlan módosítása, úgy változtatta 
meg a Bill 51 Kanadában a Személyi 
Szabadság és Jogok Kartáját. A meg-
figyeltetés éppen olyan széleskörû itt, 
mint az Egyesült Államokban. Még 
kevesen tudják ezt, de a hatalmi 
szerveknek ugyanolyan széleskörû és 
gátlástalan a hatalmuk a népesség 
felett, mint egykor a Gestapónak, 
vagy a sztálini KGB-nek. Ugyanúgy 
kínozzák az embereket mint azok. 
Ugyanúgy csikarnak ki beismerŒ 
vallomásokat is. Egykor a kémgyanú, 
most a terrorizmus gyanúja elég, 
hogy azt csináljanak veled, amit 
akarnak. Úgy el tudsz tûnni, hogy az 
anyád se tudja hova. Az embereket 
letartóztathatják, és meghatározatlan 
ideig fogságban tarthatják tárgyalás 
nélkül. Arányosan több ember van 
bebörtönözve az Egyesült Államok-
ban („a Szabadság Hazájában”), mint 
bármely más nyugati államban. Ne-
hogy lemaradjon, Kanada megelŒzŒ 
elnöke megsokszorozta létezŒ börtö-
neinket, és meg is töltötte Œket saját 
„törvényt és rendet” politikájával. A 
karakterüket is megváltoztatta: reha-
bilitációs intézményekbŒl büntetŒ 
intézményeket csinált. A bezárt elme-
gyógyintézetek lakói nagyrészt börtö-
nökben találtak szállást maguknak. 
De még ennél is rosszabb történetünk 
is van. 2016. november 23-án The 
Globe and Mail jelentése szerint egy 
huszonnégy évest négy éve tartottak 
elkülönítve egy magánzárkában éjjel-
nappali megvilágítás mellett, „tárgya-
lásra várva.” Ide jutott a kanadai 
igazságszolgáltatás! S igen, ez egy 
aboriginal indián volt. A Globe fel-
derítése szerint a magános cellákkal 
való visszaélés közhasználatban van  
Kanada büntetŒ rendszerében. Mi 
jogunk van nekünk, kanadaiaknak, 
dicsekedni?

Veszely Ferenc
tanár, költŒ, mûfordító írása, 

kérésünkre magyarra fordította

HUNGAROFEST
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A délvidéki magyaroknak a legnehe-
zebb idôkben is voltak barátai az 
anyaországban és a Kárpát-meden-
cében, akik segítettek a megpróbálta-
tások során, segítettek talpra állni --– 
hangsúlyozta Dudás Károly Magyar 
Örökség-díjas író, a Vajdasági Magyar 
Mûvelôdési Szövetség (VMMSZ) elnö-
ke Zentán a magyar kultúra napjának 
délvidéki központi ünnepségén.

Emlékeztetett arra, hogy korábban a 
délvidéki magyarságnak nem volt 
mersze az ünneplésre, nem énekel-
hette a magyar himnuszt, nem a saját 
ünnepeit ünnepelhette, késôbb pedig 
azon a kérdésen rágódott, hogy „vajon 
kultúránk is maradék-kultúrává, töre-
dék-kultúrává töpörödött-e, mint 
ahogy mi egyre fogyatkozó délvidéki 
magyarok maradékká, töredékké ôr-
lôdtünk a kisebbségi sors kegyetlen 
malomkövei alatt”.

A válasz azonban: nem --– folytatta 
Dudás Károly, hiszen születnek és 
élnek most is olyanok, akiknek az 

alkotása, a szellemi teljesítménye 
„szerves része a csodálatos magyar 
örökségnek”. „Nélkülük az egyete-
mes magyar kultúra, a nemzet egé-
sze volna sokkal szegényebb, kiszol-
gáltatottabb” --– szögezte le.

A rendezvényen átadták a VMMSZ 
által alapított életmû- és pályadíjakat. 
Magyar Életfa Díjjal ismerték el Dor-
mán László fotóriporter, újságíró, 
Faggyas József citerás, Hódi Éva 
nyugalmazott magyartanár és könyv-
tárvezetô, valamint Silling István 
néprajz- és nyelvjáráskutató mun-
kásságát.

A szövetség plakettjével jutalmazták 
Lôcsei Ilona mûvelôdésszervezôt és 
újságírót, Regécz László mûvelô-
désszervezôt, Tóth Ágnest, a ma-
gyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület 
elnökét, a csókai Rákóczi férfikórust, 
valamint a 70 éves pancsovai Petôfi 
Sándor Magyar Mûvelôdési Egyesü-
letet.

A VMMSZ legrangosabb elismerését, 

az Aranyplakettet Pirityiné Szabó 
Juditnak, a nemzetpolitikai államtit-
kárság kapcsolattartási fôosztályveze-
tôjének és történésznek ítélték oda.

* * *
Közel egymilliárd dollárt veszített 

Donald Trump megválasztását köve-
tôen Soros György – írja a hvg.hu a 
The Wall Street Journal cikke alapján.
Hillary Clinton kampányát jelentôs 

összegekkel támogató milliárdos 
ugyanis rosszul mérte fel a helyzetet a 
republikánus jelölt meglepetésszerû 
gyôzelme után.

Soros a tôzsde összeomlására játszott, 
tanácsadói azonban hatalmasat téved-
tek.

Trump megválasztása utáni gyors 
lejtmenet után komoly felfutás kezdô-
dött a részvénypiacokon, a legnagyobb 
amerikai cégek tôzsdei árfolyamát 
összesítô Dow Jones Ipari Átlag 
például több mint 9 százalékot emel-
kedett.

Soros tavaly nyáron, hosszú kihagyás 
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Kállay, 
a reálpolitikus

Máig makacsul élnek és virulnak a 
magyar köz-, illetve történettudatban 
–-- sajnos az iskolai oktatás és a tömeg-
média által is táplált –-- hamis és káros 
elôítéletek bizonyos történelmi esemé-
nyekkel és személyekkel kapcsolatban. 
Ilyen például az, hogy Kállay Miklós, 
Magyarország 1942 és 1944 közötti 
miniszterelnöke „hintapolitikus” volt, 
s a nevével játszó, nem éppen hízelgô 
„Kállay-kettôs” kifejezés --– a nemzeti-
szocialista és a szovjet birodalom, va-
lamint az angolszász nagyhatalmak 
közötti „táncolás” --– eleve téves, zsák-
utcás politikára utal. Az elôítéletek 
ellen mindenkinek a figyelmébe ajánl-
juk Kállay emlékiratát, amelyben leír-
ta, „mily küzdelmesen próbált egy kis 
ország kiszabadulni a nemzetiszocializ-
mus és a bolsevizmus kettôsen halálos 
szorításából; hogyan próbálta megôriz-
ni erkölcsi tartását és emberségét; s 
megmenteni egymillió ember életét, 
akiket pusztulásra ítéltek a nácik”. A 
szerzô szerint az elsô cél nem sikerült, 
leginkább a nagyhatalmi viszonyok 
miatt, a második próbáját sikeresen 
megálltuk mindaddig, amíg meg nem 
szálltak bennünket a németek. A har-
madik cél, az üldözöttek megmentése 
miniszterelnöksége végéig sikeresnek 
bizonyult, utána viszont nagy részük 
elpusztult. „Hogy a többiek megma-
radtak, az jobbára kétéves erôfeszíté-
semnek köszönhetô, amelyben minden 
igaz magyar ember segítségemre 
volt.”

A százharminc éve nyíregyházi 
dzsentricsaládban született és ma öt-
ven éve New York-i emigrációjában 
elhunyt Kállay Miklósról C. A. Ma-
cartney angol történészprofesszor ír-
ta, hogy kertelés nélkül megvallotta, 
kétéves miniszterelnöksége alatt 
kénytelen volt állandóan alakoskodni, 
szavaival gyakran inkább pótolta vagy 
palástolta, semmint magyarázta tet-
teit. Ezzel lényegében egybevág, 
ahogy Horthy Miklós emlékirataiban 
jellemezte: „Bizonyos, hogy Kállay 
megtestesítette fajtánk hagyományait, 
és hogy vérévé vált az a sokszázados 
tapasztalat, amelyre idegen népek kö-
zött élô és állandó önvédelmi harcra 
kényszerült nemzetünk szert tett. Kál-

lay Miklós már mint földmûvelésügyi 
miniszter nagy szolgálatokat tett, de 
tehetségét mint miniszterelnök fejt-
hette ki valójában. Átható értelem pá-
rosult benne azzal az eszességgel, 
amely fortélyhoz folyamodik, ha ha-
talmi fölényben levôvel szemben más 
eszközt nem használhat.”

Alakoskodás, fortély, habozás, netán 
kétkulacsosság vagy köpönyegforga-
tás? Ezekre a kritikákra maga Kállay 
így válaszolt: „Borotvaélen balanszí-
roztam, de mindig a legjobb hiszemben 
és tiszta szándékkal. Nem volt kétku-
lacsos a politikám. Én mindig csak 
egyet néztem: nemzetem üdvét, és ezt 
az elsô perctôl kezdve a nyugati de-
mokráciák révén gondoltam elérhe-
tônek. Egy szörnyû helyzetben levô 
nemzet lehetôségeit teljesen tisztán 
látva gondolkodtam és cselekedtem. 
Hogy habozó voltam? Hát ezért vol-
tam az.”

Nem Kállay Miklós volt az elsô, 
akinek Dávidként kellett harcolni --– 
nem is egy, hanem egyszerre két Gó-
liáttal. Ennek a magyar karakternek 
az ideáltípusa Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem, akinek „titkát” Reményik 
Sándor erdélyi evangélikus költô talá-
lóan így fejtette meg: „Az új mulatság 
más magyart kivánt: / Kardos ma-
gyart, de álorcásat is, / Sok ellenség 
közt zúzott csontjait / Bölcsen forgató, 
»praktikás« magyart. / Ô lett az új, az 
álorcás magyar, / Ki váltogatott, száz 
álarc alatt / Híven hordozta s válto-
zatlanul / Örök-egy arcát, faját, Iste-
nét.” Bethlen a török és a német csá-
szár között „véres bujócska-játékot” 
folytatva helyre akarta állítani a Szent 
István-i és Hunyadi Mátyás-i Ma-
gyarország állami és nemzeti egysé-
gét. Evégett –- mivel Erdély, a királyi 
Magyarországgal együtt is sokkal 
gyengébb volt mindkét nagyhatalom-
nál –-- a kisebbik rosszal akart össze-
fogni a másik ellen, s az adott geo-
politikai helyzetben a török látszott a 
kisebbik rossznak, bár volt olyan pilla-
nat is, amikor kész lett volna az osztrák 
és a spanyol Habsburg-házzal szövet-
kezni a török ellen. Mivel az európai 
háború során a katonai erôviszonyok, 
a politikai törekvések, a nagyhatalmi 
taktikák gyakran módosultak, azokhoz 
alkalmazkodva Bethlennek is sûrûn, 
„praktikásan” változtatnia kellett kül-
politikáján.

Nos, három évszázaddal késôbb ezt a 
politikai örökséget, sajátos magyar 
„túlélô praktikát” próbálta meg sikerre 
vinni a két gonosz birodalom között 
halálos harapófogóba szoruló Magyar-
ország kormányfôje. Horthy kormány-
zó támogatásával a szomszédos és 
szövetséges német birodalommal 
szemben óvatos, de következetes ma-
gyar politikát kívánt folytatni, a lehetô 
legerôsebb szellemi és erkölcsi ellen-
állást fejtve ki. Minden igyekezetével 
és taktikázásával, titkos diplomáciai 
manôverével arra törekedett, hogy a 
németektôl távolodva, az angolszászok 
felé orientálódva az alkalmas pilla-
natban Magyarországot kivezesse a 
háborúból. Ennek érdekében --– a 
nyugati hatalmak seregeinek közép-
európai megérkezésében reményked-
ve –-- húzta az idôt, hogy az ország 
elkerülje mind a német, mind a szovjet 
megszállást. „A körülöttünk dúló két 
kolosszus között egy vékonyka re-
ményt, egy vékony szálat fonogattam: 
kerestem az Ariadné fonalát, hogy ki-
vezessem a nemzetet a nem akart 
háborúból, a pusztulásból.” Ez a kiút-
keresés Hitler és a német katonai 
vezetés elôtt egyszerre volt ismert és 
elfogadhatatlan, ezért elkerülhetetlen 
volt Magyarország német, majd egy 
év múlva szovjet megszállása. Mivel a 
nyugati szövetségesek –-- ebben Ro-
osevelt amerikai elnököt és szovjet-
barát tanácsadóit terheli a fô fele-
lôsség –-- önzô, rövidlátó hatalmi 
érdekeikbôl átengedték Magyaror-
szágot Hitler, majd Sztálin kénye-ked-
vének, végül is nem sikerült megôrizni 
Magyarország függetlenségét, szabad-
ságát. 

„Történelmünkben nagyon kevés 
magyar államférfinak adatott meg a 
siker” –-- írta Kállay, magát is a bukott 
hôsök közé sorolva. Joggal, de próbál-
kozása, ha sikertelen volt is, csak tisz-
teletet érdemel. Mert, ahogy a másik 
nagy magyar reálpolitikus, szintén 
amerikai emigrációban elhunyt de-
mokrata hazafi, Kovács Imre írta: 
„Nem mi voltunk törpék, ellenfeleink 
voltak óriások, az események giganti-
kusak és agyonnyomtak bennünket. 
Amit tettünk, férfimunka volt, férfié-
veinkkel fizettünk érte!”

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap
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után tért vissza az aktív kereskedéshez: 
a vagyona felett rendelkezô befekte-
tési alap, a Soros Fund Management 
LLC 30 milliárd dollárnyi részvényt 
adott el, ezt az összeget részben 
aranyba fektette. Az arany igazi biz-
tonsági befektetés, amit leginkább ak-
kor vesznek, ha válságra, de legalábbis 
piaci zavarra számítanak –-- olvasható 
a hvg cikkében.

Trump gyôzelme után a piacok emel-
kedésbe kezdtek, fôként a megválasz-
tott elnök gazdaságélénkítésre vonat-
kozó ígéretei miatt.

A világgazdasági válságra építô spe-
kuláns elhibázott üzleti lépései közel 
egymilliárd dollárt vettek ki a zsebé-
bôl.

* * *
Nem kell kétségbeesnie annak, aki 

Bécsben veszi észre, hogy lemerült a 
telefonja, vagy éppen otthon felejtette 
a fülhallgatóját, köszönhetôen a hat, 
metróaluljáróban elhelyezett mobilte-
lefon-automatának.

Ezek pontosan úgy néznek ki, mint a 
hagyományos ital- vagy snackauto-
maták, csak csoki és kóla helyett külsô 
akkumulátorok, szelfibotok és fülhall-
gatók sorakoznak bennük.

A kínálatban kártyafüggetlen Sam-
sung és Nokia okostelefonok is talál-
hatók, ezekért harminc eurót kell be-
dobni.

Az automaták elônye, hogy a nap 
bármely szakában a vásárlók rendel-
kezésére állnak, ráadásul akkora for-
galmat bonyolítanak le, hogy naponta 
kell feltölteni ôket. A leggyorsabban a 
külsô akkumulátorok, a szelfibotok és 
a turisták körében nagy népszerûség-
nek örvendô konnektorátalakító adap-
terek fogynak ki belôlük.

Egyelôre hat helyszínen, a Volksthea-
ter, a Zieglergasse, a Neubaugasse, a 
Landstraße, a Stephansplatz és a 
Schwedenplatz metrómegállóknál ta-
lálhatók ilyen automaták, de az ötlet-
gazda MobiNil cég további harmincat 
szeretne telepíteni belôlük 2017-ben.

Az automatákat a hagyományos 
telefonfülkék helyére építik be, mivel 
azokat már alig használta valaki. 
Daniel Amann, a bécsi közlekedési 
vállalat, a Wiener Linien sajtószóvivôje 
ezzel kapcsolatban elmondta: „Igyek-
szünk hasznosítani az így felszabaduló 
helyeket, és például mobiltelefon-, ital- 
és snackautomaták vagy éppen bank-
automaták kerülnek a helyükre.”

* * *
Monsignore Carlo Liberati olasz 

érsek szerint Európában isten ellené-
ben, pogány és ateista módon hozzák 
meg a törvényeket és ez az erkölcsi 
hanyatlás kedvez az iszlámnak.

