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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

Az Aria Hotel Budapest különlegessége, hogy a belépô vendéget az elsô 
pillanattól kezdve csodálatos dallamok veszik körül, a szálloda szobái pedig egy-
egy zenei legenda köré épülnek. Megnéztük a szálloda foglalási rendszerét:

A szobaárak 68 ezer forinttól kezdôdnek egy éjszakára.
A különleges dizájn mellett a budapesti szálloda egyedülálló panorámával és 

tetôterasszal rendelkezik. A High Note SkyBar az egész fôvárosra, valamint a 
Bazilika kupolájára kilátást nyújt.

Az Aria Hotel Budapest nemrég a közép-európai régió legjobb szállodája lett 
az amerikai Condé Nast Traveler magazin idei felmérése szerint, amelyben 
több mint 300 ezer utazó vett részt. 

A magyar lakosság közel 
kétharmada nem tesz félre 

öregkorára
A magyarok 60 százaléka egyáltalán nem tesz félre, nem takarít meg öreg-

korára, 36-40 éves korban a lakosság 67 százaléka még semmilyen nyugdíjcélú 
megtakarítással nem rendelkezik --- derült ki az Union Biztosító legutóbbi 
felmérésébôl.
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Február 10-én Elvira névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ella, Elli, 
Harim, Harlám, Pál, Palmer, Pável, 
Pósa, Skolasztika, Viliam, Vilmos, Vi-
rág névnapja van.
Február 11-én Bertold, Marietta 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bozsena, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Elek, Manyi, 
Maréza, Mari, Mária, Mariella, Ma-
rinka, Marion, Marióra, Mariska, 
Paszkál, Paszkália, Teodolinda, Teo-
dóra, Titánia, Titanilla, Tittína névnap-
ja van.
Február 12-én Lívia, Lídia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Álea, 

Bán, Erátó, Eulália, Lida, Lilla, Liviána, 
Livianna, Reginald névnapja van.
Február 13-án Ella, Linda név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Benig-

nusz, Elli, Füzike, Gergely, Gerô, Jor-
dán, Jordána, Jótám, Katalin, Katarina, 
Katerina, Katica, Katinka, Kató, Leila, 
Lejla, Léla, Levente, Maura, Relinda 
névnapja van.
Február 14-én Bálint, Valentin 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Brúnó, 

Jozefa, Jozefin, Jozefina, Kirill, Konor, 
Konrád, Kurt, Kürt, Metód névnapja 
van.
Február 15-én Kolos, Georgina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréd, 

Fausztia, Fausztina, Fausztusz, Gina, 
Györe, György, Györgyi, Györgyike, 
Györk, Györke, Jordán, Jordána, Jó-
tám, Jována, Kenese, Kolozs, Szeve-
réd, Szigfrid, Zsorzsett névnapja van.
Február 16-án Julianna, Lilla név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dániel, 

Daniló, Dános, Darrell, Eliána, Éliás, 
Eliél, Eliot, Elton, Eponin, Filip, Filip-
pa, Fülöp, Illés, Jósiás, Józsiás, Juliána, 
Julinka, Juliska, Musztafa, Samu, Sá-
muel, Zámor névnapja van.
Február 17-én Donát névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ajándok, 

Alex, Donátó, Egyed, Elek, Emôd, Lu-
kács, Rex névnapja van.
Február 18-án Bernadett névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ber-
nadetta, Bolivár, Detti, Flavián, Flávió, 
Fláviusz, Konkordia, Konor, Konrád, 
Konstancia, Kurt, Leó, Leon, Lionel, 
Simeon, Simon, Sion, Szilvánusz, Zen-
kô névnapja van.
Február 19-én Zsuzsanna névnap-

ja van. Kibôvített naptárak szerint 
Anda, Anna, Borbás, Buda, Budamér, 
Eija, Eliza, Elizabet, Kaba, Kabos, Ko-
nor, Konrád, Kunó, Kurt, Kürt, Mansz-
vét, Manszvéta, Oszvald, Ozsvát, Szan-
na, Zámor, Zsanka, Zsanna, Zsazsa, 
Zsu-zsa, Zsuzsánna, Zsuzska névnapja 
van.
Február 20-án Aladár, Álmos név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Amadil, Amáta, Elemér, Leó, Le-
on, Leona, Lionel, Paula, Pauletta, 
Paulin, Paulina, Polett, Szilvánusz, 
Tira, Tíra névnapja van.
Február 21-én Eleonóra névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Adolf, Bódog, Germán, Györe, György, 
Györk, Györke, Lenóra, Leona, Leonó-
ra, Nola, Nóra, Patony, Péter, Petô, 
Zakariás, Zelmira névnapja van.

Olyan népszerû volt az átcsúszás, 
mint az átúszás

A vártnál sokkal több, 6-8 ezer ember élt a Balaton-átcsúszás lehetôségével, 
és kelt át a befagyott tavon.

A nyári fôszezont is túlszárnyaló tömeg lepte el az északi parti Badacsony és 
a déli parti Fonyód strandjait, az átcsúszás 5,2 kilométerre lévô két végpontját. 
Az átkelôkbôl, akik közül sokan különféle téli sporteszközökkel tették meg a 
távot, szinte élôlánc alakult ki a két strand között.

Nem szakadt be a jég senki alatt, csak esések miatt kellett segítséget nyújtani 
néhány indulónak --- mondta Bagyó Sándor, az eseményt biztosító Vízimentôk 
Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) vezetôje.

A badacsonyi starthelyrôl indulók az eligazítás mellett kaptak egy segélykérô 
telefonszámot, illetve egy ingyenes applikációt, amely megmutatja a mentésre 
indulóknak a hívó GPS-koordinátáit.

Az eseményt 16 civil vízimentô biztosította, ôk 18 óra körül hagyták el a 
terepet, miután lánctalpas jármûvel végigjárták az átkelés útvonalát, és nem 
találtak rajta senkit.

Magyar hotel lett 
a világ legjobbja

Példátlan sikert ért el egy alig másfél éve megnyitott budapesti szálloda: a 
TripAdvisor most közzétett ranglistáján a világ legjobbjává választotta az Aria 
Hotel Budapestet. A világ egyik legnépszerûbb utazási oldala a felhasználók 
értékelésének segítségével alakította ki a sorrendet.

A portál a szálloda képe mellé az alábbi vendégértékelést tette illuszt-
rációként:

„Egyszerûen tökéletes. Kiváló felszereltség és kialakítás, tökéletes elhelyez-
kedés, segítôkész személyzet, tiszta és modern, nagyszerû gyógyfürdôs szolgál-
tatások, fenséges reggeli, valamint ízletes délutáni bor--- és sajtkínálat!”

Az Aria Hotel Budapest 2015-ben nyílt meg a Hercegprímás utcában, a 
Library Hotel Collection-csoport legfiatalabb tagjaként. Az egyedi karakterû 
épületeirôl ismert szállodalánc a hangsúlyos New York-i jelenlét mellett elsô-
sorban a közép-európai régióra fókuszál.



A 700 fô megkérdezésével készült kutatás eredményeibôl kitûnik, hogy 
minden harmadik magyar arra számít, a megélhetésért nyugdíjas korában is 
dolgoznia kell majd. A megkérdezettek 40 százaléka arra számít, hogy idôskori 
nyugdíjként a jelenlegi fizetésének kevesebb mint felét kapja majd kézhez.

Bóna Katalin, az Union Biztosító életbiztosítási igazgatója a közleményben 
kifejtette, az alacsony megtakarítási arány mögött nem kizárólag anyagi okok 
állnak. A megkérdezettek fele nehezen igazodik el a különbözô nyugdíjcélú 
megtakarítások között, 42 százalékuk azzal sincs tisztában, hogy az állam a 
nyugdíjcélú megtakarítás formájától függôen évi 130-150 ezer, de együttesen 
maximum 280 ezer forinttal járul hozzá a nyugdíjbiztosításokhoz és egyéb 
nyugdíj-elôtakarékossági befizetésekhez.

A magyar lakosság többsége nem csupán nyugdíjasként, hanem egy hirtelen 
baleset vagy betegség esetén sem tud a megtakarításaira támaszkodni. A lakos-
ság 50 százalékának azonnali gondot okozna, ha valamilyen okból nem tudná 
folytatni a munkáját, 40 százalék bizonytalan abban, hogy a jövôben meg tudná-
nak-e élni, és mindössze 10 százalék érzi magát felkészülve az ilyen váratlan 
helyzetekre.

Bóna Katalin szerint fontos, hogy a fiatalabb korosztály tudatossága erôsöd-
jön, mivel a fiatalon megkezdett takarékoskodás már havi 5-10 ezer forint havi 
összeg befizetése mellett is többmilliós megtakarítással segítheti a nyugdíjba 
vonulás utáni megélhetést.

Az Union Biztosító a bécsi székhelyû, tôzsdén jegyzett Vienna Insurance 
Group cégcsoport tagja. Az osztrák biztósítócsoport éves díjbevétele Magyaror-
szágon 63-65 milliárd forint, piaci részesedése közelíti a 7 százalékot, alkalma-
zottainak száma az 1200-at. A biztosítócsoportnak Magyarországon három 
biztosítócége mûködik, az Union, a Vienna Life és az Erste Biztosító.

Húszezer önkéntes tartalékos 
katonára van szükség

A Magyar Honvédség erôin felül mintegy húszezer önkéntes tartalékos 
katonára van szükség --- errôl beszélt a Figyelô csütörtöki számában megjelent 
interjúban a honvédelmi miniszter.

Simicskó István kérdésre válaszolva leszögezte: nem tervezik a kötelezô 
sorkatonaság visszaállítását, és azt is elmondta, hogy nagyjából már összeállt az 
az ösztönzôrendszer, amellyel vonzóvá teszik a tartalékos katonai képzést. A
Magyar Honvédség létszáma 30 ezer körüli, ezen felül van nagyjából 5500 
önkéntes tartalékos. Simicskó István szerint legalább 30 ezres haderôre van 
szükség, és emellett kell egy „valós képességekkel rendelkezô”, mintegy 20 
ezer emberbôl álló tartalékos állomány. „Ez a minimális program, s e mellé kell 
a megfelelô haditechnika: légvédelem, légierô, tüzérség, páncélosok stb., hogy 
egy reális elrettentô erôvel rendelkezô, ütôképes honvédségünk legyen” --- 
fogalmazott a miniszter.

Simicskó István kitért arra is, hogy a hazai védelmi ipar újraélesztése fontos 
kormányzati célkitûzés. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Be-
lügyminisztériummal közösen létrehozták a hadiipari munkacsoportot is --- 
fejtette ki a miniszter, aki például a gyalogsági fegyverzet, „pisztoly, gépkara-
bély, mesterlövész puska és egyéb könnyû fegyverzet vonatkozásában” lát 
esélyt a magyar gyártókapacitás beindítására. A társtárcákkal már folyik az 
egyeztetés, és a honvédelmi miniszter bízik abban, hogy már az idén le tudják 
rakni a magyar hadiipar egyes szegmensei újbóli fellendítésének alapjait, és 
így akár jövôre valós termelés is lehet ebbôl.

A honvédelmi miniszter az interjúban kiemelte a honvédség modernizációja, 
a fejlesztések fontosságát. Ehhez --- mint felidézte --- a kormány biztosítja a 
költségvetési fedezetet, folyamatosan növelik a honvédelmi költségvetést. Si-
micskó István szerint a jelenleg tervezett fejlesztési koncepció alapján 2026-
2027-re prognosztizálható, hogy Magyarország eléri a NATO által elvárt 2 
százalékos GDP-arányos honvédelmi költségvetést.
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HÍREK
Lebontják Lukács György 

szobrát
Lebontják Lukács György filozófus, kommunista politikus szobrát a XIII. 

kerületi Szent István parkban, ahol helyet kap majd egy az államalapító Szent 
István királyról készült alkotás –-- döntött a Fôvárosi Közgyûlés ülésén.

Tokody Marcell, a Jobbik fôvárosi képviselôje által benyújtott javaslatot 19 
igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta a közgyûlés.

Az ellenzéki politikus elôterjesztésében azt írta: Lukács György amellett, 
hogy filozófusként és íróként tevékenykedett, mind a három kommunista 
rendszer fenntartásában részt vett. A Tanácsköztársaság idején népbiztosként, 
valamint a Vörös Hadsereg tisztjeként személyesen adott utasítást nyolc ember 
kivégzésére; 1945 után világhírnevét arra használta, hogy Nyugat-Európában a 
történelem egyik leggyilkosabb ideológiáját, a kommunizmust legitimálja; 1956 
után pedig kulcsszerepet vállalt a Kádár-rendszer kultúrpolitikájában --– olvas-
ható az elfogadott javaslatban.

A közgyûlési döntés szerint a Szent István királyt ábrázoló szobrot 
2019. augusztus 20-án szeretnék felavatni.

A Jobbik az MTI-hez  késô délután eljuttatott közleményében azt írta, hogy „a 
velünk élô kommunizmus újabb darabját” takarították el. Az elért eredménnyel 
ugyanakkor nem tekintik lezártnak „a kommunista vészkorszak csontvázainak 
ügyét”: nem nyugszanak, amíg akár csak egyetlen utca, iskola, közintézmény 
vagy szobor ôrzi „a gyilkos ideológia” emlékét –-- tették hozzá.

Csonttemetô a bánya mélyén
Tizenhatodik ásatási szezonján van túl az Ôsi Attila vezette paleontológus-

csapat a Bakonyban található Iharkúton. Az ottani dinoszaurusztelep feltárása 
mellett potenciális lelôhelyeket fedeztek fel Ajka közelében, illetve Villány 
mellett.

Ôsi Attila 2000-ben ôslénytani-földtani vizsgálatok közben bukkant Iharkú-
ton, egy bakonyi bauxitbánya külszíni fejtésében az elsô hazai dinoszauruszle-
letre: egy apró csontdarabkára. Azóta számos csontváz, több ezer csontmarad-
vány és fog került elô. „Harminc különbözô gerinces állatfajt azonosítottunk a 
halaktól a kétéltûeken, teknôsökön, gyíkokon, krokodilokon és repülô hüllôkön 
át egészen a dinoszauruszokig” –-- nyilatkozta lapunknak 2016 tavaszán Ôsi 
Attila. Akkor azt is elmondta, hogy szakmai szempontból az iharkúti lelôhely 
világszinten is egyedülálló, Európában pedig egyenesen páratlan értékekkel 
szolgál a 85 millió évvel ezelôtti, úgynevezett késô kréta korból. Európa öt leg-
gazdagabb és legjobban dokumentált lelôhelye közé tartozik –-- a nagyjából 
ötezer négyzetméteres lelôhelyrôl évente 50-60 négyzetméternyit tárnak fel.

Magyarország legnagyobb dinoszaurusz-lelôhelyén huszonöten dolgoztak a 
2016-os, immár tizenhatodik ásatáson –-- a tavalyi munkának köszönhetôen 
majd 600 négyzetméterre nôtt az eddig megkutatott terület. Az iharkúti lelô-
helyhez köthetô eddigi egyik legnagyobb felfedezés az Ajkaceratops maradvá-
nyainak 2009-es megtalálása volt. A kutatók következô nagy dobása a csontte-
metô virtuális modellezése lesz, mert ezzel megérthetik, hogyan és mennyi 
ideig zajlott az a folyók megáradásához kapcsolható természeti katasztrófa, 
amely a dinoszaurusztetemek és -csontok tízezreinek összehordásáért felelôs.

Az iharkúti lelôhely csonttartalmú rétegeivel azonos korú, ám egészen más, 
mocsári, tavi környezetre utaló üledékes kôzetek ismertek Ajka határában. 
Ezeket a város környéki szénbányászat miatt mintegy 140 éven keresztül 
fejtették –-- az ajkai barnakôszenet felszíni kibúvásoknak köszönhetôen fedez-
ték fel 150 évvel ezelôtt. 2015-ben a város határában Ôsi Attila csoportja egy 
gerincesfauna elsô nyomait fedezte fel és publikálta. A kutatók a közeljövôben 
két nagy méretû feltárást terveznek Ajka közelében, azt remélve, hogy ezáltal 
új és jelentôs gerinces-leletanyag kerül elô, ami hozzájárul a 85 millió évvel 
ezelôtti Dunántúli-középhegység szárazföldi élôvilágának feltérképezéséhez.

Búcsú a Nemzetôrtôl
2016. decemberében, a LVIII. évf./794. számmal jelent meg utoljára az 56-os 

emigráció legendás, legnagyobb hatású lapja, a Münchenben kiadott Nem-
zetôr. 1956. december 1-jén látott elôször napvilágot, ahogy a címlapja 
mondja, „Magyar szabadságharcos írók alapították 1956-ban”, élükön Tollas 
Tibor költôvel, a kommunista váci börtön rabjával, a magyar ügyek fárad-
hatatlan harcosával. aki 40 éven át szerkeztette az újságot, s annak fenn-
tartása érdekében adománygyûjtô és elôadókörútjain rendszeresen felkereste 
a világ szinte összes fontosabb magyar közösségét. Ezen útjai során sok helyi 
elismerésben is részesült, pl. 1961-ben Detroit városa díszpolgárává fogadta 
(Nemzetôr 1961. március 15.-i sz.)

A lap a Kárpát-medencén kívüli magyar sajtó termékei között az egyik 
leghosszabb életû volt, hiszen 58 éven át szolgálta a Forradalom eltiprása után 
számkivetetteket és honfitársainkat általában.

The Guardian of Liberty címen angolul is megjelent, s rövidebb ideig még 
kínai nyelvû kiadása is volt.

Legfôbb feladatának a Forradalom és Szabadságharc szellemének életben 
tartását, az azokkal kapcsolatos igazság megírását tartotta, de emellett be-
számolt az emigrációs közösségek életérôl is, és színvonalas irodalmi 
tartalmat és nemzetpolitikai elemzéseket is rendszeresen közölt, az emigráció 
legkiválóbb szerzôinek tollából.

A Nemzetôr a világ minden olyan pontján jelen volt, ahol magyarok éltek, 
az utolsó szám még mindig feltüntet terjesztôket Angliában, Argentínában, 
Ausztráliában, Belgiumban, Dél-Afrikában, Franciaországban, Magyar-
országon (ahol a lapot a kommunisták 1989-ig szigorúan tiltották, hiszen ret-
tegtek tôle), Svájcban, Svédországban és Venezuelában. Utolsó Fôszerkeztôje 
Nyitrai Gyula volt.

Mindennek vége szakad egyszer, de ez a kör úgy zárul be, hogy ez a lap 
igazán betöltötte történelmi és erkölcsi hivatását.

Dr. Tóth Gergely 
(Hadak Útján)

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

Háborús nyelvezet
Most meg amiatt retteg Vásárhelyi 

Mária (Embervadászok, 168ora.hu), 
hogy a déli határon szolgáló határ-
vadászegységek migránsakcióinak 
mintájára „elôbb-utóbb a belsô ellen-
ség is sorra kerül”. Vagyis azokat is 
levadásszák majd –-- írja –--, akiket az 
orbáni hatalom hazaárulóknak, idegen 
hatalmak kiszolgálóinak, nemzetelle-
nes erôknek stb.-nek nevez. Mária 
asszony az árulkodó nyelvezetre is 
figyelmeztet: vegyük már észre, hogy 
a határvadász (valójában emberva-
dász) elnevezés szervesen illeszkedik 
abba a háborús retorikába, amellyel 
Orbán Viktor kormánya a félelem, a 
gyûlölet és az erôszak tüzét szítja ide-
haza, nem csak a migránsokkal szem-
ben.

Merthogy a totális rendszer egyik 
sajátossága a nyelvhasználat milita-
rizálása, így ugyanis könnyebb a lel-
keket gyarmatosítani. Ezért kell most 
határvadásznak nevezni a határôrt --– 
rántja le a leplet a szerzô --–, napnál 
világosabb. Civilizált országokban bé-
keidôben állatokra, esetleg közveszé-
lyes bûnözôkre szoktak vadászni..., 
nálunk viszont „háború elôl menekülô, 
éhes, fáradt és elgyötört nôkre, fér-
fiakra és gyerekekre”. (Máriánk való-
színûleg sûrûn jár a terepen. Haditu-
dósító.)

Leszámítva a cikkben szereplô ra-
kásnyi csúsztatást, feltételezést és 
meseelemet, az elismerés hangján kell 
szólnunk arról a hervadhatatlan igye-
kezetrôl, amellyel Vásárhelyi Mária 
negyedszázada próbálja ôrizni az utó-
kor számára a szabad demokrata szel-
lemiséget. Azt a fajta tenyérbe mászó, 
provokatív sandaságot, amely a rend-
szerváltás óta kiszellôztethetetlenül 
beleitta magát a magyar közéletbe. 
(Dacára annak, hogy magát a pártot 
már kivitte a parlamenti huzat, hál’ 
Istennek.)

„Már nem járunk messze a belsô 
ellenség elleni, tettlegességig fajuló 
embervadászattól” –-- fejezi be írását a 
látnok. Talán az ajtót is kettôre zárja 
maga mögött.