A katolikus egyház kiemelkedô alakja 
határozott véleményének adott han-
got. Szerinte az elvilágiasodó társa-
dalom nem tud megbirkózni az egyre 
fokozódó migrációs nyomással --– ol-
vasható Express cikkében.

Az olasz érsek arra figyelmeztetett, 
hogy minél több migráns központot 
nyitnak meg Európában, annál bizto-
sabb, hogy az iszlám vallás egyre na-
gyobb teret hódít meg és egyre elfo-
gadottabbá válik.

Úgy fogalmazott: „A 10 év és mind 
muszlimok leszünk és ez a mi hülye-
ségünk. Európában és azon belül 
Olaszországban is isten ellenében, po-
gány és ateista módon hozzák meg a
törvényeket

„Mindez az erkölcsi és vallási ha-
nyatlás kedvez az iszlámnak.„

Hozzátette: A keresztény hit nagyon 
meggyengült. Az egyház ma már nem 
mûködik jól és mindez együtt elôké-
szíti a terepet az iszlám számára. --– 
olvasható az Express írásában.

„Az egyházközségeknek szüksé-
günk van az igazi keresztény élet-
re.„

A számok azt mutatják, hogy Olaszor-
szágban 5.014.437 külföldi állampolgár 
tartózkodott Olaszországban 2015. ja-
nuár elsején. Ez 92.352 fôvel haladja 
meg az elôzô évi adatokat.

Olaszországban meredeken emelke-
dik az illegális bevándorlók száma, 
akik fôként Észak-Afrikából érkeznek 
a Földközi tengeren át.

Egyre több a kelet-európai, fôként 
román bevándorló is az országban az 
EU a bôvítés következtében.

Monsignore Carlo Liberati 1937. no-
vember 6.-án született Matelicában. 
Olasz katolikus érsek. 2012 november 
10-óta óta Pompeii emeritus prelátus.

Liberati állítja, Olaszország azzal, 
hogy más nemzetiségû embereken 
segít, párhuzamosan elhanyagolja a 
saját szegényeit.

Hozzátette: Segítünk haladéktalanul 
a kívülrôl érkezôknek, és közben elfe-
lejtjük, hogy sok szegény olasz is van 
az országban.

Az olasz fiataloknak és a munkanél-
külieknek elsôbbséget kell élvezniük. 
„Én tiltakozom ezért és ha nem lennék 
pap tüntetni is kész lennék az ügy 
érdekében.„

Majd úgy folytatta: A bevándorlók 

ahelyett, hogy megköszönnék eldobják 
az ételt. Órákon át a mobiltelefonjaikkal 
foglalkoznak és közben zavargásokat 
szítanak.

Liberati bírálta azt is, hogy szerinte 
túl sok pénzt gyûjtenek a katolikus 
templomokban a migránsok részére.

Úgy fogalmazott:
Pénzt adni a városban kóborló mig-

ránsoknak nem csak rossz dolog, de 
erkölcsileg is káros, mert ezzel azt erô-
sítjük bennük, hogy ez a természetes 
viselkedés és azt is, hogy minden in-
gyen jár, nem kell érte semmit tenni – 
olvasható az Express cikkében.

* * *
Európának vége. Nem fogjuk tudni 

megvédeni Európát, de még Magyar-
országot sem.

Talán egy kicsit késôbb lesz nálunk 
az, ami Nyugaton már van --– de itt is 
ugyanaz lesz…

Svájcban, a muszlimok már 1995-ben 
elérték, hogy a Büntetô Törvénykönyv-
be betettek egy 261-es számú kiegészí-
tô cikkelyt.

Ennek az alapján egy muzulmán 
bevándorló vallási rasszizmus, vagy 
faji diszkrimináció címen gyôzelmet 
arathat a bíróságon bármilyen szemé-
lyes, ideológiai ellentét során.

Ennek a cikkelynek az alapján a 
svájci muzulmánok a berni bíróságon 
keresztül Oriana Fallaci kiadatását 
kérték, hogy ellene Svájcban büntetô 
eljárást folytassanak le, egy, az iszlám-
mal kapcsolatos könyve miatt. Most 
még Olaszország elutasította a kérel-
met, a sajtószabadságra és a vélemény 
szabadságára hivatkozva. Az írónô el-
mondja: az egyetlen mûvészet, amely-
ben Allah fiai mindig is jeleskedtek, a 
megszállás, meghódítás, leigázás mû-
vészete.
Történelmi áttekintés:
635 A keresztény Szíria és Palesztina 

elfoglalása.
638 Jeruzsálem és a Szent Sír elfog-

lalása
640 Perzsia, Örményország, Mezopo-

támia, Irak
641 Keresztény Egyiptom és Tunézia 

és Marokkó elfoglalása
668 Konstantinápoly a bizánci keresz-

ténység megtámadása
711 Ibériai félsziget elfoglalása, Spa-

nyolország és Portugália
712 Franciaország Carcassone, Nar-

bonne, Nimes, Bordeaux, Lyon, Dijon
827 Szicília
836 Brindisi, Bari, Puglia, Ancona, 

Róma!, Campania, Salerno
898 Provance, St Tropez
911 Torinó, Casale
912 Svájc! 
1356 Albánia, Macedónia, Szerbia, 

Trákia
1444 Bulgária, Havasalföld, Moldá-

via, Erdély
1526 Magyarország (3.1 millió ma-

gyar elhurcolva rabszolgának!)
1546 Görögország, Athén
Európát akkor még felszabadították, 

nemzetközi összefogással --– 150 év 
múlva…

A mai helyzet: Európában 53 millió 
muszlim él !!! Svájc 10 %, Oroszország 
11%, Bulgária 15 %, Szerbia 19 %, 
Macedónia 30 %, Bosznia-Hercegovina 
60 %, Albánia 90 %.

Az utóbbi 50 évben a muzulmánok 
száma 235 %-kal nôtt, míg a keresz-
tényeké 47 %-kal.

Brüsszelben az újszülöttek 30 %-a 
muzulmán! Marseille-ben 60 %.
Ez az Anyaméh-Stratégia…
Már a nyolcvanas években a Londoni 

Nagymecset fôfelügyelôje figyelmez-
tette Margaret Thatchert, hogy az 
Egyesült Királyság muzulmánjai nem 
tûrhetik tovább az iszlámellenes po-
litikáját!

Nem akarom leírni mindazt a kegyet-
lenséget, amelyeket ezekben az orszá-
gokban elkövettek. A liberálisok meg-
védik ôket, amíg léteznek. Van olyan 
imám Londonban, akirôl bizonyított a 
négyszeres gyilkosság, és nem adják 
ki, politikai menedékre hivatkozva.

Ma mindenhol a „jogvédôk” segítik 
ôket. Svájcban mecsetet kell építeni a 
tolerancia jegyében, Szíriában lemé-
szárolják a keresztényeket, lerombol-
ják templomaikat.

Lehet, hogy Magyarország pillanat-
nyilag még ellenáll, de kíváncsi len-
nék, mennyi muszlim van jelenleg az 
országban, amikor már 5 évvel ezelôtt 
is voltak afgán menekültek, akik mind 
otthon hagyták asszonyaikat -– a hazát 
védeni… Szerintem, az EU által leírt 
1400 fôvel szemben 50-60 ezer fô lehet 
a létszámuk. Csak gyerekbôl van a 
Fóti Gyermekvárosban 3500! 

Nem titkolt céljuk Amerika elfoglalá-
sa, ahol a fekete lakosság több mint 40 
%-a muszlim.

Ez persze nem 1-2 év, 10-20 év még 
talán Európának is kijár, minden a 
jogvédôk, liberálisok és baloldaliak 
hathatós „segítségétôl” függ, akik „in-
kább vesszen az ország” jeligével dol-
goznak.

dr. Cs. Z.
* * *

Jóváhagyta a német autópályákra 
vonatkozó „tisztességes és megkülön-
böztetéstôl mentes” útdíj bevezetését 
az Európai Bizottság. 

A megegyezés szerint a külföldiek 
tíznapos, két hónapos, valamint egész 
éves idôszakra vásárolhatnak úthasz-
nálati engedélyt. 

A 10 napos matrica 2,5–20 euróba 
(800–6300 forint) fog kerülni, ez a 
gépjármû méretétôl és károsanyag-
kibocsátásától függôen változik. Né-
metország öt gépjármû-kategóriát ha-
tároz meg. A legdrágább éves matrica 
130 euró lesz. 

Az uniós testület által jóváhagyott 
tervezet szerint a németek számára a 
jármû nagyságától és környezetbarát 
voltától függôen évente várhatóan 
mintegy 74 euró terhet jelentene az 
útdíj. A külföldieknek azonban csak az 
autópályákon kell fizetniük, a német 
állampolgároknak a szövetségi autóu-
takon is. 
Alexander Dobrindt német közleke-

dési miniszter szerint az útdíj beveze-
tésének célja az, hogy a Németországon 
nagy számban átutazó külföldi autósok 
is járuljanak hozzá az egyébként mos-
tanáig teljesen ingyenes német autó-
pálya-hálózat fenntartásához. Azt 
mondta, az úthasználati díj tisztessé-
ges, megkülönböztetéstôl mentes és 
arányos, és nettó 500 millió euró be-
vétel folyhat be belôle, amit az úthá-
lózat fejlesztésére fordítanak majd. 

Az útdíjat leghamarabb a jövô évi 
parlamenti választásokat követôen ve-
zetik be Németországban –-- tette hoz-
zá.

Az uniós bizottság korábban azt kifo-
gásolta, majd kötelezettségszegési el-
járást is indított Németország ellen 
azzal az indokkal, hogy a törvény disz-
kriminálja a külföldi állampolgárokat 
azáltal, hogy a németek a díjat le-
vonhatják a gépjármûadóból, a külföl-
dieknek viszont ez értelemszerûen 
nem áll módjukban. Németország a 
tizenhatodik uniós tagállam, amely 
útdíjat vezet be. 

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-tôl érettségi vizsgáig

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School (Melway 90 C/5)

Corner of Princess Hwy & James St.

Szombat de. 9-tôl 12.20-ig.
Beiratkozás és információ az internetrôl:

www@vsl.vic.edu.au
további információ az Area Managernél:

Holger Nord, tel.: (03) 9791-9289
kedd, csütörtök és pénteki napokon.

Az iskolaév február 11-én kezdödik.
Részletes információt ad az esti órákban

Bartha Gyöngyi 0409 857-819 vagy
Körlaki Ági 9570-1638



Az MVSZ és politikai környezete 
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A szovjet megszállás elmúltával 

létrejöhetett a kapcsolat a magyar 
kormányzat és a nemzeti emigráció 
között, amit nagy várakozással és 
reménnyel fogadtunk. A szabaddá 
vált ország a parlamenti demokrácia 
alapján álló köztársasági államformá-
ban indult új útjára. A nemzeti elkö-
telezettségû pártok által alakított kor-
mány nagykövetét örömmel fogad-
tuk, aki négy évi canberrai szolgálata 
feledhetetlen emlékként él ma is az 
ausztráliai magyarok körében. 

Dr. Pordány László fáradhatatla-
nul foglalkozott az ausztráliai magya-
rokkal, nemcsak hivatalos dolgaik 
intézésében, de szinte részese lett 
egyesületi és emigráns életünknek. 
Személyén keresztül jött létre kap-
csolatunk a magyar kormánnyal, és 
lelkes  támogatója volt minden olyan 
kapcsolatnak, amelyek az itteni ma-
gyarokat összekötötték magyarorszá-
gi intézetekhez, személyekhez. Így 
természetesen a Magyarok Világszö-
vetségéhez. 

Mindezt nem újdonságként írom itt, 
hiszen e sorozat korábbi részletében 
a magyar nagykövet szerepe többszö-
sösen említést kapott. A lényeg az, 
hogy a nemzeti emigráció nem kapta 
meg az elismerést korábbi évtizedes 
munkásságáért a magyar kormá-
nyoktól – a mai napig egyiktŒl sem. 
Ennek korai epizódjáról is szó volt e 
sorozatban. 

Minden reményünk abban volt, 
hogy a Magyarok Világszövetsége 
lesz az a közvetítŒ szervezet, amely 
immár az egész emigrációra kiterje-
dŒen foglalkozik azokkal a diplomá-
ciai természetû feladatokal, amiket 
mi itt külföldön el tudunk látni a kor-
mány külügyi tevékenysége támoga-
tására. Ilyen feladat folyamatos egyez-
tetést igényel.   

A kédés ennek folyamán az volt, 
hogy megértik-e a Magyarok Világ-
szövetségében, hogy a szervezet  nem 
lehet unatkozó emberek szórakozó 
klubja, hanem fontos feladatokat 
szervezŒ, összefogó intézmény. Saj-
nálatosan a régi állami szervbŒl tár-
sadalmi egyesületi keretben jött létre 
a Magyarok Világszövetsége, amely-
nek legfŒbb szerve a közgyûlés, ahol 
mindenféle döntést lehet hozni szava-
zással, akár teljesen ellenkezŒ célki-
tûzést elfogadva. Tulajdonképpen ez 
a sorozat egy ilyen lehetŒség 
megvalósulásáról szól.

Ha nagyon rövid megfogalmazást 
kívánnak a kölföldi magyarság, 
(diaszpóra) hasznosításáról a nemzet 
számára, így kell fogalmazni: 

Mindazt amit a külföldi magyarok 
szellemi, anyagi, politikai, mûvészeti, 
tudományos, összeköttetési stb. téren 
összegyûjtöttek a nagyvilágban,  az 
országnak, a nemzet egészének a ja-
vára, használatára bocsátani megfe-
lelŒ intézmény által. Ennek a soro-
zatnak immár csak az a feladata, 
hogy ennek a törekvésnek az állomá-
sait, kísérleteit  fölevelenítse, rámu-
tasson a közösségi szervezet alkal-
matlanságára, a többségi szavazatra 
bocsátott megoldási javaslatok sorsá-
ra. 

Szép dolog a közösségi munka, fon-
tos annak szervezeti szabályok közé 
szorítása, de különleges feladatok el-
látása különleges intézményt igényel.  

A III.Kongresszus sikere
országos jelentŒségû volt. Az esemé-
nyek nagyszámú közönsége elŒtt úgy 
tudott megjelenni a pódiumokon a 
Magyarok Világszövetsége, mint va-
lami rendezett, nagy feladatokra kész 
társadalmi óriás szervezet, ami össze 
fogta, Budapestre hozta a magyarság 
tettrekész színe-javát. Kormány és 
szervezŒk fürödtek a sikerben. Szé-
pen megfogalmazott szavakkal elŒ-
adott jövŒkép felvázolásával sikeres 
küldöttgyûlést zárt az MVSZ elnök 
ség, amit nem zavartak meg a meg 
nem hívott, távol tartott emigrációs 
szervezetek. 

Akkor már kidobták dr. Kincses 
Elôd fŒtitkárt, akinek volt elképzelé-
se a Világszövetség nemzetpolitikai 
feladatáról. 

Bizony, a történelem számára az is 
érdekes lehet, ami a színfalak mögött 
zajlik. Érdemes elolvasni Kincses 
nyilatkozatát, amiben volt nemzetpo-
litikai koncepció, ami félét Komlós 
Attila és társai rendre lesöpörtek az 
asztalról, ahol a nagy nemzeti felada-
tok iránt érzéketlenek könyököltek.

A MagyarokVilágszövetsége
feladatai és felépítése

Dr. Kincses Elôd fôtitkár 
nyilatkozata

Az anyaországi magyarok kultú-
rájának megŒrzése, a kisebbségek 
gazdasági megerŒsítése, jogainak vé-
delmezése elsŒsorban a Magyarok 
Világszövetsége feladata.

MindebbŒl az következik, hogy a 
Magyarok Világszövetsége fŒleg a 
Magyarország határain kívül élŒ ma-
gyarok szövetsége kell hogy legyen. 
Véleményem szerint a jelenlegi tel-
jesen esetleges anyaországi részvételt 
szabályozni kell, és csak azoknak a 
magyarországi szervezeteknek sza-
badna helyet biztosítani az MVSZ-
ben, amelyek a külföldi magyarsággal 
való kapcsolattartásért jöttek létre 
(pl.: Rákóczi Szövetség, Erdélyi Szö-
vetség stb.)

A jövŒben a Magyarok Világszö-
vetsége kettŒs feladatot kell ellásson:

1.) A kölföldi magyarságot be kelle-
ne kapcsolnia a sikeres Magyarország 
megteremtésébe. Mindnyájan tudjuk, 
nincs hatékonyabb nemzetpolitika, 
mint egy olyan Magyarország, amely-
re minden magyar büszke lehet, ha 
minden magyarban tudatosulhat az,  
hogy érdemes magyarnak lenni;

2.) A kisebbségi sorba taszított és a 
„nyugati emigrációban” (szétszórtság-
ban) élŒ magyarokat össze kellene  
fognia, közelebb kellene hozza egy-
máshoz, az utódállamokban élŒ ma-
gyarok gazdasági, kulturális talpra-
állítása, jogainak nemzetközi fóru-
mokon, nemzetközi sajtóban való vé-
delmezése végett.  Ez a tevékenység 
pozitív hatást gyakorolna az emigrá-
ciós magyarság életére is. 

A Magyarok Világszövetségének 
augusztus 11–21 között sorra kerülŒ 
küldöttgyûlése egy ilyen szövetség 
megteremtését kellene elérje. Azért, 
hogy a Magyarok Világszövetsége 
szempontjából fontosabb két régió (a 
kisebbégi magyarság és a nyugati 
magyarság) képviselŒi megfelelŒ mó-
don tudják ezt az álláspontot képvi-
selni, e két régió 80–80 küldöttel kel-
lene résztvegyen a küldöttgyûlésen, 
szemben az anyaországi 60-nal. Úgy 
ahogyan azt az Ausztráliai Magyar 

Szövetség javasolta, az MVSZ elnök-
ségében a kisebbségiek és a „nyuga-
tiak” 7–7, az anyaországiak pedig 5 
tagot választanának. Ezeknek az ará-
nyoknak az érvényesülését a választ-
mányban is biztosítani kell.

Javaslatomat a Magyarok Világszö-
vetségében kifejtett öthónapi tevé-
kenységem tapasztalatai és az 1992. 
május 28-i magyarországi elŒválasz-
tási gyûlésen látottak alapján fogal-
maztam meg. A gyûlésen is fölvetet-
tem, nincs még végiggondolva, az 
anyaországból kik és miért kell a 
Magyarok Világszövetségének tagjai 
legyenek. (Pl.: egyes önkormányzatok 
–?– is tagjaink.)

Kérdésfelvetésemre egyetlen hozzá-
szóló sem reagált!

Azt hiszem, ha a javasolt szempon-
tok szerint alakítjuk át a Magyarok 
Világszövetségét, akkor biztosíthatjuk 
annak lehetŒségét, hogy ezekben a 
sorsfordító idŒkben az összmagyarság 
érdekében hatékonyan tudjunk mun-
kálkodni. 

Budapest, 1992. június 2.
Kincses Elôd fŒtitkár

Akkori megjegyzésem:
A nyilatkozat ügyünk egyetlen ma-

gyarországi támogatójának az állás-
pontja, ami bizonyára hozzájárult ah-
hoz, hogy most, a közgyûlés elŒtt ki-
dobták Œt. Hogy ezt miként lehet 
megtenni, hiszen a közgyûlés válasz-
totta, az rejtély nekünk. Figyeljünk 
fel rá, hogy erre a javaslatra azon az 
„ElŒválasztási gyûlésen” senki sem 
reagált. Egyáltalán, miféle „ElŒválasz-
tási gyûlés”? ErrŒl nem is hallottunk. 
Node fŒ kérdés: miként egyeztethetŒ 
össze mindez Csoóri Sándor elnök 
Kardos Bélának tett azon nyilatkoza-
tával, hogy Œ és az elnökség minden-
ben egyetértenek velünk. Eddig az 
egyetlen velünk való világszövetségi 
egyetértést ez a fŒtitkári nyilazkozat 
fejezi ki. Az elnökség javaslatok fe-
letti bíráskodásra nem kompetens. 
Úgy látom, veszélyben van az elkép-
zelt Világszövetség. 

A kongresszus nem hozott 
létre változást a 

Világszövetségben
Emigráns vezetŒk tanácskoztak az 

Orlando melletti Alta Monte Springs 
Ramada Hoteljében. Ötvenhat ma-
gyar vezetŒ képviselte az alábbi ame-
rikai magyar szervezeteket 1992. no-
vember 21 és 22-én:

Amerikai Magyarok Országos Szö-
vetsége (97)*; Kanadai Magyarok 
Szövetsége (44); Magyar Harcosok 
Bajtársi Közössége (35) szabadság-
harcos és politikai elítéltek szerve-
zetei (12), Lengyel–magyar Világszö-
vetség, Erdélyi Világszövetség, né-
hány kisebb emigrációs szervezet. 
*Zárójelben a képviselt intézmények 
száma.

Ilyen módon a kerekasztal értekez-
leten 208 magyar intézmény volt kép-
viselve, amit a Magyarok Világszövet-
sége nyugati régiójának alelnöke 
Jakabffy Ernô nyitott meg az elnök-
lŒ Kiss Gábor kérésére.

A értekezletet a Magyar Amerikai 
Koalíció is üdvözölte, javaslataival 
támogatta. A résztvevŒk a kerekasztal 
értekezletet megelŒzŒ ebéden meg-
hallgatták Tollas Tibornak, a Nem-
zetŒr fŒszerkesztŒjének, a Szabadság-
harcos Világszövetség egyik 
vezetŒjének lelkesítŒ szavait.

Nagyon részletes tájékoztató ma-

radt fenn az utókor számára, amely-
nek tartalma egybefoglalta a tanács-
kozók elképzelését arról, hogy mi-
lyennek kellene lennie a Magyarok 
Világszövetségének. 

Teljes visszaidézésének ma már 
nincs értelme, a lényeget azonban 
érdemes megemlíteni: a nagysikerû 
kongressus alkalmával megtartott 
küldöttgyûlés semmit nem oldott 
meg, ha csak azt nem tekintjük ered-
ménynek, hogy a régi gárda és támo-
gatóik véglegesítették azt, amit a 
rendszerváltáskor létrehoztak. Szo-
morú, hogy ez a nemzeti pártok kor-
mánya támogatásával történt. Íme a 
vonatkozó rész:

„A hazai hivatalosoknak dönteniök 
kell: végképp el akarják-e idegeníteni 
a nyugati magyarságnak azt a részét, 
amelyik – Mindszenty Józsefet tekint-
vén példaképénak – mindvégig szem-
beszállt a kommunizmussal, és csak 
azokra kívánnak építeni, akik a múlt-
ban bratyiztak kádárékkal, illetve 
közömbösek voltak magyarságuk és 
passzívak a magyar kérdések iránt ... 
vagy politikai szövetségest keresnek 
a nemzeti emigrációban? S ezzel egy-
ben arról is döntenek, hogy külön 
vagy együtt építjük a jövŒt?

Ebben a szellemben, mint a nemzeti 
emigráció képviselŒi, udvarias levél-
ben, alkotmányos jogainkra hivatkoz-
va (a magyar közügyekben való rész-
vétel) tegyük fel ezt a kérdést Entz 
Géza államtitkár úrnak, a Határokon 
Túli Magyarok Hivatala elnökének 
(másolat Antall Jószef miniszterel-
nök úrnak). IgenlŒ válasz esetén java-
soljuk, hogy a Magyarok Világszövet-
sége példájára, a kormány válassza 
szét a nyugat és a kárpátmedencei 
magyarsággal valókapcsolatok kiépí-
tését az esetleges politikai bonyodal-
mak elkerülésére. Ezen az alapon 
kérjük, hogy közös megbeszélés alap-
ján a kormány állítson fel a minisz-
terelnökségen egy külön Emigrációs 
Kapcsolatok Hivatalát, és annak veze-
tŒjéöóül nevezzen ki egy mindkét fél 
részére elfogadható otthoni személyt, 
és ugyanakkor a nemzeti emigráció 
is nevezzen ki képviselŒket a magyar 
állam és nemzeti emigráció közti 
kapcsolat kiépítésére. 

Magyarázat: ezzel kapcsolatban 
fontosnak tartjuk reagálni az otthon 
elterjedt és sajnálatos véleményre, 
amit Stirling György szerint elŒször 
Jeszenszky Géza fogalmazott meg, 
miszerint mi jólétben éltünk, míg Œk 
otthon szenvedtek. Ezzel kapcsolatban 
szükséges megjegyezni, hogy három-
féle emigráció van. Vannak akik 
nemcsak jól éltek itt, de csupán azért 
jöttek ki (nem „menekültek”), hogy 
jól éljnek. Ezek a hazafiak eddig sem 
tettek sokat a nemzetért, tehát ezek a 
nemzet szempontjából nem jönnek 
számításba. Ezek tulajdonképpen 
nem is emigránsok hanem kivándor-
lók, és egész másként kell megítélni 
Œket mint az emigránsokat. Egy má-
sik csoport foglalkozott ugyan politi-
kával, de csak a napi siker és elisme-
rés érdekelte Œket. Ezek rendszeresen 
hazajártak, és közülük sokan jobban 
tolták Kádár szekerét, mint az otthoni 
párttagok. 

Van azonban az ún. „nemzeti emig-
ráció”, akik politikai menekültként 
hagyták el az országot, hogy a bör-
tönt, vagy sok esetben az akasztófát 
elkerüljék Ez a nemzeti emigráció 
végig küzdött a nemzet felszabadulá-
sáért, és most is önzetlenül ajánlja fel 

segítŒ jobbját, amit a magyar kor-
mány, különbözŒ kifogásokkal vagy 
éppen kifogások nélkül, de ortombán 
visszautasít. Az emigrációnak ez a 
rétege küldetésnek vette, hogy míg 
az anyaország a vasfüggöny mögött 
szenved, és el van zárva a nyugati 
világtól, Œk amennyit csak lehet elsa-
játítanak a nyugati fejlŒdésbŒl, sŒt, 
annak elŒmozdítói legyenek, hogy ha 
a vasfüggöny megszûnik, tudásukat 
és tapasztalataikat hazavíve az or-
szágnak a nyugathoz való felzárkózá-
sát elŒsegítsék. Hogy közben itt jól 
végzett becsületes munkájuk gyümöl-
cseként »jól éltek«?”

Alkalmatlanság mindenütt
Hosszan lehetne folytatni a Magya-

rok Világszövetsége történetét. Amit 
eddig érintettünk, az egészbŒl három 
év. De ez a három év meghatározó 
volt a továbbiakra. 

Már az elnevezéssel baj volt. Ma-
gyarok Világszövetsége. Minden ma-
gyar összefogása egy nagy célra. Fo-
lyamatosan ömlöttek a magyképû 
magasztos megfogalmazások, vonzot-
ta a történelmi szerepre vágyó szép 
lelkeket, stílusosan a népszerû költŒ 
lett az elnök, akinek magasztos páto-
szaitól várták a szervezet fölemelke-
dését. Semmi baj nem lett volna, ha a 
vezetést szakemberre bízta volna. 

A realitásoktól mentes, világszéles, 
minden feladat ellátását megálmodó 
szövetség ott találta magát az egyesü-
leti szándékok számára készült egye-
sületi keretben, aminek nemzetközi 
alkalmatlanságát soha nem vizsgálták 
meg, így mindössze magyarországi 
szervezet maradt, ahova máshonnét 
látogatóként jelenhettünk meg.

A világszövetség szó a felelŒs azért 
az abnormitásért, aminek bûvöleté-
ben a határontúliak (utódállamokba 
került és külföldre vándorolt) magya-
rok számára szükséges szervezetbe 
becsatlakoztatták az anyaországot, 
amely immár szuverén állami keret-
ben él.

Ugyanúgy értelmetlen egy szerve-
zetbe foglalni az utódállamokba ke-
rült és a külföldre vándorolt magya-
rokat, hiszen elŒbbiek a másik két ré-
gió összehangolt támogatására szorul-
nak, míg utóbbiak helyzeti elŒnyükkel  
segíthetik mind a törzsországot, mind 
az idegenbe kényszerítetteket.

A feladat lényege: a törzsállam kor-
mányzati kötelessége a két másik ré-
gióban a magyar identitás megtartá-
sa. Ehhez a kormányzat kaphat társa-
dalmi segítséget a törzsországból és 
határon túliaktól. 

A Magyrok Világszövetsége, ami 
ezen a néven létrejött, teljes kudarc, 
ami a nyugati diaszpóra hasznosítását 
illeti. Háromrégiós hazai társadalmi 
egyesületként csak Bakos István fŒ-
titkársága alatt mûködött nagy fela-
datok ellátásában alkalmatlanok elle-
nében, és alkalmatlan szervezeti ke-
retben, míg Œt is kiszorították az al-
kalmatlanok.  

A III. Kongresszusban, 1992-ben le-
betonozott, kimozdíthatatlan szerve-
zet könnyû préda volt egy ambiciózus
magánvállalkozó részére.

A magyar kormányok sorozatosan 
elhanyagolják a határokon túli szór-
vánnyal  egyedileg és értéke arányá-
ban foglalkozni a meghirdetett nem-
zetegyesítés program ellenére. 

A Magyarok VilágszövetségérŒl 
szóló sorozat itt részemrŒl lezárul.

Szerkesztette Csapó Endre.

A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (16)
MAGYAR ÉLET 2017. január 26.8. oldal



Nyolcvanon túli korban nejemmel, 
Arankával együtt gondolkozni kezd-
tünk, s mérlegeltük: hogyan tovább, 
mi lessz velünk a továbbiakban, élet-
görbénk további szakasza folyamán. 
Felmerültek a kérdések, problémák: 
maradjunk-e meglevô otthonunkban, 
képesek leszünk-e  godoskodni, ellátni 
magunkat, számíthatunk-e gyereke-
inkre, hozzátartozóinkra, ha eljön(-ne) 
annak az ideje. Megfontolt mérlege-
lések után úgy döntöttünk, hogy egy 
idôseket ellátó otthonba vonulunk, s 
ott folytatjuk a még hátralevô életsza-
kaszunkat. 

A  legmegfelelôbb volt számunkra a 
Szt. Erzsébet Otthon, amelyet már 
ismertünk évenként november hónap-
ban rendezett búcsúkon való részvé-
telünk révén. Az Erzsébet napi búcsú 
Sydney és környezô magyarságának 
legnépszerûbb, leglátogatottabb ösz-
szejövetele.

A közlemény  alábbi része vázlatosan 
ismerteti a Szt Erzsébet Otthont, az ott 
töltött  egy évtized idôszakunk alatt 
látottakat, tapasztaltakat, történteket 
és észrevételeket. Írásom egyúttal 
nyomot is hagy a jövôbelieknek, hogy 
én és nejem lakói voltunk az intéz-
ménynek.

Az idôs magyarok godozására 1963-
ban tervezett és 1967-ben ünnepé-
lyesen megnyított Otthon az ausztrál 
szövetségi kormány anyagi támoga-
tása, végrendeleti hagyatékok, adomá-
nyok, magyar szervezetek segítsége, 
számtalan önkétes áldozatos munkája 
révén épült és fejlôdött az idô folya-
mán. Egyike az ausztráliai magyarság 
sikeres és ismert létesítményének. A 
NSW állambeli Magyar Katolikus 
Közösség jogos tulajdona és a helyi 
(Parramatta-i) romai katokikus 
püspökség védnöksége alatt állt 2014 
novemberéig, amikor hosszú és 
bonyolult tárgyalások és jogi eljárások 
után a Szt. Erzsébet Otthon Kft 
bejegyzett céggé alakult, az intézmény 
új Alkotmányában meghatározott mó-
don. A felújított és újraszervezett 
Magyar Katolikus Közösség szintén az 
új Szabályzata szerint megválasztott 
Ügyvezetô Bízottsága nevezi ki a Szt. 
Erzsébet Otthon Kft Igazgatósági 
Testületét (Boardot). Ez egy felelô-
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ségteljes feladat: megfelelô értelem- 
és érzelemvezérelte személyek jelô-
lése... Az Otthon mindennapi ügyeinek 
intézését az Igazgatósági Testület által 
kinevezett ügyvezetô igazgató (gene-
ral manager) végzi.