Pilhál György
(Magyar Idôk)

A Magyar Élet szerkesztôsége 
nyilvánosan is szeretne köszönetet 
mondani a Bethlen Gábor Alapít-
ványnak, lapunk megmaradásáért 
folytatott küzdelmünkben való mel-
lénkállásukért.

Hathatós támogatásuk révén egye-
lôre biztosítottnak látszik, hogy la-
punk tovább szolgálja Ausztrália ma-
gyarul még olvasó, Magyarország 
iránt még érdeklödô honfitársait. 

Ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapít-
vány és a Magyar Élet kapcsolata fé-
nyes bizonyítéka annak, hogy az Or-
bán-kormány nemcsak szavakban, 
de tettekben is odafigyel a diasz-
pórára.

Azt csak remélni tudjuk, hogy to-
vábbra is számíthatunk az Alapítvány 
támogatására.

Márffy Attila



(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem néztünk szembe a közelgŒ ve-

széllyel, azzal, hogy példátlan néptö-
megek – nagyobbak, mint egyes euró-
pai országok népessége – indulnak 
meg a kontinens felé. 

Több európai országban párhuza-
mos társadalmak vannak kialakuló-
ban. Európa elöregedéssel küszködik, 
fogyatkozik a lakossága, de ezt a 
problémát nem lehet megoldani 
muszlim forrásokra támaszkodva, 
sutba dobva az életvitelünket és biz-
tonságunkat – mutat rá Orbán Viktor.

A miniszterelnök kitér arra, hogy 
Európa milyen választ adhat erre, és 
mit javasol Magyarország a migráci-
ós válság kezelésére. Hosszú cikké-
ben részletesen foglalkozik azzal, 
hogy ehhez milyen intézkedéseket 
kell hoznia az EU-nak, és – mintegy 
párhuzamot vonva – ír arról, hogy 
Donald Trump amerikai elnöknek 
milyen javaslatai vannak a terroriz-
mus megfékezésére, a határok bizton-
ságának megerŒsítésére.

Orbán Viktor

Brüsszelben még az
irány is rossz
Brüsszelben rosszul mennek a dol-

gok, még az irány is hibás, mindezek 
ellenére van lehetŒség megreformálni 
és „újra naggyá tenni az Európát” – 
jelentette ki Orbán Viktor minisz-
terelnök az Antall József Tudásköz-
pont és a Konrad Adenauer Alapít-
vány brüsszeli rendezvényén mondott 
beszédében január 26-án.

A magyar kormányfŒ úgy véleke-
dett, hogy új politikai idŒszak kopog-
tat Európa ajtaján, a nyílt társadal-
mak helyett demokratikus társadal-
makat szeretnének az emberek.

Arra emlékeztetett, hogy Európa 
két évtizede még nagyratörŒ célokat 
tûzött ki maga elé, de ezek közül 
egyiket sem valósította meg. Orbán 
Viktor példaként említette a közös 
európai-ázsiai gazdasági térség létre-
hozásának vagy a független európai 
biztonságpolitikának a tervét, ame-
lyek kudarcot vallottak.

A miniszterelnök az új európai poli-
tikai idŒszakkal kapcsolatban azt ne-
vezte elsŒ kérdésnek, hogy Európa és 
az Európai Unió mennyire áll készen 
arra, hogy alkalmazkodjon ehhez. A 
helyzet komplikált, sŒt nehéz, amely 
a nyílt és Œszinte vitát érdemel – tette 
hozzá.

A kínai és más ázsiai országok gaz-
dasági sikereibŒl való tanulás helyett 
„azt magyarázza be magának Európa, 
hogy az csak ideiglenes, nincsenek 
alapjai, nem lehetséges”.

„Ez butaság, mert ami létezik, az 
lehetséges” – hangsúlyozta Orbán 
Viktor.

A kormányfŒ kijelentette, a világpo-
litika döntŒ eleme, hogy új vezetŒje 
van az Egyesült Államoknak, és arra 
hívta fel a figyelmet, ideje komolyan 
venni az új amerikai elnököt.

Orbán Viktor kifejtette, hogy noha 
tavaly a britek úgy döntöttek, kilép-
nek az Európai Unióból, Olaszország-
ban decemberben népszavazáson 
nyilvánítottak véleményt az emberek, 
a világ vezetŒ katonai hatalmának 
pedig új vezetŒje van, sokan arról 
próbálják meggyŒzni a közvéleményt, 
hogy nem a valóságot látjuk.

Véleménye szerint az új amerikai 
politika szempontjából történelmi 
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mondat hangzott el Donald Trump új 
elnök részérŒl, amelynek lényege: 
minden országnak joga van a saját 
nemzetét elŒtérbe helyezni. A kijelen-
tést a magyar miniszterelnök jó hír-
nek nevezte és reményként értékelte, 
hogy ez a fajta változás a közeljövŒ-
ben bekövetkezik és a multilaterális 
kapcsolatok kora véghez ért.

 Úgy vélekedett, többközpontú vi-
lágrendszerre kell felkészülni. Be-
szédében úgy fogalmazott, „nincs 
egyetlen üdvözítŒ modell”, és a mul-
tilaterális megállapodások helyett a 
bilaterális kapcsolatokra kerül majd 
a nagyobb hangsúly.

A 2008-as gazdasági válságot köve-
tŒen a világpolitikában paradigma-
váltás történt. A világ korábban egy 
hatalmi rendszer köré épült, a most 
épülŒ rendszer azonban többpólusú 
lesz. Mivel ilyen változás még nem 
történt a világban, abban nincs egyet-
értés, vajon milyen lesz ez az új 
világpolitikai struktúra – mondta 
Orbán Viktor.

Úgy vélekedett, hogy Európa egy-
szerre négy válsággal kénytelen 
szembenézni; gazdasági-versenyké-
pességi, demográfiai, biztonsági és 
külpolitikai krízis van egyszerre.

A külpolitikai válság a miniszterel-
nök szerint úgy értendŒ, hogy jelen-
leg Európa nem, vagy csak nagyon 
kis mértékben képes befolyásolni 
azokat a folyamatokat, amelyek a 
térségben zajlanak. Példaként a szíri-
ai és az ukrajnai konfliktust említet-
te.

Felidézte, hogy a következŒ évek-
ben az európai gazdasági növekedés 
1–2 százalék lesz, a kontinens globális 
szereplŒbŒl regionális szereplŒ lett, 
és hamarosan azért is meg kell majd 
küzdenie, hogy regionális hatalom 
maradhasson.

Európának szakítania kell azzal a 
gondolattal is, hogy van olyan, hogy 
„európai nép”. Csak európai népek 
vannak. Európában nemzetek vannak, 
ezért csak olyan politikára lehet 
építeni, amely ezeknek az európai 
nemzeteknek sajátja.

Orbán Viktor kijelentette, Európá-
nak több önbizalomra van szüksége 
és ki kell mondani, meg tudja önma-
gát védeni külsŒ segítség nélkül. Egy 
közös európai védelmi szövetség ré-
vén újra egyenlŒ partnerként tudna 
tárgyalni Európa mindenkivel, bele-
értve Oroszországot is. Európát akkor 
lehetne újra versenyképessé tenni, ha 
feladná a föderalizmus illúzióját. 

Európának több pólusúvá kell vál-
nia. Ehhez erŒs tagállamokra van 
szükség, benne erŒs Magyarország-
gal. Ez a garanciája egy erŒs Európai 
Uniónak – hangsúlyozta.

Hozzátette: ehhez új megállapodást 
kell kötni az Egyesült Államokkal a 
megfeneklett szabadkereskedelmi 
tárgyalások helyett. Emellett lehetŒ-
séget kell keresni és megállapodást 
kötni Kínával és Oroszország kérdé-
sét is vissza kell helyezni a napirend-
re – vélekedett a miniszterelnök.

Hans-Gert Pöttering, az Európai 
Parlament volt elnöke, a Konrad Ade-
nauer Alapítvány vezetŒje köszöntŒjé-
ben aláhúzta, Európának közös kül- 
és biztonságpolitikára van szüksége 
és egy erŒs határvédelemmel bizton-
ságossá kell tennie külsŒ határait. 
Olyan határokat, amelyek menedéket 
jelentenek a védelemre szorulóknak, 
de megállítja a gazdasági alapú 

migrációt és nem enged be akárkit az 
unió területére. Egy új, európai és 
keresztény értékeken nyugvó mene-
kültpolitikának mindig tiszteletben 
kell tartania az emberi méltóságot. 
Európa nem számíthat másra, „a mi 
felelŒsségünk, hogy megvédjük a 
világon egyedülálló – a szabadság, a 
béke, a demokrácia, a szolidaritás és 
az emberi méltóság alapjain nyugvó - 
értékeinket” – fogalmazott Pöttering.

Változás ideje jött el A Világ dolgozni akar nem háborúzni 
Amióta Amerika belépett az Európa elleni háborúba a világbéke 

megteremtése indokolásával, azóta folyamatosan háborúzik.
Ázsia és Európa
kiegészíti egymást
A világ leghosszabb gazdasági folyo-

sója jöhet létre az európai és az ázsiai 
piac sikeres összekapcsolásával, a két 
régió kiegészíti egymást, Európa ko-
moly múltbeli tapasztalattal és magas 
szintû technológiával rendelkezik, míg 
Ázsiát a gyors növekedés, az óriási 
piaci kereslet és a munkaerŒ széles 
rendelkezésre állása jellemzi – mondta 
Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. 
elnöke a konferencián.

A pénzintézet elnöke elŒadásában 
elsŒsorban a Kelet-Ázsiát a Közel-Ke-
lettel, Afrikával és Európával össze-
kötni kívánó, úgynevezett Egy övezet 
egy út kezdeményezés elŒnyeirŒl és 
eddigi eredményeirŒl beszélt, kie-
melve a beruházások közül a Buda-
pest–Belgrád vasútvonal fejlesztését, 
amelynek 2017-es befejezése hozzájá-
rulhat Tien Kuo-li szerint ahhoz, hogy 
Magyarország regionális központtá 
váljon. Elmondta, az utóbbi három év-
ben több mint 100 ország reagált ked-
vezŒen az egymástól elválasztott pia-
cok összekötésére irányuló kezdemé-
nyezésre, 56 ország és számos nemzet-
közi szervezet egyetértési megállapo-
dást írt alá Kínával. Európában Ma-
gyarország elsŒként csatlakozott eh-
hez a megállapodáshoz, ami nemcsak 
szimbolizálja a magyar kormány 
„nagyszerû jövŒképét”, hanem a két 
ország elképzeléseinek illeszkedését is 
mutatja – jegyezte meg az elnök.

Kifejtette: a projekt keretében az 
utóbbi években pénzügyi kezdeménye-
zések is indultak, létrejött az Ázsiai 
Infrastrukturális Beruházási Bank 
(AIIB), a Selyemút Alap, a tervezettnél 
sokkal gyorsabb az elŒrehaladás, ami 
mindenképpen gazdasági növekedés-
hez vezet. Rámutatott, hogy 2014 és 
2016 között a hét vezetŒ ipari hatalom 
(G7-országok) reálgazdasági növeke-
dése 1,7 százalékos volt, míg a kezde-
ményezés vonalában elhelyezkedŒ 
Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten 
és Észak-Afrikában rendre 6,6 százalé-
kos, 3,2 százalékos, illetve 2,7 százalé-
kos volt a gazdasági növekedés, tehát 
óriási a gazdasági potenciál.

Elmondása szerint az utóbbi három 
évben a kínai vállalkozások 53 milliárd 
dollárt, Kína pedig további 279 milli-
árd dollárt fektett be 61 országban. 
Ezen felül Kína 700 millió dollárt köl-
tött a leginkább szegénységgel sújtott 
országokra, és fontos hajtóerejévé 
vált a világgazdaság növekedésének, 
míg 1980-ban a kínai bruttó hazai ter-
mék a világ GDP-jének 2,7 százalékát 
adta, 2000-re 3,6 százalékát, 2015-re 
már 15,2 százalékát a Nemzetközi 
Valutaalap statisztikái szerint. Tien 
Kuo-li megjegyezte: várakozásaik sze-
rint a kínai gazdaság éves növekedési 

üteme 6,5 százalékra gyorsul fel.
A bankelnök ugyanakkor jelezte, 

hogy mindezek ellenére nagyon ala-
csony jelenleg a beruházási aktivitás 
Európa és Kína között, az EU külföld-
re irányuló beruházásainak csupán 6,5 
százalékát teszi ki a Kínában befekte-
tett összeg, és hasonló a helyzet for-
dítva is. Ennek oka részben az eltérŒ 
szablyozás lehet – mondta Tien Kuo-li, 
hozzátéve, hogy éppen ezért nagy szük-
ség van a kezdeményezésben részt 
vevŒ országok rendszereinek össze-
hangolására is, az infrastrukturális 
hálózatok és a termelés összekapcso-
lása mellett. Mindazonáltal a pénzinté-
zet elnöke kiemelte, hogy a kínai kül-
kereskedelmi volumen növekedési 
ütemének lassulása ellenére, a bilate-
rális (kétoldalú) kereskedelmi kapcso-
latok Magyarország és Kína között 
erŒsödtek, a volumen meghaladta a 8 
milliárd dollárt 2016-ban.

Kína vált Magyarország és az EU
egyiklegfontosabb partnerévé
A konferencia keretében tartott, a 

Képes-e a Selyemút felerŒsíteni a 
növekedést? címû panelbeszélgetésen 
Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti 
Bank ügyvezetŒ igazgatója kiemelte: –
Kína vált az Európai Unió és Magyar-
ország egyik legfontosabb kereskedel-
mi partnerévé, és úgy vélte, Magyar-
országnak híd szerepet kell betöltenie 
Kína és a nyugati országok között. 
Csö-min Csen professzor, a Fudan 
Egyetem dékánja elmondta: nagyon 
örül annak, hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök elŒadásában nagy jelentŒsé-
get tulajdonított a keleti nyitásnak a 
magyar gazdaság fejlŒdése szemszö-
gébŒl. Ez jó hír Kína számára is, növe-
li a bizalmat, hogy továbbfejlesszék az 
Egy övezet, egy út kezdeményezést. A 
kezdeményezés során 6 ország, köztük 
Magyarország írt már alá megállapo-
dást, és egyre több a megfigyelŒ ál-
lam, például Svájc, Ausztria és a 
Benelux államok. Elmondta: Kína 
amellett van, hogy fenntartsa a globa-
lizáció folyamatát, miközben a globális 
kereskedelem nem nŒ, a Brexit ke-
mény kilépésnek bizonyul és az Egye-
sült Államok is megpróbálja megvál-
toztatni a világrendet mások kárára. 

Jen Hszüe-tung, a Tsinghua Egye-
tem dékánja kiemelte: – Orbán Viktor 
beszéde után kevésbé aggódik amiatt, 
hogyan fogadják Európában Kína 
elképzeléseit az együttmûködésrŒl. A 
globalizáció szempontjából 2017 nehéz 
év lesz, hozzátéve, senki nem tudja 
megállítani a folyamatot. Rámutatott: 
a globalizáció kétélû fegyver, ha tŒke-
beáramlás történik, az pénzügyi válsá-
got is hozhat, és az emberek szabad 
mozgása bevándorlást is eredményez, 
így amikor a negatívumok erŒsödnek 
fel, az emberek megrémülnek és el-
fordulnak tŒle – vélte. A dékán szerint 
egy világkormányra volna szükség 
ahhoz, hogy “ne fulladjon anarchiába 
a globalizáció, ahol minden állam azt 
hiszi, saját katonai erejére kell 
támaszkodnia”.

Úgy vélte, két alapelv van Magyar-
ország és Kína kapcsolatában, az 
egyik a szuverenitás elve, hogy bila-
terális megállapodásokat tudjanak 
kötni anélkül, hogy más országok 
hozzájárulására szükség lenne a pro-
jektek elindításához. A másik a kölcsö-

nösség elve, azaz Kína nemcsak ex-
portál, hanem importál is, és fogad 
külföldi technológiát, termékeket. A 
kölcsönös együttmûködés esetében 
nem lehet csak állami vállalatokra 
hagyatkozni, szükség lesz a magán-
szférára is, amely Kínában a GDP 75 
százalékát termeli meg most, az állami 
cégekénél jobb hatékonysággal.

Erik F. Nielsen, az Unicredit vezetŒ 
közgazdásza, Orbán Viktor miniszter-
elnök beszédére reagálva elmondta: 
nem ért egyet azzal, hogy aki nem 
tudja elérni a megfelelŒ növekedési 
rátákat, nincs létjogosultsága. Mint 
mondta, Japánban, Kínában is vannak 
problémák, ami nem azt jelenti, hogy 
Afrikában és Dél-Amerikában van a 
jövŒnk. Erik F. Nielsen üdvözölte Kína 
kezdeményezését az állami beruhá-
zások ösztönzésére, de felhívta a fi-
gyelmet arra, a globális vállalati ügy-
felek aggódnak Kínában, hogy a szak-
politikákat nem átlátható módon, 
inkonzisztensen vezetik be. Elmondta 
azt is, hogy a következŒ 2–4 évben 
nagy az esélye egy pénzügyi válság-
nak Kínában, nagyon magas a hitele-
zés szintje, de senki nem rendelkezik 
annyit tartalékkal, mint Kína.

A rendezvényen bemutatták az 
„Alexandre Lamfalussy – Selected 
Essays” címû könyvet, amely Lámfa-
lussy Sándor cikkeit és beszédeit 
gyûjtötte össze. Az elsŒ cikk 1953-ban 
született, az Európai Szén és Acél 
Közösség acéliparával kapcsolatban, 
az utolsó pedig egy olyan konferencián 
elhangzott elŒadásából íródott, ame-
lyet az Európai Monetáris Intézet  
megalapításának emlékére tartottak. 

Ivo Maes, a Belga Nemzeti Bank 
fŒtanácsadója s egyben a könyv szer-
kesztŒje elmondta: az esszék kronoló-
giai sorrendben több mint 80 évet 
ölelnek fel. A szakember szerint egy 
olyan idŒszakban, amelyet pénzügyi 
instabilitás jellemez, és kétségek öve-
zik az európai integrációt, Lámfalussy 
Sándor intellektuális örökségének új-
raolvasása óriási jelentŒségû. Kie-
melte: az idŒ bebizonyította, hogy a 
neves közgazdász különbözŒ problé-
mákról való értékelése alapvetŒen 
elŒrelátónak és helyesnek bizonyult. 
Példaként említette: Lámfalussy Sán-
dor mindig hangsúlyozta, hogy a köz-
ponti bankoknak kulcsszerepük van a 
válságok kezelésében.

*
Kapcsolódó hír:
Fordulópontra készül a
kormány a külpolitikában
A külpolitikai viszonyokban 2017 

fontos év lesz, nem csak az új ameri-
kai elnök miatt, hanem megváltozik a 
világ, amiben mûködni kell. A kor-
mány meglátása szerint a nemzetközi 
együttmûködések helyett felértékelŒd-
nek majd a nemzetek közötti együtt-
mûködések.  „Nekünk érdekünk, hogy 
az Egyesült államokkal és Nagy-Bri-
tanniával is fair megállapodást kös-
sünk, ezért mi egy fair Brexitben va-
gyunk érdekeltek, ami jó Európának 
és jó a briteknek” - szögezi le Lázár 
János. Ennek jegyében készül a kor-
mány Vlagyimir Putyin február 2-i 
budapesti látogatására. Lázár szerint 
Putyin látogatása fontos lesz, de nem 
rendkívüli, hiszen már megszokott, 
hogy évente találkozik a magyar és az 
orosz kormány.



A Momentum Mozgalom (rövidítve 
MoMo) felbukkanásakor a pillanat 
uralása jutott az eszembe. Már megint 
kiötlöttek valakik valamit a lehúzott 
redônyök mögött, a gomolygó ciga-
rettafüstben. Most épp úgy uralják a 
pillanatot (a momentumot), hogy ma-
guk elôtt tolnak néhány „romlatlan” 
fiatalt, akik elsô körben csupán olim-
piát nem akarnak, második körben 
viszont nyugdíjba küldenék az egész 
jelenlegi politikai elitet. Leginkább 
persze annak potens, kormányzó ré-
szét.

Árulkodó mozzanat, hogy az olimpia-
ellenes népszavazási aláírásgyûjtéssel 
egy idôben bontott zászlót az Idôs 
Demokraták Szövetsége is. Ôk már 
névválasztásukban is leplezetlenül Fi-
desz-ellenesek: az egykori Fiatal De-
mokraták Szövetségét karikíroznák. 
Sokat látott ember mind kevésbé hisz 
ilyen fatális véletlenekben. Most a 
spin doctorok azt eszelték ki, hogy a 
kormánypártot megpróbálják jobb 
híján generációs harapófogóba fogni. 
Egy neo-KISZ (még a harmincöt éves 
korhatár is megvan!) és egy ellenzéki 
nyugdíjaspárt. Átkaroló hadmûvelet.