Sydney központjától kb. 40 km-re, 3.9 
hektáron levô intézmény három rész-
legbôl áll: a gondozó-ápoló, hosztel 
(nem intenzív ellátó) és a nyugdíjas 
faluból (retirement village). Az elôbbi 
két részleg mûködését a szövetségi 
kormány által kiadott idôsek gondozá-
sára vonatkozó törvény szabályozza, a 
nyugdíjas falu vezetése pedig NSW 
állam illetékes törvénye szerint tör-
ténik. A nyugdíjas falu 18 önálló villa-
lakásból áll, amelyek közül 4 kétszobás 
ebédlôvel, 8 egyszobás ebédlôvel, 6 
legénylakás (bachelor flat). Minden 
lakáshoz konyha, fürdôszoba, mosó-
konyha, beépített szekrény, légkondi-
cionáló, erkély és --- szükség szerint -– 
garázs tartozik.

A gondozó-ápoló és a hosztel lakói, 
vagyoni  állapotuktól függôen  járul-
nak hozzá a gondozás, ellátás költsé-
geihez. A csak öregségi nyugdíjból 
élôk, annak 85 %-át fizetik. A nyug-
díjas falu lakói önellátóak és a szer-
zôdésben meghatározott bérléti leté-
ten kívül csak lakásuk nagyságától 
függô fenntartási (maintenance) díjat  
fizetik.

Az Otthonba való beköltözésünk nem 
történt egyik napról a másikra. Beje-
lentkezésünk után mintegy félévet 
kellett várni egyszobás villa megüre-
sedéséig. Nem lévén üres kétszobás 
villa, amire beadtuk igényünket, el-
fogadtuk a felajánlott kisebb méretû 
lakást azzal, hogy fenntartjuk igényün-
ket egy jövôben megüresedô kétszo-
bás villára. Erre igéretet is kaptunk. A 
villa-lakásra vonatkozó letéti szerzô-
dés megkötése, az abban meghatá-
rozott letét lefizetése után 2006. októ-
ber 13-án, 35 fokos meleg tavaszi 
napon beköltöztünk. Annak megtétele-

Egy évtized a Szent 
Erzsébet Otthonban

kor úgy véltem, hogy jó szekérre ül-
tünk. A szekér valóban jónak bizo-
nyult, csupán annak vezetésében, az 
elôírt szabályok, az írott és hangoz-
tatott szólamok (célkitûzés, küldetés, 
értékrend) betartásában észleltünk 
zökkenôket az Otthonban töltött idônk 
folyamán. Amikor a jók dicsérete, 
elismerése mellett a bajokról, prob-
lémákról is említést tettem, építô-
javító szándékom úgy-ahogy foganatra 
talált, de megtörtént, hogy az akkori 
vezetôség nemtetszéssel fogadta és 
felborzolta tollait. De én a további-
akban is szóltam, kilôttem csôre töltött 
gondolataimat, ha szükségét láttam, 
Franklin Benjamin, amerikai politi-
kus (és a villámhárító feltalálója) mon-
dására gondolva: jó, ha van ellenzék 
(megfigyelô), aki a hibákat is észre-
veszi, mert akkor jobban vigyáznak. 
Ezt meglehet toldani a kinai mondással 
is: egy ôszinte épitô kritika többet ér, 
mint ezer dicséret. 

Nagy elhatározás volt beköltözni az 
Otthonba, feladni addigi életvitelünket, 
megszokott lakásunkat, bútorzatunk, 
felszerelésünk, holmink nem szüksé-
gesnek vélt részét. Könyvtárunk 
nagyrészét elajándékoztuk, csak azo-
kat tartottuk meg, amelyekhez szenti-
mentálisan kötödtünk, vagy hasznos-
nak tartottunk. Az érzékeny rostálás 
után megmaradt bútoraink, holmink 
számára aránylag szüknek tünt az 
egyszobás villa. Nem baj, majd meg-
szokjuk, hiszen éltünk mi szûkösebb 
körülmények között, mondta bôlcsen 
Aranka, parafrazálva Arany  János 
mondását is: aki a szûköst nem becsüli, 
a tágast sem érdemli. Nyomatékként 
még hozzátette, hogy gondoljak a 
szovjet hadifogságom idejére. Érve 
meggyôzô volt és eszembe jutott ak-
kor is, ha néha finnyás voltam, vagy 
nem jó szemmel néztem valamire.  
Arankának igaza volt, de azért fejem-
ben maradt a kétszobás lakás lehetô-
ségének a gondolata. Hamarosan si-
került elhelyezkedni, beilleszkedni a 
szükösbe, ami fôleg Aranka érdeme 
volt. Megismerkedtünk az Otthon élet-
vitelével, a villa és hosztel-lakókkal, az 
ápolóbeliekrôl sem feledkeztünk meg.

Bevallom, hogy a gyenge, tehetetle-
nek, segítségre szorultak láttán, megi-
jedtem és arra gondoltam, hogy mi is 
hasonló állapotba juthatunk. Amikor 
Arankától ezt megkérdeztem, azzal 
nyugtatott, hogy nem hiszi. Majd orvo-
si logikával lelkileg elôkészített mond-
va: ha eljönne az idô, a faluból me-
hetünk a szép hosztelbe, s ott kihuzzuk 
az idôt az ápolóba menetelig. 

Az intézmény 2.5 hektárnyi fásított, 
parkosított, gondozott, padokkal ellá-
tott területe lehetôséget nyújt a pihe-
nésre, sétákra, levegôzésre és az oda-
látogató madarak énekének az élveze-
tére. Külön érdekesség figyelni a 
hosszúlábú, kecses mozgásu álarcos 
bibicet, egyesek szerint sarkantyú-
szárnyú bibicet (vanellus miles nova-
eholandiae ).

Az Otthonban való létünk negyedik 
hónapjában tartott villa-lakógyûlésen 
lemondott a lakóbizottság addigi el-
nöke, s helyébe engem választottak 
meg. Feladatom volt a vezetôséggel 
való kapcsolattartás, a lakók kérel-
mének, panaszainak, problémáinak 
továbbítása, azok megoldásának és 

netalán elkövetett szabálytalanság 
helyrehozatalának a szorgalmazása. 
Igyekeztem mindezeket lelkiismerete-
sen megtenni, ami miatt aztán késôbb 
bajba is keveredtem. De errôl majd 
késôbb.

Már tiz hónapot töltöttünk az Otthon-
ban, amikor szomszédságunkban levô 
kétszobás villa lakója jelezte, hogy 
kiköltözik és szívesen átadná nekünk a 
lakást. Megörültünk a jó ajánlatnak, s 
hivatkozva bejövetelünk idején kapott 
igéretre, beadtuk igényünket a megü-
resedett kétszobás lakásra. Meg is 
kaptuk, a neglévô  bérleti szerzôdést  
felmondtuk és a megüresedett kétszo-
bás lakásra új szerzôdést kötöttünk. 
Csak hogy ez nem ment zökkenô 
nélkül. Az egyszobásra kifizetett letét 
30 %-át vissztartotta az akkori veze-
tôség, ami az intézményen belüli la-
kásváltoztatás esetén szabálytalan 
volt, csak az Otthonból való kiköltözés 
és halál esetén volt érvényes. Az Idô-
sek Jogait Védô Szolgálat (The Aged- 
Care  Rigts Service, TARS) jött segít-
ségünkre  és figyelmeztetése nyomán 
a vezetôség visszafizette a levont ösz-
szeget. Az eset –-- sajnos nyomot ha-
gyott a köztünk levô viszonyban és az 
akkori  manager azt tanácsolta,hogy 
jobb lenne ha kimennénk az Otthonból, 
mert  ottan csak bajkeverôk vagyunk.   
Nejem hajlandó is volt erre, de én nem 
futamottam meg és a maradást vá-
lasztottam. Új szerzôdássel a kezünk-
ben, átköltöztünk a szomszédos tágas 
kétszobás villába és mint állatbarátok  
befogadtuk az ottmaradt kedves szür-
ke  macskát, Mucikát is.

Talán helyénvaló röviden szólni az 
Otthon mindennapi ügyeit intézô ma-
nagerekrôl is az itt töltött idônk alatt. 
Idejöveltelünkkori manager Miklós 
Ilona, igyekvô, szorgalmas, de a sza-
bályokat nem eléggé ismerô, a lakók-
kal kapcsolatot tartó, általánosan ked-
velt, bírálatokra azonban érzékeny  
személy volt. A lakobizottsági gyülé-
seken elég sok vitám volt vele a sza-
bályok betartásával és a költségve-
téssel kapcsolatban. Ô volt a kezde-
ményezôje az ellenem indított ügyvédi 
fenyegetésnek. Önként távozott az 
Otthonból. A második manager, Ballai 
Éva szakképzett, a szabályokat ismerô  
és betartó, elgondolásait végrehajtani 
akaró, az öreg-gondozási szervek ha-
ladó eszményeinek, módszereinek lel-
kes követôje volt. Alapvetôen kedves 
volt, jóllehet bizonyos  önmegtartosz-
kodással. A Boardal, fôleg annak el-
nökével nem volt jó viszonyban, ezért  
három éves szerzôdését  nem újították 
meg, pedig maradt volna. Munkavi-
szonyának a felmondása zavaros és 
méltatlan körülmények között történt. 
A harmadik, jelenlegi manager Gönye 
Judit, szintén képzett, halkszavú, a 
lakokkal kapcsolatot tartó, kedvelt 
személy. A lakók érdekeit, jólétét 
szolgáló érdemleges intézkedéseket 
tett, egyesek még megvalósulásra 
várnak.

Ha már a managerekrôl említést tet-
tem, elvárható, hogy az Igazgatósági 
Testület (Board) elnökeirôl sem feled-
kezzem meg. Idejövetelükkori (2006) 
elnök Goór Gyôrgy, vezetésben já-
ratos, kissé oligarchikus tendenciájú, 
önfontosságának tudatában levô, bírá-
latokat, változási javaslatokat nem 

könnyen elfogadó volt, de ha elfogadta, 
bocsánatot is tudott kérni. Hosszú 
ideig töltötte be az elnöki pozíciót. A 
2010–beli elnökválasztáskor új sze-
mély, Koronkay Klára került az el-
nöki székbe. Elôdje módszere és taná-
csai szerint irányította a Board és az 
Otthon ügyeit. Jónak mondható intéz-
kedései mellett nem volt toleráns a 
bírálatokra, kényes kérdésekre. A 
Board jelenlegi, 2016-ban választott 
elnökét Bakos Istvánt családbarátnak 
tekintjük. Remélhetôen a Board pasz-
szívnak tekintett tagjaival is megérteti 
a változó idôk szavait és a mai öregek 
gondolatait, szokásait, elvárásait, mert  
az idô változik és mi is változunk ben-
ne (tempora mutantur at nos mutamur  
in illis). A managerekrôl és a Board 
elnökeirôl szóló sûrített ismertetôt 
objektíven, harag és részlehajlás 
nelkül (sine ira et studio) tettem. A 
Board tagjairól  keveset mondhatok és 
a csak jót, vagy semmit elv alapján 
hallgatag maradok... Ritkán találkoz-
tunk, s csak az évi közgyülésen és azt 
követô vendégségen láthattuk, vagy 
beszélhettünk velük. A közgyûlésen a 
lakok hallgatagok maradtak, nem 
tettek fel kérdéseket, mert Klotild 
növér  annak idején ellenezte, mondva  
hogy az nem szokás és csak zavarná a 
Board munkáját. Ittlétünk elsô két 
évében én is betartottam a hallgatási 
szabályt, de a 2009–beli és az azt 
követô közgyûléseken felszólaltam, 
kérdéseket irányítottam a Boardhoz. 
Tettemet aztán követték a bátrabb 
lakók is és ma már elfogadott ténynek 
tekinthetô. Bakos István Prof, a je-
lenlegi elnök –- horribile dictu -– még 
bíztatja is a lakókat kérelmeik, pa-
naszaik elmondására, mert azok segít-
hetnek, iránytmutatók lehetnek a Bo-
ard munkájában. 

Emlékezetes marad számomra 2008. 
augusztusában Budapesten rendezett 
Nemzetközi Állatszaporodási Kong-
resszuson (ICAR) való részvételem. 
Sajnálatomra, Aranka nem vállalta a 
hosszú utat, de engem aggódások 
közepette elengedett. Beszámolót 90 
éves koromnál fogva nem vártak, de 
résztvettem az élénk szakmai viták-
ban, megbeszéléseken, egyik ausztrál  
kollégám szerint égve tartottam a 
fáklyát.  Megtiszteltetés volt számom-
ra szakmai munkám  elismeréseként, 
a Magyar Szaporodásbiológiai Tár-
saság Hetzel emlékérme, amit a 
kongresszus ünnepélyes záró ülésén  
az elnök adott át.       

Budapesti tartozkodásom alatt  mele-
petés volt számomra, hogy a Duna 
Televízió meghívott interjúra, de csak 
egy rutin kívánság kosár csevegésre 
került sor. Mennyire másabb, szakmá-
bavágó volt a Duna TV által 14 évvel 
azelôtt, 80 éves koromban készült 
interjú. Budapesten töltött két hét 
után ellátogattam Erdélybe, szülôvá-
rosomba  Marosvásárhelyre és nagy-
szüleim falvaiba, felfrissíteni gyerek-
kori emlékeimet, a síroknál leróni 
kegyeletemet és felkeresni még rám 
emlékezô rokont és ismeröst.

Az erdélyi látogatás után  Sydney felé 
vettem az útirányt, ahová szerencsé-
sen --- Aranka örömére ---, épen egy 
darabban megérkeztem. Jó volt az 
európai nyárból vissztérni a sydneyi 
tavaszba, fôleg érezni Aranka szeretet-
teljes, önzetlen gondoskodását. Némi 
pihenô után következtek távollétemben 
elmaradt feladatok: válaszadás leve-
lekre, megkeresések, szakmai közle-
mények referálása, disszertáció bírá-
lata és egyebek. 

(Folytatjuk)

Mély fájdalommal de Isten akaratát 
elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett Férj, 

Édesapa  és Nagypapa 

Jandó Gyula
2017. január 1-jén, életének 92. évében 

Melbourneben elhunyt.
Gyászolják felesége Julianna 

és az egész család Ausztráliában 
valamint Magyarországon.

NYUGODJON BÉKÉBEN

Gyászjelentés
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Kedves Barátom!
A múltkor említettem, hogy 2017. 

január 4 és 9 között Sydneyben leszek 
a XVI. Ausztráliai Magyar Kulturális 
Találkozón („Találkozó”). Az ese-
ménysorozat egyes elôadásai több-
nyire az Új Dél Wales-i Egyetem terü-
letén Randwick kerületben rendezték. 
Nos, tegnap érkeztem vissza és nagy 
örömmel írhatom, hogy igazán nagy-
szerû élményekkel gazdagodtam. 
Nem csupán a személyes barátaimmal 
való régen várt találkozásokra utalok, 
hanem a Találkozó elôadásaira, ese-
ményeire gondolok, azok bensôséges 
baráti hangulatára, az emberek ked-
vességére, mely összességében való-
ban maradandó élményt nyújtott. 

Emlékszel? Korábban többször mon-
dogattam, hogy bizonyos látható és 
láthatatlan kötelékek, akarva-akarat-
lanul, szoros emberi kapcsolatokat te-
remthetnek. Hát ez a Találkozó is 
ilyen volt. A megjelent többszász 
résztvevô (látható) szemébôl, a köl-
csönös lelki forrásból táplálkozó kö-
tödés (láthatatlan) jött létre.  

Az elmúlt hat nap alatt, Ausztrália 
legtöbb államából, Új-Zealandról Ma-
gyarországról, Olaszországból, sôt 
közvetve Kanadából és Braziliából is 
érkeztek honfitársak, hogy közösen 
ünnepeljük anyanyelvünk különleges 
szépségét, a magyar tudományos 
eredményeket, mûvészeti kincseinket, 
valamint történelmi hagyományaink 
kulturális örökségünk sokszínûségét. 

Úgyis mondhatnám, hogy hat napra 
ünneplôbe öltöztünk: „Vannak, akik 
nem csak használják, hanem viselik is 
a nyelvet, mint egy ünnepi ruhát, hogy 
mások is megcsodálhassák, mert a 
nyelvnek, ennek a gyönyörû szôttes-
nek közösségre van szüksége. Annál 

Hon. Nick Greiner Rozgonyi Magdi Prof. Amedeo di Francesco Bárány Márta Patay Ferenc

Levél a XVI. Ausztráliai Magyar 

szebb, minél többen viselik, és szôvik 
bele a saját gondolataikat.” (Balog 
Zoltán)

Node tudom, hogy nagyon kíváncsian 
várod a részletes beszámolóm, tehát 
bár nagyon röviden, de szeretném 
enyhíteni a kíváncsiságod okozta tü-
relmetlenséget. 

Szerdán, január 4-én a választékosan 
összeállított nyitókoncert elôtt az álló-
fogadás alkalmával találkozhattak a 
régi és új barátok, ismerôsök. Másnap 
reggel Dr Sai-Halász Pál és Csontos 
János elôadásán, korunk pénzügyi-
gazdasági és szociológia kérdéseirôl 
szóló beszélgetéssel kezdôdött a Ta-
lálkozó elôadás-sorozata. Aznap dél-
után Dr Hangay György, az ausztráliai 
magyarság történelmét összefogló ér-
dekes elôadását hallgathattuk, majd 
estére László Attila és Ditke könnyû-
zenei koncertjén szórakozhatott a kö-
zönség.

„Aki korán kel, aranyat lel”, mondja a 
népi mondás. Ezt a népi mondást lát-
szott igazolni, hogy a szellemi kincs-
keresôk péntek kora reggelén rábuk-
kanhattak egy különleges kincses lá-
dára. A Budapestrôl érkezett Pál Feri 
Atya áldásként szórta ránk a hit, a 
szellem kincsestárházából az élettel 
való elégedettségérzés kincseit. Feri 
Atya karizmatikus (merthogy Feri 
Atya a karjait sem hagyta nyugodni) 
elôadása után, Hunyadi Irén tartott 
beszámolót Dr Pálffy György kutatási 
eredményeirôl, bemuatva az elmúlt 
évszázadban (1905-2005 között) élt és 
tevékenykedett magyar/vagy magyar 
származású Nobel-díjban részesült 
személyeket. 

Ezt követôen az irodalom szerelme-
seinek „Szép szavak ládafiából…” ci-
mû irodalmi-zenés elôadást mutattam 

be. A lelkesen kitartó közönség örö-
mére Olaszországból velünk volt a 
világhírû irodalomtörténész pro-
fesszor Amedeo Di Francesco, aki a 
nápolyi egyetemen olasz diákoknak 
magyar irodalomból tart elôadásokat.

 Az irodalmi mûsorok lektorálásával, 
szakmai tanácsokkal nagymértékben 
járult hozzá az elôadások minôségi ér-
tékéhez. A mûsorban ugyancsak részt 
vett Gyôr város zenei büszkesége, a 
világszinvonalon játszó Hangraforgó 
Együttes. Bizonyára jól emlékszel 
Ilosvay-Egyed Katalinra, aki önként 
jelentkezett szereplésre és nagysze-
rûen olvasott fel egy 1788-ban kelte-
zett magánlevél szöveget. Azt gondo-
lom, hogy a közremûködôk és a kö-
zönség együtt utaztak a mûsor érzel-
mi-szellemi-zenei „hullámvasútján”.

A „hullámvasút” után igen sok vál-
lalkozó kedvû, fáradhatatlan örökifjú 
még idôben elérhette a nap legizgal-
masabb esti-éjszakai eseményét je-
lentô hajókirándulás színhelyét. Syd-
ney csodaszép belsô kikötôjében rájuk 
várt az esti hajó amely késô éjjelig 
szórakoztatta a kirándulás résztve-
vôit.

Az eseménydús Találkozó szombaton 
reggel kettôs színhelyen folytatódott. 
Egyrészt a Punchbowl-ban lévô Ma-
gyar Házban, magyar tanároknak  
Kory Katalin és a Hangraforgó Együt-
tes tartott zenei-nyelvi foglalkozást, 
másrészrôl az egyetemen, egy iro-
dalmi beszélgetés keretében, Patay 
Ferenc barátunk beszélgetett a Ma-
gyarországon széles körben ismert 
kortárs költô, író, filmrendezô Csontos 
Jánossal valamint a már említett pro-
fesszor Amedeo Di Francescoval. A 
beszélgetés során Gáspár András 
mély gondolatiságot sugalló vers-

Állófogadás az elsô nap

Fekete Ildikó tojásfestô és Maucha Katalin gyöngyfûzô

Ökumenikus Istentisztelet

Hangraforgó Együttes
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Potápi Árpád János Dr. Papp Éva László AttilaCsontos János
Dr. Kapantzian Artúr

Kulturális Találkozóról
mondása mágnesként tartotta az 
irodalomkedvelô közönséget a te-
remben.

Kevesen ismerték hazánknak az 
Egyesült Nemzetek Szövettsége által 
elfogadott világörökséghez tartozó 
tájai nevezetességeit, amelyekrôl 
szombaton délután Dr Papp Éva 
tartott lebilincselôen érdekes elôadást. 
Az elôadást követô pár órányi meg-
érdemelt pihenô után frissen jelen-
hettünk meg a Queenslandból érkezett 
színtársulat elôadásán. A színtársulat 
minden tagját elismerés illeti, hiszen 
mindössze pár órányi elôkészület után, 
leküzdve a hiányosságokat fergeteges 
sikert arattak. A NIDA Játékházban 
Tamási Áron, Hullámzó vôlegény ci-
mû színjáték zárójelenete után a mint-
egy 300 lelkes közönöség szünni nem 
akaró vastapssal jutalmazta a tár-
sulatot.

Az utolsó eseménydús nap vasár-
napra esett. Strathfield kerületben 
lévô Unitárius Templomban tartott 
ökumenikus istentiszteletrôl talán 
annyit, hogy életem egyik legszebb él-
ményeként kívánom ôrizni az emlé-
keimben. Hálásan köszönöm az isten-
tisztelet vezetôinek Nt Péterffy Kund-
nak, Lédeczi Dénesnek Fr. és Pál Feri 
Atyának, valamint a közremûködôknek: 
László Attilának, a Hangraforgó 
Együttesnek és Gáspár Andrásnak.

Nem hagyható figyelmen kívül a ja-
nuár 4 és 8 között minden nap reggel 
10 és délután 5 között az egyetemen 
tartott Táncszeminárium foglalkozá-
sok a magyarországi Baranyai Bar-
bara és Szabados Tamás néptánc mû-
vészek vezetésével, valamint ugyan-
csak ezeken a napokon a közeli Regent 
Hotelben rendszeresen rendezett 
Táncház esték, amikor a Transyl-
vaniacs zenekar szolgálta a talp-
alávalót.

Idôközben megérkezett a magyar 
kormányküldöttség, Potápi Árpád 
János a nemzetpolitikáért felelôs 
államtitkár vezetésével. 

A zárókoncert ismét az egyetem ter-
mészettudományi elôadótermében 
volt, ahol a kontinensnyi szigetország 

egyes államaiból érkezett ének-, zene- 
és táncmûvészek szórakoztatták az 
együttérzés örömétôl fáradhatatlanná 
vált közönséget.

Amint olvashatod, kedves Barátom, a 
Találkozó nagyon érdekes, de még-
inkább értékes elôadásokat eredmé-
nyezett. A régi barátok ismét talál-
kozhattak, új barátságok szövôd-
hettek.

A Találkozó végsô eseményére hét-
fôn este egy a belvárosban lévô görög 
étteremben került sor a támogatók, 
védnökök tiszteletére rendezett va-
csora keretében. 

A szervezôket megilletô köszönetek, 
valamint egy, a melbournei közösségi 
vezetô részére átnyujtott elismerô 
oklevél,  és egyéni jutalmazásokat ki-
sérô együttérzô tapsvihar közepette 
fogyasztottuk el és még meg is öntöz-
tem vörös borral az ízletes vacsorát. 
Kitûnô hangulatban, jókedéllyel szár-
nyaló hazafias lélekkel a legközelebbi 
találkozás reményében vehettünk 
egymástól búcsút.

A Találkozó rendszeresen három-
évente ismétlôdô magyar közösségi 
megmozdulás, az együvé tartozás ér-
zése, barátságok ébrentartása, terem-
tése vagyis az ausztráliai magyar 
közösség erôsítése érdekében történik 
immár 16. alkalommal. A távolság ke-
gyetlenségérôl hírhedt szigetország-
ban, körülvéve idegen nyelvek 
óceánjától, mint hajótöröttnek kivilágí-
tott mentôcsónak, ezek a találkozók 
mutathatnak irányt, reményt a lehet-
séges szárazföld elérésére azaz a fenn-
maradásunk lehetôségére. Ezeken a 
találkozókon elômozdítjuk anyanyel-
vünk, kulturális, mûvészeti és tudo-
mányos értékeink, azaz magyarság-
tudatunk megtartását, átmentését a 
következô nemzedék számára.  

Jól tudjuk, ezek a találkozók min-
denkor önzetlen önkénteseink áldoza-
tos munkája eredményeként, továbbá 
egyének, kisközösségek, csoportok, az 
ausztráliai és a magyar állam anyagi 
támogatásával valósulhat meg. 

A Sydney-i közösség méltán lehet 

büszke a Találkozó szervezôire, hiszen 
a szervezés, az elôadások lebonyolítása, 
az egyes szereplôk megkeresése és a 
fellépések összehangolása alapján a 
Szervezô Bizottság tagjait, az egyéni 
felvállalások szerint, de ôszinte há-
latelt elismerés illeti. 

Bizonyára olvashatsz majd kritikus, 
esetleg rosszalló megjegyzéseket is a 
Találkozóról, hiszen felületesen ítél-
kezôk mindenkor akadnak. Tudod, 
erre csak azt mondanám, hogy talán 
éppen az „elégedetlen-elégedettség” 
lehet az emberi fejlôdés hajtóereje. 
Egyrészt törekedni kell az egyéni 
képesség fejlesztésére, a körülöttünk 
lévô dolgok, jelenségek jobbá tételére, 
de ugyanakkor mások puszta létét, 
milyenségét a dolgok független mi-
voltát el kellene fogadnunk úgy, ahogy 
léteznek vagy megjelennek. Ha jól 
értelmeztem, erre tanít minket Feri 
Atya is.

Elismerem, én sem lehetek teljesen 
tárgyilagos, hiszen a személyek, dol-
gok, események azaz a világ megíté-
lése ritkán mondható tárgyilagosnak. 
Ez sokkal nehezebb, mint személyes 
véleményt mondani. József Attila így 
fogalmazta meg a tárgyilagosság fel-
tételét: 

„Az meglett ember, akinek
szívében nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor - ezért ôrzi meg,
ki nem istene és nem papja
se magának, sem senkinek.” 

(Eszmélet)
Végezetül szeretnék feltenni egy kér-

dést: mit gondolsz, a Találkozó részt-
vevôinek milyen maradandó élményük 
lehetne, ha ez a Találkozó elmaradt 
volna? Ezzel a gondolattal zárom a 
levelem és remélem legközelebb, 
2020-ban már te is velünk leszel Bris-
bane-ben. 

Várva a mielôbbi válaszod, barátság-
gal,

Melbourne, 2017. január 12. 

(Dr Kapantzian Artúr)

A Gálakoncert táncosai

Potápi Árpád János és Rozgonyi Magdi

Szinházi est

Magyarországról érkezett néptánc mûvészek



Képeskönyvbe illô hóvihar után téblá-
bolunk a felismerhetetlenné vált tájban. 
Vakítóan süt a nap, az emberek gyana-
kodva szállingóznak elô menedékhelyük-
rôl, még nem merészkednek messzire. 
Nincsenek országutak, sem járdák, sem 
ösvények: a két napig tomboló viharban 
elvesztek a vonatkoztatási pontok a hó 
alatt.

Egybe mégis belebotlunk, amikor átfúr-
juk magunkat a tó partján feltorlódott 
hóbarikádon. Máskülönben, ha most nyár 
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volna, és átlátható terepviszonyok, valószí-
nûleg simán elmennénk mellette. Szégyen-
lôsen húzza meg magát a fenyôligetben, a 
tóparti sétány mellett a gránitsziklára rög-
zített bronztábla, amelyen szakállas, idô-
södô úriember arcképe látható, alatta 
szlovák felirat. Vagy magyar. De legin-
kább szlovákmagyar: Jozef Szentiványi 
1817–1905. V roku 1872 zaloil osadu trbské 
Pleso –-- 2013.Azaz: Szentiványi József 
(1817–1905) 1872-ben megalapította Strbs-
ké Pleso települést.

 A tátrai turizmusmegalapozója volt
Inkább az örömnek, mint a siránkozásnak 

volna helye, mondhatnánk, hiszen Szlová-
kia kitüntetett idegenforgalmi központjá-
ban végre emléktáblát kaphatott egy ma-
gyar földbirtokos is. Akinek a nevét 
legalább félig sikerült leírni úgy, ahogy 
kétszáz éve bevezették az anyakönyvbe -– 
azért a kis jozefozásért már igazán nem 
illendô szót emelni. Azért meg, hogy 1872-
ben egy Szentiványi akkor sem alapított 
volna trbské Pleso néven települést, ha 
pisztolyt szorítanak a homlokához, már 
igazán nem is érdemes szót emelni.

A Csorba-tó emlékeztet az Isonzó folyóra: 
sport --- és természetszeretô magyarok 
ezrei rándulnak ki minden évben ide is, 

A Csorba-tó szörnyei
 HOGYAN LETT SZLOVÁK HÔS A TÁTRA MAGYAR URA?

oda is –- éppen ezekben a hetekben is --–, 
hogy önfeledten átadják magukat a síelés-
nek, szánkózásnak, snowboardozásnak 
vagy az Isonzón a raftingolásnak, anélkül, 
hogy tisztában volnának a vidék magyar 
vonatkozásaival. Többek között azzal, 
hogy egy évvel azután, hogy Jozef megala-
pította trbské Plesót, a közeli Stary Smo-
kovecen (akkori nevén: Tátrafüreden) 
megalakult a Magyarországi Kárpát 
Egyesület (MKE), az ország elsô turistae-
gyesülete, hogy tagjai nekilássanak a 
Tátra és a Kárpátok más részei feltérké-
pezésének, tudományos feltárásának, tú-
raösvényei, menedékházai, közlekedése 
kiépítésének –-- többek között az említett 
úriember hathatós közremûködésével.

Egyszóval, hogy megteremtsék az alap-
jait mindannak, amit magas hegyi polgár-
ságnak, mûvelt és humánus turistaságnak 
–-- talán örökre elveszett létformának -– 
nevezhetünk. A mai kirándulók is ezeknek 
az ösvényeknek a nyomvonalain haladnak, 
sörüket, gôzgombócukat az MKE tagjai 
által épített turistaházak alapjaira épített 
(vagy még ma is álló) „chatákban” fo-
gyaszthatják el.

Ehhez persze kellett egy Szentiványi Jó-
zsef is, a gömöri nemes, aki elôször is 

megváltotta a közbirtokosságtól a Csorba 
település határában fekvô, ezért régen -– 
helyesen –-- Csorbai-tónak hívott és a kör-
nyezô területeket, egyszersmind megaka-
dályozva, hogy a derék szlovák parasztok 
lecsapolják a Tátra egyik legnagyobb ten-
gerszemét, és juhlegelôt csináljanak be-
lôle. Majd megépíttette a tó partján az elsô 
menedékházat, hogy hamarosan újabbak 
és újabbak emelkedjenek ki a tátrai va-
donból, megnyitotta a birtokot a turisták 
elôtt, támogatta az infrastruktúra kiépíté-
sét, míg Darányi Ignác földmûvelésügyi 
miniszter meg nem vásárolta az állam 
számára a területet 1901-ben.

Ekkor született meg a magyar (és termé-
szetesen szepességi cipszer) turistaság 
Csorbai-tava –-- de igen hamar, már ka-
maszkorában, 1918-ban be is fejezôdött 
pályafutása…

A befagyott tavat és a mindenre elszánt 
sífutókat elkerülve visszacsúszkálunk tó-
parti szállodánkba: az egykor Auguszta 
fôhercegnérôl elnevezett, ma már az 1945 
utáni asztmakórház nevét viselô, kívülrôl 
azért most is monarchiás eleganciát su-
gárzó hotelbe. Belülrôl kissé más a helyzet 
az eleganciával: három napig bírjuk ide-
gekkel, hogy reggel 7-tôl este 10-ig hideg-
burkoló brigád zúzza ütvefúrójával a be-
tont, keverje a csemperagasztót. Gustáv 
Husák és a csehszlovák szocializmus szel-
leme még mindig ott lebeg sok tátrai ven-
déglátóhely felett.

A csatazajban most mindenesetre talá-
lomra fölütjük itt is, ott is a Csorbai-tóval 
foglalkozó újságcikkeket az interneten, az 
Arcanum Digitális Tudománytár kimerít-
hetetlen gyûjteményét böngészve. A napi-
lapok lelkes beszámolóiból lassan kirajzo-
lódik mindaz, amirôl a magyarok ma már 
szégyenletesen keveset tudnak.