A megtépázott baloldalon mindez 
legalább annyi nyugtalanságot kelthet, 
mint a masszívabb kormányzati tér-
félen. Statisztikailag a fiatalok szava-
zatai éppúgy ügyesen elirányíthatók, 
mint az idôsebbeké. Az internetes 
fórumokon máris elôálltak olyan teó-
riákkal, hogy a semmibôl elôbukkanó, 
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2018-ban már választási sorompóba 
állni kívánó alakulatok mögött nem is 
formális ellenzéki erôk, hanem rej-
tôzködô liberális érdekek, sôt renegát 
fideszes szereplôk állnak. A spontán 
szervezôdésben a jelek szerint keve-
sen hisznek.

A demokrácia persze úgy szép, ha 
mozgalmas és folytonos megújulásra 
képes: bizonyára ennek tulajdonítható, 
hogy a MoMo (amelynek névvá-
lasztásától a MoMa elnöke, Bokros 
Lajos bizonyára ideges némiképp) 
olyan viharos turnét bonyolított le a 
balliberális és álkonzervatív médiu-
mokban, hogy effélét legutóbb Kuncze 
Gábornak a nulláról való szervezett 
politikai felépítése idején tapasz-
talhattunk. Az új ifjúsági vezér (a 
nevét e helyütt nem népszerûsíteném, 
mert úgyis a helyi értéke az érdekes) 
paneleket szajkózik, „programja” és 
annak ismertetése erôs közéleti tá-
jékozatlanságról, olykor bántó tudat-
lanságról tanúskodik. Idônként egy 
ifjú hölgy is megjelenik az oldalán, 
hogy a legutóbbi pártgründolási 
kísérlet, az LMP társelnöki modellje is 
megidéztessék.

A nemzedékek egymás sarkát ta-
podják, a politikai fiatalítás létkérdés 

Olimpiaölôk, avagy a 
politika árvái

– mégis valahogy kedvetlen vagyok, 
hogy így sül ez a közérdekû lehetôség. 
Legfôképp azért, mert nem látom azt a 
lendületet, amely például a Fideszben 
a lánchídi csata idején, a Batthyány-
szobornál vagy a Hôsök terén megvolt; 
ez az olimpiaellenes debütálás pedig 
egyenesen kiábrándító. Ráadásul nem 
is titkolják: az olimpiarendezés 
megtorpedózása csupán ürügy szá-
mukra, amolyan politikai ugródeszka 
– nekik a fôhatalom kellene. („Mi is 
szeretünk olimpiát nézni” – szól az 
egyik árulkodó mondat. Sportolásról, 
netán bárminemû alkotásról nem esik 
szó, csak csupa passzív dologról: leg-
inkább a meglévô pénzek újraelosztá-
sáról.) Persze nem is veszik komolyan 
ezt az egészet: a MoMo másfél éves 
története alatt nem is csinált semmit.

Erre az aláírásgyûjtésre meg hirtelen 
lett pénz és hatszáz aktivista. Az 
imázson sokat rontott, hogy Szigetvári 
Viktor rögtön felajánlotta a segítségét. 
Épp elég a zavarkeltés meg az a pár 
ezer elrabolható szavazat. A moz-
galmárok a politika árváiként de-
finiálják magukat, de ott vannak so-
raikban a jómódú szabad demokrata 
elit gyermekei is: lehetnének akár az 
SZDSZ árvái is.

A kormányra jutott SZDSZ elsô 

politikai tette a budapesti világkiállítás 
megtorpedózása volt – az „elárvult” 
fiúk most az olimpiával másolnák az 
apákat. Csak ne legyen semmi, csak ne 
változzék semmi. Költsük el, ami van, 
uraljuk a múló pillanatot, aztán tûn-
jünk el nyom nélkül a világból, akár az 

SZDSZ. Ha ez a szemlélet jutna megint 
uralomra, akkor a valamit akarók 
lennének újfent a politika árvái.

Csontos János
(Magyar Idôk)

Valószínûleg hatósági beavatkozás 
szükséges. Egyes aláírásgyûjtôk 
ugyanis megtévesztik a magyar állam-
polgárokat. Vélhetôen felbérelt elkö-
vetôkrôl van szó. Közügyben akcióz-
nak, ezért egyértelmûen közérdeket 
sértenek.

Helyre kell állítani a jogállamiságot.
„OLIMPIA – aláírás gyûjtés.” Tekint-

sünk el a helyesírási hibától. Helyes-
írási hibát elkövetni nem törvénysér-
tés. Csak önmagáról állít ki szellemi 
szegénységi bizonyítványt, aki a köz 
elé tesz olyan irományt, amelyben 
gyerekes hibák láthatók.

Az aljasság másban ölt testet.
Az aljas aláírásgyûjtôk ugyanis ha-

zudnak a felirattal, és saját polgártár-
saikat vezetik félre, hogy kielégítsék 
aljas felbérlôik aljas kívánságát. Ha-
mis látszatot keltenek, és jó szándékú 
emberek jóhiszemûségével élnek 
vissza.

A visszaélés aljasságát követik el.
A nagybetûkkel harsogó OLIMPIA 

szó ugyanis azt sugallja: „akarjuk” az 
olimpiát. Az aljas aláírásgyûjtôk azon-
ban pont az ellenkezôjét akarják: meg-
fosztani a magyar etnikumot egy si-
kerélménytôl.

Ahogy a 96-os expó esetében tették.
Az aljasság visszaköszön. Akkor egy 

SZDSZ nevû konda hazudta tele az 
országot világkiállítás-ellenes sületlen-
ségekkel. Kísértetiesen hasonló al-
jasság bújt meg a hazugsághadjárat 
mögött, mint a mostani hazudozás.

Még piros-fehér-zöld színekkel is 
félrevezették az embereket.

Mintha nem került volna süllyesztôbe 
a – miként Medgyessy Péter minisz-
terelnök 2004 augusztusában fogalma-
zott – „korrupcióval teli” SZDSZ. 
Páholyból nézik és szervezik a rom-
bolást: gáncsolják a magyar etnikum 
építkezését.

OLIMPIA…
Gyertek, írjátok alá, bamba gyász-

vitézek. Mi vagyunk a jótevôk. Mi 
gondolkodunk helyettetek is. Nektek 
nem kell gondolkodni, csak írjatok alá. 
„Nekünk szükségünk van az ön sza-
vazatára” - ez a legôszintébb szlogen 
volt az SZDSZ-tôl annak idején.

Nem önnek van szüksége ránk, ha-
nem nekünk önre.

A bárgyú voksolók meghatódtak ettôl 
az arrogáns érdekérvényesítéstôl, és 
húzták az ikszet… Most ugyanerre a 
bárgyúságra alapoznak. OLIMPIA… 
Gyertek, írjatok alá, majd mi leadjuk 
az aláírásotokat oda, ahová kell.

Ne olvassátok el, mit írtok alá.
Bízzatok bennünk, mi gondolkodunk 

helyettetek is, mi jobban tudjuk, hogy 
mi a ti érdeketek, majd mi érvé-
nyesítjük azokat, hiszen ti korlátoltak 
vagytok, gyerekek vagytok, nem 
vagytok alkalmasak politizálásra, itt a 
mi érdekeinknek kell érvényesülni.

Mert mi ehhez vagyunk hozzászokva 
Magyarországon.

A megtévesztô kiírásra nem szabad 
legyinteni. Jóhiszemû, hazafias gon-
dolkodású, az országnak jót akaró em-
bereket vezetnek félre az aljas alá-
írásgyûjtôk és felbérlôik. Át kell vilá-
gítani a felbérlôk anyagi helyzetét, 

Aljas aláírásgyûjtôk
kideríteni honnan kapják a pénzt az 
akcióhoz.

Valószínûleg hatósági beavatkozás 
szükséges.

Kovács G. Tibor
(Gondola)



Belgrádnál egy két kilométeres sza-
kaszon kialakult torlaszt áttört az Or-
szágos Mûszaki Irányító Törzs két 
hajója. 

A Jégtörô VII. és a Széchenyi Vuko-
vár alatt dolgozik a Dunán.

A Jégtörô XI. és Jégtörô VI. hajópár 
feladata, hogy folyamatos legyen a 
jégzajlás. Az Országos Vízügyi Fôi-
gazgatóság tájékoztatása szerint most 
is a közös érdekeltségû szakaszon biz-
tosítják a Dálya térségében megnyitott 
jégtorlaszban a jég torlódásmentes 
levezetését a csatorna fenntartásával, 
szükség szerinti szélesítésével.”

A magyar hajók a szerb-magyar szer-
zôdés értelmében dolgoznak a Dunán.

A Jégtörô VII. és a Széchenyi a két 
kilométeres jégtorlaszt már áttörte, 
most „alvízi oldalról végzik a torlasz 
megbontását” a zimonyi híd feletti sza-
kaszon. A hajópár a bontott jeget tereli 
és fel is aprítja.

A hajók kijelölt állomáshelye Bel-
grád.

Az Országos Mûszaki Irányító Törzs 
a hajók jégtörési tevékenységét az 
aktuális jég- és nautikai viszonyoknak, 
valamint más, a munkavégzést be-
folyásoló környezeti körülményeknek 
a figyelembevételével folyamatosan 
végzett helyzetelemzés eredményének 
megfelelôen határozza meg --- közölte 
a fôigazgatóság. A magyar legénység 
a fedélzeten tartózkodó szerb mûszaki 
összekötôvel egyeztetve végzi a mun-
káját.

* * *
A közhasznúnak nyilvánított civil 

szervezetek ellenôrzését helyezte ki-
látásba Liviu Dragnea, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke.

Dragnea egy tévéinterjúban kifejtet-
te: a kormánynak alaposan meg kell 
vizsgálnia, hogy a közhasznúnak nyil-
vánított nem kormányzati szervezetek 
közül hány minôsül valóban közhasz-
núnak, és mire költik forrásaikat, hi-
szen ezek a szervezetek közpénzeket 
is felhasználnak. Szerinte rengeteg 
„tisztességes, becsületes” civil szer-
vezet alakult Romániában, de elkép-
zelhetônek nevezte, hogy olyanok is 
vannak köztük, amelyek a törvényes-
ség határán, a közhasznúság elveit 
megsértve mûködnek.

A PSD elnöke a mûsorban konkrétan 
Soros György és az általa finanszírozott 
szervezetek ellen emelt kifogást. „Ez 
az ember, aki talán már a 90-es évektôl 
kezdôdôen különbözô szervezeteket 
hozott létre Romániában, csak a rosz-
szat finanszírozta: az általa pénzelt 
akciók sosem váltak hasznára Romá-
niának” --- jelentette ki a vezetô kor-
mánypárt elnöke.

Dragnea a tavalyi parlamenti vá-
lasztási kampányban is többször tá-
madta a magyar származású amerikai 
üzletember hálózatának romániai te-
vékenységét, politikai ellenfelét, az 
akkori szakértôi kormányt vezetô Da-
cian Ciolos miniszterelnököt pedig 
azzal vádolta, hogy a román érdekek 
szolgálata helyett Brüsszel és a Soros-
birodalom utasításait hajtja végre.

* * *
Jogerôsen is pert nyert a Heineken 

romániai leánya a Lixid Project ellen, 
utóbbi nem gyárthat Csíki Sört, mivel 
a Heinekennek már van ilyen terméke, 
igaz, azt román névvel forgalmazzák.

A marosvásárhelyi táblabíróság ja-
nuár 27-e, ítéletében jogerôsen betil-
totta az Igazi Csíki Sör gyártását --- 
adta hírül az egyik közösségi portálon 
a sör gyártója.
A romániai Heineken indított pert
Az Igazi Csíki Sör gyártóját (a Lixid 

Project Kft-t) a Heineken Románia 
perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör 
gyártója eltulajdonította szellemi tu-
lajdonát.

A marosvásárhelyi táblabíróság szó-
vivôje elmondta: a táblabíróság elu-
tasította az Igazi Csíki Sört gyártó 
Lixid Project Kft. és az ezt létrehozó 
Lénárd András fellebbezését, és ér-
vényben hagyta a 2015 júliusában 
hozott ítéletet.

Az elsôfokú ítéletben a bíróság 
elrendelte, hogy a gyártó az ítélet jo-
gerôre emelkedését követô 30 napon 
belül vonja vissza Igazi Csíki Sör né-
ven árult termékét a piacról, és a visz-
szavont terméket semmisítse meg. 
Azt is megtiltotta a Lixid Project Kft.-
nek, hogy a csikisor.com és a csiki-
sor.ro domainneveket használja.
A gyártó szerint támadás az iden-

titása ellen
A sörgyártó közleménye szerint a 

döntést annak ellenére hozta meg a 
román táblabíróság, hogy 2016 de-
cember 9-én a spanyolországi Alican-
tében székelô Európai Márkahivatal 
másodfokon is a Lixid Projektnek ítél-
te a márka használati jogát. „Jelenleg 
140 embert foglalkoztatunk Székely-
földön.

Ez egy támadás egy székely vállal-
kozással szemben, amely felvállalta az 
identitását, a magyar nyelvet és szim-
bólumai használatát!”

--- áll a közleményben.
Lénárd András, az Igazi csíki sört 

gyártó cég vezetôje a Mihír.ro szé-
kelyföldi portálnak nyilatkozva csa-
lódottságának adott hangot. „Meg vol-
tam gyôzôdve, hogy gyôz az igazság, 
de ki kell mondani, ez az ítélet tulaj-
donképpen egy székelyföldi magyar 
cég elleni támadás: sokaknak szúrta a 
szemét, hogy magyarul szólítottuk 
meg fogyasztóinkat, használtuk szim-
bólumainkat” --- fogalmazott az üzlet-
ember.

Ha van már csíki románul, lehet-e 
másik magyarul?

A romániai sörgyártók perének nyel-
vi vonatkozásai vannak.

A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, 
hogy egy termék román megnevezé-
sének jogi védelme kiterjed-e a ter-
mék köznyelvben használt magyar 
megnevezésére is.

A holland multinacionális cég 2003 
óta rendelkezik a Csíkszerdában gyár-
tott Ciuc premium (Csíki prémium) 
sörmárkával, amelyet az erdélyi ma-
gyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 
novemberében azonban megjelent a 
piacon a Csíki Sör Manufaktúra ter-
méke, az Igazi Csíki Sör, amely szá-
mára a gyártó Lixid Project Kft. szer-
zett romániai és európai jogi 
védelmet.

* * *
Feljelentette két francia szervezet 

Pascal Brucknert, az egyik legje-
lentôsebb francia írót és esszéistát, 
mert Bruckner felelôssé tette ôket 
egyik írásában a Charlie Hebdo-ter-
rortámadásért. Bruckner azt írta, 
hogy a két szervezet szélsôséges 
muszlimbarátsága és tulajdonképpen 
franciaellenessége is hozzájárult ah-
hoz, hogy muszlim terroristák meg-
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

A Béke Angyala
„A Béketábor legyôzhetetlen
A béke útja biztos út stb stb stb”
Nos akik ezt a nótát fújták tudták, 

hogy milyen országok tartoznak a di-
csôséges Szovjetunió vezette béke tá-
borba. Ez a mozgalmi dal és a béke 
propaganda akkor volt leghangossabb 
amikor Sztálin atyának még nem volt 
meg az atom illetve hidrogén bombá-
ja.

Nemrég Magyarországon felavattak 
egy emlékmûvet egy olyan temetôben 
ahol orosz katonák a világháborúkban 
életüket vesztették. Moszkva üdvözöl-
te ezt a kedvezémenyést amely jelezte 
a „mi együttmûködésünk nagy dina-
mikáját” és alátámasztja a már létezô 
szoros kötelékeket a két ország között.

Nemrég a „Béke Angyala” nevezetû 
emlékmûvet leplezték le egy orosz 
katonai temetôben Esztergomban. 
Mint cári orosz katonák akik meg-
haltak az Elsô Világháború fogoly tá-
boraiban, mint Második Világháborús 
(„felszabadító”) szovjet katonák ham-
vai vannak eltemetve egy esztergomi 

temetôben.
Moszkva magyarországi nagykövete 

Vlagyimir Szergejev kijelentette, 
hogy ez egy az „együttmûködésünk 
fontos része volt, és nagyon szimbó-
likus az, hogy az emlékmû az orosz 
elnök magyarországi látogatása elején 
lett leleplezve, ami mégegyszer bizo-
nyítja az együttmûködés magas szín-
vonalát és dinamikáját.”

A „Béke Angyala” egy koszorút és 
babérágat tart, és tervezôje az orosz 
szobrász mûvész Vladimir Szurov-
tsev. Mind orosz, mind magyar nyelvû 
felírat a hadseregek elvesztését saj-
nározza.

A temetô szovjet része meg volt ron-
gálva, de 2006-ban az orosz „Béke-
csinálók és Béke” mozgalom, a ma-
gyarországi orosz követség és a helyi 
önkormányzat együttmûködése hely-
reállította.

A „Russia Today” szerint a Kelet-
európai országok nagy lelkesedéssel 
romboltak le szovjet emlékmûveket 
mert ezeket a „megszállás” szimbólu-
mának tekintették.

Az orosz külügyminisztert Szergej 

Lavrovot mélyen aggasztja, hogy 
jónéhány országban egy háború folyik 
a szovjet emlékmûvek ellen, és meg-
gyalázzák vagy lerombolják azoknak a 
hôsöknek az emlékét, akik meg-
mentették Európát a „barna pestis”-
tôl.
Martin McCauley történész és 

orosz történész szerint Magyarország 
és Oroszország között lezárják a kap-
csolat rossz napjajait és elôre hozzák a 
jó napokat.

Tavaly Latvia lerombolt egy emlék-
mûvet Limbazi városban ami megem-
lékeztetett azokra a szovjet matró-
zokra akik a városért folyó csatában 
elestek 1941-ben.

Lengyelországban lerombolták az 
Iván Csernyovszki emlékmûvet, ez a 
fiatal tábornok 1945-ben esett el. Most 
a lengyel parlament olyan törvényja-
vaslattal foglalkozik ami az összes 
szovjet emlékmû lerombolását ered-
ményezné.
A „Béke Angyaláról” lesz még 

más szó is
Kroyherr Frigyes
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gyilkoltak nyolc újságírót a párizsi 
szerkesztôségben, két évvel ezelôtt. 
Brucknernek a bíróság elôtt kellett vé-
dekeznie. Végül neki adtak igazat, 
felmentették.

Pascal Bruckner a negyvenes évek 
végén született, elôször elsôsorban re-
gényeket írt. Keserû méz címû könyve 
az egész világon óriási siker volt. Az 
egymást egy életen át kínzó, lénye-
gében szadista és mazochista pár tör-
ténetét Roman Polanski is feldolgoz-
ta, a film szintén világsiker lett. (A 
francia Emmanuelle Seigner, Polan-
ski felesége és a kevésbé ismert, de 
nagyszerû brit színész, Peter Coyotte
játszotta a házaspárt --– kisebb sze-
repekben viszont feltûnt két késôbbi 
világsztár a filmben, Kristin Scott 
Thomas és Hugh Grant is). Bruckner 
az utóbbi idôben elsôsorban esszéket 
ír, és sokat utazik arab országokba, 
mert hihetetlenül érdekli ez a világ. 
Politikával is foglalkozik, a Le Figaro 
néhány hete arról írt, hogy Francois 
Fillon jobbközép francia elnökjelölt 
tanácsadói köréhez tartozik.Új esszéje 
a jövô héten jelenik meg Franciaor-
szágban, de már most sokan várják. 
Több helyen arról beszélt Bruckner, 
hogy a Képzeletbeli rasszizmus címû 
esszéjében a politikai korrektségbôl 
adódó eltévelyedésekrôl fog írni.

Szerinte az iszlámfóbia, iszlámgyû-
lölet kifejezése éppen az iszlamisták 
fegyvere, hogy így hallgattassák el a 
szélsôséges iszlamisták bírálóit. A 
vallás mögé bújnak, hogy így tegyék 
magukat bírálhatatlanná. A politikai 
korrektség fogalmáról Brucknernek 
Tocqueville kifejezése jut eszébe, a 
„szelíd despotizmus”.

Bruckner szerint ezt a problémát 
már a kétezres évek elején a nagy 
francia filozófus, Alain Finkielkraut 
fogalmazta meg a legtökélétesebben:
az antirasszista ideológia leegysze-
rûsíti a valóságot az emberi jogok és a 
diszkriminizáció ellentétére, és ez ki-
rekesztéshez vezet.

Egyébként Pascal Bruckner volt az 
az író, aki jóval a párizsi terrortáma-
dások elôtt arról írt, hogy egészen 

biztos benne, hamarosan Franciaor-
szág területén muszlim terrorakciók 
lesznek.

* * *
Megjelent Románia hivatalos közlö-

nyében a Székelyföldnek autonómiát 
elôirányzó törvénytervezet, amelyet 
polgári kezdeményezésként akar a 
román parlament elé terjeszteni egy --
- a Gyergyószéki Székely Tanács 
(GYSZT) által megalakított --- tíztagú 
kezdeményezô bizottság.