A Budapesti Hírlap 1883-ban például lel-
kesen számol be a szenzációról, egy ifjú 
házaspárról, aki nem mindennapi teljesít-
ményével felkeltette a fürdôzô közönség 
figyelmét: „Vándor József postatiszt és 
neje, a költôi mûködésérôl is ismeretes 
Szokolay Hermin urhölgy... a napokban 
megmászta a »Tengerszem-csúcs«-ot. Az 
idô a legkedvezôbb volt s az egész környék 
képe derült vala, úgy a galíciai, mint a 
szepesi oldal felôl. A Csorbai-tótól reggeli 
5 órakor indultak s fél 11 órakor érkeztek 
meg a csúcsra.” A Tengerszem-csúcsnak 
lesz egy talán még Józsefnél és Herminnél 
is híresebb megmászója, de rá még vissza-
térünk.
Átírt emlékezet
A lapokból megtudjuk, hogy 1880-ban 

telepítették a tóba az elsô pisztrángokat; és 
hogy a néhány éve még csak a vadorzók, 
aranyásók és szénégetôk által ismert táj 
villámgyors karrierbe kezd. 1896-ra, a 
millennium évére elkészül a fogaskerekû 
vasút, hogy ontsa magából a pihenni, ki-
rándulni, hegyeket meghódítani és gyó-
gyulni vágyókat.

A Csorbai-tó a Magyar Királyság fontos 
fürdôhelyévé válik, ahová jöhetnek „mind-
azok, kik a nyári nagy meleg elôl mene-
külni, vagy a városok poros, inficziált és 
bûzös légkörét tiszta, illatos és egészséges 
levegôvel felcserélni, vagy az alföld malá-
riás emanátióit kikerülni akarják”, de 
jöhetnek gyomorpanaszosok, idegbetegek, 
súlyos betegségbôl lábadozók is. Itt, a par-
ti Nagyszállóban kúrálja magát Ady End-
re és Bartók Béla is, és télen a kristály-
tiszta vizû tó jegét Bécsig, Ferenc József 
császár és király konyhájáig, de még Ber-
linig és Boroszlóig is fuvarozzák.

Évrôl évre több híresség keresi fel 
Szentiványi József nagylelkûen megnyi-
tott birodalmát: „A múlt héten a lapok 
elragadtatással írták, hogy Izabella m. k. 
herczegné a Csorbai-tavon csolnakázott és 
a czigány egy másik csónakon a fenséges 
asszonynak a »Ritka búza« czímû magyar 
dalt húzta” – tudósít 1902-ben a Borsszem 
Jankó. Ferenc József maga is Szentiványi 
vendége lett volna, ha a látogatás elôtti 

napon egy anarchista meg nem gyilkolja 
Erzsébet királynét egy másik tónál: Genf-
ben. 1913-ban kopaszodó, metszô tekintetû 
úriember, bizonyos Vlagyimir Iljics Ulja-
nov, vagyis a számûzött Lenin kapaszkodik 
fel Galícia felôl a Tengerszem-csúcsra 
(mai nevén: Rysy), mely teljesítmény még 
fél évszázaddal késôbb is nagy visszhangot 
vált ki, de erre is visszatérünk.

Amikor a legpezsgôbb a tátrai társas élet, 
az már a haláltánc kezdete. „…az egész téli 
Tátra tele van skizô katonákkal. Egyes 
osztagok magasan, a Zöld-tó körül tanyáz-
nak, mások a csorbai és poprádi tavaknál, 
katonai telepekké átalakított turistahá-
zakban élik a téli sport vidám életét” -– írja 
Az Est 1916 februárjában, az elsô világhá-
ború kellôs közepén, ezzel némiképp meg-
kérdôjelezve a hegyi harcászati kiképzés 
alatt álló, majd a dél-tiroli havasokba átdo-
bott katonák vidám életét.

S amikortól a Józsefek „Jozefek” lesznek, 
és a Csorbai-tó trbské Plesóvá avanzsál, a 
magyar lapok egyre szûkszavúbbá válnak. 
Tudósítanak a tó jegén rendezett nemzet-
közi hoki- és mûkorcsolya-bajnokságokról, 
1930-ban kárörvendve az itt megrendezett 
kisantant-tanácskozásról, amelynek során 
a felek szinte semmirôl nem tudnak mege-
gyezni; 1938 decemberében „a szlovák 
kormány dr. Tiso elnöklésével szakadatlan 
tanácskozást folytat részben Csorba-tón, 
részben Tátralomnicon, fôleg a magyar 
területek visszacsatolása által elôidézett 
idôszerû kérdésekrôl”.

Aztán más kérdések lesznek idôszerûek 
a tengerszem partvidékén. Ahmadulin, a 
tatár eredetû partizánparancsnok, a Ma-
gas Tátra fedônevû brigád vezetôje két 
hétig tartja csapatával a Csorbai-tó kör-
nyékét a németek ellen: „…a néhai tatár 
dúlók kései unokája itt védte az itteni 
parasztok és polgárok biztonságát, harcolt 
szabadságukért. Nem is tudta, hogy így 
teszi jóvá Batu kan harcosainak vétkeit”- 
– von érdekes párhuzamot a csehszlovákiai 
magyar lap, A Hét 1958-ban. Ugyancsak 
innen tudjuk meg, hogy 1974-ben már „ti-
zennyolcadszor gyûltek össze a fiatalok a 
csorbai réteken.

Hogy megmásszák a 2499 méter magas 
Rysy-csúcsot. Hagyomány ez már a cseh-
szlovák ifjúsági mozgalom életében. Itt 
találkoznak Csehszlovákia s a többi szocia-
lista ország fiataljai, hogy hódoljanak V. I. 
Lenin emlékének. Lenin 1913 augusztusá-
ban, amikor a lengyelországi Poroninban 
tartózkodott, szintén megmászta a Rysyt: 
errôl a csúcson elhelyezett emléktábla is 
tanúskodik.” Csakhogy néhány éve mindig 
akad valaki, aki megelôzi a kommunista 
ifjakat: „…egy hatvanéves bácsi már reg-
gel négy órakor ott állt az emléktábla 
elôtt”. Talán Vándor József postatiszt 
nyughatatlan szelleme…

A Tátra ôslakói és vándorai évszázadokig 
tündérekkel, hegyeket morzsoló óriások-
kal, fortélyos szörnyekkel népesítették be 
a nehezen elérhetô tengerszemeket. A ma 
már „szlovákos” Szentiványi József, a „ré-
gi táblabírák nemes fajtájának egyik 
utolsó példánya” – mint írja róla ifjabbik 
Wlassics Gyula 1905-ben, Szentiványi ha-
lálakor --–, az európai hírû gömöri birto-
kos, aki mindig is vendégszeretetérôl volt 
híres, olyannyira, hogy még a Felvidéken 
bóklászó Petôfit is vendégül látta, annak 
ellenére, hogy a költôre „kissé neheztelt, a 
miért az alföldi rónaságot fölébe helyezte 
a Kárpátok fenyvesekkel vadregényes tá-
jának, s a csorbai tóért minden áldozatra 
kész Józsi bácsi sehogysem tudta megbo-
csátani, hogy valaki csak csodálja, ámde 
ne szeresse a Tátravidék égbenyúló bérc-
zeit” –-- egyszóval ez a Szentiványi József 
alapozta meg a mai Tátra turizmusát, 
természetjáró kultúráját.

Ha a Csorbai-tó vizén csónakázunk, vagy 
a derékig érô havat tapossuk, gondoljunk 
erre, és csak magunkban zsörtölôdjünk, 
hogy a parti sétány diszkrét zugában 
újabb szlovák hôssel gyarapodott a pan-
teon!

Margittai Gábor
(Magyar Idôk)

Szentiványi József 
emléktáblája.
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Elbizonytalanodtam, hogy én tényleg 
top 25-ös játékos vagyok-e, valóban ott 
van-e a helyem, mi lehet a következô 
célom? Ezeket tisztázni kell magam-
ban. Az elmúlt idôszakban elég negatív 
és türelmetlen voltam magammal 
szemben. Újra vissza kell találnom a 
pozitív gondolkodáshoz. Most az a 
legfontosabb, hogy türelemmel visz-
szataláljak ahhoz a Timihez, aki tavaly 
olyan jól tudott játszani, összeszedjem 
magam, tudjak bízni a játékomban. Ha 
ez sikerül, akkor újra jönnek majd az 
eredmények.

Három fontos szavam van, a munka, 
a fegyelem és a türelem.

Az elsô kettôvel nincs gond, a türelem 
és a hit, ami segíteni fog átlendülni 
ezen az idôszakon” – magyarázta Ba-
bos Tímea az Origónak.

Az egyéniben tehát nincs már ma-
gyar az idei Australian Openen, de a 
párosban még lehet maradandót al-
kotni, igaz a Williams nôvérek ellen 
nem lesz könnyû.

Siklós Erik
(Origó)

Open óta elveszítettem picit a fonalat. 
Rengeteget készülök és edzek, de 
sajnos most hullámvölgy van. Nem a 
játékommal van a baj.

Az utóbbi idôben elég negatív vagyok, 
pedig az edzéseken egyre jobban 
megy a játék.

A mai meccs is csak egy kínszenvedés 
volt. Annyira izgultam és annyira 
leblokkoltam. Nem tudtam mit tenni, 
sajnos.”

Babos kicsit késôbb helyszíni tu-
dósítónknak is nyilatkozott. „Volt idôm 
lenyugodni a meccs óta, most már mo-
solyogni is tudok, ez a legegyszerûbb 
módja, hogy túltegyem magam a ve-
reségen. Nagyjából kisírtam magam. 
Nehéz bármit is mondani, mert nem a 
teniszrôl volt szó ezen a meccsen.

Sajnos az elmúlt idôszakban sem a 
tenisszel volt a probléma.

Nagyon jól sikerült a felkészülésem, 
rengeteget edzettem és fejlôdtem 
minden téren, de ahogy elkezdôdött a 
szezon, úgy izgultam, mint már két 
éve nem. Tehát ez egy régi szituáció, 
elég izgulós játékos voltam 
mindig.”„Meg kell tanulnom kezelni 
azt, amit elértem, hogy egy nagyon 
komoly szintre jutottam a teniszben.

Babos kiesett, majd 
kiöntötte a szívét

Elmarad Serena Williams és Babos 
Tímea találkozója az Australian Open 
egyéni 3. fordulójában. A 22-szeres 
Grand Slam-bajnok amerikai teni-
szezônô nem okozott meglepetést, vi-
szont a 25. kiemelt magyar elbukott az 
ugyancsak amerikai Nicole Gibbs 
ellen (7:6, 6:4), mert a saját démonaival 
nem tudott megküzdeni. Azt mondta, 
mostanában elég negatív, és meg kell 
tanulnia kezelnie azt, hogy jó teniszezô 
lett.

A világranglistán elfoglalt helyezés 
alapján mindenképp Babos Tímea volt 
az esélyese a 64 közé kerülésért 
játszott találkozónak. Nicole Gibbs a 
92. a ranglistán, ahol a mi játékosunk a 
28., ez azért jelentôs különbség még 
akkor is, ha a mai nôi teniszben szinte 
bárki képes legyôzni a másikat egy 
adott napon. Az elôjelek nem voltak 
biztatóak, mert Babos az idén még 
nem nyert meccset egyéniben, igaz, az 
amerikai sem csillogott a szezon elsô 
két hetében.

Nehéz úgy mérkôzést nyerni egy 
Grand Slamen, ha valaki a játéktudása 
harminc százalékát nyújtja, ráadásul 
az ellenfele nagyon stabil, ritkán ront, 
és megérzi, hogy van keresnivalója. 
Nagyjából ez történt az 1 óra 42 perces 
találkozón, ami után Babos Tímea ér-
tékelte harmincszázalékosra a pro-

dukcióját. Küzdött becsülettel, próbál-
kozott, de túl sok volt a ki nem 
kényszerített hiba és a bizonytalanság, 
a rossz döntés a játékában.

Az elsô játszmában 1:3-ról kapasz-
kodott, és akkor mutatott is valamit 
abból, ami az elitbe juttatta tavaly. 
Sajnos az ilyen periódusok néhány 
percig tartottak csak. Így is volt esély 
a gyôzelemre, de a szettet záró rövi-
dítésben 2:1, saját adogatásnál megint 
jött a hullámvölgy. A második játsz-
mában elôbb 0:40-rôl hozta a szerváját, 
majd ô brékelt (3:2), de ez sem 
nyugtatta meg: rögtön 3:3 lett, és 
érezhetôen egyre jobban elbizonytala-
nodott. A melbourne-i kánikulában, 
tucatnyi magyar szurkoló biztatása 
közepette egy döntô szettben bármi 
megtörténhetett volna, de egyenlítés 
hiányában ezt már soha nem tudjuk 
meg. Gibbs tudta, az a biztos, ha le-
zárja a mérkôzést, és ez a terve si-
került is, 7:6, 6:4-re gyôzött.

Izgultam, leblokkoltam, 
gödörben vagyok

A saját honlapján Babos így nyi-
latkozott rögtön a meccs után: 
„Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég 
nagy gödörben vagyok. A tavalyi US 

Fa Nándort méltatják: feltette Magyarországot 
az óceáni vitorlázás térképére

Fa Nándor feltette Magyarországot az óceáni vitorlázás térképére azzal, hogy 
január 9-én ötödik alkalommal érte el a Horn-fokot – szóltak elismerôen a 
magyar hajós teljesítményérôl francia szakemberek Varga Lajos szerint.

Az M4 Sport Sportreggeli címû mûsorában Varga Lajos a Spirit of Hungary 
Team képviseletében a dicsérô szavak mellett azt is elmondta, hogy Fa Nándor 
már megtette a táv háromnegyedét, és a nyolcadik helyen halad a Vendée 
Globe földkerülô versenyen.

A 40 ezer kilométernyi össztávból 8-9 ezer kilométer vár még rá, ám azt nem 
lehet megjósolni, ezt hány nap alatt sikerül teljesítenie, mert mindennap meg 
kell küzdenie az egyedülléttel és a nehéz körülményekkel. 

„Lehet hátrébb és elôrébb is kerülni, kérdés, hogy a változatos szélviszonyok 
között hogyan tudja megtalálni a legjobb szélhullámot” - vélekedett Varga 
Lajos, aki hozzátette, a fizikai felkészültség mellett a vitorlázásban is nagy 
szerepe van a mentális állapotnak, mert sok minden fejben dôl el.

Ha nincs szél, el kell viselni azt a mentális terhelést, azt a stresszes állapotot, 
amit az okoz, hogy a rossz frontok miatt az ember szinte helyben jár” - mondta 
Varga Lajos.

Elhangzott, hogy Fa Nándor a harmadik Vendée Globe versenyére remekül 
felkészítette a hazai fejlesztésû és építésû Spirit of Hungary nevû hajót, ám a 
körülményekre nem lehet felkészülni - különösen igaz ez egy olyan versenyzôre, 
akinek hazája nem rendelkezik óceánnal.

A lebonyolításról Varga Lajos kiemelte, hogy a versenyzôk biztonsága 
érdekében határozottan meghúzták a jéghatárt, jéghegyek közelébe nem 
mehetnek a résztvevôk, még ha arra rövidebb is lenne az út, és erre 
folyamatosan figyelmeztetik ôket.

„A technika és a sportág maga is fejlôdik, ezért várhatóan öt napot javítani 
fognak az eddigi rekordon a leggyorsabbak” - véli Varga Lajos, ám azt, hogy Fa 
Nándor hány nap múlva ér célba, nehéz megbecsülni, a jóslás kategóriájába 
tartozna - jelezte.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A megdermdt láva-
folyam hasadékain elôtörô gáz és gôz-
felhôket, 2. 1410-ben, lengyel-litván 
seregek és német lovagrend között, 3. 
A mûselymet, 4. Stockholmban, 5. 
Sodronyhálóra felvitt gipszes mészha-
barcsból vagy cementhabarcsból, 6. 
Jordániai dinár, 7. Dániát és Svédor-
szágot, 8. Amerikából, 9. Rudolf fôher-
ceg, aki 1889-ben 31 éves korában 
barátnôjével együtt öngyilkos lett., 10. 
A germániumot.

E heti kérdéseink:
1. Kit neveztek a középkorban cape-

lanusnak?
2. Mit neveznek Corpus Domininak?
3. Melyik kaliforniai metropolisz 

épült negyvenhárom dombra?
4. Melyik magyar költô szerepelteti 

a fiát több versében is Lóci néven?
5. Hol honos a rózsasirály?
6. Ki volt az az 1889 és 1963 között élt 

Amelita Galli-Curci?
7. Melyik ország fôvárosa Freetown?
8. Melyik  - a balfi munkatáborban 

elhunyt - híres íronk regénye a Mint 
oldott kávé?

9. Ki írta a Szókimondó asszonyság 
c. - ma is gyakran játszott - színmû-
vet?

10. Mit nevezünk cavatinának? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
ENSZ az USA-hoz: Van egyáltalán 

bizonyítékuk, hogy az irakiak tömeg-
pusztító fegyverekkel rendelkeznek?

USA: Természetesen. Megôriztük a 
számlákat.

* * *
Az indián ül a tóparton és nézi, ahogy 

a felesége mossa a ruhákat a víze-
sésnél.

Egyszercsak egy nagy kô esik rá az 
asszonyra és agyonüti.

--- A fenébe! --- mondja az indián. --- A 
vízkô már megint tönkretette a mosó-
gépemet!

* * *
Két rendôr sétál a részlegük határá-

nál. Azt mondja az egyik:
--- Te, nézd már! Itt egy hulla!
--- Ne má, megint?
--- Az a sok munka, megvárni a 

helyszinelôket, a hallottkémet meg a 
papírmunka...

--- Te! Vigyük át a másik részlegbe.
Át is viszik, ahol pár óra múlva a 

másik részleg rendôrei arra járnak.
Megszólal az egyik.
--- Te azmeg! Ez a hulla visszajött!

* * *
--- Mi az abszolút szemtelenség?
--- ???
--- Törpétôl megkérdezni, hogy: „Mi 

leszel, ha nagy leszel?”.
* * *

Egy Harleys férfi motorozott a kali-
forniai tengerpart mentén, amikor vá-
ratlanul egy felhô került a feje fölé és 
egy mennydörgô hang szólalt meg:

 --- Azért mert te mindig hûséges 
voltál hozzám, teljesítem egy kívánsá-
godat. A motoros lehúzódott az úttest 
szélére és így válaszolt: 

–-- Építsél nekem egy hidat Kalifornia 
és Hawaii közé, hogy bármikor átugor-
hassak a szigetre.

Az Úr így szólt:
 --- A te kérésed igencsak anyagi dol-

gokra épül, gondold el, mekkora léte-
sítmény lenne. Az óceán aljára levinni 
a tartó oszlopokat, és az a rengeteg 
beton, aszfalt és acél. Természetfeletti 
dolognak vélnék. Én meg tudnám 
csinálni, de még nekem is nehéz lenne. 
Gondolkodj egy kicsit, hátha eszedbe 
jut valami más, amivel az emberiség 
jövôjét tudnád elôsegíteni. 

A motoros elég sokáig gondolkodott, 
végül így szólt:

--- Uram! Azt kívánom, hogy minden 
férfi megérthesse az asszonyokat. 
Tudni szeretném, hogy mire gondol-

Egyperces tudományMegoldhatták a természet egyik 
nagy rejtélyét

A gyilkos bálna nôstényei –-- a mind-
össze három emlôsfaj egyikeként --– 
egy bizonyos kort elérve menopauzán 
esnek át, majd a szaporodás befejezése 
után még hosszú életet élnek. Ezek az 
idôsebb, immár nem termékeny nôs-
tények alapvetô szerepet töltenek be a 
közösségben: segítenek a fiatalabb 
családtagoknak az élelem felkutatá-
sában, ezzel ínséges idôkben is bizto-
sítva túlélésüket. Ám az Exeteri Egye-
tem kutatóinak a Current Biology cí-
mû folyóiratban közölt cikke szerint 
annak, hogy az idôsebb nôstények fel-
adják reproduktív képességüket, leg-
alább annyi köze van az anyák és lá-
nyaik közti érdekütközéshez, mint a 
békés családi együttmûködéshez.

A frissen feltárt bizonyítékok szerint 
azoknak a gyilkosbálna-anyáknak, 
akik lánygyermekeik serdülése után 
is tovább szülik az újabb utódokat, na-
gyobb eséllyel pusztulnak el a kicsi-
nyeik. Ilyen feltételek mellett azt 
diktálja az evolúciós logika, hogy az 
idôsebb nôstények jobban járnak, ha 
lemondanak saját további szaporodá-
sukról, és inkább a fiatalabb család-
tagok boldogulásába fektetik erôiket.

Korábbi munkánk során feltártuk, 
miként segítenek az idôsebb nôstények 
a fiataloknak, de azt nem sikerült meg-
magyaráznunk, miért hagyják abba a 
szaporodást” –-- mondta el a kutatást 
irányító Darren Croft, az Exeteri 
Egyetem (Egyesült Királyság) munka-
társa. –-- Sok fajnál elôfordul, hogy a 
rangidôs nôstények vezetô szerepbe 
kerülnek, de ettôl még nem hagynak 
fel a szaporodással. A mostani megfi-
gyelések meggyôzô magyarázatot 
szolgáltatnak a gyilkos bálnáknál ta-
pasztalt egyedi jelenségre: az idôs 
nôstények egyszerûen alulmaradnak a 
reproduktív versenyben a saját lá-
nyaikkal szemben.”A gyilkos bálna 
nôstényei jellemzôen 15 évesen válnak 

ivaréretté, és bár a szaporodást életük 
negyedik, legkésôbb ötödik évtizedé-
ben befejezik, könnyûszerrel megérik 
a 90 éves vagy annál magasabb kort is. 
Az Exeteri és a Yorki Egyetem, va-
lamint a Bálnakutató Központ (Center 
for Whale Research) korábbi tanul-
mányai rámutattak arra, hogy az idô-
sebb, menopauzán átesett nôstények 
fontos vezetô szerepet játszanak kö-
zösségükben, amellyel családjuk ér-
dekeit szolgálják. Ám a velük vérro-
koni viszonyban álló fiatalabb nôsté-
nyek támogatása nem magyarázta 
meg kielégítôen, miért kell egyúttal 
saját szaporodásukról lemondaniuk.

Nem is olyan nagy a különbség 
ember és kardszárnyú delfin kö-
zött?
Mike Cant, az Exeteri Egyetem 

kutatója, valamint Rufus Johnstone, 
a Cambridge-i Egyetem munkatársa, 
akik a jelen tanulmányban is közre-
mûködtek, régebbi elméleti munká-
jukban amellett érveltek, hogy az em-
beri menopauza jelenségét érdemes 
lehet a generációk közti konfliktus 
szemszögébôl nézve magyarázni.

A „reproduktív konfliktus” elmélet 
feltevése szerint az ôsi emberi közös-
ségekben a nôk az életkor elôrehalad-
tával egyre szorosabb kapcsolatba 
kerültek a körülöttük élô csoportta-
gokkal, és ez a tendencia azt eredmé-
nyezte, hogy az idôsebb nôk számára 
evolúciós értelemben célszerûvé vált 
a további gyermekszülés helyett a kör-
nyezetük támogatására koncentrálni. 
A fiatal nôk ugyanakkor azzal jártak 
jobban, ha erôiket a szaporodási ver-
sengésre összpontosították. Cant és 
Johnstone késôbb felvetette, hogy ez 
az elmélet a gyilkos bálnákra is alkal-
mazható lehet.

Versengés helyett együttmûködés
A „reproduktív konfliktus” elmélet 

érvényességét ellenôrzendô Croft, 
Cant, Johnstone és munkatársaik 
egy a maga nemében egyedülálló, 
hosszú távú adatsort tekintettek át, 
amely a Csendes-óceán északnyugati 
vizeiben vadon élô gyilkosbálna-popu-
lációik alakulását követi. A megfigye-
léses adatok alátámasztották azt a 
hipotézist, hogy az idôsebb nôstények 
szorosabb kapcsolatban állnak rokoni 
csoportjukkal, mint a fiatalabbak.

A szerzôk a korábbi elméleti megfon-
tolásokra támaszkodva azt jósolták, 
hogy ez a generációk közti különbség 
olyan helyzetet eredményez, melyben 
ha az idôsebb és fiatalabb nôstények 
egyidejûleg szaporodnak, a szelekció 
azoknak a fiataloknak fog kedvezni, 
akik több energiát fektetnek a versen-
gésbe.

Az idôsebb nôi nemzedékek --– a leg-
fiatalabb ivarérett nôstények anyái és 
nagyanyái –-- azonban a jóslat értelmé-
ben jobban teszik, ha versengés he-
lyett inkább az együttmûködést, a se-
gítséget helyezik elôtérbe.

A csendes-óceáni gyilkos bálnák 43 
évnyi demográfiai adatai megerôsíteni 
látszanak ezeket a feltevéseket: ami-
kor anyák és lányaik egyidejûleg sza-
porodnak, az idôsebb generáció borjai 
1,7-szer nagyobb valószínûséggel 
pusztulnak el, mint a fiatalabb nôsté-
nyek utódai.

Evolúciósan elônyös tulajdonság
A tanulság mindebbôl az --– foglalja 

össze Croft –--, hogy a menopauza nem 

egyszerû véletlen, hanem evolúciósan 
elônyös tulajdonság, amelyet a családi 
csoporton belüli együttmûködés és ér-
dekütközés egymással ellentétes haj-
tóerôi alakítottak. A kutatás eredmé-
nyei segítenek a gyilkos bálnák túl-
éléséhez és szaporodási sikeréhez ve-
zetô tényezôk jobb megértésében, ami 
azért is lényeges, mert a vizsgálatba 
bevont populációk némelyike a kihalás 
szélén álló, súlyosan veszélyeztetett 
csoport.

Croft elmondása szerint a kutatók a 
továbbiakban drónokat fognak bevetni 
a csoportok tagjai közti személyes 
interakciók részletes nyomon követé-
sére. „Szeretnénk megérteni, hogy az 
idôsebb és fiatalabb nôstények visel-
kedésének mely elemei hogyan befo-
lyásolják borjaik túlélését. Például: 
kivel és mikor osztják meg tápláléku-
kat az egyes egyedek? Ki vigyáz a 
kicsikre, amíg a többi felnôttnek dolga 
van? Madártávlatból figyelve sokkal 
jobban megismerhetjük ezeknek a 
csodálatra méltó állatoknak a társa-
dalmi életét.”

Emberkínzás a 10 óra elôtti mun-
kakezdés

Egy oxfordi kutató arra a következ-
tetésre jutott, hogy ellenkezik a napi 
ritmusunkkal, ha délelôtt 10 óra elôtt 
kezdjük a munkát. Paul Kelly szerint 
a modern kori kínzások egyik leggya-
koribb formája, amikor arra kénysze-
rítik az embereket, hogy 10 elôtt fel-
keljenek, és dolgozni kezdjenek, ol-
vasható a természetes életmódot hir-
detô Live The Organic Dream portá-
lon.

Szervezetünk egy beépített biológiai 
óra alapján mûködik. A tudományos 
néven cirkadián (nagyjából 24 órás) 
ritmusnak nevezett szabályozás egy 
genetikailag programozott ciklus, 
amely szabályozza az agyi aktivi-
tásunkat, energiaszintünket, hormon-
termelésünket és idôérzékünket.

Felborul a cirkadián ritmus
Azzal, hogy mindennap 10 óra elôtt 

kezdünk dolgozni, szó szerint kínozzuk 
magunkat, mivel természetellenesen 
beleavatkozunk a cirkadiánritmusunk-
ba, így számos szempontból felborítjuk 
egészségünk egyensúlyát.

„Nem tudjuk megváltoztatni a 24 
órás ritmusunkat --– magyarázza Paul 
Kelly, az Oxfordi Egyetem idegkuta-
tója, akinek fô kutatási területe a bio-
lógiai idôzítés. –-- Nem tudjuk megta-
nulni azt, hogy egy adott idôben kel-
jünk. Májunk és szívünk más rit-
musban mûködik, és mi arra próbáljuk 
rávenni e szerveket, hogy csúsztassák 
el ezt két-három órával.”

Figyelmen kívül hagyták a belsô 
órát

A 20. század elején bevezetett 8 órás 
munkanapot a gyári termelékenység 
maximalizálására vezették be, és nem 
vették figyelembe a természetes em-
beri belsô órát. Testünk azonban a nap 
napi ciklusának megfelelôen alakult ki 
az evolúció folyamán, nem pedig a mo-
dern üzleti és kereskedelmi stratégiák 
alapján.

Alvásmegvonással küzdô társadalom 
lettünk –-- mondta Kelly a Brit Tudo-
mányos Fesztiválon. –-- Ez nemzetközi 
probléma. Mindenki szenved, pedig 
nem kéne.”

A 10 órás kezdés lenne az ideális

nak, mit éreznek legbelül, amikor csak 
némán néznek rám, vagy amikor sír-
nak, nevetnek, vagy amikor rosszat 
mondok. 

És, hogy tudnám a nôket boldoggá, 
kiegyensúlyozottá tenni?

Erre az Úr így válaszolt:
--- Hány sávot akarsz a hídon?

* * *
--- Mit kell adni a hasmenéses orr-

szarvúnak?
--- ???
--- Utat.

* * *
Elsüllyed egy hajó a Karib-tengeren. 

Két túlélô partra vetôdik egy lakatlan 
szigeten. Egyikük kétségbe esik, míg a 
másik nyugodtan lefekszik napozni. 
Kérdi az elsô --- ideges --- ember:

--- Maga meg mit fekszik ilyen nyu-
godtan? 

Itt fogunk éhenhalni!
--- Csak nyugi --- válaszolja az elsô.
 --- Két éve adtam a Nemzetközi Zsidó 

Szövetségnek ötszázezer dollárt. Ta-
valy még jobban ment az üzlet, így 
tavaly adtam egymilliót nekik.

--- És, mi közöm van nekem ehhez?
--- Az idei befizetés ma vált esedékes-

sé. Nyugodjon meg, megtalálnak.
 * * *

A rabbi felháborodva látja, hogy 
Kohn fedetlen fôvel lép be a temp-
lomba. Odamegy hozzá:

--- Kohn! Ez egy olyan bûn, mintha 
megkefélnéd a barátod feleségét.

Kohn sunyi képpel válaszolja:
--- Kipróbáltam, atyám. Nem ugyan-

az. 
* * *

A királyfi vágtat (fakó) lován, egy-
szer csak meglát egy szépséges ki-
rálykisasszonyt, ahogy egy vár erké-
lyén áll. Rögtön feltámad benne az ér-
zelem, s felmegy hozzá.

--- Szépséges királylány, egyetlen vá-
gyam van csak: légy az enyém!

--- Jaj, jaj, királyfi, tudod az én uram a 
hétfejû sárkány, ha itt talál, porrá zúz 
téged!

--- Semmi baj, királylány.
 Odaállítottam a lovamat az ablak alá, 

ha jön a sárkány, csak kiugrom az ab-
lakon, és elvágtatok.

Hát, mennek a dolgok, ahogy kell, 
egyszer csak csöngetnek. A királyfi 
azonnal kiveti magát az ablakon.

 Királylány:
--- Ki az?
--- Jó napot kívánok, a ló vagyok, csak 

szólni jöttem, hogy eleredt az esô, és 
beálltam az eresz alá.

* * *
A légy sétál a fiával egy kopasz 

ember fején és így szól:
--- Látod fiam, amikor én még olyan 

kicsi voltam, mint te, akkor itt még 
csak egy keskeny gyalogút volt.

* * *
A kis molylepke elôször repül ki a 

szekrénybôl. Amikor hazaér, megkér-
di tôle az anyukája:

--- Na, milyen odakint?
--- Nagyon örültek nekem, mert min-

denki tapsolt.
* * *

Kohn és Grün találkozik:
--- Azt mondják rólad, Kohn, hogy a 

tested olyan szôrös, mint egy majomé! 
--- mondja Grün.

--- Ejnye Grün, de pletykás a felesé-
ged! --- válaszolja Kohn.

***
Tudtátok, hogy megszûnik az Adó-

hivatal?
 Ma kaptuk az utolsó felszólítást.