A tavaly novemberben beterjesztett 
tervezet szövege együtt jelent meg a --
- szakértôkbôl álló, a törvényszövegek 
jogharmóniáját vizsgáló --- törvényho-
zási tanács véleményezésével, amely a 
kezdeményezés elutasítását javasolja 
a törvényalkotóknak. Az indoklásban a 
szakértôk kifejtik: azért javasolják a 
törvényjavaslat elutasítását, mert ál-
láspontjuk szerint a kezdeményezés az 
egységes román nemzetállammal pár-
huzamos, különálló állami entitás lét-
rehozását irányozza elô, ami alkot-
mányellenes.

„A következô lépés az aláírásgyûjtés 
kell legyen” --- mondta Árus Zsolt, a 
GYSZT elnöke, a kezdeményezôk 
egyike az MTI érdeklôdésére. Hozzá-
tette, hogy Gyergyószéken jövô héttôl 
megkezdik a szükséges támogató alá-
írások gyûjtését, de az országos aláí-
rásgyûjtés megszervezésének felada-
taszerint a  székely autonómimozgalom 
ernyôszervezetére, a Székely Nemzeti 
Tanácsra (SZNT) hárul.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke koráb-

ban kifejtette: racionálisabb megoldás-
nak tartja, és inkább azt szorgalmazza, 
hogy az erdélyi magyarság decem-
berben megújult parlamenti képvi-
selete terjessze a törvényhozás elé az 
autonómia-statútumot. A polgári kez-
deményezésre csak alternatív lehetô-
ségként tekint, mivel annak feltételeit 
nagyon nehéz teljesíteni. Izsák Balázs 
szerint ugyanis a polgári kezdemé-
nyezést szabályozó törvényt úgy „ta-
lálták ki”, hogy a magyarok az ôket 
érintô kérdésekben állampolgári tör-
vénykezdeményezést ne tudjanak be-
terjeszteni.

Romániában az állampolgárok akkor 
kezdeményezhetik egy törvényterve-
zet parlamenti megvitatását, ha azt 
legalább százezren támogatják. Az alá-
írásgyûjtés elôfeltétele, hogy a ter-
vezetet a törvényhozási tanács véle-
ményezze, és az megjelenjen a 
hivatalos közlönyben. Ahhoz, hogy a --- 
Hargita és Kovászna megye, valamint 
Maros megye egy részébôl álló --- Szé-
kelyföld autonómia-statútuma polgári 
kezdeményezésként kerüljön a buka-
resti parlament asztalára, nemcsak a 
három székelyföldi megyébôl, hanem 
további legalább nyolc megyébôl kell 
megyénként legalább ötezer aláírást 
összegyûjteni. Ez azt jelenti, hogy 
olyan megyék támogatására is szükség 
van, ahol a magyarság szórványban 
él.

A Székelyföld autonómia-statútumá-
ról elôször 2004-ben, majd (egy mó-
dosított tervezetrôl) 2012-ben rendez-
tek szavazást a román parlamentben. 
A tervezeteket, amelyeket akkor a 
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RMDSZ) néhány törvényhozója 
kezdeményezett, mindkét esetben ér-
demi vita, egyetlen román támogató 
voks nélkül vetették el.

* * *
Felháborítónak tartja a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógus Szövetség (KM-
PSZ), hogy a Kárpátalja megyei ok-
tatási fôosztály körlevélben szólította 
fel a magyarok által is lakott járások 
tanügyi hivatalait és a megye magyar 
iskoláinak igazgatóhelyetteseit, hogy 
készítsenek listákat a tanintézetekben 
oktató pedagógusokról ukrán nyelv-
tudásuk szintjének feltüntetésével --- 
közölte csütörtökön Orosz Ildikó, a 
KMPSZ elnöke az MTI-vel.

Orosz Ildikó elmondta, hogy alig né-
hány napja nyújtották be az ukrán 
parlamentnek azt a nyelvtörvényter-
vezetet, amely elfogadása esetén kizá-
rólagossá tenné az ukrán nyelv hasz-
nálatát az élet minden területén. 
Azonban még érvényben van a ko-
rábbi, kisebbségbarát nyelvtörvény is, 
és az új jogszabály tervezetének a 
tárgyalását el sem kezdték, a Kár-
pátalja megyei oktatási fôosztály --- az 
Oktatási Minisztérium utasítására --- a 
napokban máris „cinikus hangvételû” 
körlevélben szólította fel a magyarok 
által is lakott járások tanügyi hivata-

lainak vezetôit és a magyar iskolák 
igazgatóhelyetteseit, hogy állítsanak 
össze listákat a tanintézeteikben ok-
tató pedagógusokról aszerint, hogy 
milyen szinten beszélik az ukránt --- 
tette hozzá.A szakember kifejtette: 
mind az érintett pedagógusok, mind a 
KMPSZ felháborítónak tartja az intéz-
kedést, mert szerinte az egyfelôl sérti 
a személyiségi jogokat, másfelôl az is-
kolák igazgatói és helyetteseik nin-
csenek felhatalmazva az ukrán nyelv-
tudás minôsítésére, tehát eleve nem 
jogosultak a nyelvismeret szintjének 
megállapítására. Ennek kapcsán le 
kell szögezni --- folytatta Orosz Ildikó
---, hogy az ukrán oktatási rendszerben 
dolgozó minden pedagógus az ukrán 
állam által kiadott diplomával, oklevél-
lel rendelkezik. Hosszú évek óta tesz-
telik a felsôoktatási intézményekbe 
történô felvételin az ukrán nyelvtudást, 
s aki nem ismeri az ukránt, az eleve be 
sem kerülhet a felsôoktatásba, ahol 
ugyancsak négy évig kötelezô tantárgy 
az ukrán nyelv --- mutatott rá. Meg-
jegyezte: intézkedésével az ukrán ál-
lam most felülbírálja saját korábbi 
döntését. Emlékeztetett arra is, hogy a 
magyar iskolák pedagógusai a saját 
tantárgyaikat magyar nyelven és nem 
ukránul oktatják. A KMPSZ elnöke 
befejezésül elmondta, felháborítónak
tartja, hogy az oktatási hatóságok nem 
a magyar pedagógusok szakmai felké-
szültségével, munkájuk értékelésével 
foglalkoznak, hanem „diszkriminatív 
módon” az ukrán nyelvtudásukat fir-
tatják. A KMPSZ írásban fog tiltakozni 
az ügyben az Oktatási Minisztériumnál
--- közölte Orosz Ildikó.

* * *
Megerôsítette Thomas de Maiziere 

német belügyminiszter Vallettában, 
hogy a migrációs válság kezelése 
érdekében azt szeretné, ha Európán 
kívül lehetne létrehozni befogadótá-
borokat a menedékkérôknek.

A német tárcavezetô az uniós belügy-
miniszterek informális tanácskozásán 
vesz részt a soros EU-elnökséget be-
töltô Máltán. A német miniszter el-
mondta, hogy az európai menekültügyi 
rendszer reformja során új szabá-
lyokra van szükség arra az esetre, ha 
olyan sokan érkeznek, hogy tömeges 
beáramlásról lehet beszélni. Ilyenkor 
a menedékkérôket nem kellene Euró-

pába hozni, hanem vissza kellene ôket 
vinni biztonságos helyekre --- ismer-
tette álláspontját de Maiziere, aki sze-
rint a biztonságos táborokból már csak 
szigorúan azokat kellene Európába 
hozni, akik bizonyítottan jogosultak 
menekültstátusra. Hangsúlyozta 
ugyanakkor, hogy mindezt a nemzet-
közi jog tiszteletben tartásával kell 
végrehajtani.

A német belügyminiszter tavaly nyár 
óta hangoztatja, hogy Észak-Afrikában 
kellene befogadótáborokat létrehozni 
a menedékkérôknek. De Maiziere ko-
rábban azt is világossá tette, hogy 
ezekben a táborokban kellene eldön-
teni, hogy ki az, aki valódi menekült, a 
többieket pedig vissza kell küldeni 
hazájukba.

A vallettai informális tanácskozás fô 
témája az európai menekültügyi sza-
bályok reformja.

Az ôszi választásokig biztos marad az 
ellenôrzést a bajor-osztrák határonA 
német kormány legalább a szeptem-
beri szövetségi parlamenti választá-
sokig fenntartaná a migrációs válság 
miatt ideiglenesen visszaállított határ-
ellenôrzést a bajor-osztrák határon --- 
írta a Berliner Morgenpost címû né-
met lap. Az újság az ellenzéki Zöldek 
Bundestag-frakciójának írásbeli kér-
désére adott kormányzati választ 
idézve azt írta, hogy a berlini vezetés 
megítélése szerint várhatóan 2017 kö-
zepe után is szükség lesz a határelle-
nôrzés folytatására. Thomas de Mai-
zire belügyminiszter a lap értesülése 
szerint azzal számol, hogy az év végéig 
biztosan folytatni kell az ellenôrzést. A 
kereszténydemokrata (CDU) politikus 
más álláspontot nem is igen tudna 
sikerrel képviselni választói elôtt a 
szeptember 24-re kiírt Bundestag-
választás kampányában --- jegyezte 
meg a fôvárosi lap. A belsô egyezte-
téseken a határellenôrzésért felelôs 
szövetségi rendôrség is a migrációs 
válság miatt 2015 szeptemberében 
bevezetett intézkedések fenntartását 
javasolja.

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 
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Hatvanszor ’56
Interjúk, 

visszaemlékezések 1956-ról
„Az 1956-os forradalom igaz emléké-

nek fenntartása, véleményünk szerint 
minden magyar ember kötelessége. 
Számtalan könyv, eredeti dokumen-
tum, fotó, film teszi egyre inkább 
megismerhetôvé, azonban ezekhez 
képest nagyon kevés a személyes 
megemlékezés. Erre sajnos egyre 
kevesebb a lehetôség. Ezt a hiányt 
szeretnénk pótolni interjú kötetünk-
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Bagin Lívia

Könyves polcomról
kel, amelyben a forradalmat megélt-
átélt személyek, határainkon belülrôl 
és túlról is mondanák el tanulságos, 
megélt történeteiket.”

Írta, Dr. Papp Gyula a kiadó és 
szerkesztô nevében, amikor meghír-
dették a lehetôséget, hogy aki vala-
milyen igaz élményanyagot, anyago-
kat tud írásba rögzíteni a még élô ’56-

ot megélt személyekkel, vagy olya-
nokkal, akik a kommunizmus terror-
ját valamilyen formában átélték, 
azoknak jelentkezését várják. Ez a 
felhívás, 2016. február 8-án kelt és 
azóta a könyv 2016. végén megjelent 
és aki szeretné elolvasni az megren-
delheti: Dankó Ferenc: 0425 724 
862 telefonszáma alatt.

Én már sok ’56-os eseményrôl szóló 
írást elolvastam, szerencsém volt Fa-
ludy György POKOLBÉLI VÍG 
NAPJAM címû könyvét is megis-
merni, azt a részét is, hogy mind 
fogoly átélte a recski titkos, külvilág 
által nem tudott, haláltáborának bor-
zalmait.

Nagyon mélyen megrázott, de amit 
ebben a könyvben leírva olvastam, az 
a tényeket teljesen pörére vetkôz-
tetve tárja az olvasok elé: az ’56-os 
Forradalmat megelôzô, a forrada-
lomban résztvevô és az utána törté-

nô eseményeket a börtönök szaddista, 
horrorfilmekben sem szereplô bor-
zalmakat írja le. Hogyan képes az 
ember a másik embertársával ilyen 
perverz dolgokat mûvelni, egyszerû-
en felfoghatatlan.

Ez a könyv valóban az lett, aminek 
Dr. Papp Gyula szánta. Amennyiben 
nekem ebbe beleszólásom lenne a 
felsôbb iskolákban kötelezô  történel-
mi olvasmánnyá tenném.

Az elôszót Fodor Lajos ny. ve-
zérezredes, --- Ausztrália nyugal-
mazott nagykövete a Magyar Hon-
védség parancsnoka és a Honvéd 
Vezérkar fônöke 1999 és 2003 
között ---, fogalmazta meg.

Mint írja, „1956. október 23-a törté-
nelmi távlatokban nézve friss élmény, 
kézzelfogható közelségben van, hi-
szen még élnek az abban résztvevôk, 
akik hiteles forrásként adják tovább 
a fiatalabb nemzedéknek az akkori 
történéseket.”

Mindjárt az elsô interjúnál, mely a 
könyvben szerepel, meg kell állnom.

A címe: BÉNYI ÁRPÁD --
A FORRADALOM BEBÖRTÖN-

ZÖTT MÛVÉSZE
„Sokat beszélgettünk, ’56-os szenve-

dései, megpróbáltatásai örök és mély 
nyomot hagytak benne”. --- írja Dr. 
Papp Gyula. Beszélgetéseit általában 
úgy fejezte be, hogy: „A forradalom 
idején megjártam a mennyet, a 
megtorláskor pedig megjártam a 
poklot, de túl éltem.”

1956-ban a salgótarjáni sortûz után 
felháborodásában a könyv borítóján 
is látható fametszetet készítette, Bé-
nyi Árpád, amibôl plakátokat szokszo-
rosítottak „Szabad Magyarorszá-
got!”- felirattal. Tettéért bebörtönöz-
ték, a Népbíróság négy évi börtönre 
ítélte, 773 napot töltött fogságban.

Amit még ebbôl az interjúból sze-
retnék kiragadni azt Körmendi La-
jos karcagi írónak mesélte el. A tör-
ténet gyomorforgató, plasztikusan áb-
rázolja a börtönállapotokat, s kifejezi 
azt a kiszolgáltatottságot, megalázott-
ságot, mely az akkori állapotra volt 
jellemzô.

„Amíg ültünk a vécén, verték a 
fejünket egy gumibottal. Késôbb már 
kis sem akartam menni. Be volt rak-
va egy kübli félig vízzel, ebbe végez-
tem a könnyebb és nehezebb dol-
gaimat. Csakhogy nem adtak inni! 
Ôrült szomjas voltam. Amikor reggel 
behozták a küblit, ami elôtte ki tudja, 
kié volt, nekiestem, s mielôtt telecsi-
náltam, ittam belôle egy nagyot. A 
szomjúság volt a legrettenetesebb. 
Józan ésszel nem lehet fölfogni, amit 
ott mûveltek velünk. Ezek szörnyûb-
bek voltak a veréseknél, mert ezekkel 
szemben védtelen volt az ember. 
Ültem a vécén, verték a fejem. Nem 
volt papír, de ha lett volna, akkor se 
tudtam volna használni, mert az 
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egész mûveletre csak pár másodper-
cet adtak. A férfiak alfele szôrös. A 
szôrre rászáradt az ürülék. Másnap 
megint mentem a vécére, kinyomtam 
a bélsárt, de nem pottyant ki, mert az 
elôzô napi kosárszerûen összeragasz-
totta a szôrt. Ott logott, mint egy 
kolonc. Gyorsan hátranyúltam, letép-
tem szôrrel, mindennel együtt. Állati 
gusztustalan, de ott állandóan ilyen 
megalázó helyzetbe kényszerítettek.”

Az emberek megalázása a börtönök-
ben nem ismert határt, ezt csak azért 
emeltem ki kedves Olvasók, hogy 
némi fogalmuk legyen arról, hogy mit 
kellett megélniük ebereknek, aki-ket 
szinte az örülettel határos álla-potba 
kínoztak.
Bényi Árpád késôbb színte mun-

kásságával minden létezô Díjat 
elért és minden elismerést megka-
pott.

Tekíntettel arra, hogy az egész 
könyvet nem lehet bemutatni, hazai 
vizekre evezvén, vitéz Szmolnik 
Lajos ny. ôrnagy, írásairól, szeret-
nék beszámolni. Ô személyében az 
egyetlen ausztrál-magyar, aki nagy-
ban részt vett a könyv megszületésé-
ben és abban több interjúja szerepel.

Életét mutassa be, majd arról ír 
„Miért  kellett elhagynia hazáját”, 
„Pataki Vad Valéria, kalocsai bör-
tönéletét mutatja be”, napló szerûen --
-, kapcsolatuk tartott egészen Valika 
haláláig ---, mélyebben megismerhet-
jük, „Wittner Máriát, mint 1956 
Dobó Katicáját” ismerteti. Sze-
leczky Zita színmûvésznô, mint ’56 
szellemiségének legsikeresebb kül-
földi szószólója, színes fényképével 
együtt bemútatásra kerül.

A könyv elolvasását mindenkinek 
ajánlani tudom, egy ritka könyv, 
mely hangot ad arról, hogy milyen 
elszántan harcolt a fiatalság a sza-
badságunkért és micsoda rette-
netes megtorlásban volt ezért ré-
szük.

* * *
 Szinte a véletlen egybeesése, hogy 

még egy olyan mûvet szeretnék be-
mutatni, ami szintén összefügg a 
kommunista terrorral és ’56-os Forra-
dalomnak is nagy szerepe van benne. 
Cime:

„Devictus vincit.”
/Legyôzetve gyôz/

Mindszenty oratórium 5 részben 
narrátorra, 5 szólistára, vegyeskarra 
és szimfonikus zenekarra. Narrációk 
és egyes áriák, kórusok: POLNER 
ZOLTÁN versei, a költeményeket 
megzenésítette: KIRÁLY LÁSZ-
LÓ.

Aki nem tudná az oratórium deffiní-
cíóját azt itt közlöm: Nagyszabású, 
többrészes, kórust, szólóénekest és 
zenekart foglalkoztató drámai elbe-
szélô mûfaj: általában ótestamentumi 
v. szt.-ek életébôl merített történetet 
elevenít meg.

A Mindszenty oratórium nem vélet-
lenül az, hiszen Mindszenty már 
életében megjárta a Golgotát. A 
költô,  Polner Zoltán, így nyilatkozott 
az oratóriumról: „csodálatos feladat 
volt az oratórium megírása 30 ária, 50 
narráció van benne. Az oratórium 
felöleli a mártír egyházfô teljes éle-
tét, kiemelve a sorsa legfontosabb 
eseményeit. Áriák, megzenésített 
versek, zenei betétek, narrációk szö-
vetébôl épül a nagy mû.”

Polner Zoltán sokoldalú egyéniségé-
vel a 2016. december 1-jei Magyar 
Életben interjún keresztûl találkoz-
hattak, most mind költôt, aki csodá-
lattal felérô versezettel eleveníti meg 
Mindszenty hercegprimás töretlen 

egyéniségét a gyerekkorától élete vé-
gig az édesanyja érzéseivel párhu-
zamosan.

Mielôtt elkezdeném azonban a mû-
vet ismertetni, szeretnék kitérni az 
író kérésére két személy kétségbe-
vonhatatlan nagyságára,  vonatkozó-
an, mely kimaradt a vele készült 
interjúból:

„Habsburg Mihály fôherceg fedd-
hetetlen életû úriember és az orató-
rium szellemi támogatója.”

„A forradalom megítélésében kima-
radt Szigethy Gábor neve, amiért 
elnézést kér a költô .”

Visszatérve a mûre, mely Mind-
szenty primás születésének 125. év-
fordulójára 2017. március 29-re ké-
szült és melynek versezetét 2013 óta 
írta a költô.

A napokban érkezett meg Polner 
Zoltán levele, melyben jó hírt közöl, 
hogy hosszú tárgyalások után eldölt, 
hogy az oratórium 2017. március 29-
én kerül bemutatásra Szegeden, a 
Nemzeti Színházban, tehát a nagy 
egyházfô Mindszenty primás szüle-
tésnapján.

Az alábbiakban közölt vers részletek 
mind Polner Zoltán tollából fakadnak, 
ezt azért kell kihangsúlyozni, mert 
ismeretlen költöktôl és számos híres 
költönktôl és külfölditôl is vannak 
benne versek, részletek. Sôt más 
nyelven is irodtak, így latinul, néme-
tül és héberül is.

Az elsô részben Mindszenty a bör-
tönben van, amikoris lepereg elôtte 
az egész élete.
Mindszenty
„A hegyeken túl most jön föl a nap,
vér folyik a téli fákra.
Ôriznek kegyetlen, vad pribékek,
de látja sorsom, Isten látja.”
Narrátor
„Egyszer csak minden sötétség
szertefoszlott,
mintha egy kéz a virágokra nyarat
parancsolna.
Elétárult egész élete, sorsa>
a felhôk gyöngyharmatot sírtak.
ezernyolcszáz-kilencvenkettôt írtak.”
Megszületik a kisgyermek:
„És fény járja át az egész házat:
az anya szívében
boldogság-varázslat”
Az édesanya útja a templomba 

vezet.
„Úgy ajánlom, Teremtô Istenem,
ahogyan te adtad ôt nekem.
Add rá áldásodat, hogy lehessen
a szava templom,
és élete oltár.”
Második részben már mint pap 

szerepel.
„A fiatal pap hálát ad Istennek,
hite szerint áhitattal szolgál.
Egy kisvárosnak csöndes templomá-

ban
várja már a mindenható oltár.”
Narrátor
„A tûnt idô havazott egyre,

a gyermeki emlékezet.
Az anya csak állt az ég szegélyén>
könnyezett és integetett.”
A második részben a zsidóságot ért, 

rettenetes holocaustra is kitér, ami 
minden embert borzalommal és bo-
csánatkéréssel tölt el.
A harmadik részben a viszony-

lagos béke köszönt be.
„Elhíresült neve országzerte,
mert a néppel kötött egyezséget.
A pápa pedig bölcsen kihirdette:
„Mától kezdve Mindszenty az ér-

sek!”
„Ki más is vezethetné
e kis hazát a fényre?!
És írták a zászlókra:
Boldogasszony Éve!”
Majd a változás
„Idegenfajú katonák jöttek.
Övék lett a hatalom!
Zokogtak az ég angyalai
azon a hajnalon.”
Földi édesanya
„Hogyne sírnék, hogyne rínék!
Álom gyötör, szörnyû álom
Szép fiamat fogva látom.
Feleljetek erdôk, mezôk,
feleljetem földek, utak,
hová viszik a fiamat?”
Mindszentyt vallatják az Ávósok.
„A világ megdöbbent a hír hallatán,
hogyan ítélhettek életfogytiglanra
egy fölszentelt papot!
Az ország népe ájult-riadtan gyá-

szolt,
a vádlott csak tûrt és hallgatott.”
A IV. Rész
Az ’56-os szabadságharc elve-

szett.
„Az amerikai követségen
szinte fogságban élte életét,
hogy hírül vigye a nagyvilágba
népének töretlen hitét.”
„Fölriadva a néma szürkeségbôl
ráismerek a fájdalomra.
Anyám meghalt.
a szívem beleborzad, összeretten.
A  szegénynél is szegényebb let-

tem.”
V. RÉSZ
„Az érsek gyûlölte a bezárt kapukat,
de rékényszerült, hogy mögöttük 

éljen,
miközben arra várt, hogy túljusson 
a sok kiújult, régi betegségen,
Tárgyalások, érvek és ellenérvek
vitatták rangját, egyházi szerepét.
A lemondását híresztelték egyre,
de ô nem engedett semmiképp.”
„Amikor ezerkilencszázhetvenegy 

ôszén
kilépett a követség kapuján,
gépkocsi várta, hogy Nyugatra vi-

gye,
tizenöt év szétporló magány után.
Ám elôbb magasba emelt karokkal
megáldotta hazáját és a várost,
a határon pedig az Isten oltalmába
ajánlotta Magyarországot.”
A befejezés méltó az egész orató-

rium gördülékeny tündérszépen meg-
verselt életképeihez.

„Egy férfiról zengett az ének,
akit megtörni nem lehetett,
aki sorsával hirdeti ma is:
Isten, haza, hûség, becsület.”
Majd latinul megfogalmazott záró-

sor következik.
Az oratórium, hiszem, hogy több 

magyar városban elôadásra kerül és 
remélhetôleg Király László álma is 
beteljesül, hogy a Vatikánban is 
elôadják.
A költô Polner Zoltán igaz gyön-

gyöket alkotott, melyeknek láncra 
fûzése nem volt egyszerû dolog, de 
ô ebben is nagyot alkotott.

Egész életében éhezett. Kenyérre, elismerésre, ölelésre. Öngyilkossági kísér-
letekkel, késsel és a világirodalom legszebb verseivel akarta kicsikarni mások-
ból a szeretetet. A mama gürcölt vagy betegeskedett, a papa korán lelépett. 
József Áron egyébként elég rosszul beszélt magyarul. József Attilának volt egy 
öccse Romániában. A költôt nyolc hónap fogházra ítélték istengyalázás miatt. 
Durván nekiment Babitsnak. A nôk inkább adoptálták volna, mint hogy 
hozzámenjenek. Késsel üldözte a pszichoanalitikusát. Na de ki volt József 
Attila gyilkosa?
1. Az apja alig tudott magyarul
József Attila hároméves volt, amikor az apja eltûnt az életébôl. Szerencsét 

próbálni indult Amerikába, de csak Romániáig jutott. Elôbb Crajovában lett 
gyári munkás, majd Temesváron szappanfôzô vállalkozó.

Fél évvel az eltûnése után Jolán, Attila nôvére halálra rémült, amikor egy 
fekete szakállas, micisapkás alak az apja hangján szólt hozzá a kapualjban. 
Érdeklôdött, hogy vannak, rosszat beszél-e róla a mama, majd egy koronát 
nyomott a kislány kezébe, és azt kérte, ne szóljon a találkozásról az anyjának. 
Újabb egy év telt el, mire kiderítették, hol lakik. Jolán levelet ír az apjának, 
amire hamarosan válasz érkezett:

„Kedves gyermekeim Jolánkám a Levelet meg kaptam nagyon meg örültem 
hogy meg nem elfeleitetei a kedves papát. de bizom nagyon szomoruság van az 
én szivembe hogy tik mien szegénjek vagytok de mit tehetek én, hogy a kedves 
mamátok elkerget a tik kedves kenyér keresô apátok...” Soha többé nem 
hallottak róla.

József Áron, más néven Iosif Aron nemcsak írni, de beszélni sem tudott jól 
magyarul. „Szapunt vegyenek, olcsó szapunt! –- még most is a fülembe cseng 
Áron bácsi furcsa, idegenszerû kiejtése… Váltig csodálkoztunk, hogy Julis 
néni, akit Crajováról hozott magával, szebben beszél magyarul, mint Áron 
bácsi” –-- mesélte róla egy asszony, aki jól ismerte ôt és új családját Temesvár-
Kardos-telepen.
2. József Attilának volt egy öccse
Iosif Aron új felesége, Kiss Juliánna, azaz Julis néni sokszor emlegette férje 

Budapesten hagyott családját. Sajnálta a szegény mosónôt, akinek három 
gyerek maradt a nyakán. József Áron azzal nyugtatgatta az asszonyt, hogy a 
fiából ügyvéd lett, régi családja nem szorul segítségre. Valójában semmit sem 
tudott elhagyott családjáról.

1922-ben, amikor a válás hivatalos kimondását kérvényezte, Pôcze Borbála 
már három éve halott volt. A fia egyetlen versét sem olvasta, pedig jó néhány 
megjelent a romániai magyar lapokban is. Új feleségétôl egy fia született, 
Mircea, akit Misunak becéztek. Nagyon hasonlított Attilára. Misu se magyarul, 
se románul nem beszélt, mert háromévesen súlyos paralízist kapott, ami a 
beszédkészségére is kihatott.

József Áron 1937. november 20-án halt meg hatvanhat évesen. Egyesek szerint 
az egészségtelen munkakörülmények, mások szerint a silány törkölypálinka 
játszott közre korai halálában. József Attila mindössze tizenhárom nappal élte 
túl, december 3-án vetett véget az életének.
3. Kilencévesen próbált elôször öngyilkos lenni
Igaz, az utóbbi idôben néhányan megkérdôjelezik, hogy a költô öngyilkos lett. 

Garamvölgyi László, aki hosszú idôn át volt a rendôrség arca és hangja, több-
évnyi kutatómunkát és egy egész könyvet szentelt a kérdésnek. Konklúziója: a 
költô baleset áldozata lett. Megpróbált átbújni a szerelvények között, ám a 
tehervonat hirtelen elindult, és a himbálódzó vaslánc halálos ütést mért a 
fejére.
Akárhogy is volt, József Attilát egész életében kísértette az öngyilkosság 

gondolata.
Kilencévesen, 1914-ben ijesztett rá elôször a családjára, miután Jolán cigaret-

tázáson kapta, és lekevert neki két pofont. 25 évesen úgy emlékezett vissza a 
történtekre, hogy valójában nem akart meghalni, csupán bosszút akart állni, fel 
akarta hívni magára a figyelmet. Ezért aztán lúgkô helyett keményítôt ivott.

1922-ben, makói gimnazistaként a vizsgák elôtti napokban, „valami dekadens 
pillanat hatása alatt megevett hatvan darab aszpirint”. Gyomormosás és több-
napos ágynyugalom után végül színjelesre vizsgázott mindenbôl. Egy évvel 
késôbb így írt Jolánnak:
Különben vonat alatt is feküdtem azóta, de engem fölszedtek, mert 

elôttem valakit elgázolt.” 
1929-ben, a Vágó Mártával való szakítás után újabb kísérlet következett. 

Szántó Judit együttélésük hat éve alatt József Attila hat öngyilkossági kísérletét 
említi, 1935 nyarán például kétszer is magukra nyitotta a gázcsapot.

Nincs túl sok jelentôsége annak, hogy öngyilkosság vagy baleset történt-e 
Balatonszárszón, de az utolsó befejezett vers fényében nehéz másra gondolni, 
mint hogy a költô tudatosan választotta a halált:

Mióta éltem, forgószélbenpróbáltam állni helyemen.Nagy nevetség, hogy nem 
vétettemtöbbet, mint vétettek nekem.Szép a tavasz és szép a nyár is,de szebb az 
ôsz s legszebb a tél,annak, ki tûzhelyet, családot,már végképp másoknak 
remél.(Ime, hát megleltem hazámat... utolsó két versszak)
4. Kétszer kellett megtagadnia a múltját
Attila ötévesen került Öcsödre a nevelôszülôkhöz, akik a „szomszédokkal való 

tanácskozás után a füle hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen”. 
Ezért aztán az elkövetkezô két évben Pistaként hajtotta ki az állatokat a legelôre, 
Pistaként járt az elemi iskola elsô osztályába, és Pistaként tûrte nevelôapja 
ütlegeit.Tíz évvel késôbb újabb színjátékra kényszerült. Jolánt, aki idôközben 
gépíróként dolgozott, a Tanácsköztársaság elsô napjaiban feleségül vette Makai 
Ödön ügyvéd. A rangon aluli házasság azzal járt, hogy Makainak nemcsak a 
Magyar Banknál betöltött állásáról, de a szüleivel való kapcsolatáról is le kellett 
mondania. Mindezt az áldozatot meghozta, hogy feleségül vehesse a jobb sorsra 
érdemes ferencvárosi prolilányt, cserébe azonban voltak bizonyos elvárásai.

Folytatjuk!

Amit biztosan nem hallott 
József Attiláról
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. február 12-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,(Watkins 

St.bejárat)
1 órától Nôszövetségi Gyûlés

Minden kedden de, 12. órától 
Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 február 12-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. február 12-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017-én február 12-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 órakor 

Bibliaóra
2017.január(minden hónap harmadik vasárnapján) 

du. 2 órától  Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. február 12-én de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Hatalak István és Szatmáry István utánozták a Fitzroy-i harangokat, -  sikeresen... -  és kezdödhetett az Istentisztelet
A szép számban összegyûlteknek Dézsi Csaba lelkipásztor üdvözölvén a megjelenteket, köszönetet mondott 

jelenlétükért, röviden beszámolt az otthoni tartózkodásáról, s utána imával kezdve, mondott egy szép hálaadó 
beszédet.

Befejezésül elhangzott a magyar és erdélyi himnusz, ...szép volt.
Csutoros István fôgondnok ez alkalommal megköszönte a lelkész húszévi szolgálatát. A Gyöngyösbokréta

énekesei szép énekekkel lepték meg a Nagytiszteletes urat és az ottlévôket egyaránt, szintén ez alkalomból.
A finom bográcsgyulyást, mind mindig a Spurigán házaspár készítette. Basa József szolgálta fel a pálinkát, amit 

mindenki nagy élvezettel fogyasztott.
Tartsuk meg hitünket, gyakoroljuk azt, éljünk hagyományainkkal, támogassuk a magyar intézményeket, s adjuk 

tovább a fiataljainknak, gyerekeinknek a magyar kulturánkat. Úgy legyen!
Csutoros István fôgondnok

Szabadtéri Istentisztelet a Silvan-i vízgyûjtônél



(Folytatás)
Próbáltam, amennyire tudtam, leküz-

deni ezt a gyengeséget. Ezzel kapcso-
latban eszembe jutott a mondás: akit 
bajjal sújt az Isten, annak eszet is ad, 
hogy elviselje. Annak minôségérôl ké-
sôbb szólok.

Korunk haladt, tudtam, hogy véges 
számú éveink vannak hátra, de azokat 
mem tudjuk megszámlálni. Az idôs-
korú elônyeként lehet talán számítani, 
hogy több ôszinteséget, nyíltságot, sôt 
bátorságot enged(-het) meg magának. 
Az idôs kor hozzátartozik az emberhez, 
élete betetôzését jelenti. Az öregedés-
sel kapcsolatos olvasmányaimból 
megtudtam, hogy a mûvészi és szelle-
mi élet egyes nagyságai utálták az 
öregséget, saját öregségüket is. De 
voltak, akik az öregségben teljesedtek, 
bontakoztak ki. Én nem lévén nagyság, 
megbékültem, elfogadtam szép-koro-
mat, úgy ahogy van. Ha meg vagyok 
elégedve jelenemmel, ha nem, élnem 
kell a megadatott idôt. Ebben segít-
ségemre van Istenben vetett hitem. A 
zeneszerzôk nem írtak még szimfoniát 
az öregségrôl, pedig Márai Sándor 
szerint az öregségnek több a zenei tar-
talma, mint bármilyen más emberi 
helyzetnek.

Ahogy telt az idô, derékban fellépô 
változások korlátozták mozgásomat, 
lassult a járásom, de a mondás szerint  
lehet, hogy így tovább érek –-- és élek. 
Fiatal koromban jó sportoló voltam, de 
most csak az úszásra, vízben való moz-
gásra szorítkoztam. A sport nem las-
sítja az öregséget, de elôsegíti a szer-
vek jó mûködését. Gyengülô látásom 
miatt az olvasást mérsékelni kellett, s 
pótlására öregedésemen kezdtem el-
mélkedni, menetét figyelni.Volt erre  
bôven idôm. És megtettem, ahogy tud-
tam. Hallási zavarom miatt a szavak 
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lassabban jutnak  el agyam feldolgozó 
részébe, így a kívánt válasz is késhet, 
ami viszont mások (hallgatóim) türel-
mét teheti próbára. Egy sajátosságom 
azonban megmaradt: hajam épsége, 
csupán kifehéredett, de nem vagyok 
kopasz. Amikor  a fodrász csodálkozik 
fejtakarom épségén, azt szoktam vá-
laszolni, hogy azért olyan, mert jó a 
talaj alatta. 

A talaj alatti szürke állomány állapota 
azonban  megítélésem szerint már 
nem a régi. Észrevettem, hogy nehe-
zebben megy a szellemi tevékenység,  
türelmetlenebb vagyok, romlott az 
emlékezôképességem, ismereteimbôl  
vesztettem, nehezebben szöknek be a 
nevek, egyes szavak, adatok, ha gon-
dolataimat nem jegyzem fel, azokat 
hamar elfelejtem. Különös az is, hogy 
éjjel éber állapotomban jönnek a leg-
jobb gondolatok, de ha nem kelek fel 
hogy feljegyezzem, reggelig elszáll-
nak.

Az  írás sem megy olyan könnyen, 
mint régen, fejembôl a mondanivalók 
nem folynak símán, hanem megsza-
kításokkal, darabokban. Röviden, 
agyam már úgy müködik, mint egy 
idejétmúlt computer. Ez nem panasz, 
sem önkesergés, hanem önmegfigye-
lésem ôszinte összefoglalója. Amikor  
változatlan szellemi erôben lévô Aran-
kának megfigyeléseimrôl meséltem, 
nyugtatásomra szánt szavakkal vála-
szolta, hogy ne törjem azokon a fejem, 
állapotom nem lehet egészen olyan, 
mert ahogyan arról beszéltem azt 
jelenti, hogy öreg eszem még dolgozik. 
Azonban szeget ütött a fejembe és 
megmaradtak benne nem egészen 
olyan minnôsítô szavai, amelyek to-
vábbi önmegfigyelésre ösztönöztek, s 
emlékeztettek Chateaubrian –-- neves 

Egy évtized a Szent 
Erzsébet Otthonban

francia író –- mondására, hogy nem jó 
épen megörizni értelmi lényünket, s 
ugyanakkor bezárva lenni egy elhasz-
nált  testburokban. A  test és  a szellem 
rendszerint együtt halad a fogyatkozás 
felé, de megtörténik, hogy az értelem 
tovább kitart a romló testben. Az öre-
gedés jelenségét  külömbözô elméletek 
próbálják megmagyarázni, de azok 
bizonyítására vonatkozó erôfeszítések  
(vizsgálatok)  az elgondolások  pozitív 
oldalai mellett, ugyanannyi  ellenbizo-
nyítékot produkáltak. Persze az  Ott-
hon idôs lakóit nem annyira az öre-
gedés oka és módja érdekli, hanem az 
orvostudomány  lehetôsége, képessége 
az öregséggel járó változások, fájdal-
mak elkerülésére. 

 Fizikai és szellemi állapotom minden 
bizonnyal tovább fog változni az utolsó 
életszakaszom folyamán, de azt hi-
szem, hogy azokról szoló beszámolom 
már elmarad, életigényem azonban 
megmarad. Hosszúnak  tartott életem 
(98) talán szovjet hadifogságomnak is 
tulajdonítható, ugyanis a tudosok meg-
figyelése szerint kaloria-szûk diétán 
tartott kisérleti állatok élettartama 30 
%-kal meghosszabítható. Küzdelmes 
volt  hosszú múltam, de kibírtam, s 
most várom a századikat, vagy amit a 
Teremtô számomra megad.

Végül  még annyit, hogy elég gyako-
riak a temetési szertartások az Otthon 
kápolnájában, fogynak az  Otthonban 
lévô és a kinti idôs magyarok, ami 
felvetheti az utánpótlás és az intéz-
mény magyar jellege megmaradá-
sának a problémáját. Ez jellemezhetô 
Arany János parafrazált szavaival: 
ha minket elfú az idôk zivatara,  tovább 
fogy majd az Otthon magyarja.

Salamon István AM

Dr. Hódi Éva nyugalmazott magyar 
nyelvtanár, könyvtáros, a Szarvas 
Gábor NyelvmûvelŒ napok szervezŒje 
sokrétû, több mint negyvenéves köz-
életi és szakmai tevékenységével 
érdemelte ki a Vajdasági Magyar 
MûvelŒdési Szövetség rangos elis-
merését, a Magyar Életfa Díjat, amit 
a magyar kultúra napjának délvidéki 
központi ünnepségén vett át Zentán. 
A díjat Dudás Károly a VMMSZ 
elnöke adta át 2017. január 14-én.

Magyar Életfa Díj

A 2003-ban alapított díjjal a VMMSZ 

minden évben legtöbb négy olyan 

személyt jutalmaz, akiknek életmûve 

– legalább negyvenéves tevékenysége 

– a délvidéki magyar kultúra, illetve 

közmûvelŒdés valamely ágához kap-

csolódik, és ezen a területen mara-

dandót alkotottak. 

A MûvelŒdési Szövetség ezen elis-

merésével a vajdasági magyar közös-

ségért végzett kimagasló munka er-

kölcsi megbecsülésének növeléséhez 

is hozzájárulni kíván. 

A díj – amely Nemes Fekete Edit 

szabadkai keramikusmûvész Életfa 

címû kerámia faliképébŒl és évente 

más-más grafikusmûvész által ké-

szített egyedi oklevélbŒl áll – 2017-

ben tizennegyedik alkalommal került 

kiosztásra.

A négy kitüntetett egyike volt dr. 
Hódi Éva, akit – férjével dr. Hódi 

Sándorral együtt – ausztráliai láto-

gatásukról és több ízben megjelent 

saját írásaikról, és róluk szóló tudósí-

tásokról ismernek Olvasóink. 

A díjra méltató felterjesztésében 

Ágoston Ibolya így fogalmaz:

„Az elismerés méltó hangján kell 

tudnunk megszólalni, hogy érthetŒvé 

váljon, milyen fontos számunkra 

kitartó tenniakarása. Hogy mennyivel 

más volna minden, ha nincs az ifjú-

ságkutatás, a magyar tudománytör-

ténet, a magyar nyelv és irodalom, a 

nyelvmûvelés iránti érdeklŒdése, az 

olvasóvá nevelés terén végzett szol-

gálata, a Szarvas Gábor NyelvmûvelŒ 

Egyesület 1993-as megalakulásában 

(jövŒre 25 éves az egyesület, Hódi 

Éva a hetvenedik születésnapját 

ünnepli) vállalt szerepe, az egyesületi 

munka megszervezése, a háborús 

években felmutatott és megmutat-

kozó hite és bennünket is megerŒsítŒ 

rendíthetetlensége, mind a mai napig 

vállalt kitartó gondoskodása a Szar-

vas Gábor NyelvmûvelŒ Napok fölött, 

szerepvállalása magyarságunk egyik 

fontos intézményének, a Szarvas 

Gábor Könyvtárnak a megerŒsítésé-

ben és felvirágoztatásában (gondol-

junk akár a gyermekkönyvtár meg-

nyitására), elŒször annak munkatár-

saként, majd nyugdíjaztatásáig mint 

annak igazgatója…

Emberi, közéleti, politikai, a nemze-

tét féltŒ és a nemzete sorsáért elköte-

lezett személy magatartásával dr. 

Hódi Éva példaként szolgál elŒttünk.”

*
Mi is szívbŒl gratulálunk Ausztrá-

liából  a hosszú évek munkájával ki-

érdemelt rangos elismeréshez!

Magyar Életfa Díj

dr. Hódi Évának



Bizonyos, hogy nem csak a Föld forog, 
de az emberiség történetében is vannak 
fordulatok, amikor a világ vagy csak 
egy része új irányba mozdul. Megakad 
az organikus fejlôdésben, kisiklik vagy 
éppen helyrezökken. Kisebb országok, 
népek sorsában ezeket a fordulatokat 
általában kívülrôl „megsegítik” az erô-
sebb hatalmak, hadsereggel, oktrojált 
eszmékkel, gazdasági eszközökkel. De 
mi nem a kishitûek népe vagyunk. 
Rajtunk is múlik, merre fordul a világ, 
talán fordíthatunk is rajta. Hiszen ma is 
valljuk, hogy nem a lélekszám, de a tör-
ténelemformáló hatás, a küldetés tesz 
egy nemzetet naggyá. Ezért alapítottunk 
államot, teremtettünk kultúrát. Ezért 
mentünk fejjel a falnak annyiszor a 
török ellen, német ellen, orosz ellen. 
Mert megvolt és megvan bennünk az 
erô a helyes úton járni. És mégis 
hányszor kisiklottunk, kizökkentünk! 
Mennyi fordulat, amely zsákutcába, 
csaknem pusztulásba vezetett! A hajdan 
volt kurucok és labancok között ma már 
nehéz igazságot tenni, de a mai ma-
rakodás végzetessé válhat. Úgy, ahogy 
Ady Endre 1914-ben felidézte a Bib-
liából: „Ami megmaradott vala a sás-
kától, megevé a cserebogár, és ami a 
cserebogártól megmaradott vala, meg-
evé a hernyó, és ami a hernyótól meg-
maradott vala, elsüté a ragya.” S ahogy 
ugyanezeket a szavakat idézi Mind-
szenty József 1945-ben az ország né-
met–szovjet pusztításának idején. Nem 
árt tudni, hogy a Biblia minden szava 
idôszerû.

A szép új eszmékre fogékonyak vol-
tunk mindig, és vagyunk ma is. Le-
gyenek azok hitbéli vagy szellemi meg-
újulások. Tiltakozások, alkotások. 
Nemzet és haza: az új eszmék értelme ez 
volt. Kereszténységnek, reformációnak, 
felvilágosodásnak, romantikának, forra-
dalomnak, sôt még Ady Endre bele-
született protestálásának is! De Páz-
mány Péter és Mindszenty József 
harcának is. Rákóczi, Bercsényi, Haj-
nóczy, Kossuth, Bethlen István, Sulyok 
Dezsô, az ötvenhatos srácok: nem az 
eszmével volt a baj, hanem a világgal, 
amely eltiport minden szabad kezde-
ményezést ezen a tájon. S ránk erôltetett 
szörnyû téveszméket. És persze ezeknek 
is akadtak, akadnak híveik minálunk. 
Ahogy Németh László mondja: az euró-
pai hatalmak löktek mind mélyebbre a 
bennszülött sorsba, amelybôl az európai 
múzsák oly barátságosan próbáltak ki-
emelni. Igen. A múzsákat bilincsbe ver-
ni nem lehet: kisiklanak a vasból, leg-
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feljebb sértôdötten messze szállnak. 
Aztán majd visszanéznek, mert errefelé 
meghalljuk éneküket, s valami titokza-
tos, senki más által nem érthetô nyelven 
visszhangozzuk a szépséget, szabadsá-
got, szerelmet. Vonzódnak ehhez a 
nyelvhez, mert rémlik nekik, hogy az 
Olümposzon beszéltek így az istenek. 
Ezért bízunk mi szinte babonásan a mú-
zsákban.

Vajon a fordulat éveit éljük-e mosta-
nában? Nehéz ezt pontosan látni. A 
nagyvilágban Britannia népszavazásos 
dezertálása az Európai Unióból? Az 
Egyesült Államok végzetes meghason-
lása egy elnökválasztás ürügyén? Az új 
népvándorlás? A demográfiai robbanás? 
Az oroszok régi szívósságukat idézô elô-
renyomulása? Kína dermesztô tudatos-
sága erejének fejlesztésében? Kétezer 
év erkölcsi, szellemi, lelki, biológiai 
talpköveinek megingása? Vagy éppen az 
ellenreakció? Ellenhatás? Vajon mit 
érzünk meg a nagyvilág fordulásából? 
Alakítjuk, elszenvedjük, vagy nem ve-
szünk észre belôle semmit?

A német megszállás, 1944-ben márciusi 
vasárnapra esett. Egy fiatalember dél-
elôtt templomban volt, délután moziban, 
aztán lefeküdt. Másnap a mûhelyben 
egész nap szerelt, majd találkára sietett. 
Semmit se vett észre? A sorsdöntô „ki-
ugrási kísérlet” napján, októberi vasár-
napon jegyezte fel: „Egész nap támadtak 
a repülôk. Szüleimtôl lapot kaptam.” 
Másnap a nyilas puccs közepette azt 
írta: Jenôtôl és Erzsitôl is kapott lapot. 
Utóbbinak jobban örült.

Budapest ostroma után az emberek 
nem a világtörténelmi fordulatról el-
mélkedtek, hanem azon törték a fejüket, 
hogyan élik túl az elsô találkozást az 
oroszokkal. Aztán valami élelmiszert 
szerezzenek vidékrôl. Üveget vagy mást 
az ablakra, hogy ne fagyjanak meg. 
Szállást, ha a házuk, lakásuk elpusztult. 
Két év múlva, 1947-ben megint nagyot 
fordult a világ, de a legtöbben azzal vol-
tak elfoglalva, hogy megtalálják-e a he-
lyüket benne. Melyik fizetési osztályba 
sorolják, megússzák-e a „B-listát”, a ki-
telepítést. A X. fizetési osztályban a havi 
bér legfeljebb 150 forint volt, de egy 
parlamenti képviselô akkor is ötezer 
forintot kapott. Márai Sándor az Ószö-
vetség olvasásával kínlódott, a költô a 
„Végítélet napjairól” verselt. Vajon tud-
ták, hogy magánéletükben is micsoda 

A fordulat évei
fordulat következik, mert kizökken az 
ország?

Az októberi viharban, 1956-ban egy 
katona feljegyezte naptárába: „Forra-
dalom. Ôrség a kapunál.” Majd másnap: 
„Konyha”. A sorsdöntô október 28-án is a 
konyhában hámozta a krumplit, moso-
gatott, felmosott. November 22-én azt 
írta: „Nem mentünk vissza a laktanyába”. 
Végül december 5-én mégis bevonult. 
Mi játszódhatott le benne az alatt a két 
hét alatt? Menni? Visszamenni?

Az átélt történelembôl az 1968-as cseh-
szlovákiai bevonulást még nem érthet-
tem, legfeljebb szemtanúja és elszen-
vedôje voltam. De aztán 
lélegzet-visszafojtva figyeltem a chilei 
eseményeket, a dél-vietnami összeom-
lást, az arab–izraeli háborút. A helsinki 
értekezletnek nem tulajdonítottam nagy 
jelentôséget.

Éreztem viszont II. János Pál meg-
választásában a gyôzelem lehetôségét. 
Miként a szovjetek afganisztáni bevonu-
lásában a bukásét. Kevésbé bíztam a 
Szolidaritás fellépésében. Pedig micsoda 
fordulat volt az! Ott is voltam Lengyel-
országban, 1980 augusztusában. Erôsen 
drukkoltam Ronald Reagannek, és nem 
is csalódtam. Gorbacsov történelmi je-
lentôségét 1985-ben még nem láttam. Az 
a tíz év 1975-tôl ’85-ig gyönyörû és in-
tenzív volt. Mással voltam elfoglalva! A 
gimnázium, katonaság és az egyetem. 
Barátságok, szerelmek. Házasság. Saját 
otthon, majd az elsô gyermek. Ráadásul 
Gorbacsov szesztilalommal indított. 
Mondták is akkoriban: ebbe biztosan be-
lebukik a szovjet birodalom!

Az ellenzéki mozgalmakban aktívan 
nem vettem részt, a szabad választásokig 
el se hittem, hogy sikerülhet megterem-
teni a jogállamot. Itt voltak az oroszok! 
Lakitelekrôl nem szólt senki. A Jurta 
Színházba jártam, ott voltam néhány 
nagy tüntetésen is. A köztársaság kikiál-
tásán. A „négyigenes” népszavazás? Há-
roméves volt a kislányom! Pedig az is 
fordulat volt! A taxisblokád alatt az elsô 

ostromgyûrût áttörtem tizenhat éves 
Wartburg márkájú gépkocsimmal, de 
aztán gyôzött a túlerô. Gyalog tettem 
meg az utat Rákoshegyrôl Csillaghegyre. 
Lakáscsere!

Legtöbbször a hétköznapok beszûkítô 
bilincseiben élünk. Érezzük valahogyan 
a fordulatot, a „nagyvilág” zengését, de 
mégse rezdülünk. Szaladunk pénz, siker, 
boldogság után, sokszor csak a puszta 
fennmaradásért. Tüzelôért, gyerekért, 
munkáért, egy kis nyugalomért, jó szó-
ért, szeretetért. Egy jobb osztályzatért, 
szebb kocsiért, magasabb beosztásért, 
haszonért, hatalomért, gyógyszerért. 
Lakásért. Mi mindenért még? Fri-
zuráért, egy jobb helyért. Közben érzé-
ketlenné válunk a nagyvilág sorsszerû 
rezdülései iránt.

Csak a napokat éljük, nem az életet. 
Nem halljuk meg, ha a sarokban a he-
gedû húrja rezonál egy hangra, egy 
dalra. De így lehet ez viszont is. Ha csak 
a nagy ívû történelemben élünk, és 
nincs kapcsolatunk a hétköznapokkal. 
Ha hiába rezdül az a húr, bátortalanul, 

de nincs, aki meghallja a nagyzenekar 
beethoveni örvénylésében. Pedig az a 
kis hang fontos, sôt a legfontosabb!

És egyet nem árt megjegyezni: míg mi 
éltünk, szerettünk, gyermeket nevel-
tünk, dolgoztunk és elszenvedtük a tör-
ténelmi sorsfordulókat, mindig volt egy 
önjelölt csoport az árnyékban, amely 
magát hatalomba viszálykodta. 

A múlt században inkább idegen 
fegyverek által. Ma pénzzel, hírrel, 
hatalomba lármázással. Bennem most 
mindkét zengô hang bong, mint egy 
harangban. Beethovené is és a sarokba 
támasztott kis hegedûé is. Kevés ilyen 
pillanat van egy ember életében. Nekem 
ez az elsô. A világ fordul: visszazökken, 
vagy kisiklik, még nem lehet tudni. De 
rajtunk is múlik, hogy a gyönyörû szép 
élet a nagyvilág és a végtelen ma-
gánidônk harmóniájában teljesedik-e 
ki.

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)

Elhunyt Borbély Imre 
erdélyi vegyészmérnök, 

politikus, elemzô
É letének 69. évében, súlyos betegség következtében  elhunyt Borbély Imre er-

délyi vegyészmérnök, politikus, politikai elemzô – tájékoztatta az MTI-t a család.
Borbély Imre 1948-ban szü letett Temesváron. 1974-ben szerzett vegyészmérnöki 

diplomát a temesvári mûszaki egyetemen. 1977 és 1990 között tudományos kuta-
tóként dolgozott, öt találmányát szabadalmazták. Tôkés Lászlónak az 1989-es for-
radalomba torkolló temesvári ellenállását stratégiai tanácsaival segítette.

1990-ben a Temesvár Társaság külsô tagjaként a kezdeményezôje és az egyik ér-
telmi szerzôje volt a Temesvári Kiáltványnak, és a kiáltvány 8. pontjának, amely 
három törvényhozási ciklusra eltiltotta volna a kommunista nómenklatúra  s 
politikai rendôrség tagjait a politikai szerepvállalástól. A kiáltvány a romániai 
kommunistaellenes mozgalmak meghatározó dokumentuma.

A rendszerváltozás után a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
keretében vállalt politikai szerepet, és a helyzetteremtô politizálás szószólója volt. 
1990 és 1993 között az RMDSZ elnökség tagja, 1992 és 1996 között a szövetség 
parlamenti képviselôje volt. Elsôként szólalt fel magyarul a román parlamentben. 
Politikusként a magyarság romániai társnemzeti státusát és Románia föderalizá-
lását szorgalmazta. 1992-ben értelmi szerzôje volt az erdélyi magyar autonómia-
törekvéseket elôször az RMDSZ programjába emelô Kolozsvári Nyilatkozatnak.

1996-tól a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) nemzetstratégiai bizottságának a 
koordinátora majd elnökeként, késôbb az MVSZ régióelnökeként tevékenykedett. 
1996-ban tanulmányban fogalmazta meg a magyar nemzet határok fölötti reintegrá-
ciójának a gondolatát. A nemzetegyesítést a külhoni magyar állampolgárságon és a 
határon túli magyar közösségek autonómiáján keresztül egy szubszidiáris nem-
zetstruktúrában tartotta megvalósíthatónak.

Elhunyt 
Nemere László 
szórakoztató 

mûvész 
Sydneyben, ahol élt a Nemere házas-

pár, de Ausztrália szerte másutt is még 
sokan emlékeznek duo mûsoraikra a 
magyar összejöveteleken. Ausztráliai 
évtizedeik után hazaköltöztek Magyar-
országra, bekapcsolódtak a Panoráma 
Világklub Világtalálkozó rendezvényei-
be, ahol már mint ausztráliai magyar 
mûvészek képviseltek minket, exotikus 
színt adva számos mûsorhoz.

Halálhírét a Világklub igazgatójától 
kaptuk, úgy gondoljuk, szívbôl áradó 
szép szavaihoz csatlakozva búcsúzunk, 
mi is, „földijei”.

Gyújts egy gyertyát Te is Nemere 
László emlékére, aki január 14-én, 65 
éves korában váratlan hirtelenséggel 
örökre eltávozott közülünk. A Zala Me-
gyei Világklub-alelnökünk, barátunk, 
szeretett férj, apa, nagyapa és kivá ló ze-
nész, énekes néhány héttel ezelôtt még a 
Világklub évzáró rendezvényén sze-
repelt zenekarával és feleségével Ernszt 
Katalinnal…

Nem tudtuk, hogy a közösen készített 
és elôadott dalunkat utoljára énekeltük 
együtt: Mondd, mennyit ér az élet! 
Mondd, miért!? 

Nyugodj békében, Lacikám, emléked 
bennünk örökké él!

Tanka László, 
a Panoráma Világklub 

alapító elnöke.

Búcsúztató, özv. Mailáth Lászlóné, 
Éva, temetési szertartásán, 2017. 
január 25-én, a rookwoodi temetô 

Santa Sabina templomában.
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Szomorú szívvel állok itt és emlékezem a földi életbôl eltávozó honfitársunkról, 

barátunkról, Mailáth Éváról, aki 1921-ben Budapesten született Robonyi 
Ferencz és Elvira leányaként. Nôvére Lilyke három évvel volt nála idôsebb és 
operaénekes lett. A múlt század hatvanas éveitôl ismerem anyósom-apósomékon 
keresztül Évát, hiszen egymás melletti városrészben éltek és sokszor összejöttek a 
Mailáth-család tagjaival baráti találkozókon.

Amikor megnôsültem és gyermekeink megszülettek mi is szorosabb kapcsolatba 
kerültünk Évával és férjével Lacival, aki a M.kir. hadsereg tisztje volt, akárcsak 
öccse Gyurka és az én apósom Sinay Gyula. A különbség talán az volt, hogy Laci 
a légierôknél szolgált. Ez lényeges, mert itt jön össze a késôbbi lengyel kapcsolat. 
Ugyanis amikor Lengyelországot lerohanta a német és az orosz hadsereg 1939-
ben, akkor sokan a lengyel hadsereg és a civil lakosság közül Magyarországra 
menekültek, ahol az évszázados lengyel–magyar testvériség jegyében szeretettel 
fogadták ôket, hiszen az akkori Horthy-kormány menekültügyi kormánybiztosa, 
a 1990-es rendszerváltás elsô miniszterelnökének Antall Józsefnek volt az 
édesapja. Táborokba helyezték el ôket, gyermekeiket külön iskolákba, és szabadon 
mozoghattak és hagyhatták el az ország területét. Sokan éltek is ezzel és nyugatra 
távoztak, beálltak az angol hadsereg kötelékébe és megalakították emigrációs/exile 
kormányukat Londonban. Mindezt miért mondom el? Mert a lengyel katonák és 
pilóták közül sokan, úgy mint mi magyarok, Ausztráliába vándoroltak ki a második 
világháború után. A különbség az volt, hogy a lengyelek gyôztesekként, mi pedig 
ún. „ex-enemy”-ként, azaz volt ellenségként lettünk aposztrofálva a sajtóban. Itt 
Sydneyben találkoztunk ismét össze, és a régi évszázados, valamint a közelmúlt 
barátsága révén ôk mostak ki bennünket az „ex-enemy” megbélyegzésbôl. Úgyanis 
az ausztrál légierôk tagjainak külön klubjuk volt Sydeneyben, ahová meghívták 
a lengyel származású pilótákat, és ôk pedig a magyarokat. Tisztázódott, hogy 
mi magyarok „unwilling, reluctant” tagjai voltunk a Hitleri Németországnak és 
csupán a kommunizmus elleni magatartásunk révén kerültünk az oroszok ill. 
szovjetek elleni háborúba 1941-ben. 

A háborút követôen mind Lengyelország, mind Magyarország szovjet domi-
nancia alá került a Jaltai-egyezmény értelmében. Ausztrália pedig a menekültek, 
és az 1956-os események következtében szintén antikommunistává vált fôleg a 
Menzies-kormányok idejében. Így találtunk egymásra és közös nevezôre pl. a 
koreai és a vietnami háboruk révén is.

Itt kapcsolodik Mailáth Éva igen fontos önzetlen tevékenysége a magyar kö-
zösségben vállalt szerephez. Ugyanis a NSW-i Magyar Szövetség akkori elnôke, 
Szorkovszki Elemér, szép lengyel neve, és magyar szíve által, az itteni nemzetközi 
életben folytatott aktív szerepe révén, elnöke lett 1968-ban az Amerikában meg-
alakult Lengyel Magyar Világszövetség itteni szervezetének, Mailáth Éva pedig 
fôtitkára, férje repülôtiszti múltja révén.

Kezdettôl fogva aktív tevékenység jellemzi a szervezetet, mert a politika révén: 
a londoni lengyel emigrás/exile kormány képviselôinek fogadását, tanácskozások 
levezetését és demonstrációk rendezését, nemzetközi szervezetekhez intézett 
közös memorandumok szerkesztését látta el a kommunista béklyó lengyel- és 
magyarországi felszámolása érdekben. Társadalmi vonatkozásban pedig 
koncerteket, bálokat, banketteket, kiállításokat és karácsonyi összejövetelek 
szerveztek. Ennek volt fôszervezôje évtizedeken át Mailáth Éva, aki elôkelô 
megjelenésével, felkészült egyetemi végzettségével, megnyerte mind a lengyel, 
mind a magyar társadalom akkori illemszabályai szerinti elvárását.

E mellett igazhívô tagja volt az egyetemes katolikus egyháznak. Szorgalmas temp-
lomjáró, imádkozó és karitatív tevékenységet folytató tagja, aki három gyermekét 
Rikit, Maritát és Stevent is ennek megfelelô keresztény szellemben nevelte föl.

Még megemlítem, hogy a lengyel magyar szervezet munkájában lelkes segítôje 
volt az események rendezésében Bánki Évi édesanyja Mária is, aki már évek óta 
nincs köztünk. Odafönnt várja Évát és készíti elô mennybéli fogadtatását.

Mi most azért esedezünk, hogy Isten nyugosztalja Éváját és adjon neki békés 
földöntúli életet szeretô férje Laci oldalán, aki már odafönn várja érkezését az 
örökkévalóságba. –-- Isten veled kedves Éva.

–- Elmondta Kardos Béla a NSW-i Magyar Szövetség tb. elnöke
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SPORTItt áll majd 
a déli félgömb 

Puskás-szobra!
Február 4-én, lapzárta után, Mel-

bourne-ben, Puskás Ferenc edzôi 
sikereinek egyik helyszínén le-
leplezik a déli félteke elsô Puskás-
szobrát!

(A Nemzeti Sport február elsején 
megjelent számából átvett cikk és 
fényképek)

Már Ausztráliában van Domonkos 
Béla alkotása, a felcsúti Puskás Aka-
démiára készült Puskás-szobrának 
pontos másolata, az életnagyságú 
bronzszobor, a bal lábát lövésre (vagy 
passzra?) lendítô Öcsi 10-es mezbe 
bújt alakja. A szobor egy fantasztikus 
presztízsû helyen, az Olimpiai Parkban 
fog állni, ott, ahol az a stadion állt, 
amelyben Puskás Ferenc edzôként 
megnyerte csapatával az ausztrál 
nagydöntôt, ott, ahol most a Melbourne 
Victory futballcsapata edz és játszik, 
és nagyon közel ahhoz a helyhez, ahol 
a legendás 1956-os magyar–szovjet 
vízilabdameccset rendezték.

A szobrot a legnagyobb magyar 
sportlegenda özvegye, Erzsébet 
asszony által létrehozott Puskás 
Nemzetközi Futball Alapítvány kura-
tóriumi tagja, Robert Belteky (avagy 
Bélteky Róbert) finanszírozta, aki az 
igen nehezen megszerezhetô ausztrál 
hatósági engedélyeket is kijárta. Se-
gítségére volt Magyarország Külügy-
minisztériuma, a helyi követség és 
konzulátus támogatása révén is, 
valamint Orbán Viktor miniszterelnök 
– Jakab János, a Puskás Akadémia 
felügyelôbizottsági elnöke kérésére – 
Ausztráliába eljuttatott támogató le-
vele.

Robert Belteky három éve elhunyt 
édesapja 1956-ban hagyta el Magyar-
országot, és fiára hagyományozta a 
magyar futball szeretetét. 

Az ügyvéd végzettségû üzletember, 
aki parkolóházak százait mûködteti 
Délkelet-Ázsiában, Új-Zélandon, 
Ausztráliában és Európában, korábban 
a Melbourne Victory egyik tulajdonosa 
volt, most pedig a magyar NB III 
egyik éllovasa, a Magyar Kupában 
még álló (korábban a Videotont 

búcsúztató) Budafok fô támogatója, 
aki az elmúlt években kétszer is el-
hozta az ausztrál U17-eseket a Puskás–
Suzuki-kupára. Melbourne-bôl, ahol 
Puskás Ferenc az akkor még létezô 
helyi görög csapattal megnyerte a 
kontinensnyi ország bajnokságát 
(NSL) és az Ausztrál Kupát is, amikor 
1989 és 1991 között a városban 
dolgozott végleges hazatelepülése 
elôtt.

A szobrot Németh Zsolt, az Ország-
gyûlés külügyi bizottságának elnöke 
leplezi majd le február 4-én Mel-
bourne-ben a Robert Belteky által 
szervezett nagyszabású ünnepségen, 
magyar kulturális programsorozat 
keretében, a Melbourne Victory–
Melbourne City derbi napján, amikor 
Szöllôsi György, a Nemzeti Sport 
fôszerkesztôje Puskásról szóló élet-
rajzi könyvét, annak magyar és angol 
kiadását is bemutatják az ausztrál 
városban.

Exkluzív képeink a szoborállítás 
elôkészületeit, a talapzat felállításához 
végzett földmunkákat és a szobor 
szállításának, megérkezésének 
pillanatait örökítik meg. 

A mecénás Bélteky Róbert a szobrot készítô
Domonkos Béla társaságában

A szobor egy fantasztikus presztízsû helyen, az Olimpiai 
Parkban fog állni (Fotó: Museum Complex Kft.)

A legtöbbet Federertôl 
akar tanulni

Szabadkártyával indulhat a  budapesti 
challenger verseny fôtábláján Piros 
Zsombor, aki, kellemes meglepetésre, 
megnyerte a juniorok versenyét a 
melbourne-i ausztrál nyílt teniszbaj-
nokságon. A tizenhét éves teniszezôt a 
budapesti sajtótájékoztatón kérdeztük 
élményeirôl és terveirôl.

– Hat meccset kellett nyerni a végsô 
gyôzelemért Melbourne-ben. Mikor 
kezdett reménykedni abban, hogy 
nyerhet?

– Az elsô mérkôzéseken sima 
gyôzelmeket arattam, s a harmadik 
fordulóban játszottam a legjobb for-
májában. A legnehezebb meccsem az 
elôdöntô volt, amelyben az ötödik 
helyen kiemelt francia Corentin 
Moutet-t gyôztem le. Ha a döntôben 
futunk össze, akkor biztosan nehezebb 
dolgom lett volna. A döntôben, az iz-
raeli Yishai Oliel elleni, háromszettes 
mérkôzésen, úgy éreztem, hogy 
minden erôm elszállt, de sikerült túl-
tennem magamat a holtponton. És 
sikerült nyernem. Valóra vált az 
álmom.

– A döntôben segítette, hogy már 
korábban is játszott Oliel ellen?

– Igen, mert ismerjük egymást. 
Tavaly együtt versenyeztük végig az 
évet, s eddig kétszer mérkôztünk egy-
mással, így ismerem az erényeit és a 
hibáit is. Persze, ô is ismer engem, 
ráadásul fûtötte a visszavágás vágya a 
Davis-kupában elszenvedett vere-
ségért. Nehéz, kemény csata volt, a 
holtpontokon átsegített a kinti ma-
gyarok buzdítása. Aztán a szurkolókkal 
együtt énekeltük el a Himnuszt. Cso-
dálatos élmény volt, ha visszagondolok 
rá, most is libabôrös leszek.

– Egyedül volt kint Ausztráliában?
– Nem, édesapám elkísért. Az ed-

zômmel, Szathmáry Tiborral minden-
nap beszéltem telefonon. Kérdeztem 
tôle, mikor mit csináljak, milyen tak-
tikát válasszak. Ja, és ki ne maradjon, 
nagyon nagy szerepe van a sikeremben 
Fucsovics Marcinak és Gödry Le-
ventének. Nem túlzás, az ô segítségük 
nélkül aligha nyertem volna. És 
természetesen a menedzseremmel, az 
olasz Ugo Colombinivel is mindennap 
értekeztem.

– Colombini a férfi világelsô, Andy 

Murray menedzsere is. Ez mennyiben 
segítheti a jövôben?

– Szerintem nagyon sokban. Képzelje, 
Colombini elintézte Murray edzôivel, 
hogy valamelyik meccse elôtt, az 
egyik edzésen tizenöt-húsz percet 
játszhassak a világelsôvel. És ez azért 
nem sikerült, mert Murray idô elôtt 
búcsúra kényszerült. De remélem, 
nemsokára játszhatok vele, edzésen.

– Úgy tudom, ennek ellenére Roger 
Federer a példaképe. Látta ôt gyôzni 
Melbourne-ben?

– Sajnos nem, mert már útban voltam 
hazafelé. De nagyon örültem a gyô-
zelmének. Roger két vagy három 
edzésén ott lehettem. Sokat tanulhatok 
tôle, mert bizony az én játékomban 
még nagyon sok a hiányosság.

– A tenisz nem olcsó sportág. Ki 
fedezi az utazásait?

– A magyar szövetség nagyban 
hozzájárul a versenyeztetésemhez. 
Szerencsére az állami támogatásból 
jelentôs részt az utánpótlásra for-
dítanak. Az MTK Park versenyzôje 
vagyok, a klub tulajdonosának, 
Homonnay Gézának is sokat 

köszönhetek.
– Egy ilyen siker után, gondolom, 

már jelentkeznek szponzorok.
– Téved, egyelôre senki. Nincs egyéni 

szponzorom. De ha továbbra is sikeres 
leszek, akkor bizonyára jelentkeznek 
majd. 

– A mostani sikerének köszönhetôen, 
egy év múlva szabadkártyával indul-
hat a felnôttek között Melbourne-ben.

– Ez hatalmas öröm és megtiszteltetés. 
De addig rengeteg edzés, munka vár 
rám, tudom, hogy óriási a különbség a 
juniorok és felnôttek mezônye között. 
Fizikailag is erôsödnöm kell.

– Mikor láthatják itthon a magyar 
szurkolók?

– Abban a megtiszteltetésben része-
sültem, hogy a magyar Davis Kupa-
csapat kapitánya, Köves Gábor 
meghívott bô keretébe, így a csapattal 
én is utazom Pozsonyba, a Szlovákia 
elleni találkozóra. Onnan hazatérve 
pedig szabadkártyával indulhatok a 
budapesti felnôtt nemzetközi tornán, a 
BOK Csarnokban.

Burkovits Ferenc
(Magyar Hírlap)

Fa Nándor ráfordult a célra, de már új hajón töri a fejét
„Akarva, nem akarva, sokat és nagyon vizuálisan gondolkodom egy hajóról, 

ami versenyképes tudna lenni ezzel a mostani szárnyas generációval. Az 
outriggeres wing és az uszony kiindulási alap a gondolkodásban, itt inkább a 
hajó formája, belsô szerkezete és a munkatere a fô kérdés. A hajó napokat, 
heteket rohan 20 csomó feletti átlagsebességgel, és ennek megfelelôen kell a 
munka- és az életteret kialakítani.”

Persze a mostani versenye sem ért még véget, a 7. helyen hajózó Louis Burtont 
szerda éjjelre, de inkább csütörtök hajnalra várják Le Sables-ba, míg Fa Nándor 
feltehetôleg február 8-án fut be. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Az orosz cárok 
testôrsége. Egységeiket Rettegett 
Iván állította fel 1550 körül., 2. A 
francia-porosz háborút, 3. A Marsé> a 
Phobosz és a Deimosz, 4. A hangje-
gyek jelölését a mai kottaírást, 5. A 
belsô fülben, 6. Phnom Penh, 7. A 
kockáról, 8. Jó hír, hírnév, tisztesség, 
tekintély, közmegbecsülés, 9. Theodor 
Dreiser, 10. Óvakodj a kutyától!.

E heti kérdéseink:
1.Mit neveznek a feldolgozóiparban 

raffinálásnak?
2. Melyik két magyar író vett részt 

1934-ben az elsô szovjet írókongresz-
szuson?

3. Kit neveztek „Isten ostorának„?
4. Melyik nagy erdélyi város neveze-

tessége a Fekete-templom?
5. Honnan származik a volt olasz pénz, 

a líra elnevezése?
6. Mi volt a neve Odüsszeusz apjának 

a Homérosz eeposzában?
7. Miért keményedik meg fôzés köz-

ben a tojás?
8. Kirôl nevezték el Új-Zéland fôvá-

rosát?
9. Kik voltak az annunciáták?
10. Ki a Spielberg-filmek kísérôzené-

jének állandó szerzôje? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy kismama sír a szobában. Bemegy 

az orvos:
--- Miért sír?
--- Még fel sem értünk a szülôszobába, 

és én már a liftben megszültem a 
gyerekemet...

--- Ne aggódjon! Van ennél rosszabb 
is, egy hölgy két éve a parkolóban 
szülte meg a gyerekét.

--- Igen, az is én voltam.
* * *

--- Jegyeket, bérleteket kérek!
Móricka megszólal:
--- Anyád tudja, hogy kéregetsz?

* * *
--- Jean, tegyen a tûzre!
--- Székestôl, uram?

* * *
Kivánós hangulatban levô feleség a 

férjéhez:
---- Ernô, súgjál valami mocskos dol-

got a fülembe!
--- Konyha.

* * *
---Móricka megy haza az iskolából és 

lát egy nyanyát a fán. Megkérdi tôle:
--- Mi van nyanya? Redbull?
--- Nem kisfiam... Pitbull.

* * *
A vallásos Kohn bemegy a vendég-

lôbe:
--- Pincér! Hozzon nekem abból a 

halból!
--- De uram, ez sonka!
--- Kérdeztem én, hogy hívják azt a 

halat? 
* * *

Egy férfit feljelentettek, mert beta-
nította a papagáját, hogy azt mondja: 
„Dögöljön meg Rákosi elvtárs!” A fic-
kó a tárgyalás elôtt az utolsó pilla-
natban kicserélte a papagáját a pap 
papagájára, így a bírák sehogy sem 
tudták rávenni a papagájt, hogy el-
mondja az említett szöveget, így nem 
volt meg a bizonyíték. Elhatározták, 
hogy kórusban mondják: dögöljön 
meg Rákosi elvtárs, majd csak meg-
szólal a madár. Rá is kezdtek a bírák, 
mire a papagáj:

---- Uram! Hallgasd meg könyörgé-
sünket!

* * *
--- Mi Palacsinta ország fôvárosa?
--- ??? --- Lekváros.

* * *
--- Hogy hívják a kínai tûzoltót?
--- ???
--- Telefonon!

* * *
--- Hogy hívják a kínai ügyvédet?
--- ???
--- Perel Jen Be.

* * *
Gyerekeket kérdezi a tanárnéni, 

hogy mit dolgozik az apukájuk.
Amikor Mórickához ér, ô azt feleli, 

hogy az apukája egy buzibárban dol-
gozik, és meztelenül táncol más fér-
fiak elôtt. A tanárnô erre kiviszi Mó-
rickát az osztályterembôl, hogy 
elbeszélgethessen vele.

--- Móricka, tényleg ezt csinálja az 
apukád?

--- Áh, dehogy, csak az tök ciki lett 
volna ha elmondom az osztálytársaim 
elôtt, hogy apukám a fradiban focizik.

* * *
Két alkoholista elmegy kempingezni. 

Mondja az egyik:
--- Én hoztam magammal egy üveg 

pálinkát, hogy ha véletlenül megszúrna 
minket egy rozsdás szög, legyen mivel 
fertôtleníteni. Te mit hoztál?

--- Két rozsdás szöget.
* * *

--- Milyen a villanyszerelô munkája?
--- ???
--- Feszültséggel teli.

Egyperces tudományKedveli a fekete humort? Akkor 
magasabb az IQ-ja

A Bécsi Orvostudományi Egyetem 
pszichológusai az emberek fekete hu-
morú karikatúrákra adott reakcióit 
vizsgálták. Megállapították, hogy akik 
fogékonyabbak a fekete humorra, 
azok általában intelligensebbek és ér-
zelmileg stabilabbak.

A kutatók úgy definiálták a fekete 
humort, mint olyan humor, amely a 
sötét témákat, amilyen a halál, a beteg-
ség, a torzság, a fogyatékosság vagy a 
háború keserû szórakozással kezeli és 
humoros kifejezésmóddal mutatja be 
ezeket a tragikus, szomorú vagy mor-
bid témákat. A fekete humorra bôven 
találunk példát a Monty Python fil-
mekben vagy a ponyvaregényben.
Az intelligencia fokmérôje
A kutatók azt tapasztalták az ilyen-

fajta humorra való fogékonyság az 
intelligencia egyféle jelzôje, olvasható 
a Daily Mail cikkében.

A fekete humor kedvelése és megér-
tése pozitívan kapcsolódik a magasabb 
verbális és nonverbális intelligenciá-
hoz éppúgy, mint a magasabb iskolai 
végzettséghez” –-- írták a szerzôk a 
Cognitive Processing folyóiratban 
megjelent tanulmányukban.

A kutatók 156 résztvevôt kértek arra, 
hogy értékeljék a fekete humorú kari-
katúrákat, amelyeket Uli Stein Fekete 
könyvébôl vettek.

Érzelmileg stabilabbak a fekete 
humort értékelôk

A résztvevôktôl megkérdezték, értik-
e a viccet, jónak találják-e, és hogy 
meglepônek, vulgárisnak vagy érde-
kesnek találják-e.

Minden résztvevô személyiségét is 
megvizsgálták különféle szempontokat 
nézve, köztük az intelligenciát, az ér-
zelmi stabilitást és az agresszivitást.

Arra az eredményre jutottak, hogy 
azok az emberek, akik értik és értéke-
lik a fekete humort, jobban teljesítet-

tek a verbális és a nonverbális intelli-
genciát felmérô teszteken.

Ugyanezek a személyek a többieknél 
érzelmileg stabilabbak és kevésbé ag-
resszívak.

Egy óra szunyókálás ebéd után 
fiatalon tartja az agyat

Egy óra szunyókálás ebéd után öt év-
vel fiatalabb állapotban tartja az 
agyat, állítja egy új tanulmány. A ku-
tatók azonban sem hosszabb, sem rö-
videbb idejû alvás esetén nem tapasz-
taltak hasonló hatást, írja a Daily Mail. 
A tanulmányba mintegy 3000 kínai 
felnôttet vontak be, akik életkora meg-
haladta a 65 évet. A résztvevôk 60 
százaléka mondta, hogy ebéd után 30-
90 percet szunyókál.

Az alanyoknak alapvetô matematikai 
feladatokat és memóriateszteket ad-
tak, hogy felmérjék a kognitív (gondol-
kodással kapcsolatos) képességüket.
Egy óra a tuti
A Journal of the American Geriatrics 

Society társaság folyóiratában megje-
lent tanulmányból kiderült, hogy azok 
a résztvevôk teljesítettek legjobban a 
teszteken, akik egy órát aludtak étke-
zés után.

Érdekes módon a teljesítmény jelen-
tôsen csökkent nemcsak azoknál, akik 
egyáltalán nem sziesztáztak, hanem 
azoknál is, akik egy óránál kevesebbet 
vagy többet szundikáltak étkezés 
után.

Ezeknél az embereknél nagyjából 
ugyanannyira csökkentek a mentális 
képességek, mint amit várhatóan öt év 
idôsödés okoz majd” –-- mondta Jun-
xin Li, a kutatások vezetôje.
A magyarázatra még várni kell
„A kognitív funkciók jelentôs mérték-

ben összefüggtek a szunyókálással” --
– folytatta Li. „Az összehasonlítások 
azt mutatták, hogy a mérsékelt sziesz-
tázók általános gondolkodási teljesít-
ménye jobb, mint a nem szunyókálóké 
vagy a hosszabb ideig alvóké.” A jelen-
ség oka azonban még magyarázatra 
szorul.

Winston Churchillnek bejött
Az ebéd utáni egy óra alvás jótékony 

hatásáról nem kisebb történelmi sze-
mélyiség, mint Winston Churchill is 
megemlékezett „A második világhá-
ború” címû forrásértékû memoárköte-
tében. A brit miniszterelnök a szigetor-
szág felett 1940 augusztusától 
kibontakozó pusztító bombázásokkal 
terhelt angliai légicsata idején is tar-
totta magát ahhoz a szokásához, hogy 
ebéd után ledôljön, és szúnyókáljon 
egy órát.

Még a legnagyobb légitámadások 
idején is tartotta ezt a szokását; miután 
megebédelt, felvette selyempizsamá-
ját, és lefekeüdt alaudni nem törôdve 
azzal sem, hogy a Downing street 10. 
falai szüntelenül megrázkódtak a be-
csapódó német légibombák detoná-
cióitól. Az idôs brit miniszterelnök e 
szokásának tudta be többek között 
kivételes háborús munkabírását.

A zongoristák a világ szuperat-
létái?

Budapesten, a Mûvészetek Palotájá-
ban lép fel a világ egyik leghíresebb 
zongoravirtuóza, Lang Lang. Sokan 
ôt tartják ma a világ legtechnikásabb 
zongoristájának. Jogos a kérdés, mi-
lyen fizikai megpróbáltatások elé ál-
lítja az ilyen szintû zongorázás az em-
beri szervezetet.

Homer Smith fiziológus az emberi 
teljesítmény egyik csúcsának nevezi a 
profi zongorajátékot, mivel „az ujjak 
olyan izomkoordinációját igényli, 
amely gyors és összetett fizikai moz-
gások precíz végrehajtását követeli 
meg”. Ez a figyelemreméltó emberi 
képesség bepillantást ad az agy ere-
jébe is.
Tizenkilenc hang másodpercen-

ként
Vegyük például Frédéric Chopin 

népszerû, de a zongoristának nagy 
kihívást jelentô Fantaisie-Impromptu 
darabját. A mû egyes részein másod-
percenként majdnem tizenkilenc han-
got kell megszólaltatni. Az elôadónak 
oly mértékben meg kell tanulnia e 
hangjegyeket, hogy szinte egyáltalán 
nem szükséges már tudatos figyelem 
az elôadáshoz.

A másodpercenkénti tizenkilenc 
hang leütéséhez minden ujjnak lega-
lább két függôleges mozgást kell vé-
geznie nem számítva az oldalmozgá-
sokat.

Minden ujjmozgás érinti az ujj mind-
három ízületét, és még a mozdulatlan 
ujjak is megfeszülnek, cselekvésre 
készen.

Több száz izommozdulat
A gyakorlott zongorista képes vég-

rehajtani a másodpercenkénti nagyjá-
ból 380 elkülönülô motoros akciót és 
közben még fókuszálni tud a mû zenei 
tartalmára is.

És ebbe a számba még nem vettük 
bele a kéz, kar és váll izmainak moz-
gását.

Továbbá minden hangjegyet megfe-
lelôen idôzítve és az egyéni elôadási 
elbírálásnak megfelelôen kell játszani, 
és amikor a hangokat egyszerre szó-
laltatják meg, az ujjaknak el kell külö-
níteniük a szólam és a kíséret hang-
erejét, néha pedig ki kell emelni a bel-
sô dallamot.

Ha ez még nem lenne elég, akkor a 
Fantaisie-Impromptu elôadásához a 
több ritmusú követelmények (azaz, 
amikor két ritmus fordul elô párhuza-
mosan) uralása is szükséges. Szinte 
minden ütemben a jobb kéznek tizen-
hatodokat kell játszania, míg a balnak 
tizenkettedeket.

Noha a Fantaisie-Impromptu nehéz 
darab, de nem annyira félelmetes, 
mint a zongorairodalom néhány más 
darabja.

Ezek között akad olyan, amelynél 
akár 30 hangot is le kell ütni és mint-
egy 600 izmot megmozgatni egy má-
sodperc alatt.
Jelenleg úgy tûnik ez a felsô határa 

az izomkoordinációnak.
Tehát ha összetett izomkoordinációról 

van szó, a zenészek és nem például 
focisták a világ szuperatlétái! Ez az 
összehasonlítás egyébként nem áll tá-
vol a cikk elején említett Lang Langtól, 
aki hajlamos idônként show-elemeket 
is vinni a játékába.

Így például 2015-ben összemérte ere-
jét a világ leggyorsabb atlétáival a pe-
kingi Nemzeti Stadionban az IAAF 
világbajnokságán, ahol valószínûleg 
felállította a 100 méteres „síkzongorá-
zás” rekordját.

Lang Lang a Mûvészetek Palotájában 
természetesen „hagyományosabb” 
produkcióval lép fel. Liszt h-moll szo-
nátája mellett spanyol virtuóz dara-
bokkal készül elkápráztatni a közönsé-
get.

* * *
Feleség:
--- Emlékszel arra a napra, amikor 

megkérted a kezem, és én igent mond-
tam? Olyan meghatott voltam, hogy 
egy óra hosszat meg sem tudtam szó-
lalni.

Férj:
--- Igen, emlékszem. Az volt életem 

legboldogabb órája.
* * *

--- Móricka, mondj egy téli gyümöl-
csöt!

--- Síparadicsom.
* * *

A repülô az Atlanti-óceán fölött száll, 
amikor megszólal a kapitány:

--- Kedves utasaink, szélcsendes idô-
ben utazunk, az út felét már megtettük. 
Ha kitekintenek a jobb oldali ablakon, 
láthatják, mindkét motor mûködik. Ha 
balra néznek, láthatják: a bal oldali két 
motor lángokban áll.

Kérem, ne essenek pánikba! Nézze-
nek le, s az óceán mozdulatlan tükre 
felett egy kis fehér foltot láthatnak. Az 
egy ejtôernyô. Én innen beszélek...

* * *
Megállítja a rendôr az autóst:
--- Túllépte a hatvanat, ezért megbün-

tetem!
--- Mi a fene, már az életkoráért is 

megbüntetik az embert?
* * *

--- Mi a különbség a kés és az anyós 
nyelve között?

--- ???
--- A kés egy idô után elkopik.

* * *
Egy férfi fölkeresi a körzeti orvost.
--- Problémám van, doktor úr! A mi-

csodám két hete elkezdett feketedni.
--- Hm... Ez bizony ritka betegség. 

Nibrinubri a neve...
--- Mit lehet tenni?
--- Sajnos, le kell vágni!
A beteg kétségbeesetten elrohan egy 

másik orvoshoz.
--- Doktor úr! Két hete feketedik a 

micsodám. Elmentem a körzeti orvos-
hoz, azt mondta, nibrinubri, és le kell 
vágni.

A doki hosszan szemléli a bajt.
--- Sajnos a kollégám diagnózisa 

helytálló. Bizony, ezt le kell vágni.
--- Nem! --- ordít föl a beteg, és 

elrohan a leghíresebb specialistához. 
Elmeséli, mit mondott a két orvos. A 
professzor megvizsgálja.

--- Nézze, annyiban igazuk volt a 
kollégáknak, hogy ez nibrinubri, de 
nem kell levágni!

--- Ugye, nem? --- könnyebbül meg a 
panaszos.

--- Persze hogy nem... Leesik az ma-
gától!

* * *
Az ágy mellett Kohn haldoklik. Gyen-

ge hangon kérdezi a körülötte állóktól:
--- Sára, drága feleségem, itt vagy-e 

mellettem?
--- Itt vagyok kedves, nyugodj meg --- 

feleli az asszony.
--- Arje, egyetlen fiam, itt vagy-e?
--- Itt vagyok, apám.
--- Záli, drága leányom is itt van?
--- Igen, tata...
Kohn utolsó erejével fölül, s kétség-

beesetten kérdi:
--- És akkor ki van az üzletben?

* * *
--- Apuci, miért kukorékolnak a ka-

kasok már kora hajnalban?
--- Tudod fiam --- válaszol az apa ---, 

sietniük kell, ha valami mondanivaló-
juk



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Olaszmagyar örökség 

Római Magyar Akadémia 
1.rész A két részes doku-
mentumfilm a Római Ma-
gyar Akadémia közel 100 
éves történetét eleveníti fel.    
09:20 Világ 
09:45 Summa
10:05 Református riportok
10:35 Baptista magazin
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A természetfilmezés 

kulisszatitkai Drónok arca
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat   A 16 részes sorozat 
természetfilmes rendezôk, 
szerkesztôk és operatôrök 
segítségével a természet-
filmezés kulisszatitkaiba 
enged betekintést.
11:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai Alámerülve
Magyar ismeretterjesztô 
11:35 János vitéz (1938) 
Magyar zenés film
Szereplôk: Palló Imre (Ku-

korica Jancsi), Dayka Mar-
git (Iluska), Kiss Ferenc 
(Bagó), Csortos Gyula (Bur-
kus király), Gózon Gyula 
(csôsz), Bilicsi Tivadar 
(csillagjós)Petôfi Sándor Já-
nos vitéz címû mûvét 1904-
ben Bakonyi Károly írja át, 
és azt reméli, a kor egyik 
népszerû operett szerzôje, 
Huszka Jenô zenésíti majd 
meg. Kukorica Jancsi és 
szerelme, Iluskatörténete…
13:00 HÍRADÓ

  13:20 Médiaklikk
  13:40 Ízôrzôk Szentkirály
az ásványvíz hazájába he-

lyi különlegességekkel vár-
tak bennünket.  Itt elsôként 
Kökényné Erzsike néni mu-
tatta be nekünk a község 
hagyományos ünnepi édes-
ségét: a szárított rétest sár-
g a d i n n y é s - t ú r ó s a t . 
Ádámné  Juliska babgulyást 
fôzött csipetkével, ezúttal 
sertéslapockából.
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:05 Roma Magazin
  15:35 Domovina
            (Feliratos)
16:05 Duna anzix Sorsdöntô 

ütközet a pozsonyi Duna 
mellett és annak mélyén -  
16:25 Hogy volt?! (2015)
  Nagy Annát köszöntjük
17:20 Család-barát

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

  Legendás szerelmek
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 00:00MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2013)
  Intô kéz: A Szent Jobb
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)   
Nagy Annát köszöntjük
02:30 János vitéz (1938)  

Magyar zenés film  (ff.)
 04:05 Hogy volt?!    

      Legendás szerelmek
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
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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
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:05 A sokszínû vallás
10:15 Evangélikus riportok
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Biblia és irodalom 
Eishendorff: Akit az Úr 

szeret
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A windsori víg nôk 

(1995)  Magyar tévéfilm
Sir John Falstaff, a korhely 

lovag egyszerre két asz-
szonynak ír szerelmes le-
velet, azt remélve, hogy ki-
ürült pénztárcáját a férjek 
pénzébôl feltöltheti. Az 
asszonyok azonban rájön-
nek a turpisságra, cselt szô-
nek és háromszor is meg-
leckéztetik a mohó lovagot.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran
(Feliratos)
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschrim
(Feliratos)
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Útravaló 
16:25 Hogy volt?! (2015)
Kaló Flóriánra emléke-

zünk A színészi pálya már 
gyerekkorától vonzotta, így 
teljesen természetes volt, 
hogy a színmûvészeti fôis-
kolára jelentkezik.  A szín-
játszás mellett írt is, színpa-
di mûveket és rádiójátéko-
kat egyaránt. Mûvészi tevé-
kenységét Jászai Mari-díjjal 
tüntették ki.
17:20 Család-barát

  19:00        Kívánságkosár - 
válogatás
 19:55 VI. Nemzet-

közi Cirkuszfesztivál (2006)   
3. rész Magyar szórakoztató 
mûsor
 21:00 HÍRADÓ 
 21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

00:00Mindenki Akadémiája    
 00:30 Hagyaték (2013)
Balról a Nap, és jobbról a 
Hold - Ébredô székelyek
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20  Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Kaló Flóriánra emlékezünk
A színmûvészeti fôiskolára 

jelentkezik. Ott ismerte 
meg Domján Editet, akivel 
a diploma megszerzése után 
házasságot kötöttek, és 
mindketten a Szegedi Nem-
zeti Színházhoz szerzôdtek. 
A fôvárosba 7 év után, csak 
1961-ben tértek vissza.
02:30 A windsori víg nôk 

(1995)   Magyar tévéfilm  
03:55  Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál (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
08:50 Magyar Krónika
09:20 Médiaklikk 
09:45 Útravaló 
09:55 Az én ’56-om (2016)
Kele Lajosné
10:05 Tanúságtevôk (2017)
10:35 Kereszt-Tények
10:40 Így szól az Úr! 
10:50 Biblia és irodalom
Kassák Lajos
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Szigorú idôk (1988) 
Szereplôk: Almási Éva 

(Teleki Blanka), Barbinek 
Péter (Bilko ôrnagy), Lu-
kács Margit (Brunszvik Te-
réz), Szabó Zsuzsa (Leövey 
Klára), 1851. május 13. Az 
osztrák titkosrendôrség Be-
reczky Mátét keresi Teleki 
Blanka pálfalvi kastélyában. 
A házkutatás eredmény-
telen, de másnap elhurcolják 
a forradalmár grófnôt. Nagy-
váradon, 1851 szeptembe-
rében már negyedik hónap-
ja folynak a kihallgatások, s 
miután nem hajlandó meg-
tagadni nézeteit, elítélik. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Burány Szabolcs
13:55 Az én ’56-omMáriási 

György (Muka György)
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon
15:00 Rondó
16:00 Duna anzix (2011)
Mesék birodalmában - 

Pozsonyi vár, a Szent 
Márton-dóm, a Mihály-kapu 
és a Prímás Palota felfe-
dezése közben. Sorozatunk-
ban ezúttal az egyik legré-
gebbi szláv nép fôvárosába, 
a Duna bal és jobb partján 
fekvô Pozsonybalátogatunk 
16:25 Hogy volt?! (2015)

Karinthy Márton születés-
napjára (1949.szeptember 
1.) már kisgyerekként is 
biztos volt abban, hogy ha 
felnô, színházi ember lesz.  
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

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2013)
Magyarok törvénye - az 
Aranybulla
 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Karinthy Márton születés-
napjára
02:30 Szigorú idôk (1988)

  Magyar tévéjáték
04:10 Szenes Iván írta
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
08:50 Rejtélyes XX. század  

09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika 
10:35 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016) 
Dzsungeljárók A 16 részes 

sorozat természetfilmes 
rendezôk, szerkesztôk és 
operatôrök segítségével a 
t e r m é s z e t f i l m e z é s 
kulisszatitkaiba enged bete-
kintést.  Az epizódokban az 
utóbbi években készült ma-
gyar természetfilmek leg-
érdekesebb jeleneteitlátjuk,   
11:25 A természetfilmezés 
kulisszatitkai (2016) Fagy-
állók (Filmezés magashegy-
ségekben és a sarkvidéken)
11:35 Gazdag szegények 

(1980)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Balázs Péter 

(Trafás Spiridion), Csûrös 
Karola (Gagyuláné), Deák 
Sándor (Kapor Ádám), Dó-
zsa Imre (Kranyec Franyó), 
Harsányi Gábor (Paraj Já-
nos), Ivánka Csaba (Szüköl 
Makár), Kapor Ádám váltó-
ôr és élettársa elôtt felcsil-
lan a remény: bekerülhet-
nének a városi szegény-
házba. Csak az az akadály, 
hogy soha nem volt pénzük 
összeházasodni. Mikor ez 
kiderül, az egész környék a 
segítségükre siet. Így aztán 
az öregek révbe érhetnek.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század   

14:45 Esély     (Feliratos)
15:05 P’amende
15:35 Öt kontinens
16:05 Duna anzix (2011) 
Barangolás a történelmi 

Pozsonyban magyar kir-
ályok koronázási színhelye 
közel 250 éven át  volt. 
16:25 Hogy volt?! (2015)

  Piaf 100 sokféle módon 
emlékeztünk arra, hogy 100 
éve született a sanzon ki-
rálynôje, akinek életútjáról 
- dalainak segítségével - 
több színpadi mû és film is 
készült.
17:20  Család-barát

  19:00       Kívánságkosár - 
válogatás
 20:00 Önök kérték
 21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
 23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2013)
A Haza megtartói - Magyar 
nagyasszonyok
 00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!Piaf 100
02:30 Gazdag szegények 

(1980)  egy házaspár nem 
tud bekerülni az otthonba, 
mert soha nem volt pénzük 
összeházasodni. Mikor ez 
kiderül, az egész környék a 
segítségükre siet. 
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Van képünk hozzá – 
 Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jeleneteibôl
  08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró 
10:05 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Rozmaring (1938)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Turay Ida 
(Molnár Böske), Páger An-
tal (Kevy István), Mály Ge-
rô (Molnár Mátyás), Vasza-
ry Piri (Molnárné), Kabos 
Gyula (Moser János), Som-
lay Arthúr (gróf Kelecsé-
nyi)Kevy István kanalas-
dombi birtokán mintagaz-
daságról álmodozik, amihez 
reményt nyújt, hogy a Lapi-
dária Rt. földet akar tôle 
vásárolni.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
MMA portrék (2017)
A király - Portréfilm Király 

Leventérôl
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
Svábok kitelepítése
14:50 Hangvilla 
15:30 Hogy volt?! 
Legendás szerelmek
16:10 Hét vadász (2015)
Magyar ismeretterjesztô 

film   Az édesvizek legérde-
kesebb és legeredménye-
sebb ragadozó rovarjainak 
zsákmányszerzését mutatja 
be a „Hét vadász”
17:05 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Ahonnan elin-
dultam... Batta György
Szlovákiaidokumentum-

film   1976-tól több lap, 
folyóirat fôszerkesztôje. A 
filmben a szülôföld bemu-
tatásán túl szerepet kapnak 
azok a helyszínek, amelyek 
mérföldkövei az író életé-
nek.
17:35Család-barát

 19:10 „Lehettem volna...”-
Psota Irén arcai (2004)
  19:30 A Dal 2017      
21:40 Fábry
23:00 Munkaügyek (2017)

A kartársak egy nap nyolc-
vanhétezer forintnyi Er-
zsébet-utalványt találnak a 
fénymásoló alatt. 
23:30 Opera Café

A Magyar Állami Operaház 
magazinmûsora. Jöjjenek 
velünk minden héten az 
Operaház és az Erkel szín-
ház kulisszái mögé
00:00 Evangélium

  00:30 Olaszmagyar örökség 
(2015)   Római Magyar 
Akadémia 1.rész
 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
 01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal (2017)   
  02:30 A Dal 2017   1
04:30 Virtuóz pillanatok 

(2016)  Váradi László: 
04:40 Nyitott stúdió (1993)   

 Maskarades (zenekar)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
08:25 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
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Római Magyar 

Akadémia II. (2015)
14:20 Az én ’56-om (2016) 
Burány Szabolcs
14:30 Az én ’56-om (2016)
Máriási György (Muka 

György)
14:45 Rejtélyes XX. század 
15:15 Rúzs és selyem 
15:45 Önök kérték 
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVA Magyar-
ország elsô világháborúja - 
A nagy háború (2016)
Magyar dokumentumfilm  
Gavrilo Princip a gyújtózsi-

nór vége – Szarajevóban 
megöli Ferenc Ferdinánd 
fôherceget  és feleségét Ho-
henberg Zsófia fôhercegnôt. 
Erre várnak az oroszok, a 
franciák és fél Európa, hogy 
hozzákezdjenek értelmetlen 
háborújukhoz, tönkretegyék 
Európát és minden értéket, 
ami az elôzô 50 év alatt 
kialakult, létrejött. Filmünk 
a valós tényekre és adatokra 
támaszkodva mutatja be, 
hogy mi is történt 1914-tôl 
1918-ig,  majd az aljas Tri-
anoni békediktátumig.
17:55 Család-barát 
19:30 Öt kontinens
20:00 Gasztroangyal (2017)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Jelölöm magam 

(1985) Magyar dokumen-
tumfilm  Egy önjelölt kál-
váriája az 1985-ös választá-
sokon. Az úgynevezett szo-
cialista demokrácia gro-
teszk, szánalmas világát 
mutatja az elsô ál-demok-
ratikus választásokon ké-
szült dokumentumfilm.
 22:55 Újévköszöntô Páva 
Gála (2017)    Angyali üd-
vözlet  1. rész
 23:50     Újévköszöntô Páva 

Gála (2017)
Újévköszöntô Gála - 

Angyali üdvözlet 2. rész
 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!
Budai Ifjúsági Park
02:30 HÁZASSÁG HETE 

Butaságom története (1965)  
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Ruttkai Éva 

(Katalin), Básti Lajos (Mé-
rey László), Kiss Manyi 
(Gizi néni). Mérey László és 
Kabók Kati, a rokonszen-
ves színészházaspár ismert 
alakja a pesti életnek. A 
színpadon mindig a férj 
játssza a fontos szerepeket 
és sohasem mulasztja el Ka-
tival éreztetni, hogy ô viseli 
a kalapot, ô az okos, 
 04:05 Slágertévé (2000)

   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
08:50 Nagyok 
09:20 Esély
(Feliratos)
09:45 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Új nemzedék
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Fókuszban az alvilág
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat    A természetfilme-
zés szakmai titkait a trópusi 
esôerdôktôl a sarkvidékekig, 
a tengerek mélyétôl a sö-
tétség barlangok labirintu-
sáig. elsô kézbôl, közvetlenül 
az alkotóktól ismerheti meg 
a nézô.
11:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016) 
Föld alatti kommandó
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
11:35 Gentryfészek (1941) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Tolnay Klári 

(Kovács Zsuzsi), Csortos 
Gyula (Joachim, a lakáj), 
Hajmássy Miklós (Völcsöky 
Pál), Mihályfi Béla (Kovács 
Gábor), Fáy Béla, Vaszary 
Piri Völcsöky Pál Svéd-
országból érkezik, hogy 
átvegye nagybátyjától reá 
szálló örökségét, a kastélyt. 
Joachim komornyik fölvilá-
gosítja, hogy a végrendelet 
szerint minden Völcsökynek 
joga van két mézeshetet 
tölteni itt. 
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
15:30 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00  Zebra   1
16:25 Hogy volt?! (2015)

Oszter Sándor felvételeibôl
„Az élet kaland és játék!”  .   

17:20 Család-barát
  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
1 9 : 3 0 M a g y a r o r s z á g , 

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

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2013)
Aki legyôzte a halált - 
Húsvét a magyar lélekben
Magyar ismeretterjesztô   

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

 01:25 Hogy volt?! (2015)   
Oszter Sándor felvételeibôl
02:20 Gentryfészek (1941)

 Szereplôk: Tolnay Klári 
(Kovács Zsuzsi), Csortos 
Gyula (Joachim, a lakáj), 
Hajmássy Miklós (Völcsöky 
Pál), Vaszary Piri
03:35 Magyarország, 

szeretlek!
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.

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

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 

részére péntek estétôl szerda reggelig 

bentlakással (Sydneyben). Kérem 

hívja Mancit a 9362-1211 számon.  

Legjobb reggel, vagy késô délután, ha 

nem válaszolok hagyjon telefonszámot 

és visszahívom, vagy hívja a 9363 -

2885 számot. Referencia szükséges.

 
BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 

keresek full—time állásra Vaucuse-ba 

különálló 1 hálószobás összkomfortos 

lakással. Megfelel középkorú házas-

párnak, a férjnek lehet külön munka-

helye. Újonnan érkezett házaspárnak 

kiváló megoldás. Érdeklôdôk hívják 

Ibit a 0400 776-796 számon

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

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

GONDOZÓNÔT
keresünk idôs házaspár 

mellé hétfôtôl péntekig 

napi 4-5 órára 

Hawkesbury
(Sydney) körzetben. 

Feladatok közé tartozik 

magyaros ételek fôzése, 

segitség étkezésben

reggelinél és ebédnél, 

kevés takaritás. 

Középkorú,

jó refernciával, hajtási 

jogositvánnyal

rendlekezô személy 

jelentkezését várjuk. 

Hívja Iildikót a 

0410 457886 számon 

este 6 után.