Kelly elképzelése szerint az iskola 
kezdési idejét 8.30-ról 10 órára kellene 
tolni Nagy-Britanniában. Az elképze-
lést ki is próbálták egy kiválasztott is-
kolában, és bizonyos idô elteltével va-
lóban azt tapasztalták, hogy az isko-
lában javult az általános figyelmi 
szint, és vele együtt a produktivitás, és 
ami a legfontosabb, hogy a tanulók 
osztályzatai is jelentôsen javultak.

Ha a társadalom más területein is 
meg tudnánk valósítani az elképzelést 
(azaz a késôbbi munkakezdést), vár-
hatóan ott is nagy lenne az elôrelépés. 
A helyett, hogy fáradt, agyondolgozott, 
kávéval átitatott zombik dolgoznának 
a napnak azon óráiban, amikor alud-
niuk kellene, boldog emberek termé-
szettôl fogva produktív, teljesen ki-
bontakozni képes, koncentrált társa-
dalmához jutnánk.

Persze ehhez a munkáltatókat is meg 
kellene gyôzni, hogy már csak a kávé-
fogyasztás csökkentésével is rengete-
get megtakaríthatna a társadalom, 
nem beszélve a jobb közérzet okozta 
nagyobb munkateljesítményrôl.



05:25 Öt kontinens
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Olasz - magyar örök-

ség (2015)Remény és mítosz 
- Gyöngyössy Imre költô, 
filmrendezô 2. rész a sztá-
linista börtönöket megjárt 
karizmatikus költô-film-
rendezô életútját mutatja 
be filmjein keresztül. 
09:15 Világ
09:40 Summa
10:05 Útmutató 
10:30Azutódokreménysége
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)
Tolna megye a Dunántúl 

délkeleti részén fekszik.  
Tolna megyében még ma is 
találunk olyan falvakat, ahol 
ôrzik a hagyományos nép-
viseletet, szokásokat. 
11:30 A láp virága (1942
Magyar romantikus film
Rendezte: Hamza D. Ákos
Szereplôk: Jávor Pál (Pál-

falvy Miklós), Fényes Alice 
(Jessy), Mihályi Ernô (Frici, 
a bátyja), Baksa Soós László 
(Szentgróthy, Miklós barát-
ja), Balázs Samu (Rabinovitz 
uzsorás)A jómódú földbir-
tokos könnyelmû életet élô 
fia, Pálfalvy Miklós váltó-
hamisításba keveredik. A 
hamis papír leendô apósa, 
Mihályi bankár kezébe 
kerül, aki ezzel zsarolja a 
fiatalembert.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk

 13:40Ízôrzôk (2016)Vitnyéd
Az Ízôrzôk filmsorozat 150. 

epizódjával északnyugatra, 
Gyôr-Moson-Sopron megyé-
be, Vitnyédre látogattunk. 
Körsétánkon elsôként az 
tûnt fel, hogy mennyi tiszta 
vizû forrás, patak és tó 
található a falun belül. 
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!

 15:05 Roma Magazin
 15:35 Domovina
 16:05Duna anzix (2011)
Sziklatehén, rablólovagok 
és egy hûséges dalnok - ka-
landozás a mesebeli Wachau 
vidékén.
16:25 Hogy-volt?!(2015)

Osztálytalálkozó„Hatvanha
tosok”
17:20 Család-barát

 19:00       Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Hogy volt?!

 A magyar szinkron
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2012)
  Szent jel - A lobogó
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Hogy volt?! (2015)
 Osztálytalálkozó: „Hatvan-
hatosok”szórakoztatómûsor
  02:30A láp virága (1942)
Magyar romantikus film
04:05 Hogy volt?!

  A magyar szinkron
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2017. január 26. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Január 30. hétfô Január 31. kedd Február 1.  szerda

Február 2.  csütörtök

Február 3. péntek Február 4.  szombat Február 5.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép 
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:05 Reformáció hétrôl 

hétre
10:10 Evangélikus magazin 
10:40 Önkéntesek 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:40 Helyet az ifjúságnak! 

(1995)  Magyar tévéjáték
Rendezte: Málnay Levente
Dr. Boronkai György, az 

ismert, jóvágású fiatalem-
ber valójában egy a harminc 
millió európai munkanélküli 
közül. Egy szép napon azon-
ban föllázad, s úgy dönt, 
hogy az éhhalál helyett 
inkább a bankvezérséget 
választja. Befészkeli magát 
az elnöki titkárságra, s lé-
legzetelállító ügyességgel 
halad kitûzött célja felé...
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró 
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschrim
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Útravaló 
16:25 Hogy volt?! (2015)
Straub Dezsôt köszöntjük
Már kissrácként is kaland-

vágyó volt, egyszer világgá 
is ment, de csak a Gellért-
hegyig jutott. Színházban 
eltöltött öt év után követte a 
Vidám Színpadra, ahol majd 
negyedszázadot játszott át.   
17:20 Család-barát
 19:00   Kívánságkosár - 
válogatás
 19:55         VI.    Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál (2006)
Rendezte: Nagy Katalin (tv-
felvétel)Közremûködik: 
Indítókép – Állami Artista-
képzô Intézet; Faltyny cso-
port – zsonglôrök (Csehor-
szág); Maria és Oleg – átvál-
tozó mûvészek (Oroszor-
szág); Duó Kis Faludy – 
ugródeszka akrobaták (Ma-
gyarország); Sharjynin cso-
port –-- bohózat (Oroszor-
szág); Oksana –- kutyák és 
lámák (Ukrajna); Night-
flight –- akrobata a leve-
gôben (Németország); Ke-
vin Huesca – hasbeszélô 
(Olaszország)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2012)
A Magyarok Istene - Eleink 
imádságai
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
  Straub Dezsôt köszöntjük
 02:30 Helyet az ifjúság-

nak! (1995)  Magyar tévé-
játék
03:55 VI. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál (2006)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika 
Grafika
Vajon hol dôl el a rajztudás? 

Fejben vagy kézben? 
09:15 Médiaklikk
09:45 Útravaló
09:55 Az én ’56-om (2016)
Kalmár Károly
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:25 Kereszt-Tények
10:35 Így szól az Úr!
10:40 Biblia és irodalom 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Nógrád megye Magyar 

ismeretterjesztô magazin
11:35 Cseppben a tenger 

(1968)   Magyar film 
Szereplôk: Avar István, 

Dávid Kiss Ferenc (András), 
Fodor Zsóka, Gonda 
György, Gór Nagy Mária 
(fh - Marika), Gurnik Ilona, 
Hajdú Endre, Makláry Já-
nos (Sándor), Molnár Tibor 
(Féllábú), Sinkó László (Ide-
gen), Somogyi Erzsi (Dor-
mánné), Szirtes Ádám (Bu-
zás), Tarsoly Elemér
1918 ôszén játszódik a film 

egy kis faluban, ahova a tár-
sadalom robbanásának to-
vagyûrûzô hulláma, ha kés-
leltetve is, de eljut.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:45 Az én ’56-om (2016)
  Dr. Kamuti Jenô
13:50 Az én ’56-om (2016)

Marótiné Dr. Beszteri 
Piroska
14:05 Magyar Krónika

  GrafikaVajon hol dôl el a 
rajztudás? Fejben vagy 
kézben?
14:35 Család és otthon

  15:00 Rondó
15:30 Kvartett

  16:00 Duna anzix (2011)
A régi és az új tökéletes 
ötvözete asszociációk Bécsre
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
16:25 Hogy volt?! (2015)

 Gyôri Nemzeti Színház
17:20 Család-barát

  19:00       Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 00:00MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2012)
  00:55 Himnusz    
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
  Gyôri Nemzeti Színház
02:35 Cseppben a tenger 

(1968)  Magyar film 
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

(2017)
09:15 Iskolapad
09:40 Élô egyház
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Carlo Goldoni: Kar-

neválvégi éjszaka - komédia 
(1990) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Husztóti István 

(Cosmo), Jordán Tamás 
(Momoló), Kalmár Tamás 
(Lazaro), Kristóf Katalin 
(Marta), Lázár Kati (Mada-
me Gatteau), Lestyán Luca 
(Domenika), Lugosi György 
(Bastian), Márton Eszter 
(Elenetta), Nagy Mária (Al-
ba), Némedi Árpád (Anzo-
letto), Németh Judit (Polo-
nia), Tóth Béla (Zamaria), 
Tóth Géza (Augustin) Gol-
doni vígjátékából készült 
hihetetlen humorú és kiváló 
szereposztású tévéjáték
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

(2017)
14:45 Esély
15:05 P’amende
15:35 Öt kontinens
16:05 Duna anzix (2011)
Kôbe vésett bécsi történe-

lem - 1. részBécsbe érkezve 
elsô fôvárosát köszöntheti a 
kék Duna. Bécsben a város 
északi, észak-keleti határát 
mossa a Duna vize. Bécs 
szívét a mozgalmas, szóra-
kozási - és sportolási lehe-
tôségekkel teli Duna-csa-
orna szeli ketté. 
16:25 Hogy volt?! (2015)
Andorai Péter születésnap-

jára
 17:20 Család-barát

   19:00 Kívánságkosár - 
válogatás  Találkozhatnak 
kedvenc elôadóikkal, min-
den este.
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30  Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  00:00 M i n d e n k i 
Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012)

A magyar lélek formái - A 
népzene és a néptánc
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Andorai Péter születésnap-
jára szórakoztató mûsor  Az 
elsô dolog, amit meg lehet 
tôle tanulni, a nemfeladás. 
Hatszor vág neki a felvételi-
nek a színmûvészetin.
02:30 Carlo Goldoni: 

Karneválvégi éjszaka - 
komédia (1990)    A fiatal 
szerelmesek az atyai enge-
délyért küzdenek, ebben 
számos segítôtársra talál-
nak, és végül nem csak ôk 
kapják meg a megérdemelt 
boldogságot.
04:05 Önök kérték

 05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 POÉN PÉNTEK - 

Van képünk hozzá Váloga-
tás a Rádiókabaré legsike-
resebb jelenetei (2012) 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28 
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Hajdú-Bihar megye
Magyar ismeretterjesztô 

magazin  A megye szék-
helye Debrecen, mely év-
századokon keresztül táplál-
ta az Alföld és a Tiszántúl 
tudományos és kulturális   
11:30 Afrikai vôlegény 
(1944)  Magyar játékfilm
Szereplôk: Latabár Kálmán 

(Kökény Tóbiás), Vaszary 
Piri (Mária), Hidvéghy Va-
léria (Szalkay Manci), Pata-
ky Jenô (Berinday György), 
Egyed Lenke (Manci édes-
anyja), Pártos Gusztáv (Má-
ria fivére), Misoga László 
(Inas), Gárdos Kornélia, 
Herenti Mici Manapság  
divatos az internetes levele-
zés, sôt még házasságok is 
köttettek az ebbôl eredt 
szerelmekbôl. A régi szép 
idôkben a technika alacso-
nyabb fokán is megvolt 
ennek a csírája, csak akkor 
még a jó öreg postai leve-
lezés által. Hôsünk az ifjú 
vállalkozó - egyébként mér-
nök - is levelezett egy Mária 
nevû magyar lánnyal Afri-
kából, akit soha nem látott, 
de a levelek alapján fülig 
beleszeretett.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
A fény szobrásza - Bohus 

Zoltán szobrászmûvész
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:45 Hangvilla A zenei 

meglepetés mestere Haydn 
mester trükkjei.
15:15 160 ÉVESZÜLE-

TETT HOLLÓSY SIMON 
Az öreg - Hollósy Simon 

portréfilm (2012)
  15:45 Hogy volt?!
  A magyar szinkron
16:45 A RÁKELLENES 

KÜZDELEM NAPJA
Ha a bennünk rejlô védel-

mi rendszer hatása legyen-
gül, akkor alakul ki a rette-
gett betegség, a rák.
17:40 Család-barát

  19:30 A Dal 2017
21:40  Fábry
23:00 Munkaügyek (2017)

  Az óraátállítás
23:30 Opera Café

  00:00 Evangélium
  00:30      Olasz - magyar 
örökség (2015)
   00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Gasztroangyal (2017)   
  02:30 A Dal 2017
   04:30                 Világörökség 
Portugliában  Sintra
 05:00 HÍRADÓ 
 05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:25 Gasztroangyal (2017)  
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Profit7 
09:10 Kárpát expressz 
09:35 Noé barátai 
10:05 Térkép
10:30 Angol nyelvû hírek
10:45 A Dal 2017
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok 
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Olasz - magyar 

örökség (2015)Életcseppek 
- A padovai szalézi nôvérek 
és a Béres csepp
A dokumentumfilm  id. Dr. 

Béres József feltaláló, a 
Béres család  és a Béres  
Gyógyszergyár   tevékeny-
ségét mutatja be:
14:15 Az én ’56-om (2016)
Szele György
14:20 Az én ’56-om (2016)
Kele Lajosné
14:35 Rejtélyes XX. század   

15:05 Rúzs és selyem
15:35 Önök kérték
16:30 SNÉTBERGER FE-

RENC KÖSZÖNTÉSE
Magyar dokumentumfilm  
 “A zene felemel!” - szól a 

Snétberger Zenei Tehetség 
Központ mottója. És való-
ban, a 2011 óta mûködô köz-
pont diákjairól sugárzik, 
hogy ez az életük, ez az 
álmuk és megdolgoznak 
azért, hogy a központ 
diákjai lehessenek és neves 
zenészektôl tanulhassanak.  
tehetségüket.
17:25 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz
A szülôváros, Székesfe-

hérvár, a minden évszakban 
gyönyörû Pécs, a Szent 
István Bazilika altemploma 
és persze a csodás Fradi-
aréna: ezek Kû Lajos 
„szerelmes földrajzának” 
fôbb állomásai. 
20:00Gasztroangyal (2017)   

  21:00 HÍRADÓ 
21:30Ezredes a kastélyban 

(2012) Magyar dokumen-
tumfilm  Hogy lesz egy 
egyszerû szabolcsi paraszt-
fiúból gazdag kastélytulaj-
donos?
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2013)   G y e r m e k 
szépségversenyek, Rondák 
modellügynöksége
23:25 Hangvilla   A farsangi 

pillangók víziója egy roman-
tikus német írónak, a fran-
ciásan csengô nevû: Jean 
Paulnak jutott eszébe.
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember

  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?!
  Sebô Ferenc 70!
02:30 SZINETÁR 

MIKLÓS KÖSZÖNTÉSE      
  Délibáb minden mennyi-
ségben (1961)  Magyar 
filmvígjáték  (ff.)
03:50 Az én ’56-om  Maró-

tiné Dr. Beszteri Piroska
04:05 Slágertévé (1999)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Új nemzedék
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye Magyar ismeretter-
jesztô magazin Magyar-
ország északkeleti részében 
található.
11:40 Gyimesi vadvirág 

(1938)  Magyar játékfilm
Szereplôk: Tímár József 

(Palánka Imre), Tolnay Klá-
ri (Magdolna), Ölvedy Zsó-
ka (Palánka Mária), Gre-
guss Zoltán (Fábián Gyur-
ka)Magdolna, aki korábban 
Fábián Gyurka menyasz-
szonya volt, Palánka Imré-
hez megy feleségül. Imre 
húga, Mária beleszeret 
Gyurkába. Traján, a román 
kisbíró azt pletykálja, hogy 
Magdolna még mindig 
Gyurkát szereti. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok
14:40 Kárpát expressz
15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix (2011)
Bor, metszôolló és csocsó - 

Krems és Furth Bei Gött-
weig A mesebeli wachaui 
kultúrtájon tett kalando-
zásunk zárásaként a bora-
iról és metszôollójáról híres 
Krems városát
16:25 Hogy volt?! (2015)

  A Neoton-sztori  Magyar 
szórakoztató mûsor  50 éves 
történet, amelynek még van 
folytatása.
17:20 Család-barát

  19:00         Kívánságkosár - 
válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2012)
A hagyaték örzôi - Idôskor
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55  Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2015)
  A Neoton-sztori
Magyar szórakoztató mû-

sor  A Yamaha Music Fesz-
tivál nagydíja, EmeR-Ton- 
díj, több mint 200 dal, mint-
egy 30 album, nemcsak Ma-
gyarországon. hanem vi-
lágszerte ismert.
0220Gyimesivadvirág1938 

Magyar játékfilm  (ff.)
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

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

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.

HÁZVEZETÔ hölgyet keresünk, 

lehet bentlakással teljes ellátással, 

vagy bejárással, házaspár részére az 

Eastern Suburbs-ben. Telefon: 0408 

234-523

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads


