
Mailed  on Friday, 10th February 2017

Price $ 4.00
Including GST

No. 2956. 16 February  2017        Printed Post approved PP 1000 2449     LIX évfolyam 5. szám         2017. február 16.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2017. február 16. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
beri Erôforrások Minisztériumához, pontosabban az ELTE-hez került, de a 
határon túli magyar fiatalok tehetséggondozásához kapcsolódó feladatellátást, 
beleértve a kutatásokat támogató programokat is, a BI nem adta át --- jegyezte 
meg.

Hammerstein Judit elmondta: a feladatellátás rendszere a KKM struktúrá-
ján belül még kialakulóban van, hiszen az átalakulással sok új feladat is a tárcá-
hoz került. Ezek helyét, mûködtetési rendszerét meg kell találni a minisztériumi 
struktúrán belül, amellyel jól haladnak --- számolt be, hozzátéve: az integrációra 
adott rövid határidô ellenére a BI egyetlen programját sem hagyta el, és ezek 
lebonyolításán sem látszott meg a változás.

A BI költségvetése az eddigihez hasonló léptékû maradt, és akad olyan 
terület, amely növekvô finanszírozásra számíthat. Ezek közé tartozik a magyar 
irodalom külföldi népszerûsítését segítô Publishing Hungary program, amely a 
jövôben már a KKM finanszírozásával mûködhet, csaknem megduplázódó 
keretbôl --- árulta el.

Hammerstein Judit a BI 2017-es programjairól is beszélt. Idén Kodály 
Zoltánhoz, Arany Jánoshoz, Szabó Magdához és Kassák Lajoshoz kötôdô 
évfordulókat is ünneplünk, de emlékév hívja fel a figyelmet a reformáció kez-
detének 500. és a kiegyezés 150. évfordulójára is. Nem feledkeznek meg a száz 
éve született Fábri Zoltánról sem, és folytatódnak az 1. világháborús megem-
lékezések is --- mondta.

A Kodály-emlékév kapcsán workshopokkal, koncertekkel, kiállításokkal, 
valamint a Kodály Intézettel együttmûködésben szemináriumok sorozatával 
jelentkezik az intézethálózat. Hammerstein Judit kiemelte a Pekingi Intézet 
egész éves programkínálatát, de Stuttgartban, Bécsben, Katowicében és Buka-
restben is számos program idézi majd Kodály emlékét, miközben folytatódik a 
Bartók-emlékév is.

A reformáció emlékéve kapcsán konferenciákkal, koncertekkel, kiállítások-
kal készül többek között a berlini, ljubljanai, római, bukaresti és a sepsiszent-
györgyi intézet. Puskás István, a Római Magyar Akadémia új vezetôje nagyon 
erôs irodalmi programmal állt elô, Szabó Magda kapcsán például a nôi iroda-
lomról szerveznek konferenciát --- sorolta.

Erôs lesz a filmes kínálat is: Berlinben ismét megrendezik a Huniwood Film-
fesztivált, folytatódik a bukaresti intézet vetítéssorozata, Stuttgartban pedig 
Fábri Zoltánra emlékeznek majd. A Budapesti Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 
legjobb filmjeibôl több intézetben láthatnak majd válogatást az érdeklôdôk.

Hammerstein Judit kiemelte a BI Csárdáskirálynô-turnéját: az intézet maga 
rendelt meg egy jól utaztatható keresztmetszetet Kálmán Imre operettjébôl. A 
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Február 22-én Gerzson névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Gréte, 
Grétea, Kövecs, Lándor, Leander, 
Margit, Margita, Margitta, Margó, Pál, 
Palmer, Pável, Péter, Petô, Pósa, Túlia, 
Zétény névnapja van.
Február 23-án Alfréd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréda, 

Antigon, Balambér, Fáta, Hasszán, 
Kardos, Lázár, Lázó, Mirtill, Ottó, Pé-
ter, Pet, Polikárp, Romána, Romina, 
Szemere, Szirén névnapja van.
Február 24-én Mátyás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Dára, Da-

rina, Darinka, Edömér, Etel, Eunika, 
Euniké, Hedda, Hédi, Hedvig, Janek, 
János, Jávorka, Jázmin névnapja van.
Február 25-én Géza névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Cézár, 

Décse, Gécsa, Gyécsa, Tacitusz, Ta-
ráz, Tarcal, Tarcsa, Tarsa, Tege, Val-
da, Vanda névnapja van.
Február 26-án Edina névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alexan-

der, Décse, Edentina, Edna, Gécsa, 
Géza, Gyécsa, Gyôzô, Izabel, Izabell, 
Izabella, Néró, Nesztor, Ottokár, 
Porfir, Rodelinda, Sándor, Szamira, 
Viktor névnapja van.
Február 27-én Ákos, Bátor név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Antea, Antigoné, Balambér, Balda, 
Baldó, Éneás, Gábor, Gabos, Gábriel, 
Lándor, Lantos, László, Leander, Orfe-
usz, Valdemár névnapja van.
Február 28-án Elemér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Antónia, 

Antoniett, Antonietta, Ilmár, Oszvald, 
Ozsvát, Román névnapja van.
Március 1-jén Albin névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Albina, 

Cseperke, Csepke, Csiperke, Dakó, 
Dávid, Dókus, Dózsa, Eudoxia, Gyo-
pár, Gyopárka, Leontina, Szecs, Szu-
lejka, Tóbia, Veszta, Zotmund, Zulejka 
névnapja van.
Március 2-án Lujza névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, Ab-

solon, Axel, Harri, Harriet, Hendrik, 
Henriett, Henrietta, Henrik, Kada, 
Károly, Lél, Lulu, Szendile névnapja 
van.

Vizsgálóbizottságot akar a 
Fidesz minden idôk legnagyobb 

korrupciós ügyében
Fôvárosi vizsgálóbizottság létrehozását sürgeti a Fidesz a 4-es metróról 

készült OLAF-jelentés miatt. A kormánypárt szerint a testület dolga lenne 
feltárni a metróberuházás körüli korrupciót. A botrányos szerzôdéseket a Dem-
szky-korszakban kötötték, a jelentés Medgyessy Pétert is érintettnek nevezi.

Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója a rendszerváltás utáni 
legnagyobb korrupciós ügynek nevezte a beruházást az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) jelentése alapján.

A kormány nyilvánosságra hozta az OLAF 4-es metróról szóló jelentését. A 
104 oldalas dokumentum fedlapján érintettként Medgyessy Pétert, a budapesti 
önkormányzatot és az Alstomot nevezték meg. A botrányos szerzôdéseket a 
Demszky-korszakban kötötték.

A Fôvárosi Közgyûlés vizsgálóbizottsága dokumentumokkal, vizsgálatokkal, 
meghallgatásokkal jelentôsen hozzájárulhat az ügy tisztázáshoz --- vélte Hid-
véghi Balázs. Nem zárta ki, hogy a késôbbiekben parlamenti vizsgálóbizottság 
is létrejöhet az ügy tisztázására. Elmondta: az OLAF-jelentés alapján a 4-es 
metró árának harmadát lopták és csalták el, a felelôsség pedig „a Med-
gyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon által vezetett szocia-
lista-szabaddemokrata kormányokat, illetve a Demszky Gábor által 
vezetett ugyanilyen összetételû budapesti városvezetést terheli.”

A fideszes politikus azt mondta: emiatt kell Magyarországnak 59 milliárd 
forintot visszafizetnie az Európai Bizottságnak az okozott 166 milliárd forintos 
káron felül. A legfôbb kérdés, hogy hova lett „ez a temérdek pénz” --- mondta 
Hidvéghi.

Szerinte fontos lenne tudni, hogy a korábbi városvezetésben kik és milyen 
módon voltak érintettek az ügyben.

Kik voltak azok a szocialista politikusok, kik voltak azok a liberális, szabadde-
mokrata politikusok, akik ma talán az MSZP-ben, a Demokratikus Koalícióban, 
az Együttben aktívan politizálnak” --- mondta.

A jelentés 60 darab szerzôdéssel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat. 
Az okozott kár 96 százaléka öt szerzôdéshez kapcsolódik:

 • Siemens, áramellátó és vonatvezérlô rendszerek kiépítése 31,7 milliárd 
forintért. A cégnek bennfentes információi lehettek, ezáltal jogosulatlan verse-
nyelônyhöz jutott, így az uniós támogatás egészét visszakérik.

 • Alstom, metrókocsik szállítása 22,9 milliárd forintért. Bennfentes infor-
mációk és jogosulatlan versenyelôny miatt az uniós támogatás egészét vissza-
kérik.

 • BAMCO-konzorcium (Vinci CGP, Strabag, Hídépítô Zrt.), alagútépítés 62 
milliárd forintért. Itt jogszerûtlen tendergyôzelem miatt 8 milliárd forintnyi 
uniós támogatást kérnek vissza.

 • Swietelsky Kft., állomások belsôépítészeti kialakítása 40 milliárd forintért. 
A tenderfolyamat szabálytalanságai miatt 7,6 milliárd forint uniós támogatást 
kérnek vissza.

 • Strabag-Hídépítô Zrt., Baross téri állomás szerkezetépítése 3,7 milliárd 
forintért. Itt közbeszerzési szabálytalanságok miatt 2,5 milliárd forint uniós 
támogatást kérnek vissza.

Két szerzôdéssel kapcsolatban hangzott el konkrét megvesztegetési összeg. 
Kétmilliárd forintos kenôpénz az Alstom-szerzôdésnél, és szintén kétmilliárd 
forintnyi korrupciós pénz a Swietelsky-szerzôdésnél.

Hatékonyabban mûködik majd 
a Balassi Intézet

Praktikusabb, gazdaságosabb, hatékonyabb mûködést vár a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumba (KKM) integrálódott Balassi Intézettôl (BI) és az annak 
felügyelete alatt tevékenykedô külföldi kulturális intézethálózattól a BI veze-
tôje, aki a 2017-ben várható programokról is szólt.

A magyar kulturális intézetek üzemeltetési szempontból 2016 januárjára 
integrálódtak a külképviseletekbe, ami számos elônnyel, hatékonyabb mûkö-
déssel jár. Ezzel már a háttérintézmények számának csökkentésérôl szóló 
kormányzati döntés elôtt megkezdôdött az integráció, ami azonban nem jelen-
tette azt, hogy a BI ne ôrizte volna meg az intézetek szakmai felügyeletét - 
mondta el az MTI-nek a Balassi Intézetet korábban fôigazgatóként, jelenleg a 
KKM helyettes államtitkáraként irányító Hammerstein Judit.

Mint emlékeztetett, ez után született az a kormánydöntés, melynek értelmé-
ben a BI önálló költségvetési szervként augusztus végén megszûnt, és szinte 
teljes portfóliójával integrálódott a KKM-be. A szakkollégiumi hálózat az Em-
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több mint húsz helyszínre tervezett turné fele már lezajlott, így a BI Sanghajtól 
Londonig a világ számos városába vitte el a darabot az Elsô Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság támogatásával. A 2016 tavaszán elindult Lengyelor-
szági Magyar Kulturális Évad az év végéig olyan programokat tartogat, mint a 
Varsói Magyar Filmfesztivál, a szerelem, párválasztás, erotika témájával 
foglalkozó magyar néprajzi kiállítás, a Magyar Állami Népi Együttes turnéja, 
egy nagyszabású magyar fotótörténeti tárlat, valamint a Nyolcakat bemutató 
kiállítás és egy középkortörténeti tárlat. Romsics Ignác a BI felkérésére új 
monográfiában tekinti át a magyar történelmet és a magyar-lengyel kapcso-
latokat, és az intézet egy lengyel-magyar szótárprogram elindítására is készül. 
Varsó belvárosában megnyílik egy Budapest-játszótér is.

A Guggenheim Múzeum által elindított Future Present program is folytató-
dik, a Moholy-Nagy László életmûvét bemutató, számos rendezvénnyel kísért 
tárlat a New York-i és chicagói állomások után rövidesen Los Angelesben nyílik 
meg.

Magyarország nyáron átveszi a visegrádi négyek elnökségi feladatait, a BI 
és a külföldi intézetek is számos programmal készülnek, idén is megrendezik 
például a Több mint szomszéd kulturális fesztivált Pozsonyban.

Magyarország idén is részt vesz a frankfurti és lipcsei könyvvásáron és 
immár a bolognai gyermekkönyvvásáron is. Nyitás várható a spanyol nyelvû 
világ felé is, így a tervek között szerepel a guadalajarai könyvvásáron való idei 
megjelenés is.

Hammerstein Judit szólt a kulturális intézetek élén végrehajtott változások-
ról is: a Római Magyar Akadémia vezetését januárban Puskás István vette át, 
Stuttgartban pedig B. Szabó Dezsô lesz az új igazgató. Több helyen az eddigi 
vezetô kapott újra bizalmat: Brüsszelben Vitézy Zsófia, Bukarestben Kósa 
András László, Helsinkiben Richly Gábor, Pekingben pedig Buslig 
Szonja. Még zajlik a kairói intézetvezetôi pályázat elbírálása, és váltás várható 
New Yorkban is, de a kulturális szakdiplomata-hálózatban is futnak pályázatok: 
Tel-Avivba és Madridba új szakdiplomata érkezik, míg új helyszínként Sao 
Paolo, Kijev, Baku és Tokió csatlakozik a hálózathoz --- számolt be a helyettes 
államtitkár.

Nyolcvanmillió gyûlt össze a veronai 
buszbalesetben érintett családok számára

Eddig közel 80 millió forintot gyûjtött össze a veronai buszbaleset áldozatai, 
illetve családtagjaik megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet (ÖS) --- 
közölte az M1-en az ÖS kommunikációs igazgatója.

Az adományok többsége --- jellemzôen 5-10 ezer forint --- magánszemélyektôl 
származik, ám cégek, sportklubok is hozzájárulnak az összeghez, illetve kül-
földrôl is érkeznek adományok ---- mondta Gáncs Kristóf. A gyûjtés végsô 
határidejét egyelôre nem határozták meg, ezért továbbra is várják az adomá-
nyokat a segélyszervezet honlapján (segelyszervezet.hu) található számlaszám-
ra --- mondta az igazgató.

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy 
magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérül-
tek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, 
volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

Felébresztették az olasz orvosok a mesterséges kómából a veronai buszbal-
eset egyik súlyos, égési sérüléseket szenvedett sérültjét. – Az állapota stabil, a 
bôrátültetés óta fokozatosan javul, és lehet vele kommunikálni – mondta  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a veronai kórház 
és a budapesti Honvédkórház orvosai egyeztettek, és úgy döntöttek, hogy az 
égési sérült átkerülhet az intenzívrôl a súlyos sérültek osztályára. Azt azonban 
még nem lehet tudni, hogy mikor lesz szállítható állapotban. A másik válságos 
állapotban lévô, koponyasérüléses beteg állapotában nincs változás. Úgy 
tudjuk, ô a buszt vezetô sofôr, akinek szerepét a tragédiában vizsgálja a Veronai 
Államügyészség.
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Látnok volt
Öt esztendeje halt meg Csurka István. Az 

író, dramaturg és politikus titulusai mellé 
én még hozzáteszem: látnok. Mert az volt. 
Aki rendszeresen olvasta politikai publi-
cisztikáit (javarészt a Magyar Fórum ha-
sábjain), az aligha kételkedhet ebben. Jö-
vôbe látó írások voltak ezek.

Amit a rendszerváltás elsô éveitôl halá-
láig megjósolt, papírra vetett, ma itt van 
köröttünk, kevés kivétellel hajszálponto-
san. Csak a nevek változtak (néha még 
azok sem), minden ugyanaz: a folyamatok, 
a módszerek, a tendenciák… Legfôképp a 
következmények. A történelem ismétli ön-
magát, és Csurka István jól ismerte a tör-
ténelmet, ahogyan az egy íróemberhez 
illô. Már az Antall-korszak elején, amikor 
a szabad demokraták még sikerrel hazud-
ták magukat kemény antikommunistának, 
ô pontosan látta, hogy az csak máz. Orbi-
tális hazugság. Igazából egy alig burkolt 
hatalomátmentés zajlik. Vagy ha úgy 
tetszik: visszarendezôdés, nemzetbomlasz-
tó agysorvasztás liberális köntösben. Ha 
ezt nem vesszük észre –-- írta, kiáltotta --–: 
végünk, kaméleonoké lesz az ország. Nem 
véletlen, hogy a túloldal egyvégtében azon 
igyekezett, minél kisebbnek lássuk ôt, a 
nagy embert.

Az idô ôt igazolta. Mikor az MDF-kor-
mány elbukott, s helyükre nagy fölénnyel 
és még nagyobb arroganciával visszaö-
zönlöttek a szocialistává lett kommunisták, 
sokan ráébredtek, mennyire igaza volt 
Csurkának. De akkor már a pufajkás hir-
dette az igét, az SZDSZ rátenyerelt a 
sajtóra (még jobban), az ország kiárusítása 
pedig végsebességbe kapcsolt. Gyorsan 
magához tért a hitvány világ. Már az is 
csoda volt, hogy a Magyar Fórumot élet-
ben hagyták.

Három héttel a halála elôtt találkozhattam 
a hetvenhét éves íróval. Már nagybeteg 
volt, de a terveirôl beszélt. Azt mondta, 
rendkívüli idôket élünk, s talán ez az utolsó 
alkalom, hogy befejezzük az elmulasztott 
rendszerváltást. Aki teheti, olvassa vissza 
az írásait!

Gázos szövegek
Régi hagyomány, hogy a baloldal ellen-

zékbe kerülvén egyfolytában azzal riogat: 
nem lesz elég a hazai gázkészlet, készül-
jünk föl a legrosszabbra, a Fidesz lefa-
gyasztja a lakosságot, miegyéb. Minap a 
Gyurcsány-párti Gréczy Zsolt tájékozta-
tott a közelgô jégkorszakról. Szerinte a 
kormány „kiszolgáltatja az országot a tél-
nek”, a zimankóban naponta fél százalékkal 
csökken a magyar gázkészlet, már most, 
Februárban elfogyhat a lakossági gáz, 
fûtés nélkül marad az ország stb. Az nem 
derült ki, hogy a feldúlt szóvivô melyik 
korábbi, stencilezett beszédét olvasta fel; 
esetleg csak szimplán hülyére vette a 
nagyközönséget…

Pedig elég lett volna, ha az aggodalmas 
ember beleolvas a baráti Népszavába, már 
nem mond ennyi orbitális marhaságot. 
Hiszen még a vadbaloldali lap is azt írja, 
lesz elegendô gáz, nyugi. Az illetékes hi-
vatal, a MEKH pedig ezt nyilatkozza: „A 
káros és minden szakmai megalapozott-
ságot nélkülözô riogatás kategóriájába 
tartoznak a magyar gázellátás veszélyez-
tetettségérôl megjelenô, felelôtlen talál-
gatások... A fûtési idôszak elején 3,7 mil-
liárd köbméter –- az egy évvel azelôttinél 
13 százalékkal több –- gáz állt rendelke-
zésre a hazai tárolókban... A behozatalban 
nincs fennakadás.” A független energetikai 
szakértô ehhez még azt is hozzáteszi, hogy 
Európában nemhogy hiány, kifejezett bô-
ség mutatkozik gázból. Oroszország egyes 
mezôit még le is állította.

Persze, úgy kerek, ha hozzátesszük: a 
szocialista idôkben is volt gáz. (Sôt, gázár-
emelés is –-- bár Lendvai Ildikó egy le-
gendás monológjában váltig hajtogatta, 
hogy nem lesz… Ám –-- tetszik, nem tet-
szik –- most, a Fidesz-érában is van. Sôt, 
olcsóbb. (Gáz csak ott nincs, ahol bizonyos 
zûrök miatt kikapcsolta a hatóság –-, de az 
meg nem energiastratégiai kérdés.)

Nem a gáz -, csak a rémhírtároló ürült ki.
Pilhál György

(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
És, mint mindig, a nép reményke-

dik, mert nincsen mása, csak a re-
mény. Reményt ad neki Trump ma-
verick mivolta, az, hogy Œ egy han-
goztatottan status quo ellenes valaki 
és valami. Trumpnak van pénze, te-
hát van hatalma is. Emellett, mert 
saját pénze van, nem könnyû Œt 
megvesztegetni. Mi több, Trump soha 
nem tartozott a kiváltságos millio-
mosok közé: közöttük harcolt, de 
ellenük is – a pénz farkas farkast 
emésztŒ világában. 

S ami a legfontosabb: Trump hal-
lotta Œket, hozzájuk beszélt, nekik tett 
ígéreteket. Reményt adott nekik az is, 
hogy kampányában rájuk támaszko-
dott, s talán ez az ember megválasz-
tása után is rájuk kell támaszkodjon, 
ami ad valami reális esélyt arra, hogy 
– legalább idŒközönként és a látszat-
ért – az Œ érdekeikben is tegyen va-
lamit a hatalomban. Ha kellett, Œk is 
fogták az orrukat, de nem volt más 
választásuk. Ez, az egyén korának 
végsŒ megvalósulása az egyik vi-
szonylat és magyarázat, de meglehet 
a másik lesz az igazabb.

A másik, kézenfekvŒ viszonylat a 
pénz és a pénzesek egyre növekvŒ 
hatalmának beteljesedését és a pénz 
hatalmának a politika nyílt irányítását 
átvevŒ folyamatnak logikus végállo-
mását láttatja velünk Trump gyŒzel-
mében. Ennek narratívája az, hogy a 
háttérhatalom – amely évtizedek óta 
igyekezett a háttérben maradni és 
bábúkkal kormányozni –  leleplezésé-
nek pillanatában kilépett a függöny 
mögül, és nyíltan kezébe vette a kor-
mányzást. Egyszóval Œk lettek az ál-
lam „igazgatóiból” maga az állam.  

Nem sok nap telt el Trump hivatal-
ba lépése óta, de csak egy pillantást 
kell vetni Trump kijelöltjeibŒl álló (és 
teljesen megválasztottalan) kormá-
nyára látni: politikus alig, üzletember, 
CEO, generális, s fŒleg família annál 
több, a középosztályt valóban képvi-
selŒ hatalmi személy, úgy tûnik, egy-
általán nincsen közöttük. Ebben a vi-
szonylatban a Trump oligarchia gyŒ-
zelme az oligarchia nyilvános, ha-
tározott gyôzelme az amerikai 
demorácia fölött.

Mi fog kisülni ebbŒl? Fennen hirde-
tett elnöki rendelkezések sora bizo-
nyítja: Trump valóban meg akarja 
tartani bázisát és a Nagy Ígéret mí-
toszát, hogy Œ „újra naggyá fogja 
tenni Amerikát”, és képviselni fogja a 
középosztály érdekeit,  vagy legalább-
is enyhíteni annak reménytelenségét, 
félelmeit. Ez oligarchiája érdeke is. 

Megoszlik az oligarchia? Trump 
mint a pénzesektŒl soha be nem foga-
dott, a maga útján járó személyként 
gyŒzött, de könnyû látni hogy, mint 
minden hatalomnak, az övének is 
lesznek hozzá tülekedŒ csatlósai a 
kisebb-nagyobb hatalmasokból, és 
ezek nem az elszegényült középosz-
tályból fognak majd jönni. 

Trump egész életében az oligarch-
ákhoz akart csatlakozni, közöttük várt 
elismertséget. Ô fogja majd elutasí-
tani ezt az elismerést azért, hogy a 
középosztályhoz legyen besorolva, 
akár bajnokukként is? Vagy a nagy-
pénzesek fogják végre elismerni, 
hogy Trump csakugyan megszolgált 
érte, megérdemli hogy közéjük tar-
tozzék? Élete elégtétele az lenne 
Trumpnak, ha ez így lenne. Nem 
várhatjuk tŒle, hogy ezt el fogja uta-
sítani.
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Nagy változást a pénzesek uralmá-
ban tehát ne várjunk. A síró gyerek 
kap egy mézes cuclit, de Œt tápláló, 
hosszú távon tartó, megbízható ellá-
tást és gondoskodást aligha. Trump 
egyéni útja a hatalom felé nem a 
másokról gondoskodó ember útja 
volt. Számtalan példa mutatja, hogy 
maga is kihasználta, többször ki sem 
fizette azokat a munkásokat, akiknek 
gyŒzelmérŒl most beszél. Olyanokat 
mond, hogy „Nem én gyŒztem, ti 
gyŒztetek,” meg hogy „én nem foglak 
elhagyni benneteket.” Kérdés: valaha 
is velük volt-e, vagy csak mindig is, 
most is, kihasználta Œket? 

Az egyetlen számottevŒ kapcsolat 
Amerika milliomosai és népe között 
az „amerikai álom” mítosza volt. Az 
álom, hogy akárkibŒl lehet milliomos, 
akkor is, ha az emberek millióinak ez 
tényleg csak álom maradt. Amerika 
milliói idealizálják milliomosaikat, 
elnézik azok leggorombább múltját, 
legotrombább viselkedéseit, mert 
mindegyikük (mint Trump is), közöt-
tük akarja képzelni magát, ott szeret-
ne lenni egy napon velük. 

Az amerikai pénzimádat központjá-
ban ez a valóval csalogató remény áll. 
Pszichológiai érdekessége ennek ha-
sonló a lottó jegyet vásárló pszicho-
lógiájával, ami arra ösztökéli Œt, hogy 
minél szegényebb, minél elviselhe-
tetlenebb a sorsa, annál több pénzt 
költsön lottó jegyek vásárlására. Mert 
hát minél nagyobb a baj, annál jobban 
kell a remény. A legrosszabb dolog a 
reménytelenség. 

A választási kampány során Trump 
következetesen rossz képet festett 
Amerikáról. Olyannyira, hogy kijelen-
tette: „Az amerikai álom halott”. Arról 
beszélt, hogy amikor Amerika újra 
nagy lesz, ez az álom fel fog támadni. 
S ha mást sem tesz, csak annyit, hogy 
visszaadja az embereknek az álmát, 
sikeres ember lesz, és be fogja tudni 
tölteni mandátumát. Elvégre az em-
berek a reményre szavaztak, amikor 
reá.

A valóság elŒre láthatóan más lesz. 
Az amerikai autóipar, ha – engedve a 
fenyegetéseknek, tessék-lássék újra 
nyit is majd egy-két üzemet itt-ott az 
Egyesült Államokban – nem fogja 
bezárni Kínában, Európában, Dél-
Amerikában, Kanadában és Mexikó-
ban mûködŒ üzemeit. S ha ezt tenné 
is, akkor se segítene sokat. Ugyanis 
az autóipar közben robotizálódott. 
Nincs többé nagy számú munkaerŒre 
szüksége. Az infrastruktúra újjá-
építése se fog túl sok munkahelyet 
biztosítani, mert az is gépesítetten 
folyik majd. 

Mint a világtörténelem során eddig, 
a szegény ember eljövendŒ sorsa is, 
elŒre láthatóan szegénynek maradni. 
Amerikában a második világháború 
elŒtt a nagy depresszió, a széleskörû 
szegénység uralkodott. A jómódú 
amerikai középosztályt ideiglenesen a 
második világháború hozta létre, ha-
talmas haditermeléssel. Ekkor jött 
létre az a jólét, amit a világ többi né-
pe csak irigyelhetett. A jóhoz könnyû 
hozzászokni, és Amerika népe min-
dent elkövetett, hogy fenntartsa jó-
módú életstílusát. Belement a hábo-
rúkba is, de ez sem segített. Elsze-
gényedését egy ideig álcázta a hitel, 
de ettŒl eladósodott, és szegényebb 
lett, mint valaha. EttŒl a valóságtól 
Trump nem fogja tudni megszaba-
dítani Amerika elszegényedett közép-
osztályát, ha akarná sem. De az 

amerikai álmot feltámaszthatja, ha 
másért nem mert az ember, amíg 
ember, mindig hinni akar.

(A szerzŒ tanár Kanadában.)

Quo Vadis Amerika?
Gorka Sebestyén lesz a Trump 

elnökhöz legközelebb álló magyar, 
akitŒl minden bizonnyal kikéri véle-
ményét magyar ügyekben. Gorka 
még az Antall-kormány idején a 
hadügy munkatársa volt, majd Orbán 
Viktor tanácsadója lett. Rómában ok-
tatott a NATO egyetemén, és dolgo-
zott a Rand Corporation nevû ameri-
kai kutatóintézetnél is. 

„A Gorka-jelenség” cím alatt fog-
lalkoztam személyével a Magyar Élet 
2007. február 15-i számában. Akkor 
nagyon nehezen dolgoztuk fel a bal-
oldal választási gyŒzelmét, azt, hogy 
nyilvánvalóan nép- és nemzetellenes 
négy éves kormányzás után valami-
lyen rejtélyes módon a baloldal 
folytathatta uralkodását további négy 
évre. Abban az idóben nagyon erŒs 
volt a nyugati hatalmak befolyása. 
ErrŒl írtam akkor az alábbiakat:

„Gyurcsány miniszterelnökké téte-
lének mestere Tony Blair angol mi-
niszterelnök volt. Nagyhatalmi – vagy 
ami ugyanaz – nemzetközi gazdasági 
érdek játszott közre, hogy a Fidesz 
2002-ben elveszítse, és többé meg ne 
nyerje a választásokat. Ezért dobták 
be a ringbe a célra elôkészített Gyur-
csányt 2004-ben. A támogatás lebo-
nyolítását a brit Peter Mandelson irá-
nyította, akirŒl a Wikipedia Encyc-
lopedia tudatja, hogy: 1953-ban szüle-
tett Londonban, ahol apja hirdetési 
igazgatója volt a Jewish Chronicle 
nevû újságnak, és 1971-ben – meg-
törve a család Labour kötŒdését – 
Peter csatlakozott a Young Commu-
nist League-be a brit kommunista 
párt ifjúsági szervezetébe. Oxfordi 
tanulmányai után újra visszatért a 
Labour Party-ba. 1992-ben alsóházi 
képviselŒvé választották, 1997-ben 
választási kampánydirektora volt 
Tony Blairnek, amikor a Labour nagy 
fölénnyel gyŒzött. Hamarosan ipar-
ügyi miniszter lett, akkor nagy port 
vert fel egynemû hajlamaival, amit 
Mandelson nem is takargatott. 2004. 
november 22. óta Britain’s European 
Commissioner, tehát az Európai Unió 
kereskedelmi biztosa. ... A Népsza-
badság kérdéseire válaszolva Szanyi 
Tibor, aki az MSZP képviseletében a 
Policy Network egyik igazgatósági 
tagja, emlékeztetett: 2000-ben Bill 
Clinton, Tony Blair és Gerhard Schrö-
der javaslata nyomán a világ baloldali 
vezetŒi szellemileg is összefogtak, s 
azóta másfél évenként egybegyûlnek 
a szociális demokrácia, az európai 
szociális modell új felfogásának kiala-
kítására. A »haladó kormányzás« el-
nevezésû világmozgalom titkársági 
feladatait is ellátó Policy Network  
most a balközép gondolkodás szellemi 
hitelességének megújítását vette na-
pirendre.”

Én még emlékszem rá, hogy Orbán 
Viktor nem indított eljárást a 2006-os 
választás visszaélései miatt. Akkori 
véleményem szerint tudomásul vette, 
hogy a magyarországi baloldal már 
csak ilyen eszközökkel és nagyhatal-
mi beavatkozással tud fennmaradni, 
további négy éve meghozza a teljes 
bukását. 

Mások pánikba estek. Minthogy a  
Fidesz két választáson megbukott, 
egyesek felvetették a pártelnök alkal-

masságának kérdését a miniszterel-
nöki pozícióra jelölésre. Nem kevés 
feszültséget élt át a Fidesz. Innét is-
mét idézem a Magyar Élet 2007. 
február 15-i számában megjelent 
írásomat:

„Jöttek olyan hírek, amik szerint 
átalakulás érlelôdik a Fideszben, és 
hogy új jobboldali pártok alakulhat-
nak. Ezzel egyidôben a liberális sajtó 
Orbán-ellenes cikkeiben a fô téma a 
pártelnök bukása, leváltása körüli 
spekuláció lett. Ebben a hangulatban 
is szenzációként hatott a Népszabad-
ság február 1-jei tudósítása, ami 
szerint egy a politikában eladdig nem 
szereplô személy, Gorka Sebestyén 
többek között az alábbi kijelentést 
tette:

»A jobboldal Orbán Viktorral nem 
tud nyerni. Képtelenség az Európai 
Unióban, hogy két elvesztett választás 
után valaki a posztján maradhasson. 
A politikában nem lehet jósolni, de ha 
minden így marad, megint Gyurcsány 
Ferenc nyer. Ezért azt mondjuk, ha 
úriember, Orbán most lelép!«

Ilyenkor fel kell tenni a kérdést: 
kicsoda is Gorka Sebestyén?

Emigráns honfitársunk – mondhat-
nánk. Ezen belül is mindig lényeges, 
miért és miként hagyta el az országot 
– ezúttal az apa, Gorka Pál. Az 50-es 
években fiatal egyetemistaként sok 
másokkal együtt lelkesen csatlakozott 
egy titkos szervezethez, amely a SIS 
(British Secret Service) részére gyûj-
tött információt. Tíz évre büntették, 
és csak évek múlva ismerte fel, hogy 
beugratás áldozata volt. Szabadság-
harcosok szabadították ki, azt követŒ-
en elhagyta az országot, emigrációban 
élt, fia, Sebestyén Londonban szüle-
tett.

Gorka Sebestyén Nagy-Britanniá-
ban nôtt fel. ElsŒ diplomáját a londoni 
egyetemen szerezte. Magyarországon 
1992-ben a Honvédelmi Minisztérium 
fŒmunkatársként alkalmazta, s köz-
ben megszerezte második diplomáját 
a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen diplomáciai és nemzet-
közi kapcsolatokból. 1997-ben oktató-
ja és kutatója volt a római NATO 
védelmi egyetemnek. 1994-tŒl óraadó 
tanár a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. 1999-ben tanulmányait a 
Harvard Egyetem államigazgatási 
karán folytatta. 2000-ben a Pentagon 
háttérintézményei kutatóintézetéhez 
nyer felvételt, közremûködik az USA 
által finanszírozott és a magyar kor-
mány által kezdeményezett haderŒ-
reform-kutatási programban. Ezt kö-
vetŒen a Robert Schuman Intézet 
oktatási igazgatója, jelenleg pedig az 
Euroatlanti Integrációs és Demokrá-
ciaközpont igazgatója. Egyetemista-
ként egyenruhás, tartalékos terrorel-
hárító egységnél szolgált. Az Antall-
kormány idején a Honvédelmi Mi-
nisztériumban dolgozott. Utána Ró-
mában a NATO védelmi kollégiumá-
nak oktatója lett, majd Washington-
ban a Rand Corporation-nél, az Egye-
sült Államok legtekintélyesebb agy-
trösztjénél dolgozott. Jelenleg a Fej-
lŒdŒ Demokrácia és Nemzetközi Biz-
tonsági Intézet ügyvezetŒ igazgatója, 
és a németországi George Marshall 
Központ oktatási intézmény tanára. A 
Fidesz kormányzása idején Gorka 
Sebestyén – csakúgy mint Elek István 
és Schmidt Mária – Orbán miniszter-
elnöki tanácsadója volt.

A Népszabadság (2006. november 
17.) elpanaszolja, hogy: – Sötét képet 

festett a demokrácia magyarországi 
helyzetérôl vitéz Gorka Sebestyén. A  
biztonságpolitikai szakértŒ a wash-
ingtoni Hudson Intézetben kéttucat-
nyi, felerészben magyar hallgató elŒtt 
ecsetelte, milyen brutálisan bánt a 
rendŒrség október 23-án a békés tün-
tetŒkkel. Gorka »alternatív« beszámo-
lóját azért tartotta szükségesnek, 
mert »az európai hírügynökségek a 
kormány vonalát követték«. 

A jobboldali politikai intézetben 
Gorka felpanaszolta, hogy Magyaror-
szágon félelem uralkodik.

Származása, eddigi tevékenysége, 
írásai jobboldalisága mellett tanús-
kodnak. Ezért érte meglepetésként a 
politika iránt érdeklŒdŒ nagyközön-
séget Orbán Viktor kívánatos távozá-
sára utaló kijelentése, illetve egy 
másik jobboldali párt alakítását beje-
lentô nyilatkozata. Egy kétségtelenül 
magasan képzett személy ilyen fellé-
pése figyelemre méltó, de fiatal kora 
gyakorlatbeli tapasztalatlanságával 
túl lendületesen csörtet.

A baloldali kötŒdésû mûsorairól 
ismert Klubrádióban jelentette be 
Gorka Sebestyén, hogy új jobboldali 
pártot hoz létre. A rádió honlapján 
közölt írásos összefoglaló szerint 
Gorka azt mondta: azért teszik ezt, 
mert úgy látják, hogy a Fidesz csŒdöt 
mondott, és kizárt, hogy Orbán Viktor 
két elbukott választás után egy or-
szággyûlési választást meg tudna 
nyerni, a jobboldali konzervatív sza-
vazókat azonban nem lehet cserben 
hagyni. Azt mondta, egyelŒre nem 
kívánja felfedni, kik kérték fel az új 
párt megalakításának bejelentésére, 
ahogy a párt nevét sem árulta el. Az 
új párt programjáról annyit mondott, 
mûködŒ piacgazdaságot szeretnének, 
miközben következetes konzervatív 
eszmeiséget akarnak megtestesíteni, 
és határozottan lépnének fel a 
korrupció ellen.   Idézet vége.

*
Gorka Sebestyén megtapasztalhatta 

tévedését. Magyarországon nem mû-
ködik az irányított kormányváltási 
módszer,  a választók nem büntetik a 
veszest a következŒ négy évben, 
hanem csak a kormányt, ha nem felel 
meg. 2010-re megérett a helyzet, a 
baloldali rablógazdálkodás annyira 
nyilvánvalóvá lett, hogy valóságos 
földomlás történt. A nemzeti prog-
ramot hírdetŒ pártkoalíció kormányt 
alakított, és mellette feltûnt egy radi-
kális nemzeti programot hirdetŒ párt. 
is. A teljes baloldal a harmadik he-
lyen osztozott sokadmagával. Min-
den jel szerint végleg leszerepelt.

Ezekben az években Gorka Sebes-
tyén Amerikában építette saját karri-
erjét, bizonyára másként tekint Or-
bán Viktor esélyeire, arra hogy két-
szeri bukás után is maradhat a párt-
elnök, és lehet sikeres nem egy, ha-
nem kettŒ-, és minden valószínûség 
szerint három terminusra is a mi-
niszterelnöki székben. Mert ez nem 
olyanféle irányított demokrácia, ami 
a nyugati országokban divatos. 

Gorka Sebestyén már családi kör-
nyezetébŒl eredŒen is nemzeti érzésû 
ember, a nemzeti emigráció utódge-
nerációs személyisége, aki apja utáni 
várományosként viseli a Vitézi Rend 
tagsági jelvényét is.

Elvrjuk tŒle, hogy nemzetünk, or-
szágunk ügyét nemzeti szellemben 
képviselje minden fórumon, ahol fel-
szólalhat.

–CsE–

Gorka Sebestyén lesz Trump elnök tájékoztatója



A világtörténelemben olyan véresen 
irracionális és képmutató mozgalom 
még nem létezett, mint a kommu-
nistáké. Az „eszmét” hamar elfelej-
tették, a hatalmat sohasem. Talán 
mert maguk is érezték, hogy a marx-
izmus egy végzetes téveszme, de a 
hatalom megszerzésére nagyon is 
alkalmas. A hatalom aztán törvény-
szerûen összpontosult egy szûk cso-
port, majd egyetlen személy kezében. 
Ilyen hatalmat csak terrorral, diktatú-
rával lehet ideig-óráig fenntartani. A 
terror paranoiája elôbb-utóbb a saját 
bázisa, szûk környezete ellen fordul. A 
kommunista eszme azért veszélyes, 
mert egyszerre épít az emberiség 
legszentebb vágyaira és legalantasabb 
ösztöneire. Milliók váltak híveivé a 
marxi utópiának: a kizsákmányolástól 
mentes, az egyenlôségre épülô új 
társadalomnak, amelyben még az 
állam is elhal! Elfogadták az elnagyolt 
részleteket is: a diktatúrát, a magán-
tulajdon felszámolását, a párt minden-
hatóságát, a nemzetköziséget, a világ-
forradalom, a világdiktatúra tervét!

Magyarországon is volt ennek hatása. 
Kellett hozzá egy vesztes világháború, 
amelynek poklait hárommillió magyar 
férfi járta meg. Kellett a hátország 
szenvedése, a nyomor, nélkülözés, 
ugyanakkor kevesek szemérmetlen 
meggazdagodása. Lenin pénze, a 
Moszkvában kiképzett szervezôk, akik 
hittek is a gyôzelemben, sôt: talán még 
az igazukban is. Kellett a politikai elit 
teljes összeomlása.

Az elsô magyar „proletárdiktatúra” 
létrejöttének nehéz lenne szimboliku-
sabb helyszínt találni, mint a Gyûj-
tôfogházat, ahol Kunfi Zsigmond és 
szociáldemokrata társai 1919-ben 
megegyeztek a cellalakókkal a puccs-
ról. Más szociáldemokraták ebben 
nem kívántak részt venni. Elôttük egy 
másik út látszott, a legális, válasz-
tásokon alapuló érvényesülés. Dik-
tatúra nélkül. Kommunisták ilyen utat 
nem ismertek. 

Az „elsô magyar proletárdiktatúra” 
teljes gazdasági, katonai, politikai és 
morális kudarccal végzôdött. Rém-
álom volt, de akik részt vettek benne, 
ôrizték emlékét. Volt, aki az elbitorolt 
szép lakást siratta, amelybe beköltö-
zött, másoknak a hatalom mámora 
hiányzott. Akik érvényesültek sajtó-
ban, erôszakszervezetekben, forradal-
mi törvényszékeken, önjelölt falusi 
elöljáróságokban, egyházakat likvidá-
ló csapatokban, trezorokat fosztogató 
osztagokban, nosztalgiával tekintettek 
a tanácsköztársaságra. 

Viszont a bukás után keresték a 
bûnbakot. A külföldre futottak azokat 
vádolták, akik itthon maradtak. Közü-
lük leginkább a szociáldemokratákat. 
De jutott a bírálatból az itthoni illegális 
kommunistáknak is. Bázisuk, hálóza-
tuk, „sejtjeik”, csak nekik voltak. 
Bécsbôl, Moszkvából nem lehetett 
sztrájkot szervezni. A Kommunista 
Internacionálé a legalpáribb módon 
támadta az „osztályárulókat”, „szociál-
fasisztákat”. Az itthoni kommunisták 
kénytelenek voltak a legális szociál-
demokrata szervezetekben menedéket 
találni. A párt vezetése tudott errôl, de 
eltûrte. 

A moszkvai emigrációban teljesen el 
voltak zárva a magyar mozgalomtól. 
Rákosit küldték Magyarországra, de 
„bornírt módon” lebukott. Így járt a 
harmincas évek elején Gerô Ernô, 
Révai József, Sallai Imre és sokan 
mások. A lebukások konspirációs vál-
sághoz vezettek. Ebben sokak szerint 
komoly része volt Rákosi Mátyás val-
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lomásainak. Rákosit 1925-ben és 1935-
ben állították bíróság elé. Miközben a 
baloldalon mint a mozgalom kiemel-
kedô, bátor harcosát ünnepelték, 1936-
ban a Kommunista Internacionálé fel-
oszlatta a Kommunisták 
Magyarországi Pártját! A párt lé-
nyegében megsemmisült. Kádár Já-
nos 1943-ban újra feloszlatta nem 
létezô pártját, amelynek nyolcvan 
tagjáról tudtak.

Létezett azonban egy szívós, óvatos 
kommunista csoport. Ezt Demény Pál 
irányította. Bár a lebukást nem kerül-
hette el ô sem – hat évet ült –, de a 
csoportja stabilan létezett. Nagyjából 
500-550 emberrôl lehetett szó, is-
merôsökkel, szimpatizánsokkal körül-
belül háromezer fôrôl. Ez volt a ma-
gyar kommunisták valódi bázisa 
1945-ben, amikor megérkezett a szov-
jet hadsereg. De a szovjetek magukkal 
hoztak egy vezetô garnitúrát. Vas 
Zoltánt, Gerô Ernôt, Rákosi Mátyást, 
Farkas Mihályt, Révai Józsefet, Nagy 
Imrét és további ezreket. Ezek az 
emberek több évtizedes elzártság, 
emigráció után kerültek ide. Semmit 
nem tudtak errôl a néprôl. A Magyar 
Kommunista Pártba betódulhatott a 
kisnyilasoktól a karrieristákig bárki. 
A nyolcvan emberbôl már 1945 
nyarára mindenre kapható félmillió 
lett!

Kommunista bázisa Demény Pálnak 
volt. Szellemi hatása Weishauss Ala-
dárnak. Némi ismertsége Rajk Lász-
lónak, Kádár Jánosnak. A Magyar 
Front idejébôl Pálffy Györgynek, Só-
lyom Lászlónak. Rákosi 1945 ja-
nuárjában érkezett Debrecenbe. És itt 
kezdôdik a magyar kommunista moz-
galom egyik legmorbidabb története. 
Rákosi, Péter Gábor és mások bete-
gesen kifinomult hatalomvágyának 
manifesztációja.

Demény Pált 1945. február 12-én 
Péter Gábor Rákosi parancsára „le-
tartóztatta”. „Gerô megérkezett, sze-
retne veled beszélni, elviszlek hozzá 
most” – mondta, de nem a Köztársaság 
térre mentek, hanem az Andrássy út 
60.-ba. Péter itt meglepô kijelentést 
tett: „Te most itt maradsz nálunk, a 
párt foglya vagy, úgy bánunk veled, 
mintha vendégünk volnál.” 

Demény néhány napig Péter Gá-
borral ebédelt fehér asztalnál, egyik 
este azonban levezették a hírhedt 
pincébe. Itt tartották egy évig. Egyik 
nap Morvai Ádám ôrnaggyal kisé-
táltak a Bosnyák térre. Morvai magára 
hagyta a meglepett rabot és oda-
vetette: reggel nyolckor ugyanitt talál-
kozunk. Így is lett. Tíz nap múlva 
megismétlôdött a jelenet, de másnap 
Morvai nem jött. Demény visszament 

Végsô harc, belsô harc
a „hatvanba”. „Engedjen be, idevalósi 
vagyok” – mondta a zavart kapuôrnek. 
Visszavitték a cellába. Május 1-jén 
Péter Gábor ablakából nézhette a fel-
vonulást. A felvonulók között meglátta 
a lányát. Mit tett? Levelet írt, de nem a 
lányának, az elvtársainak: „a párt a mi 
pártunk, az ország a mi országunk. Ha 
még ma egyik sem egészen, addig 
nem nyugszunk, amíg nem lesz 
teljesen a miénk. Ezt az utolsó, ezt a 
belsô harcot még meg kell vívni.” A 
„végsô harc” után jött tehát a belsô 
harc! Elvtársai 1946 nyarán négy és 
fél évre ítélték háborús és népellenes 
bûncselekményekért. Az elítélt fel-
jegyezte: „A felettem ítélkezô Horváth 
tanácselnök kezét nyújtva mondja: Ne 
haragudjon rám, kénytelen voltam 
elítélni. Az igazságügy-miniszter úr 
üzeni, hogy a közeli parlamenti válasz-
tások után azonnal szabadlábra he-
lyezi.” Ries István „szociálkommunista” 
miniszter azonban nem engedte sza-
badon. Rajk belügyminiszter sem.

Három év múlva felvitték a bör-
tönirodába, Rajk László ellen tanús-
kodni. Megtagadta. Újabb négy év 
múlva már Péter Gábor ellen! Ezt is 
megtagadta. Nagy Imre miniszter-
elnöksége alatt újabb tíz évre ítélték. 
A forradalom elôtt tíz nappal sza-
badult. De a forradalmat „lázadásnak” 
nevezte.

Egy osztályharccal mételyezô tév-
eszme foglya, áldozata volt. Vajon a 
hozzá hasonlók és a véres kezû gyil-
kosok ma is lelkesednek-e valamely 
pokolban a szocializmusért, kom-
munizmusért? Demény Pál 1989-ben 
belépett a Magyar Szocialista Pártba, 
a kommunizmus híveként. Nem eresz-
tette a rögeszme. Korelnöknek szánták 
az új parlamentben, de az MDF Kéri 
Kálmán vezérkari ezredest vitte be, 
aki 1945-tôl szintén megjárta a kom-
munisták börtöneit, Kistarcsát, sôt 
Recsket is. Politikai ellenfelek voltak 
Deménnyel, aki így élete végén még 
talán azt is elmormolhatta: „Hamis 
tanúvá lettél / saját igaz pörödnél.”

Demény Pál tizenkét évet töltött 
Rákosi börtöneiben. Weishauss Aladár 
tízet. Rajk Lászlót, Nagy Imrét, 
Sólyom Lászlót, Pálffy Györgyöt, Kun 
Bélát, Ries Istvánt saját tettestársai 
gyilkoltatták meg. Kádár négy évet 
töltött elvtársai börtönében, Péter 
Gábor hetet, Farkas Mihály négyet. 
Ôk mind kommunisták voltak, ellen-
tétben azzal a sok ezer magyarral, 
akiket 1919-ben, 1945 és 1956 után 
gyilkoltak meg. Az ô haláluk is kom-
munisták lelkén szárad, de ez egy 
másik történet.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)



Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hôseinek tiszteletére állított em-
lék-mûvet avatott Magyarország 
mexikóvárosi nagykövetségén Kövér 
László, az Országgyûlés elnöke --- 
tájékoztatta az MTI-t Szilágyi László, 
az Országgyûlés sajtófônöke.Az em-
lékmû Kepenyes Pál Mexikóban élô 
magyar szobrászmûvész alkotása, aki 
többéves börtönfogságot szenvedett, 
majd maga is tevékenyen részt vett a 
forradalomban. Beszédében Kövér 
László hangsúlyozta: a hatvan évvel 
ezelôtti forradalom és szabadságharc 
emléke különleges helyet foglal el 
minden magyar ember szívében. Szel-
lemisége, tisztasága és tragikuma ré-
vén azóta is példaként szolgál világ-
szerte, sokan és a meg nem alkuvó 
szabadságvágy szimbólumaként te-
kintenek rá ---- fejtette ki.

Az Országgyûlés elnöke kiemelte: 
„Biztató és felemelô érzés is egyben, 
hogy az 1956-os forradalom olyan lelki 
közösséget teremtett, amellyel a világ 
nyugati felén mindenki azonosulni 
tud.” Elmondta, a forradalom híre an-
nak idején szétfutott a nagyvilágba, és 
ma sem szabad hagynunk, hogy annak 
emléke elhalványuljon. Leszögezte: 
„Tartozunk ezzel hôseinknek, a sza-
badság eszményének, a jövô nemzedé-
keinek. Magyarország alaptörvényé-
nek nemzeti hitvallása rögzíti, hogy 
mai szabadságunk az 1956-os forradal-
munkból sarjadt ki. Szintén az akkori 
hôsöknek köszönhetjük, hogy 1956-
ban Magyarországra, ahogy Márai 
Sándor fogalmazott, a népek Krisztu-
sára felnézett a világ. A hatalmas szov-
jet túlerô ellen küzdô szabadsághar-
cosok hôsies bátorsága, szabadság 
vágya mindenütt, máig tartó megbe-
csülést szerzett a magyar névnek”.

Az Országgyûlés elnöke elmondta, 
1956 azt az örökséget hagyta ránk, 
magyarokra, hogy soha ne higgyük el 
azt, hogy van következmények nélküli 
világ. 1956-ban a magyarság bebizo-
nyította, a történelemnek a legnehe-
zebb idôkben is nemcsak áldozatai, 
hanem alakítói is lehetünk, ha pedig 
képesek vagyunk erre, akkor a törté-
nelmünket is saját jobbik énünk ké-
pére tudjuk formálni --- hangsúlyozta 
avató beszédében.
Kövér László mexikói hivatalos 

látogatásának elsô napján, megbeszé-
lést folytatott Pablo Escudero Mo-
ralesszel, a szenátus és Javier 
Bolanosszal, a képviselôház elnöké-
vel, találkozott a szenátus bizottsá-
gainak tagjaival, részt vett a képvise-
lôház Mexikói-Magyar Baráti 
Tagozatának alakuló ülésén és felszó-
lalt a mexikói alkotmány elfogadá-
sának 100. évfordulója alkalmából 
tartott szenátusi ünnepi ülésen.

* * *
Megelôzhették volna a sítáborból 

Magyarországra tartó iskolások tra-
gédiáját, és akkor most nem kellene 
tizenhat embert gyászolnunk –-- 
mondta a L’Arena címû olasz lapnak 
Alberto Pallotti, a közúti balesetet 
szenvedetteket és hozzátartozóikat 
képviselô olasz nemzeti szövetség 
(AIFVS) elnöke a magyar diákok tra-
gikus autóbusz-balesete kapcsán. Az 
olasz érdekvédô kemény szavai sok-
kolták a közvéleményt, hiszen a ve-
ronai államügyészség még mindig 
nem tudta megállapítani a katasztrófa 
okát. A busz mûszaki hibáját sem 
megerôsíteni, sem kizárni nem tudták, 
így az emberi tényezô került elôtérbe. 
A sofôr vagy rosszul lett, vagy elalud-
hatott, ám ezekre a variációkra sincs 

bizonyíték.
Pallotti nyilatkozatában azonban 

konkrét okot nevez meg. Az elnök 
felidézte, hogy az autóbusz elôbb a 
szalagkorlátnak ütközött, majd a be-
tonpillérnek, aztán kigyulladt. Mint 
azt leszögezte, sokkal kisebb lett volna 
a katasztrófa, ha a betonoszlop mellett 
futó szalagkorlát elbírja a nagy sebes-
séggel becsapódó busz óriási tömegét. 
Alberto Pallottinak meggyôzôdése, 
hogy sok életet megmenthetett volna, 
ha a betonoszlopok és felüljárók mel-
lett a jármûveket jobban védô, a moz-
gási energiát elnyelô korlátot helyez-
nek el a szimpla szalagkorlát helyett. 
Az AIFVS egyébként hosszú ideje kéri 
ezt az olasz hatóságoktól, de semmi 
sem történt.

–-- Úgy semmi értelme a védôkor-
látnak, ha az nem védi meg a közle-
kedôket –-- mondta az elnök, aki idézte 
azt az olasz miniszteri rendeletet, 
amely szerint a közúti közlekedés biz-
tonságát szolgáló korlátoknak és 
egyéb eszközöknek alkalmasnak kell 
lenniük arra, hogy elnyeljék a moz-
gásban lévô jármûvek energiájának 
egy részét, és ezzel korlátozzák az uta-
sokat érô sokkot. A magyar busz tra-
gédiája után visszaépített szalagkorlát 
ugyanolyan, mint amilyennek a autó-
busz nekihajtott, azaz alkalmatlan a 
feladatra.

A francia autópályákon a felüljárók 
tartópillérét betonfal védi attól, hogy a 
gépjármûvek nekiütközzenek. A ma-
gyar autópályákon az autósokat dupla 
szalagkorlát, a korlátba beépített erôs 
fémmerevítés és betonelem óvja a 
balesetektôl. Az olasz A4-es autópályán 
Veronánál mindössze egyetlen szalag-
korlát van, ezt szakította át a budapesti 
gimnazistákat szállító busz.

* * *
A román diszkriminációellenes ta-

nács 5 ezer lejre (343 ezer forint) bír-
ságolta meg az egyik román hírtele-
vízió mûsorvezetôjét, aki tavaly 
októberben a magyarokról tett sértô 
kijelentéseket.

Radu Banciu, a B1 hírtelevízió mû-
sorvezetôje tavaly októberben a ma-
gyarországi kvótanépszavazás kap-
csán arról értekezett, hogy a magyar 
is migráns nép, amelynek nincs mit 
keresnie Európában.

Egyebek mellett kijelentette, Erdély 
remekül nézne ki magyarok nélkül, és 
az erdélyi magyaroknak Magyaror-
szágra kellene költözniük, illetve hogy 
Európában egyetlen nemzet sem sze-
reti a magyart.A tanács hivatalból 
indított eljárást a mûsorvezetô ellen, 
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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

Aranyvonatok
(Elsô rész)

A román kincstárat 1916-ban a német 
megszállás veszélye miatt menekítet-
ték át, ---- most ne nevessünk --- bizton-
ságos helyre Oroszországba. Románia, 
bár királya német származású volt 
(háborús szokásának megfelelôen) 
hátba támadta ugyanis volt szövetsége-
sedét Németországot. Mivel a Közpon-
ti Hatalmak Románia nagy részét 
elfoglalták a kormány Bukarestbôl 
Iasi-ba menekült.

Az elsô két aranyvonat 1916 végén 
indult el Iasi-ból. Az elsôben 700, a 
másodikban 740 láda arany pénzzel és 
arany rudakkal. Rá egy évvel Románia 
további 188 láda aranyat küldött 
Moszkvába.

Késôbb Moszkva úgy döntött, hogy 
miután Románia magához csatolta 
Besszarábiát az értékes rakomámy 
amolyan túszként Oroszországban 
maradt.

Arany visszatérítési ügyek a tárgyaló 
asztalra kerültek, amikor Ceauescu 
elvtárs elsô ízben Moszkvába láto-
gatott és elôhozakodott ezzel az ügy-
gyel, a szovjet pártvezér Breznyev 
fordítva látta a dolgot, szerinte Ro-
mánia tartozik a Szovjetuniónak csak-
nem 300 tonna arannyal az általa 
okozott háborús károk miatt. De ha 
Ceaucescu már elôállt vele akkor 
megnézhetik miként fizeti ki majd Bu-
karest ezt a kártérítést.

Ebbôl nem lett semmi. Közben jött 
múlt az idô, jött a rendszerváltozás és 
Románia újra visszakéri kincstárát 

Oroszországtól. A román fél 93 tonna 
aranyara, értékes könyvekre és oki-
ratokra tart igényt. Nemrégen kéré-
sükkel az Európai Tanács Parlamenti 
Közgyûlése foglalkozott. Közben a 
moldovai kormány is igyekszik bea-
vatkozni ebbe az ügybe de nem sok 
sikerrel.

A dologra pontot tenni látszik a mosz-
kvai Általános Történelmi Intézet 
Központjának igazgatójának Mihail 
Mjághovnak kommentárja: „a román 
kincstár visszaszolgáltatására vonat-
kozó kívánság ugyanolyan mint ha 
most Oroszország háborús kártérítést 
követelne Franciaországtól Napoleon 
1812 évi oroszországi hadjáratáért.”

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes
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de Márton Árpád, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
parlamenti képviselôje és az Active 
Watch emberi jogi egyesület is felje-
lentést tett.

A testület egyöntetûen megállapította, 
hogy a mûsorvezetô diszkriminált, és 5 
ezer lejre bírságolta. A tanács hatá-
rozata ellen Banciu a közigazgatási 
bíróságon fellebbezhet.

A román audiovizuális tanács koráb-
ban a B1 csatornát szintén Banciu 
mûsora miatt, a törököket, muzulmá-
nokat sértô kijelentésekért kétszer is 
megbüntette, egyszer 20 ezer (1 millió 
380 ezer forint), második alkalommal 
30 ezer lejre (2 millió 70 ezer forint).

* * *
Az Európai Unió Törvényszéke íté-

letében megsemmisítette az Európai 
Bizottságnak a kisebbségvédelem 
ügyében benyújtott, az európai sok-
színûség megôrzését célzó Minority 
SafePack címû polgári kezdeménye-
zést elutasító határozatát.
Kelemen Hunor: az EU megértette, 

hogy az ôshonos kisebbségek teljes 
jogú tagjai a társadalomnakKelemen 
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy érté-
kelte, hogy az Európai Unió megértet-
te: nem különleges bánásmódot kér-
nek az ôshonos európai nemzeti 
közösségek, hanem annak elismerését, 
hogy teljes értékû tagjai a társada-
lomnak, Európának. „Bármilyen dön-
tés is született volna a mai nap, nekünk 
tovább kell haladni azon az úton, 
amelyen... partnereinkkel elindultunk” 
--- idézte az RMDSZ hírlevele Kelemen 
Hunort. Az RMDSZ elnöke kiemelte: 
olyan idôszakban, amikor az Európai 
Unió válaszút elôtt áll, a pénteki döntés 
reménnyel tölti el azt a 60 millió ál-
lampolgárt, aki Európa valamely ôs-
honos kisebbségéhez tartozik. „Európa 
akkor lesz sikeres, ha annak minden 
állampolgára sikeres, ha az Unió nyi-
tott, meg tudja hallani az emberek 
hangját, figyelembe veszi azok javas-
latait és kezdeményezéseit” --- idézte 
Kelemen Hunort a hírlevél. Vincze 
Loránt, a Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniója (FUEN) erdélyi elnöke 
úgy vélekedett, hogy gyôztek az euró-
pai nemzeti közösségek. „Még nem 
érkeztünk el utunk végéhez, de jelen-
tôs szakaszgyôzelmet arattunk. Az íté-

let arra kényszeríti az Európai Bizott-
ságot, hogy érdemben foglalkozzon az 
európai kisebbségek beadványával. A 
kisebbségi összefogás és az alaposan 
elôkészített szakmai munka meghozta 
gyümölcsét” ---- idézte kijelentését a 
hírlevél. Az RMDSZ és az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FU-
EN) által kidolgozott Minority Safe-
pack elnevezésû javaslatcsomag nyel-
vi, oktatási, kulturális kérdésekben, a 
regionális politikában, a kisebbségek 
európai parlamenti jelenlétének kér-
désében, a diszkriminációellenesség, a 
médiaszabályozás és a támogatás-
politika területén javasolt intézkedése-
ket az EU-nak. A kezdeményezés be-
jegyzését elutasító európai bizottsági 
határozat elleni perbe Magyarország a 
kezdeményezôk oldalán, Szlovákia, 
Görögország és Románia az EB ol-
dalán lépett be.

Az Európai Unió luxembourgi szék-
helyû bíróságának törvényszéke helyt 
adott az Európai Bizottság ellen be-
nyújtott keresetnek, mert a kisebbség-
védelemmel foglalkozó javaslat nyil-
vántartásba vételének megtagadására 
vonatkozó uniós bizottsági indokolást 
elégtelennek találta.

Az ügy elôzménye, hogy 2013 júliusá-
ban egy polgári bizottság --- amelynek 
mások mellett tagja Kelemen Hunor,
a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) elnöke --- Minority 
SafePack --- one million signatures for 
diversity in Europe címû európai pol-
gári kezdeményezésre irányuló javas-
latot nyújtott be az Európai Bizott-
sághoz. A kezdeményezés arra 
irányul, hogy felkérje az Európai 
Uniót a nemzeti és nyelvi kisebb-
ségekhez tartozó személyek védelmé-
nek javítására, valamint az Európai 
Unió kulturális és nyelvi sokszínûsé-
gének megerôsítésére.

Az uniós bizottság 2013. szeptemberi 
határozatában elismerte, hogy a ki-
sebbségekhez tartozó személyek joga-
inak tiszteletben tartása európai uniós 
értéknek minôsül, az európai uniós 
intézményeknek tiszteletben kell tar-
taniuk a kulturális és nyelvi sokféle-
séget és el kell kerülniük minden, a 
nemzeti kisebbséghez tartozáson ala-
puló hátrányos megkülönböztetést.

A bizottság ugyanakkor megtagadta 
az európai polgári kezdeményezés 

bejegyzését, mert úgy ítélte meg, hogy 
az európai sokszínûség megôrzését 
célzó Minority SafePack nem tartozik 
jogalkotási hatáskörébe.

A kezdeményezôk a dokumentum be-
jegyzését követôen kezdhették volna 
el az európai aláírásgyûjtést, hogy ez-
zel a kisebbségvédelmi tárgyú szabá--
lyozására sarkallják a bizottságot.

Az Európai Bizottság döntését köve-
tôen a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) és az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FU-
EN) keresetet nyújtott be az uniós 
bizottság ellen a kezdeményezés elu-
tasítása miatt Európai Unió Bírósá-
gán.

Az uniós törvényszék ismertetett vé-
leménye szerint az Európai Bizottság-
nak egyértelmûen meg kellett volna 
jelölnie --- mivel a felperesek nem 
tudták beazonosítani az elutasító in-
dokok közül --- a javaslat azon elemeit, 
amelyek nem tartoznak a hatáskörébe, 
valamint az ezt alátámasztó indoko-
kat.

A törvényszék nyitva hagyta azt a 
kérdést, hogy az európai polgári kez-
deményezésre irányuló javaslat nyil-
vántartásba vehetô-e annak megállapí-
tásáig, hogy a javasolt intézkedések 
mely része tartozik és mely része nem 
tartozik az Európai Bizottság hatáskö-
rébe.

Az európai polgári kezdeményezés 
intézményét az Európai Unió Lissza-
boni Szerzôdése hozta létre. Ennek 
értelmében az Európai Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia minden olyan kez-
deményezést, amelyet az unió legalább 
hét országának legkevesebb egymillió 
polgára aláírásával támogat.

* * *
A német kormány 40 millió eurós 

költségvetéssel új programot indított 
a menedékkérôk önkéntes távozásának 
támogatására.

A szerdán elindított program „a jó 
irányba tett nagyon fontos lépés”,
mert az elutasított menedékkérôknek 
távozniuk kell az országból, a kormány 
pedig humanitárius, de praktikus 
okokból is elônyben részesíti az ön-
kéntes távozást a hazatoloncolással 
szemben --- mondta Johannes Dim-
roth, a belügyminisztérium szóvivôje.

A tárca reméli, hogy minél többen 
csatlakoznak a Starthilfe Plus nevû 
programhoz, de nincs elôrejelzése ar-
ról, hogy mennyi menedékkérô élhet a 
lehetôséggel --- tette hozzá Dimroth a 
kormányszóvivôi tájékoztatón.

A Nemzetközi Migrációs Szervezettel 
(IOM) együttmûködésben zajló önkén-
tes hazatérési és újrakezdési prog-
ramra (REAG/GARP) épülô új támo-
gatási rendszerben a távozásra még a 
menedékjogi kérelmük elbírálása elôtt 
vállalkozó menedékkérôk fejenként 
1200 euró támogatáshoz juthatnak, 
amennyiben visszavonják kérelmü-
ket.

Az elutasított menedékkérôk 800 eu-
rót kaphatnak, ha vállalják, hogy nem 
fordulnak bírósághoz a kérelmük elu-
tasítása miatt és az ország elhagyására 
megszabott határidôn belül távoznak. 
További feltétel, hogy a támogatott 
vagyontalan legyen.

A támogatás felét Németországban, 
második felét a hazatérés után, a tá-
mogatott hazájában folyósítják. A 12 
éven aluli gyermekek után a támogatás 
50 százalékának megfelelô összeg jár, 
négynél több tagból álló család esetén 
pedig további 500 euró pótlék.

Csatlakozhatnak a programhoz, és 
800 eurós támogatást szerezhetnek 
azok is, akik úgynevezett befogadotti 
státussal rendelkeznek, de hajlandóak 
az önkéntes távozásra.

Ez a státus olyan menedékkérôknek 
jár, akik nem jogosultak a menekült 
vagy oltalmazott státusra, vagyis me-
nedékjogi kérelmüket elutasították, de 
egyben felfüggesztették az ország el-
hagyására kötelezô határozatot, mert 
valamilyen okból nem térhetnek visz-
sza hazájukba, például azért, mert 
nincsenek úti okmányaik.

A visszaélések elkerülése érdekében 
egy sor ország állampolgárait nem 
vonták be a jogosultak körébe. Így a 
nyugat-balkáni térség egyetlen orszá-
gának állampolgárai sem vehetnek 
részt a programban.

Németországban tavaly mintegy 55 
ezer menedékkérônek ítéltek meg 
pénzügyi támogatást az önkéntes tá-
vozáshoz, összesen 21,5 millió euró 
értékben. A hazatoloncoltak száma jó-
val alacsonyabb volt, nagyjából 25 
ezer elutasított menedékkérôvel szem-
ben hajtották végre az ország elha-
gyására kötelezô menekültügyi ható-
sági határozatot.

Tavaly 280 ezer menedékkérô érke-
zett Németországba, ez alig egyhar-
mada a 2015-ös 890 ezernek.

* * *
„Be fogjuk tiltani az arcot teljesen 

elfedô kendôt” –-- mondta Christian
Kern osztrák kancellár, miután a kor-
mány tagjai elfogadták a következô 
tizennyolc hónap kormányzati prog-
ramját.

A tervezetben nincs szó a köztisztvi-
selôk kendôviselésérôl, de a szöveg 
szerint az állam képviselôinek „vallási 
szempontból semlegesnek kell mutat-
kozniuk” –-- számolt be a The Lo-
cal.Kern hangsúlyozta: nem akarja, 
hogy az országban élô hatszázezer 
muszlim úgy érezze, nem része a tár-
sadalomnak.

A 35 oldalas program része emellett a 
megfigyelés és a biztonsági intézke-
dések szigorítása, a menekültek köte-
lezése arra, hogy aláírjanak egy „in-
tegrációs szerzôdést” és egy 
„értéknyilatkozatot”. Akik nem hajlan-
dóak elfogadni választott hazájuk érté-
keit, azoknak távozniuk kell –-- olvas-
ható a dokumentumban.

* * *
Az osztály- és a tárgyalótermekben 

kifüggesztett keresztek a helyükön 
maradnak –-- mondta Sebastian
Kurz osztrák külügy- és integrációs 
miniszter, reagálva egy szociálde-
mokrata államtitkár szavaira, aki az 
integrációs törvénytervezet alapján 
megkérdôjelezte, hogy közoktatási in-
tézményekben és bíróságokon keresz-
teket helyezzenek el.

A vita az arcot eltakaró muszlim vi-
selet, a burka betiltásáról szóló sza-
bályzás miatt robbant ki.

A bemutatott módosított kormány-
program integrációra vonatozó pasz-
szusa szerint a jövôben betiltanák a 
köztereken az egész arcot eltakaró 
burka viselését, és 150 eurós (mintegy 
46 ezer forintos) büntetést szabnának 
ki azokra, akik elfedik az arcukat. A 
néppárti Kurz által szorgalmazott 
intézkedés szabályozná azt is, hogy a 
tanároknak, a jogászoknak, az ügyvé-
deknek és a rendôröknek „világnézeti 
és vallási szimbólumoktól” mentesen 
kell megjelenniük.

A módosítás szerint az államnak kö-

telezô világnézeti és vallási szempont-
ból semlegesen fellépnie, így az 
egyenruhát viselôk, továbbá a bírók és 
ügyészek munkájuk során tartaniuk 
kell a „semlegesség elvét”.
Muna Duzdar kisebbségekért fele-

lôs államtitkár azt szorgalmazta, hogy 
minden vallási közösséggel egyeztes-
senek arról, hogy a szóban forgó elv 
mit jelent pontosan rájuk nézve. Duz-
dar, az osztrák kormányzat elsô 
muszlim tagja úgy vélte, hogy az állam 
és a vallás kapcsolatáról szóló vita 
eredményeképpen nem lenne szabad 
csupán egy vallási öltözéket kiemelni.
Sonja Hammerschmid oktatásügyi 

miniszter, Duzdar párttársa úgy nyi-
latkozott, hogy a kormányprogramban 
meghatározott szabályozás nem érinti 
azt a kérdést, hogy az osztálytermekben 
ki lehet-e függeszteni kereszteket, így 
a feszületek a helyükön maradnak.

A jelen szabályzás szerint azok az is-
kolák, amelyekben többségben ke-
resztény vallású gyerekek járnak, ke-
resztet helyeznek el az 
osztálytermekben. Amennyiben a gye-
rekek kevesebb mint a fele keresztény, 
az iskola dönthet a kérdésrôl. Az ál-
talános iskolákban mindezt tartomá-
nyonként szabályozhatják, ezért néhol 
a keresztény diákok számától füg-
getlenül is kereszteket helyeznek el a 
tantermekben. Az osztrák bírói egye-
sület szerint a szabályozásnak vonat-
koznia kellene a keresztre is. Sabine
Matejka, a szervezet alelnöke a Der 
Standard címû osztrák lapnak úgy nyi-
latkozott, hogy szerinte nem a semle-
gességre utal, ha egy kereszt elôtt ül-
nek, azonban az állam nevében 
beszélnek.

Az osztrák turisztikai szakma tilta-
kozik a burka betiltása ellen. Úgy 
vélik, hogy a tervezett intézkedést ne-
héz lesz a gyakorlatban megvalósítani, 
valamint szerintük a kormány nem 
vette figyelembe az idegenforgalmi 
szektor érdekeit, mivel egyre több tu-
rista érkezik az arab országokból 
Ausztriába.„Nem meglepô, ha turisták-
nak is alkalmazkodniuk kell egy or-
szág törvényeihez, mi is ezt tesszük az 
arab országokban” --- mondta a minisz-
ter az Oe24 online portálnak adott 
interjúban. Arról beszélt, hogy külföldi 
tanulmányok szerint a nyilvános bur-
kaviselés betiltása nincs negatív ha-
tással a turizmusra.

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au



Három magyar kutató kapta az „agy-
kutatás Nobel-díjának” is nevezhetô 
Agy-Díjat (The Brain Prize), melyet a 
dániai Grete Lundbeck Európai Agy-
kutatási Alapítvány elsô ízben ad át 
május 2-án Koppenhágában.

Az egymillió euróval járó új díjat a 
memória-folyamatokban kulcsszere-
pet játszó agyi ideghálózatok feltárá-
sáért Somogyi Péternek, Freund 
Tamásnak és Buzsáki Györgynek 
ítélték oda.

 --- Folyik a pezsgô az intézetben, min-
denki ünnepel és lázban ég --- vála-
szolta gratulációnkra Freund Tamás 
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Büszkék vagyunk

akadémikus, az MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Intézetének 51 éves igazga-
tója, aki a három díjazott közül egyet-
lenként dolgozik idehaza. (Somogyi 
Péter 61 éves, magyar/brit állampol-
gár, az Orvosi Kutatások Tanácsa 
(MRC) Anatómiai Neurofarmakológia 
Intézetének igazgatója és a Neurobio-
lógia Professzora az Oxfordi Egyete-
men, Buzsáki György pedig, aki 
ugyancsak 61 éves, magyar-amerikai 
állampolgár, a Newark-i Rutgers 
Egyetem Molekuláris- és Viselkedés-
Idegtudományi Központjának profesz-
szora az USA New Jersey  llamában) 

A díj összege alig valamivel marad el 
a jelenleg mintegy egymillió százhar-
minc ezer euróval járó Nobel-Díjtól, 
így önkéntelen az összehasonlítás, már 
csak azért is, mert a norvégok néhány 
éve matematikusok számára alapított 
Ábel-díja is ilyen vonatkozásban sze-
repel a hírekben.

--- A skandinávok úgy látszik, ilyen 
nagyszer  módon kívánják támogatni a 
tudományt, s a dánok választása vélhe-
tôen azért esett az agykutatásra, mert 
díjat kiosztó alapítvány mögött egy 
nagy dániai gyógyszergyár áll, ame-
lyik különösképpen a központi ideg-

rendszeri betegségek ellenes szerek 
kutatására  sszpontosít.

Freund Tamás azért is nagyon bol-
dog, mert ez a megosztott díj három 
olyan magyar kutató munkásságát is-
meri el, akik 25-30 éve dolgoznak 
együtt, publikálnak közösen és gon-
dolkoznak hasonlóan, annak ellené-
re, hogy más-más országban élnek.

 --- Valószínûleg ez is tetszhetett meg 
a díjbizottság tagjainak, mert tudom, 
hogy a szabályok értelmében külön-
külön kellett, hogy felterjesszenek 
bennünket. A világból mindenhonnan 
felkértek neves kollégákat a jelölésre, 
nekem vannak is sejtéseim, hogy en-
gem ki terjesztett fel. Vélhetôen meg-
nézték, hogy az adott kutató szakterü-
letén kinek vannak még jelentôs ered-
ményei és így fonódhattak össze a 
szálak.  Freund professzor jólesôen 
nyugtázta, hogy a díj révén nemcsak a 
mai magyar tudományt és a híres ha-
zai agykutatási iskolát állítja pozitív 
fénybe ez az elismerés, de végre pozi-
tív elôjellel is Magyarországra irányít-
hatja a nemzetközi figyelmet.

Ezt igazolja az indoklásban szereplô 
mondat is, miszerint „ezek a tudósok a 
kiemelkedôen magas színvonalon mû-
velt magyar tudományt szimbolizálják, 
amely a nehézségekkel és akadá-
lyokkal teli hosszabb történelmi peri-
ódusok után is megôrizte kiválóságát”.

 Ez voltaképpen nem egy nagy felfe-

dezésért járó, hanem életmû díj --- 
hangsúlyozza Freund Tamás, hiszen 
mindhárom díjazott, mind elméleti, 
mind kísérletesen kiemelkedô színvo-
nalú kutatásaikkal  évtizedek óta az 
agykéreg folyamatainak megértésén 
fáradozik, s különösen annak legôsibb 
területe, az agy halántéklebenyének 
középvonalában található hippokam-
pusz állt figyelmük középpontjában.

Ez az agyterület a tanulás és emlé-
kezés szempontjából kulcsfontosságú 
struktúra, de ide köthetô a szorongás 
és az epilepszia gyökere, sôt az Alz-
heimer-kóros lerakódások is itt kez-
dôdnek.

Az utóbbi években pedig nagy elô-
relépés történt e régió mûköd sének 
vizsgálatában.

 Óhatatlan kérdés, nem lehetséges, 
hogy az Agy-Díj elôszobája egy ké-
sôbbi Nobel-Díjnak?

 --- Szerintem mi ezzel ellôttük a pus-
kaporunkat --- válaszolja Freund 
Tamás, aki szerint a két díj vélhetôen 
kiüti egymást.

--- Nem hiszem hogy az „agykutatók 
Nobel-díjának” megalapítása után 
elsôként elnyert kitüntetést még meg-
fejelnék egy Nobel-Díjjal.
Ezt azonban a neves kutató nem 

sajnálja, hiszen ennek a díjnak a 
presztízse a következô években ta-
lán még az Ábel-Díjét is meghalad-
hatja.

Különbségek
Mizsér Attila öttusázó olimpiai bajnok még azt nyilatkozta a minap: „A 

politika általában megoszt, szétszakít és gyengíti a közösséget, az olimpia és a 
sport általában összeköti, egységbe forrasztja és erôsíti a közösséget.” Néhány 
nappal késôbb Kemény Dénes már így fogalmazott: „…a széthúzás végigkísérte 
életünket. Egy kivétel volt: a sport. Nagyon sajnálom, hogy a sportban is érzé-
kelhetô ez a széthúzás, ami teljesen más dimenziót nyit.” Kemény ezekkel a 
szavakkal azt kívánta mondani: nagyon szomorú, hogy a baloldal –--- az aláí-
rásgyûjtéssel –-- a hazai rendezésû olimpia ellen lázítja az embereket. 

Hogy mi a különbség a politika és a sport, illetve a politikusok és a sportolók 
között, arra álljon itt néhány megjegyzés.

A politika rombolja a jellemet, a sport erôsíti.
A politikusok is vágynak a sikerre, de sohasem élhetnek át olyan érzelmi 

hôfokot, amit egy olimpiai gyôzelem jelent.
A politikusi pálya sokszor menedék, a sportolói aréna kihívás.
A politikus színtere a csatamezô, a sportolóé a küzdôtér.
A politikusok jönnek-mennek, a rekordok az örökkévalóságnak születnek.
A politikus is szeretne hiteles lenni, azonban a hitelességét a szavaktól reméli; 

a szavak pedig –-- kábítószerek. A sportoló hitelességét a percek, a másodpercek, 
a méterek és a centiméterek szolgáltatják.
A politikus olykor szolgának álcázza magát, a sportolónak nincs szüksé-

ge falazásra.
Kevés politikus tud távozni a megfelelô idôben. A sportolók erre is képesek.
A politikus az ígéretek embere, a sportoló hite viszont a munkából gyöke-

rezik.
A politikusoknak némelykor gazemberekkel kell párbajozniuk, a sportolók 

csak hallomásból ismerik a párbajokat.
A sportoló azzal mérkôzik, aki szembejön vele. A politikus támad hátulról is.
Fair play politikus? Ugyan! Fair play sportoló? Bôven akad.
A politikus úgy torzítja a tényeket, ahogy akarja, a sportoló tisztában van azzal, 

hogy nincsenek örök tények és abszolút igazságok.
„Inkább vagyok a sportoldalon, mint az elsô oldalon.” (G. R. Ford, az Egyesült 

Államok 38. elnöke.)
Ha politikusok között élsz, farkasként kell viselkedned; ha sportolók között 

élsz: ellenfélként kell küzdened.
Mindenki lehet politikus. Olimpiai és világbajnok nem. 
A politikusok lelki betegsége a gyûlölet. A sportolók számára ismeretlen 

fogalom a gyûlölet.
Némely politikusok olyanok, mintha örökösen ökölbe szorított kézzel közleked-

nének, ezért a kézfogásra alkalmatlanok. A sportban a kézfogás kötelezô alap-
érték. 

A politikusok csak szeretnék hinni, hogy hôsök, a sportolók teljesítménye már-
már hôsies.

„Egy második hely az olimpián ezüstöt jelent. A politikában pedig azt, hogy 
elfelejtenek.” (R. M. Nixon, az Egyesült Államok 37. elnöke.)
Végül mindegyik politikusnak van Waterloo-ja, a sportolónak nincs.
A politika nehéz teher, az olimpia játék, földkerekségnyi móka, szóra-

kozás és öröm.
Kô András  (Magyar Hírlap)



Mi a közös Kispestben, Madridban, 
Athénban és Melbourne-ben? A fenti 
címet látva könnyû a megfejtés: 
Puskás Ferenc. Mindenidôk talán 
legnagyobb futballzsenije ugyanis a 
fent nevezett városokban vált méltóvá 
a világhírnévre és a rá emlékezô szob-
rok emelésére. A felsorolás karrier-
jének idôrendiségét is mutatja, így 
végül, de nem utolsó sorban Victoria 
állam fôvárosában is szobrot emeltek 
Öcsi bácsi emlékének. 
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Puskás szobor Melbourne-ben!sportág itteni népszerûsítésében. Így 
gondolja ezt a kontinens elsôszámú 
futball-misszionáriusa, Les Murray 
(Ürge László) is, aki az ünnepi ren-
dezvénysorozaton a mûsorvezetô sze-
repét töltötte be. 

Az ország legnépszerûbb kommentá-
tora hosszasan méltatta Puskás ér-
demeit, és elmesélte azt is, milyen jó 
barátokká váltak Öcsi bácsival az évek 
folyamán. A szobor felállításának 
kezdeményezôje és fô mecénása, a 

magyar tehetségek hozzájárulását 
Ausztrália történelméhez. A ren-
dezvény díszvendége Németh Zsolt, a 
Magyar Országgyûlés Külügyi bizott-
ságának elnöke mondta a fô ünnepi 
beszédet, majd leleplezték a szobrot. 

természetesen a Külügyminiszté-
riumnak, tehát közvetve külkép-
viseletünknek is az érdeme. Ter-
mészetesen a Nagykövetséggel 
együttmûködve mi magunk is 
mindent elkövettünk a szoborállítás 
és az ünnepség sikere érdekében. 
És fontos még megemlíteni nagy-
követ úr elôdjét, Sikó Annát is, aki 
az ötlet születésekor itt volt, és tá-
mogatta az ügyet. Tehát, ez egy kö-
zös siker, a magyarok sikere! Re-
méljük, még sok ilyen lesz. 

Az ünnepségen ott voltak a helyi 
magyar központok vezetôi is, és Marót 
Márta, a Victoriai Magyar Tanács 
nemrégiben megválasztott új elnöke 
is. 

mézeskalácsból készült fantasztikus 
Puskás-képe díszelgett.

A hatalmas sajtóvisszhangot kiváltó 
szoboravatás elôestéjén a Melbourne 
Town Hall-ban nagyszabású, elegáns 
estet adott a fôszervezô, melyen a 
fentieken kívül Telmo Languiller, a 
Victoriai Parlament Alsóházának el-
nöke mondott ünnepi beszédet. A 
fogadáson magyar népdalok, táncosok, 
zenészek szórakoztatták a közönséget. 
A vendégek magyar borokat és pá-
linkákat kóstolhattak. Hazánk gaszt-
ronómiája és mûvészete lenyûgözte a 
közel kétszáz fôs vendégsereget. 

Az est fénypontjaként a Puskásról 
díjat is kiállították, amit az év legszebb 
góljáért oszt ki a FIFA minden évben. 

Az ünnepség a délután folyamán, a 
Konzulátuson folytatódott, Németh 
Zsolt magyarsághoz intézett beszédét 
követôen a Duna Televízióé lett a 
fôszerep. A honi közmédia vezetôi 
(Dobos Menyhért vezérigazgató, 
Medveczky Balázs igazgató és Balogh 
László kuratóriumi elnök) Bakonyi 
Péter vezetô konzullal beszélgettek a 
színpadon, majd a közönség soraiból 
érkezhettek kérdések. 

Puskás Ferenc tehát visszatért 
Melbourne-be! Megtalálható az AAMI 
Parkban, a stadion mögött elhe-
lyezkedô parkoló sarkánál. Minden 
magyarnak, aki Melbourne-ben jár, 
látnia kell! 

(B.C.)

A leghíresebb magyar természetesen 
elsôsorban fenomenális játéktudásá-
nak köszönheti hírnevét, de bizony, 
amit ugyan kevesebben tudnak róla, 
letette névjegyét edzôként is. Az 
ausztrál nemzeti bajnokságot például 
a South Melbourne Hellas csapatának 
az élén nyerte meg, drámai tizenegyes 
párbajban 1991-ben a Melbourne 
Croatia ellen. 

A február 4-én az AAMI Parkban 
emelt Puskás szoborral tehát bezárult 
a kör, és immáron Melbourne is 
méltón emlékszik nagynevû edzôjére, 
aki hatalmas szerepet játszott a 

melbourne-i magyar származású 
üzletember, Bélteky Róbert nyitotta 
meg az ünnepséget: Eleinte kevesen 
hittek benne, hogy sikerülhet Mel-
bourne-ben egy focistának, magyar 
futballedzônek szobrot állítani, de 
végül sikerült. Nehéz út vezetett az 
ötlettôl a megvalósulásig. 

A háromszáz fôs közönség meg-
hatottan hallgatta végig a volt ausztrál 
válogatott játékosok megemlékezô 
mondatait szeretett és tisztelt ed-
zôjükrôl. Szót kapott még Bruce Att-
kinson, a Victoriai Parlament sze-
nátusának elnöke is, aki kiemelte a 

Bélteky Robert

Németh Zsolt

A szobor leleplezésén részt vett Dr. 
Gruber Attila, Magyarország auszt-
ráliai nagykövete is, valamint ter-
mészetesen Bakonyi Péter, Magyar-
ország Melbourne-i Konzuli Irodájá-
nak vezetôje is, aki valamennyire 
szintén magáénak érezheti a Puskás-
szobrot: Erôs túlzás lenne azt állí-
tani, hogy magaménak érzem, hi-
szen a szobor egyértelmûen Bélteky 
úr és Magyarország Kormányának 
az érdeme. A Kormányon keresztül 

Az esemény zárásaként egy 
csodálatos tortát varázsoltak elô a 
fôszervezôk. A Hungarian Bakehouse 
200 szeletes csoki-költeményének 
tetejét Csatlós Andrej Edit és lánya 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. február 19-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)
9.30-tól --- 12 óráig vasárnapi Iskola

a Bocskai Teremben
Minden kedden de, 12. órától 

Bibliaóra a Bocskaiban 

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 19-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 19-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 19-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.február 17-én(minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet 
és gyerekek mûsora

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. február de. 11.30 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

Évnyitó üzenet Nt. Dézsi Csabától
A North Fitzroy-i Gyülekezetben becsengettek a Vasárnapi Iskolába. Az  idén 47 gyermek ismerkedik a magyar 

nyelvvel és részesül hitoktatásban az iskola „padjaiban”. Az évnyitó istentiszteleten az Irgalmas Samaritánus 
példázata alapján mutattunk rá arra, hogy miért fontosak a keresztyén értékek a mai társadalomban is. Makkai
Márta igazgató bejelentette, hogy ettôl az esztendôtôl kezdve iskolánk hivatalósan bejegyzett intézményként 
mûködik, az állam támogatásával és felügyeletével.
Isten áldja meg a tanárok, szülôk és gyerekek munkáját.
Az év elsô rendszeres istentiszteletén újra találkozhattak régi ismerôsök, hogy Isten Igéjének közösségében 

erôsödhessenek tovább a baráti és hittestvéri kapcsolatok.
Mindenkit szeretettel várunk vasárnaponként 11 órától istentiszteletre és utána magyaros ebédre.

Ezt a kedves képet és néhány sort küldte Nevelô Judit, az egyik volt KCSP ösztöndíjas, ki itt segített 
Melbourneben, pár évvel ezelôtt:
Dawn Csutoros, festômûvész a szentendrei Régi Mûvésztelepen bérel mûtermet, ott dolgozik. Én a 

mûvésztelepen dolgozom mûvészeti tanácsadóként, a tegnapi napon  Dawn meghívott mûtermébe, hogy 
bemutassa munkáit, ekkor készült rólunk a kép! Fogadjátok szeretettel!



Egész életében éhezett. Kenyérre, el-
ismerésre, ölelésre. Öngyilkossági kí-
sérletekkel, késsel és a világirodalom 
legszebb verseivel akarta kicsikarni 
másokból a szeretetet. A mama gür-
cölt vagy betegeskedett, a papa korán 
lelépett. József Áron egyébként elég 
rosszul beszélt magyarul. József Atti-
lának volt egy öccse Romániában. A 
költôt nyolc hónap fogházra ítélték 
istengyalázás miatt. Durván nekiment 
Babitsnak. A nôk inkább adoptálták 
volna, mint hogy hozzámenjenek. Kés-
sel üldözte a pszichoanalitikusát. Na 
de ki volt József Attila gyilkosa?

(Folytatás)
Amikor pár hónappal késôbb Attila 

és Etus árván maradtak, a két gyerek 
a Makai házaspár Lovag utcai lakásába 
költözött. Ha vendégek jöttek, Etus 
szobalánnyá, Attila a szobalány test-
vérévé változott. A cselédszobában 
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Amit biztosan nem 
hallott József Attiláról

laktak, és idegenek elôtt sógorukat 
doktor úrnak, Jolánt Lucie-nek kellett 
szólítaniuk, mivel Lippe Lucie álnéven 
ment hozzá az ügyvédhez.

Érdekes csavar a történetben, hogy 
Makai és Jolán kilenc évvel késôbb 
elváltak, majd azon melegében újra 
összeházasodtak, ezúttal a menyasz-
szony valódi nevét használva. Egy hó-
nap múlva azonban ismét –- és ezúttal 
végérvényesen –-- elváltak, Makai 
pedig három évvel késôbb feleségül 
vette Hamupipôke sógornôjét, József 
Etelkát, akitôl három gyermeke szü-
letett.
5. Nyolc hónap fogházra ítélték 

istengyalázásért
„József Attila költôt Lázadó Krisztus 

címû verse miatt az ügyészség isten-
káromlással vádolta. Az ügyet ma tár-
gyalta a büntetô törvényszéken 
Schadl Ernô dr. törvényszéki bíró 
tanácsa… A védô beszéde után a bíró-
ság József Attilát nyolchónapi fogház-
büntetésre és 200.000 korona pénzbün-
tetésre ítélte. Az ügyész az ítéletben 
megnyugodott, az elítélt és védôje 
fellebbezést jelentett be.” (Magyarság 
1924. júl. 11.)

A 19 éves költôt Vámbéry Rusztem 
ügyvéd képviselte, aki azzal véde-

kezett, hogy a vádhatóság Ady Endre 
és Petôfi Sándor ellen nem indított 
bûnvádi eljárást, holott az elôbbi 
„izgága Jézusról” beszélt, utóbbi pedig 
Az apostol címû költeményében azt 
merte állítani, hogy „Hét, nyolc esz-
tendô alatt / Olyan tolvaj lesz, mint a 
Krisztus”.

A példátlanul szigorú ítéletet a fel-
lebbezés után a Budapesti Királyi 
Ítélôtábla a 200 000 korona pénzbün-
tetés megtartása mellett egy hónap 
fogházra mérsékelte, majd a Kúria -– 
elutasítva a Magyar Kir. Ítélôtábla 
által hozott ítéletet –-- 1925. március 
24-én felmentette a költôt.
6. József Attila még innen van a 

bagón
A nagy költôk megítélése sem egyér-

telmû, pláne nem a pályájuk kezdetén. 
1929-ben Németh László lekezelô 
kritikát írt József Attila Nincsen apám 
se anyám címû kötetérôl.

Úgy vélte, a fiatal költô verseiben 
megjelenô lírai én csupán ügyesen 
megkonstruált póz.

„Vegyétek elô Tersánszky valame-
lyik csavargóját, szoktassátok le a 
bagózásról s itt van József Attila. Mert 
a bagóban érettség van, flegma, 
fatalizmus. József Attila azonban még 

innen van a bagón, az ô társadalmon-
kívülsége még újkeletû és hangsú-
lyozott… Ez a Kakuk Marci, ha nem is 
jutott el a bagó lelki egyensúlyáig, 
beszedett valamit a kor széllel-bélelt 
akarnokságából, amely nem ér rá be-
várni önmagát, hanem most akar 
nagyot szólni, ha kell, maga elé tolt 
figurákon át.”
7. Durván nekiment Babitsnak
József Attila úgy vélte, Németh 

László írása valójában Babits sugal-
mazására született. Bosszúból vitriolos 
kritikát írt a Toll 1930. januári számá-
ban a Nyugatot szerkesztô, Baumgar-
ten-díjat osztogató Babits Mihályról 
Az Istenek halnak, az ember él címû 
kötete kapcsán.

„Ha kezdô költô volna Babits Mihály 
s ez volna az elsô könyve, akkor meg 
azt írnám, hogy néhány sora kétség-
telenül tehetségre vall. De a könyv 
egésze mégis kétségessé teszi a te-
hetség kifejlôdését. Sokat kell még 
tanulnia. Verseit pedig tartsa hét esz-
tendeig az asztalfiában és ne adja ki 
barátai unszolására sem. Hogy hozzá-
értôkkel való érintkezése mégis le-
gyen, egyik-egyik kísérletét be-be-
küldheti módjával valamilyen 
kisigényû lapnak.”

Babits ennek ellenére beválogatta 
József Attila két versét az Új antho-
lógia, Fiatal költôk 100 legszebb verse 
címû gyûjteménybe, és 300 pengô 
segélyt is kiutalt számára, amikor Jó-
zsef Attila 1933-ban így írt neki: „Fe-
leségemmel együtt hosszabb idô óta a 
szó szoros értelmében éhezünk... 
Majdnem minden holmink –-- beleért-
ve az ágynemût is! –-- zálogban van. 
Lakbérhátralék miatt aggódnom kell 
és féltenem ezt a barátságtalan szoba-
konyhát, amelyben még lakunk.”

A 3000 pengôs Baumgarten-díjat 
azonban végül mégsem kapta meg, de 
ez már nem Babitson múlt. 1937 no-
vemberében József Attila azzal a tu-
dattal utazott Balatonszárszóra, hogy 
a következô év elején övé a díj, amely 
egy idôre biztosítja számára a megél-
hetést.
8. A nôk inkább adoptálták volna, 

mint hogy hozzámenjenek
József Attila folyton szerelmes volt. 

Valachi Anna József Attila asszonyai 
alcímmel megjelentetett kötetében 
húsz nôt mutat be, akik hosszabb-
rövidebb hatással voltak a költôre. És 
ez a lista korántsem teljes. A nôk, aki-
ket Attila ostromolt, sokszor idôsebb, 
férjes asszonyok voltak. Visszatérô 
motívum, hogy Attilát ellenállhatatlan, 
tehetséges gyereknek tartják, de nem 
komolyan vehetô férfinak.

Még sokkal nagyobb gyerek vagy, 
mint én –-- írta a költônek Vágó Márta 
szakító levelében –--, de mivel csak két 
évvel vagy fiatalabb nálam, nem 
adoptálhatlak, pedig, akármennyire is 
haragszol mindig érte, ez volna az 

egyetlen megoldás. Nem tudsz nevel-
ni, vezetni, nem bízok az ítéletedben, 
nem érezlek okosabbnak magamnál, 
hogy támaszom lehetnél, csak sokkal-
sokkal jobbnak, emberebbnek, tisz-
tábbnak, igazabbnak, és ezért nagyon 
szégyenlem magam elôtted!”
9. Késsel üldözte a pszichoanaliti-

kusát
„Boszorkány volt. Abból a fajtából, 

akit elégettek, mert bûbájos volt. Ren-
geteg emberen segített, visszahozta 
ôket az elviselhetô életbe.” „Elsodró, 
borzasztóan szexepiles nô volt.” Barát-
nôi mondták ezt Gyömrôi Editrôl, a 
költô egyik utolsó pszichoanalitiku-
sáról, akihez valószínûleg tényleg nem 
lett volna szabad József Attilát külde-
ni.

„Amikor ez a nô kezelésbe vett, arra 
vállalkozott, hogy meggyógyít. Rá kel-
lett jönnie azonban kezelés közben, 
hogy én csak akkor gyógyulok meg, ha 
odaadja magát nekem. Amikor megta-
gadta tôlem a testét, a gyógyeszközt 
vonta meg tôlem.” Amikor pedig min-
dennek tetejébe Gyömrôi még el is 
jegyezte magát egy másik férfival, 
Attila megüzente neki, hogy megöli 
mindkettôjüket.

Napokon keresztül élesre fent kony-
hakéssel a kabátja alatt és bokszerrel 
a kezében leselkedett a pszichológus-
nôre, majd egy nap becsengetett hoz-
zá. Nekiment Gyömrôi vôlegényének 
a bokszerrel, majd miután a férfi le-
szerelte, keservesen zokogni kezdett.
10. Ki volt József Attila gyilkosa?
József Attila halála után szabályos 

gyûlöletkampány indult azok ellen (fô-
ként nôkrôl van szó), akik nem tartot-
tak ki mellette eléggé, nem segítették 
minden lehetô eszközzel, hogy elke-
rülje a tragikus véget. Kozmutza 
Flóra, az utolsó nô, akinek József 
Attila (mindjárt a második találkozá-
sukon) megkérte a kezét, a kivándor-
lást fontolgatta a költô halála után, 
annyira megrémült a bûnbak után 
kiáltó hangulattól. Végül maradt, és 
feleségül ment Illyés Gyulához, aki 
még a hetvenes években is kapott 
olyan névtelen levelet, amelyen az állt 
újságból kivágott betûkkel: József 
Attila gyilkosa.

Mások nem a nôket, hanem a pszicho-
analízist okolták József Attila korai 
haláláért.

Úgy vélték, az analízis során Attila 
olyan traumákkal szembesült, ame-
lyeknek feldolgozására nem volt ké-
pes, ezért a terápia csak rontott az 
állapotán. Ô maga azonban így vallott 
errôl Vágó Mártának élete utolsó 
évében: „A nagy verseim sohasem 
jöttek volna létre, ha az analízisben 
nem értettem volna meg a gyerekkori 
dolgok összefüggését a késôbbiekkel. 
Ott oldódtak fel az elfojtott mondani-
valók.”

S. K.

József Attila és Vágó Márta



Zabaron az idei télen elmaradtak a 
csúcsok. Amikor Tésán rekordhideget, 
mínusz 28,1 Celsius-fokot mértek, 
Nógrád megye legkeletibb településén 
„alig” mínusz 23,7 fok volt. Azt mond-
ják a helyiek, mínusz húszig kezelhetô 
a hideg, 25 alatt már fáj. Volt részük 
ilyen fagyban, de akkor sem állt meg 
az élet. Tudják, minél több hó esik, 
annál nagyobb a zimankó. Ha vastag 
lenne a hótakaró, simán meglenne a 
mínusz harminc fok.

Külsô-Zabar nyíltabb területen fek-
szik, a dombok között meghúzódó Bel-
sô-Zabar éli meg az igazi hidegeket. A 
két településrész között van a szépen 
felújított templom –-- a legöregebb 
falait az 1200-as években húzták fel --– 
és a temetô. A Belsô-Zabarra vezetô út 
mellett üres kézikocsi, ügyesen meg-
rakva fél köbméternyi fa is elfér raj-
ta.

A helyiektôl tudjuk, hogy itt sokan 
nem veszik a fát, hanem lopják. Nem 
jut tüzelôre, mert enni is kell. Egyéb-
ként is, itt jóval hamarabb kezdenek 
fûteni, mint bárhol az országban. A 
falu fele gázzal melegít, ha nagy a 
hideg, begyújtanak a cserépkályhába.

A szomszédos településeken elôsze-
retettel viccelôdnek a zabari hideggel. 
A kilenc kilométerre fekvô Cereden 
mondják, „Zabaron olyan nagy volt a 
hideg, hogy kettétört a macska, ami-
kor befordult a sarkon”. Ferencz 
Nándorral, a 450 lakosú település 
független polgármesterével nevetünk 
a tréfán.

Arról azonban a polgármester is hal-
lott az öregektôl, hogy a korábbi telek 
egyikén olyan hideg volt, hogy a tyú-
kok ráfagytak az ülôlécre.
ÖSVÉNYEK
–-- Ösvényeket látni az erdôkben, biz-

tos, hogy ilyen idôben nem gombászni 
mennek egyesek –-- de ennél többet 
nem mond a polgármester, akitôl meg-
tudjuk, hogy négy szomszédos tele-
pülés (Zabar, Cered, Somoskôújfalu és 
Szilaspogony) közös címzetes fôjegy-
zôje ügyel itt a törvényességre.

Zabarra hétfônként a családsegítô 
szolgálat munkatársa jön, kedden és 
csütörtökön háziorvos rendel a takaros 
közösségi épületben. Az önhibáján kí-
vül hátrányos helyzetbe került önkor-
mányzat amire lehet --– élelmiszer, 
ruházat –--, pályázik. 2016 végén 52 
köbméternyi tûzifára kaptak támo-
gatást –-- közel egymillió forintot ér ez 
–--, ebbôl 26 család fûthet december 
utolsó napjaitól. Már aki nem adta el 
rögtön, mert állítólag erre is volt pél-
da.

Saját erdeje nincs az önkormányzat-
nak, de patak kettô is átfolyik a telepü-
lésen. A közmunkaprogram részeként 
a Tarna-patak és a Kôverô-patak med-
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rét tisztítják, onnan is kikerül néhány 
köbméter fa, amelyet szintén szétosz-
tanak. Nem engedhetik meg, hogy 
bárki is megfagyjon. Odafigyelnek 
egymásra, ha valakinek nem füstöl a 
kéménye, benéznek, hogy csupán ela-
ludt-e, vagy baj van.

–-- Erdôk veszik körül a falut, erre 
hivatkozva a régi polgármester nem 
pályázott szociális tûzifára. Az új igen. 
Idén a rászorulók és az idôsek kaptak 
két köbmétert, ami sokat jelent. Kevés 
a fizetés, sok a kiadás –-- mondja 
Radics Szilveszterné, a helyi kisebb-
ségi önkormányzat alelnöke. (Az elnök 
az asszony veje.) A 13 éve egyedül élô 
nô állítja, nincs probléma a többség és 
a roma kisebbség között. A kisebbségi 
önkormányzat például százezer forint-
tal beszállt a temetô fejlesztésébe.

A karácsonyfát az önkormányzat 
állította, a betlehemet a roma önkor-
mányzat. Közös akció volt, máskor is 
megbeszélik a dolgokat. Nagy az 
egyetértés. Büszkén mondja, hogy az 
énekes Radics Gigi és Gáspár Laci 
mellett Gáspár Gyôzô is rokona. A 
férje amatôr festômûvész volt, néhány 
képe a szegényes szobát díszíti. Hat-
nyolc polcon könyvek sorakoznak.

Nem díszlet, szeret olvasni, bizony-
gatja az asszony. Nem tartjuk fel, csak 
addig, hogy megmutassa a fáskamrát, 
ahova az ô két köbméternyi fája ke-
rül.
BEZÁRT GYÁRAK
Az utca túloldalán Bíró Zoltán alpol-

gármester lakik, aki maga is nehezen 
hiszi el, hogy milyen gyönyörûen le-
hántotta az egyik közeli fenyô oldaláról 
a gallyakat a szarvas. Azt mondja, sok 

Kettétört macska

az állat a környéken, meg kevés is, 
mert ha a vadak megérzik a farkasok 
közelségét, elmenekülnek. Az egykori 
vállalkozó kertjében több mezôgazda-
sági gép várja a tavaszt, de egyik sem 
az övé, csak helyet ad a traktoroknak, 
illetve javítja ôket, ha kell. Ha húsz 
évvel fiatalabb lenne, mondja, akkor 
sem vállalkozna, mert nincs igény a 
fuvarozásra. Ha senki sem építkezik, 
nincs kinek sódert, homokot, téglát, 
gerendát szállítani.

A faluba 2000-ben hozták az automata 
meteorológiai mérôállomást. Azóta 
hivatalos, amit eddig is tudtak, hogy itt 
jóval hidegebb van, mint máshol. Oly-
annyira, hogy a falu címerébe a hi-
degre utaló hópihét tettek. Közel fél-
száz hidegcsúcsot tartanak 2000 óta: 
2003. január 12-én például mínusz 31,9 
Celsius-fok volt, nem messze az orszá-
gos abszolút hidegrekordtól. A helyiek 
szerint nem is a hideg a gond, azt sok-
kal nehezebb elviselni, ha a hideghez 
szél, esetleg hófúvás társul.

–-- A legtöbb rekordunk a nyár ele-
jéhez, illetve végéhez köthetô, nem a 
téli hónapokhoz, amikor szintén ke-
mény az idô. Ha leülepszik a hideg-
párna, nagyon nehezen mozdul ki -– 
osztja meg tapasztalatait Ferencz 
Nándor, aki polgármestersége elôtt 
éveken át falugondnokként dolgozott. 
Azt mondja, Zabaron olykor a paradi-
csom sem érik be, mert augusztus vé-
gén már jön a fagy. Úgy látja, elmoz-
dultak az évszakok. A tél hosszan 
kitart, tavasz alig, már jön a nyár, 
amelyet rövid ôsz után ismét a tél 
követ.

Márciusban és áprilisban keményen 
fagy, de májusban, sôt olykor június-
ban is nulla fok alá megy a hômér-
séklet. Hiába borulnak virágba a gyü-
mölcsfák, nem lesz termés. Augusztus 
végén megjelennek a talaj menti fa-
gyok. Az idôsek szeptember elején a 
télre készülnek, betakarják a fagyra 
érzékeny növényeket. Általános a vé-
lemény, hogy Zabarban öt fokkal hû-
vösebb van, mint az ország többi ré-
szén. Ennek ellenére már a 
bronzkorban laktak erre. Gyönyörû 
dombok, tiszta levegô, érintetlen vi-
dék.

A hetvenes évek közepén ezer ember 
élt itt, most alig 450-en. A házak negy-
ven százaléka eladó. A tulajdonosok 
kihaltak belôlük, az örökösök nem jön-
nek, inkább potom pénzért megszaba-
dulnak az ingatlanoktól. Hárommillió 
forintért igen takaros házat lehet ven-

ni nagy kerttel. Mégsem kell, egyre 
több a romos épület. Ahol laknak, zöm-
mel egyedül élô özvegyasszony a tu-
lajdonos. Zabart évtizedeken át elöre-
gedô településként emlegették, 
mostanában –-- a Borsodból és Heves-
bôl betelepülô nagy létszámú családok 
hatására –-- fiatalodik.

Korábban Ózdra, Borsodnádasdra és 
Salgótarjánba jártak dolgozni a zaba-
riak. Amikor a rendszerváltás után az 
ottani gyárak bezártak, kirántották a 
talajt az itt élôk lába alól. A mezô-
gazdaságból a mostoha idôjárás miatt 
nem lehet megélni. Egyetlen állatte-
nyésztôjük juhtartással foglalkozik. 
Csupán egy-két ember száll fel az 
autóbuszra, hogy valamelyik környék-
beli településre menjen dolgozni.

–-- Nem riadtam vissza semmilyen 
munkától, dolgoztam facsemete-ápoló-
ként Zabaron, majd a Salgótarjáni 
Kohászati Üzemekhez kerültem, a hi-
deghengermûbe, ahol húsz tonna te-
herbírású darut irányítottam. 1981-
ben négyezer ember dolgozott a 
gyárban. Most nézzen körül, hogy mi 
maradt az egykori üzemekbôl! Meg-
szakad a szívünk, amikor arra járunk. 
Azt már nem lehet újjáépíteni --– véli 
Sulcz Valéria, aki 97 éves édesany-
jával él együtt. Anyja elsô férje a Don-
kanyarban veszett oda, három gyere-
ket hagyott hátra. A víg kedélyû 
asszony édesapja volt a néni második 
férje, akitôl két lánya született.

Sulcz Valéria egyetlen lányát kétéves 
korától egyedül neveli. A lány diplo-
mát szerzett, jelenleg Gyôrben dolgo-
zik, de mentôs párjával havonta haza-
látogat. Legutóbb egy passzentos 
ruhát hozott a kutyusnak, hogy ne fáz-
zon az idôs eb. Pár házzal odébb lakik 
Valéria nôvére, az ô két gyereke is 
Gyôrben dolgozik. Azok is megtalálták 
a számításukat, mindegyik magának 
kaparta ki a gesztenyét.De van egy 
réteg, ahol már a második nemzedék 
nô fel úgy, hogy nem járt rendesen 
munkába. Akik azt látták, hogy a szü-
lôk sem dolgoztak, mégis megvoltak 
valahogy.

–-- A csinos, elegáns szomszéd fiúkat 
hiába gyôzködöm, hogy nem itt kell 
sínylôdni, hanem keressenek munkát 
akár a Dunántúlon. Élnék az életüket, 
nem ilyen teddide-teddoda dolgokat 
végeznének –-- bosszankodik a nyugdí-
jas asszony, aki sokáig képviselôként 
dolgozott a helyi önkormányzatban. 
Már nem az.

–-- Abban is elfárad az ember, ha 

tenni akar, de nem tud.
A hideget Sulcz Valéria sem kedveli, 

de segít a forralt bor és a sok gyü-
mölcstea. Azt mondja, 2013 óta folya-
matosan elfagynak a gyümölcsök a 
kertjében, azóta nem tudott pálinkát 
fôzetni. Szerencsére sok sütôtök ter-
mett, sok elfogy telente.

Kenyeret is süt, mert a teljes kiôr-
lésût szereti, azt meg nem kapni Zaba-
ron, Salgótarjánba kell menni érte.
FARKASOK
A budapesti ír–magyar baráti kör 

egyik tagja Zabarról származik. Az 
éttermet mûködtetô nô szervezett bu-
dapesti kirándulást a helyi óvodások 
számára. A kör tagjai december elején 
kisteherautókkal jelentek meg. Új bú-
torokat hoztak, korszerûsítették a vi-
lágítást, felújították a vizesblokkot. 
Levelet a Télapónak akciót is szervez-
tek, amelynek a lényege az volt, hogy a 
25 óvodás egy-egy kívánságát teljesí-
tették –-- így lett elektromos autója az 
egyiknek, babája egy másiknak.

A zabari nô úgy oldotta meg az aján-
dékozást, hogy a törzsvendégei fogad-
tak jelképesen örökbe egy-egy gyere-
ket –-- ôk vették az ajándékot. --– Ilyen 
élményben sohasem volt részük az itt 
élôknek –-- állítja a polgármester, aki 
hiszi, hogy néhány cég felfigyel arra, 
hogy Zabaron nincs iparûzési adó. Két 
éve alig háromezer forint iparûzési 
adót fizettek be ilyen címen, el is 
törölték.

Van remény arra, hogy éppen emiatt 
jöhet vállalkozás a faluba. Ha nem, 
akkor marad a közmunka, amely 
negyven embernek ad megélhetést. 
Két vállalkozás egyébként jelezte --– 
optikai szálakkal dolgozik az egyik, 
szállítmányozó a másik –--, hogy ebben 
az évben telephelyet hoz létre a falu-
ban. Ha így lesz, könnyebb megtartani 
a képzett fiatalokat, de arra kevés 
esélyt lát a faluvezetô, hogy akik már 
elmentek, azokat vissza tudják csábí-
tani.

Nagy céljuk, hogy a roma fiatalokból 
olyan szakemberek legyenek, akik 
nemcsak a közmunkának felelnek 
meg, hanem komolyabb szakértelmet 
igénylô –-- gépszerelô, asztalos --– fela-
datokra is alkalmasak.

Mi lehet a jövô? A polgármester kétli, 
hogy a hidegre építhetnék a falu 
jövôjét, hiszen ki szeret fázni? Tavaly 
mindössze négy túrázóval találkozott, 
akit kimondottan Zabar fagyos híre 
vonzott erre. A vadászat fejlesztése 
racionális cél; a helyiek telente gya-
korta mennek vadat hajtani, ami óva-
tosságot igényel, mert a medve is 
rendszeresen meglátogatja a környé-
ket, 2016 novemberében pedig farka-
sok kószáltak a közelben. Három hím-
rôl és két fiatal példányról beszéltek a 
szakemberek –-- az egyik felnôtt ra-
gadozó lábnyomát a polgármester is 
megörökítette. Ez a kószálás az egyik 
gazdának hét juh és négy birka elvesz-
tését jelentette.

A farkasok a juhtenyésztô vállalkozót 
megkímélték. Talán azért, mert a csa-
ládot Farkasnak hívják.

Ötvös Zoltán (Magyar Idôk)

A két településrész között van a szépen felújított templom – a legöregebb falait az 
1200-as években húzták fel – és a temetô

113 éves 
melegrekord dôlt 
meg Kaposváron
Sose volt még ilyen enyhe az éjszaka 

február 4-én: az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat szerint 9,5 fokot mértek 
hajnalban Kaposváron.

Ez másfél fokkal lépi túl az eddigi 
rekordot, amit 113 évvel ezelôtt Sop-
ronban jegyeztek fel.

Harminc éve nem volt ilyen 
hideg január Magyarországon

Sok helyen több mint harmincéves hidegrekordok dôltek meg, 1985 óta nem 
volt ilyen hideg a január Magyarországon, az 1901-tôl tekintett rangsorban pe-
dig a tizedik leghidegebb volt a 2017-es január havi országos átlaghômérséklet 
- olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzésében.

- Az ezredfordulót követô, jobbára enyhe telek után az újesztendô komoly 
hideghullámmal köszöntött be - írták.

Országos átlagban január 7-én volt a leghidegebb: ekkor napi mínusz 12,1 
Celsius-fok volt, ami több mint 10 fokkal maradt el a sokévi átlagtól. A hónap 
során csupán egy rövid idôszakban emelkedett az átlag - és fagypont - fölé a 
középhômérséklet, január 13-án és 14-én.

A hónap leghidegebb éjszakáján, január 8-án, Tésán mínusz 28,1 fokig hûlt a 
levegô. A hó eleji hideghullám utáni enyhülést követô újabb hideg periódus 
legzordabb napján, január 19-én Sajópüspöki környezetében volt a leghidegebb, 
ekkor mínusz 25,1 fokig süllyedt a hômérséklet.

Kiemelték továbbá, hogy az elmúlt hónap rendkívül hideg idôjárását a „zord” 
(amikor mínusz 10 foknál is hidegebb van) napok száma is jól mutatja.
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SPORT
Jelenidô

Fantasztikus, amit Fucsovics Márton 
és Balázs Attila produkált Pozsonyban, 
egyszerûen hihetetlen. Két nap csoda 
– ráadásul egy ízig-vérig világsport-
ágban, amelyben minden valamirevaló 
történést jegyeznek, feldolgoznak.

Már a szombati eredményükre is fel-
kaphatták a fejüket a hozzáértôk, hi-
szen a két magyar fiú valódi párt al-
kotva cáfolt rá mindenre, ami 
elôzetesen számított: Martin Klizannak 
még friss emlék a melbourne-i bra-
vúrvereség (Wawrinka, öt játsz-
mában), önbizalom-növelô valóság a 
ranglistahelyezése (36.), miközben 
Andrej Martint a párosok között 
jegyzik magasan (82.). 

Mindez azonban nem számított, 
olyannyira, hogy Fucsovics és Balázs 
öt játszmában, az utolsó felvonást fö-
lényesen megnyerve (6:1) hozta a 
párost.

Pozsonyban, a Davis-kupában.
És jött a vasárnap, jött Fucsovics 

Márton. Egyedül, de maga mögött 
tudva a szombati élményt. Megôrizve 
az erôt, amelyet abból meríthetett, 
hogy igazi csapat tagjaként küzdhet a 
szinte lehetetlenért. 

A végeredmény: újabb csoda. 
Eltûnt a 123 helynyi ranglistakülönb-

ség, nem számított a múlt, csak a jelen 
– a produkció. Fucsovics tartással 
teniszezett, Klizan többnyire indulat-

ból, a végeredmény a magyar te-
niszezôt igazolta.

A csoda egyébként – nem az. Vagy 
csupán a felszínen. Inkább bizonyíték, 
elsôsorban arra, hogy valaki hiába a 
legeslegegyénibb sportág szereplôje, 
jellemzôje, hogy magányosan járja a 
világot, ha igazi társakra lel, a legjobb 
tulajdonságai törnek elô. Verseny-
zôként éppen úgy, mint (sport)em-
berként.

A kapitány, Köves Gábor a pozsonyi 
meccs elôtti napokban éppen errôl 
beszélt, azt emelte ki, hogy együtt kell 
átélniük a pozsonyi erôpróba minden 
pillanatát. Különleges fônök, hiszen 
posztja sokaknál csupán kényelmes 
hivatal, többnyire el-elüldögélnek a 
meccseken, csak terelgetve, de nem 
irányítva egyéni ambícióktól fûtött 
versenyzôiket, kísérletet sem téve 
arra, hogy egy meg egy az kettô, kettô 
meg egy az három legyen. Köves 
másként látja – szerinte a csapat-
versenynél mindkét szórésznek sze-
repe van, különösen a csapatnak. Így 
lehetett, hogy a Melbourne-ben ju-
niorgyôztes Piros Zsombort is elvitte 
Pozsonyba – építkezés is van a vi-
lágon.

A kilencvenöt éves Szepesi Györgyöt ünnepelték
Az ünnepi eseményen elsôként az Olimpiai Bajnokok Klubja nevében Ihász 

Kálmán köszöntette Szepesi Györgyöt, aki 1948-ban tudósított elôször az 
ötkarikás játékokról, és aki a köszöntôn is hangoztatta: számára örök szerelem 
a mikrofon.

„Gyerekkoromban te voltál az, aki (...) megszerettette velem a sportot. Úgy 
érzem, nemcsak a magyar labdarúgás, hanem az egész ország megköszönheti 
neked, hogy elhoztad nekünk a sportot és az asztalunkra tetted” - mondta Ihász 
Kálmán.

Ezt követôen Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a 
Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének nevében üdvözölte régi jó ba-
rátját, akivel - és Ambrus Miklós kapussal közösen - felelevenítették az 1964-es 
tokiói olimpiai finálé legszebb pillanatait. A szovjetek ellen 5-2-re megnyert 
fináléban hangzottak el Szepesi legendássá vált szavai: „Lôj, lôj, lôj! Lôj 
Dömötör! Lô, góóól!”. Ezt a meccsrészletet az ünnepség során hangfelvételrôl is 
bejátszották.

Ezután Tar László olvasta fel a Szepesi Györgyöt méltató írást, amelyben 
három olimpiai bajnok, Kárpáti György, a gerelyhajító Németh Miklós és a fut-
ball-legenda Puskás Ferenc jellemezte néhány mondatban a kiváló sport-
riportert.

Szepesi György elsô magyar sportújságíróként kapta meg a Gerevich-díjat, 
birtokosa az Orth György-díjnak, az Aranytollnak. Kodály Zoltán közmûvelôdési 
díjat vehetett át a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány kuratóriumától. 
2004-ben a Prima Primissima-díj kitüntetettje lett, és ugyanebben az évben a 
Magyar Sportújságírók Szövetsége Életmûdíjjal jutalmazta. Birtokosa a NOB 
Olimpiai Érdemrend ezüst fokozatának, valamint a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjének is. 1995-ben szûkebb pátriája, Budapest XIII. 
kerülete, majd 2005-ben a fôváros is díszpolgárává avatta. 2012-ben az újonnan 
alapított Magyar Sportsajtó Halhatatlanja díjat és a Magyar Olimpiai Bizottság 
sajtóbizottságának Média-különdíját vehette át. 2016-ban a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) Életmûdíját kapta meg. A róla elnevezett Szepesi-díjat, 
amellyel a hazai újságírás és sportújságírás egyik meghatározó alakját díjazzák, 
elôször 2015-ben adták át.

A magyar csapat a világcsoportért 
teniszezhet legközelebb, a legjobb ti-
zenhat a tét.

Hitték volna?
Fô, hogy most már tudjuk.

Malonyai Péter
(Nemzeti Soprt) 

A szoboravatáson 
hallottuk

„A meccs elôtt idegességnek a nyo-
mát sem láttam rajta, csak rágózott 
egykedvûen. Öcsi, hogy tudsz ilyen 
nyugodt maradni?” – kérdeztem tôle, 
mire ô csak annyit mondott a játékosai 
felé biccentve, hogy ôk játszanak, nem 
én…

Ezt a szoboravatási ceremónia 
házigazdája, a Budakeszirôl a csa-
ládjával 1956-ban, 12 éves korában ki-
vándorló Ürge László, azaz a leg-
népszerûbb ausztrál 
futballkommentátor, Les Murray 
mesélte a háromszázas létszámot is 
közelítô hallgatóságnak, majd így 
folytatta:

„A gyerekkorom Puskás és csa-
pattársai bûvöletében telt az ötvenes 
évek Magyarországán, ahol a fiatalok 
egyetlen öröme a sikeres magyar 
futballválogatott volt. Késôbb, amikor 
idejött dolgozni Ausztráliába, barátok 
lettünk, sokat találkoztunk, és egyik 
legjobb interjúmat készítettem vele, 
amikor rögzítettünk egy kétórás be-
szélgetést itt, Melbourne-ben.”

Les Murray az elsôk között konferálta 
fel Mark Bosnichot, aki az öntudatosan 
fejlôdô ausztráliai foci egyik sztárja, 
horvát szülôk gyerekeként Sydney 
külvárosából kapusként eljutott nem-
csak a válogatottig, de a legnagyobb 
angol klubokig, a Chelsea és a 
Manchester United játékosa is volt, 
ma pedig éppen Murray utódjának 
tartják, kezdi átvenni a legnépszerûbb 
futballkommentátor szerepét (ô maga 
szerényen a mesterének nevezte Mur-
rayt, együtt emlegetve Puskással, 
mint olyasvalakit, akitôl szintén ta-
nulhatott az ausztrál foci).

A victoriai felsôház és az ausztrál 
szenátus elnöke, Bruce Atkinson a ma-
gyar küldöttség vezetôje, az Or-
szággyûlés külügyi bizottságának el-
nöke, Németh Zsolt beszédére 
reagálva köszönetet mondott a ma-
gyaroknak és köszöntôjében szeré-
nyen „nem Ausztrália, nem is a Föld, 
hanem az Univerzum sportfôvárosá-
nak” nevezte Melbourne-t (amely 
mellesleg sorozatban hatszor nyerte el 
a „világ legélhetôbb városa” címet), 
ahol a legjobb helye van egy ilyen 
világnagyság szobrának.

Az elnök a sport nevelésben betöltött 
szerepének méltatása mellett kitért a 
2024-es budapesti olimpiai pályázat 
ügyére is, Victoria állam egyértelmû 
támogatásáról biztosítva ezáltal is 
hazánkat és a nagyszerû helyi magyar 
közösséget.

Mehmet Durakovics: 
„Titónak hívott”

Mehmet Durakovic, a 64-szeres 
ausztrál válogatott egykori South Mel-
bourne-játékos meghatottan emléke-
zett az ünnepségen Puskás Ferencre:

„A volt Jugoszláviából érkeztem, 
Podgoricában születtem, amit akkor 
Titogradnak hívtak, Puskás pedig, aki 
nekünk csak »Boss«, azaz Fônök volt, 
egyszerûen Titónak hívott. Az ô keze 

alatt nevelkedtem, akkor lett belôlem 
válogatott labdarúgó. 

Malajziában évek múlva ismét ta-
lálkoztunk, ô a magyar szövetség 
egyik vezetôjeként érkezett, mint 
díszvendég a Merdeka-kupára, én a 
Selangor játékosaként szerepeltem a 
tornán. Emlékszem, volt egy sajtó-
tájékoztató, ahol üdvözlésként meg-
rázta a kezemet, megölelt, majd leke-
vert egy pofont. Mondom, nekem 
olyan volt, mint az apám, ismertem, 
tudtam, hogy milyen, folyton viccelt, 
de ott hirtelen megfagyott a levegô, az 
ázsiai kultúrában merôben szokatlan 
volt ez a pofon, csak néztek a jelen-
lévôk. Akkor enyhültek meg, amikor 
látták, hogy mindketten nevetünk. 
Mindig, akárhol is jártam, felkapták a 
fejüket, amikor elmeséltem, hogy 
Puskás is az edzôim között volt.”
A tanítvány: Ange Postecoglou
Az ausztrál média a szoboravatás 

kapcsán megszólaltatta Ange 
Postecoglou szövetségi kapitányt is, 
aki a válogatottal tavaly hatalmas 
sikerként megnyerte az Ázsia-baj-
nokságot. Talán mondani sem kell, ô is 
Öcsi bácsi tanítványa volt a South 
Melbourne-nél, és korábban elmondta, 
hogy gyakran vitte az edzésre saját 
kocsijával Puskást, akitôl ezeken a 
közös autózásokon rengeteget tanult a 
futballról, ez lett edzôi tudása alapja. 
Most így nyilatkozott: „Már elmúlt 
hatvan, amikor hozzánk került, de a 
bal lábával még akkor is azt csinált a 
labdával, amit csak akart. Nyugodt 
edzô volt, nem idegeskedett, a 
higgadtsága átragadt a játékosokra, 
akiket azzal küldött ki a pályára, hogy 
menjetek, élvezzétek a játékot, 
játsszátok azt, amit tudtok. A taktikája 
nagyon egyszerû és világos volt: 
támadni és gólt lôni.”

(B.C.)

Marie és Robert Belteky (Fotó: Mariczky Balázs) 

A szoboravatás másnapján, vasárnap délelött, 
a Yarra kanyarulatait követô bicikli és sétáló út 

szomszédságában lévô Puskás szobor már köszönthette 
elsô látogatóját. Köszönjük a beküldött fényképet.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A külônbözô ter-mé-
kek --- pl. cukor, kôolaj, réz stb, fino-
mítását, 2. Illyés Gyula és nagy Lajos, 
3. A 433 és 453 között uralkodott At-
tila hun fejedelem, 4. Brassóé. Nevét 
onnan kapta, hogy az 1689-es nagy tûz-
vészben bekormolódott, 5. A libra 
súlyegységébôl, 6. Laertész, 7. A me-
leg hatására a tojásban lévô fehérjék 
átalakulnak, kicsapódnak, ez okozza a 
keményedést, 8. Arthur William Wel-
lingtonról, 9. A 15-16.században ala-
kult nôi katolikus szerzetesrend tag-
jai, 10. John Williams.

E heti kérdéseink:
1.Hogyan nevezték a régi rómaiak 

vízvezetékét?
2. Mit jelent magyarul a percent?
3. Ki írta a Fehér éjszakák c. regényt?
4. Mit kutat a makrosszonika tudo.?
5. Melyik nép mitológiájának napis-

tene Ré?
6. Ki kapja az úszóversenyek döntô-

jében az ötös pályát?
7. Kit neveztek egykor bálanyának?
8. Melyik oldalon viselik a katonai 

zubbonyon a kitüntetéseket?
9. Melyik ország fôvárosa Tegucigalpa?
10. Hány évig ült börtönben Kossuth 

lajos? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két barát találkozik :
--- Hát te hol voltál?
--- A temetôben. Az anyósomat temet-

tem el.
--- És miért vagy így összekarmo-

lászva?
--- Nagyon védekezett...

* * *
Az öreg bácsi felveszi a kabátját és 

indulni készül otthonról. Felesége 
utánaszól:

--- Hová mész?
--- Elmegyek az orvoshoz.
--- Beteg vagy?
--- Nem, csak gondoltam, felíratok 

egy Viagrát.
--- Akkor várj, én is jövök. --- kászáló-

dik ki a néni a hintaszékbôl.
--- Miért? Beteg vagy?
--- Nem, csak kérek egy Tetanusz-

oltást, ha elôveszed azt a régi, rozsdás 
szerszámot.

* * *
--- Irodalom órán:
--- Pistike, neked ki a kedvenc íród?
--- A papám. Ô szokta írni az igazolá-

sokat, amikor nem jövök iskolába.
* * *

Egy férfi és egy nô szerelmeskedik 
az ágyban, amikor meghallják, hogy 
megnyikordul a bejárati ajtó.

--- Ó, gyorsan tûnj el, ez biztosan a 
férjem! --- suttogja a nô.

A férfi felugrik, felkapja a ruháit és 
már indulna az ablak felé, amikor 
megáll és így szól:

--- Hé, álljon meg a menet! ÉN vagyok 
a férjed!

* * *
Megszületik a kisbaba, és csodák-

csodájára már beszélni is tud. Odaszól 
az orvosnak:

--- Maga az orvos?
--- Igen, én vagyok --- feleli döbbenten 

az orvos.
--- A születés kicsit fájt, de azért jó 

munkát végzett! Hol van az édesa-
nyám?

--- Itt vagyok --- feleli az anyja elha-
lóan.

--- Nagyon jó volt a hasadban ilyen 
hosszú ideig. Köszönöm, hogy megszü-
lethettem! Apám is itt van?

--- Igen, itt vagyok! --- feleli büszén az 
apa.

--- Gyere kicsit közelebb! --- kéri a 
baba.

Az apa közelebb hajol, ekkor a baba 
elkezdi a mutatóujjával a férfi hom-
lokát ütögetni, és felkiált:

--- Na, ugye milyen kellemetlen?!!
* * *

Kohnt bántja a lelkiismeret, mert 
összeveszett Grünnel és úgy érzi, 
hibás ebben. Elmegy hát a rabbihoz, 
elmondja mi törtent, és tanácsot kér.

--- Bocsánatot kell kérned!
--- Biztos, hogy bocsánatot kell kérni?
--- Teljesen biztos.
 --- Lehet telefonon is?
--- Lehet. Erre Kohn hazamegy és 

Egyperces tudományAnyánkat sem 
kímélik.

A „brit tudósok kiderítették” kifeje-
zés a mai magyar társasági nyelvben a 
bizonytalan eredetû, kétes értékû, ál-
tudományos, haszontalan információk-
ra vonatkozik, amelyeket inkább meg-
mosolygunk, mintsem komolyan 
vennénk. Merjük remélni, hogy ezt a 
képtelen, eszement agyszüleményt is 
inkább kinevetjük, ami, ugyebár, a 
megalázás egyik formája. És ez hatá-
rozottan kijár neki!
A Brit Orvosi Kamara szerint az 

„anya” szó használata diszkrimina-
tív és ódivatú!
Ezt kapjátok ki! Az eszem megáll! 

Kit diszkriminálok azzal, ha édes-
anyámat Anyának szólítom?! Az 
apámat? Eddig nem ágált ellene, sôt 
mindig arra nevelt, hogy tisztelettel 
beszéljek édesanyámmal, édesanyám-
ról. (Kis mellékes: jómagam még azt is 
furcsának tartom, ha a gyerek kereszt-
nevükön szólítja a szüleit.)

De folytassuk, hiszen ámokfutásukat 
ezzel nem hagyták abba a brit orvo-
sok:

A kamara új irányelve szerint a „tra-
dicionális nemi kifejezések” kerülen-
dôk, mert sértik a transzszexuális 
polgárok jóérzését. Ezért kerülendô a 
„kismama” megszólítás, helyette a 
„terhes személy, állapotos ember” 
kifejezések használandók. Piedesztálra 
emelve azon transzszexuálisok vélt 
érzéseit, akik biológiailag nôk, ám 
férfivé szeretnének válni, vagy már 
azzá is váltak, de szülni azért még 
szeretnének. Megszólítás tehát, „ked-
ves terhes apuka!” –-- még leírni is 
természetellenes. És itt eljutottunk 
egy kulcsszóhoz: természet. Sôt, leí-
rom, nem szégyellem: ANYATERMÉ-
SZET! Vele küzdeni lehetséges, de 
legyôzni sohasem. Még akkor sem, ha 
nem nevezzük nevén.

Tovább is van, mondjam még…? 

Folytassuk akkor, hadd emelkedjen a 
vérnyomás!

A kamarai irányelvek szerint az 
„anya, várandós anyuka, édesanya 
vagy nevelôanya“ kifejezések teljes 
mértékben ki kell szorítani a brit 
egészségügybôl, mert használatuk ön-
magában „kirekesztô” és „elavult”.
A dokumentum így fogalmaz:
„A nemi egyenlôtlenség oka, hogy a 

férfi és nôi nemet a hagyományos tra-
díciók keretein belül értelmezzük an-
nak ellenére, hogy ezek csak mélyen 
gyökerezô hipotézisek és sztereotípiák, 
amik idôvel meg fognak változni.”

Szerintem meg nem. Nagyon remé-
lem!

Végezetül azt is remélem, hogy a brit 
orvosi kamarát a nem transzszexuális 
többség a „brit tudósok” közé sorolja, 
és hangosan kiröhögi!

Utóirat: az már eddig is nyilvánvaló 
volt, hogy a liberális média és meg-
mondó emberek szeretnék szétrobban-
tani azt a társadalmi egységet, amit 
családnak nevezünk. Az anyaság iránti 
támadás ennek egyik mérföldköve 
lehet.

Zelnik Bálint (Magyar Idôk)

Okosabbak azok 
a gyerekek, akik 
többet utaznak

Ne drága játékokat vásároljunk a 
gyerekeinknek, hanem vigyük ôket 
minél gyakrabban kirándulni, világot 
látni, tanácsolja egy híres angol pszic-
hológus. Az utazás ugyanis nemcsak 
sokkal több örömet okoz a gyerekek-
nek, mint egy Playstation vagy egy 
Barbie, de az értelmi fejlôdésükre is 
rendkívül pozitívan hat.

Egy felmérés szerint a britek gyere-
kenként átlagosan 640 eurót  költenek 
játékszerekre. Az angol sztárpszicho-
lógus, Oliver James úgy véli, ezt az 
összeget sokkal célszerûbb lenne in-
kább közös utazásra fordítani. Számos 
tanulmány bizonyítja ugyanis, hogy a 
világlátott gyerekek okosabbak, mint 
az ilyen élményekbôl kimaradó tár-
saik.

Oliver James, több pszichológiai té-
májú bestseller szerzôje, a The Teleg-
raphnak adott interjújában beszélt 
arról, hogy a modern gyerekjátékok 
többnyire elszigetelik a gyereket a 
családi élettôl, míg a közös kirándulás 
és utazás mind a szülôk, mind a gyere-
kek számára életre szóló, gazdagító 
élmény lehet. 

Az a gyerek, aki az egész napot a 
tabletje vagy a Playstationje elôtt tölti, 
nem gyûjt valóságos élményeket és 
szép emlékeket, és nem szerez tapasz-
talatokat az emberi érintkezés kü-

lönféle formáiról. Ezzel szemben a 
családi utazás aktív kikapcsolódás és 
ismeretszerzés, amely hosszú távon is 
megtérülô befektetés: nemcsak a ma-
radandó élmények miatt, hanem mert 
a gyerek értelmi fejlôdését is elôse-
gíti.
Olcsó hétvégi kirándulások is 

megteszik
Ehhez persze nem kell Barbadosra 

vagy Hawaiira utazni, a célnak az is 
tökéletesen megfelel, ha a hétvégét 
egy közeli kirándulóhelyen töltjük, 
vagy vidékre utazunk, és megnézzük 
az érdekesebb látnivalókat. Termé-
szetesen nem fárasztó múzeumláto-
gatásokra kell elcipelni a csemetéket, 
hanem az életkoruknak megfelelô, 
számukra is érdekes tevékenységekre 
csábítani ôket.

Az együtt töltött idô már önmagában 
is nagyon értékes, ha izgalmasan, játé-
kosan és vidáman telik, de a közös 
utazásnak más kimutatható elônye is 
van. Amerikai kutatók óvodáskortól 
ötödik osztályos korig kísértek figye-
lemmel gyerekeket, és megállapítot-
ták, hogy azok, akik sokat utaztak, je-
lentôsen jobban teljesítettek az 
iskolában.

A gyakran utazó gyerekek kíván-
csibbak voltak, több ismerettel rendel-
keztek, és jobban tudtak koncentrálni. 
Egy másik brit gyerekpszichológus, 
Margot Sunderland is úgy véli, hogy a 
szülôkkel közös utazás pozitívan hat a 
gyermeki agy fejlôdésére. Vagyis az 
utazás nemcsak boldogabbá, de oko-
sabbá is tesz.

A dohányzók 
hajlamosabbak a 

kockázatvállalásra
A dohányzás növelheti a kockázat-

vállalási hajlamot és megváltoztathatja 
az agy jutalmazó rendszerét egy új 
svéd tanulmány szerint.

A Sahlgrenska Egyetem kutatói, akik 
száz patkány agyán és viselkedésén 
vizsgálták a nikotin hatásait, hét hó-
napnyi kísérlet után jutottak arra, 
hogy a szer jelentôsen módosítja a 
rágcsálók agyának jutalmazó rendsze-
rét.

Nagyon meglepôdtünk, nem vártunk 
ilyen hosszú távú hatást. Úgy tûnik, a 
nikotin változások sorát indítja el, és a 
helyzet az évek során egyre csak 
romlik” ---- mondta el Julia Morud 
Lekholm a svéd televízióban.

A kísérleti állatok felének sóoldatot, a 
másiknak nikotint adtak három héten 
keresztül. Három hónap elmúltával 
sem ismerték a félelmet és hajlamo-
sabbak voltak a kockázatos viselke-
désre azok az állatok, amelyek a niko-

feltárcsázza Grün lakását. A túloldalon 
beleszólnak:

 --- Hallo?
--- Hallo... Kovács lakás?
--- Nem, Grün lakás.
--- Akkor bocsánat. 

* * *
Kohntól azt kérdezi az izraeli be-

vándorlási hivatal képviselôje:
--- És mondja, mi szeretne lenni Iz-

raelben?
--- Miniszterelnök.
--- Maga bolond?
--- Miért? Ez elôfeltétel?

* * *
Két talmudista azon vitatkozik, sza-

bad-e a Talmud tanulmányozása köz-
ben dohányozni. Mivel sehogy sem 
tudnak megegyezni, elmennek, hogy 
megkérdezzék a bölcs rabbit:

--- Rabbi, szabad-e a Talmud olvasása 
közben dohányozni?

--- Nem, azt nem szabad...
--- És dohányzás közben szabad-e a 

Talmudot tanulmányozni?
--- Hát persze! A Talmudot mindig 

szabad tanulmányozni... 
* * *

Franciaországi, kis hegyvidéki szállo-
dába érkezik egy turista, és megkér-
dezi van-e üres szoba kiadó, és letesz 
egy 100 euróst a pultra. A szállodatulaj-
donosamegörült, mert mostanában 
igen pangott az üzlet, és a legjobb szo-
ba kulcst adta a vendégnek, aki el is 
indult fölfele a lépcsôn, hogy elfoglalja 
a szobáját.

--- A tulaj fogta a 100 euróst, átrohant 
a henteshez, kifizetni az elôzô heti 
adósságát, és visszament a szállodába.

--- A hentes fogta a 100 eurót, és el-
rohant a gazdához, hogy kifizesse a 
hitelbe kért disznót, és visszament a 
boltjába.

--- A gazda rohant Jennyhez, a helyi 
örömlányhoz, hogy kifizesse annak 
szolgálatait, és ment vissza a farm-
jára.

--- Jenny rohant a szállodába, hogy 
kifizesse a múlt héten kivett szobák 
árait, és letette a 100 euróst a pultra.

Ebben a pillanatban jön le a lépcsön, 
és megy a pulthoz a turista, és közli, 
hogy a szoba nem felel meg. Vissza-
kapja a 100 euróst, és ezzel elment. 
Tulajdonképpen senki nem csinált 
semmit, és mégis mindenki kifizette 
az adósságát…

Így forog a pénz banki kamat nélkül.
* * *

Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter 
elé kerül. Kérdezi tôle:

--- Miért kellett ilyen fiatalon meghal-
nom?

--- Fiatalon? --- csodálkozik Szent 
Péter --- Hiszen az ügyfeleidnek fel-
számolt munkaórák szerint már leg-
alább 168 éves vagy!

* * *
Tárgyaláson a bíró így kezdi a mon-

dókáját:
--- Sajnos egy roppant kellemetlen 

esettel kell kezdenem: az igazság az, 
hogy Kovács ügyvéd úr megpróbált 
engem megvesztegetni 30.000 forint-
tal!

Néma csend a teremben. A bíró foly-
tatja:

--- Azonban az még szomorúbb, hogy 
Molnár ügyvéd úr, a másik fél védôje 
szintén megpróbált megvesztegetni 
40.000 forinttal. Így aztán arra a dön-
tésre jutottam, hogy Molnár ügyvéd 
úrnak visszaadok 10..000 forintot, és 
pártatlanul fogom tárgyalni az ügyet...

* * *

tint kapták.
Építettek nekik egy labirintust, 

amelynek egyik területe nyitottabb és 
világosabb volt. A nikotinnal kezelt ál-
latok hajlamosabbak voltak az épít-
mény kevésbé biztonságos területén 
csatangolni. Egy másik vizsgálatnál 
mintegy 30 patkányt altattak el, hogy 
agyukat tanulmányozhassák hét hó-
nappal a nikotin és a sóoldat adása 
után. A nikotint szedô patkányok agyá-
ban jelentôs elváltozásokat tapasztal-
tak a köznyelven agyi jutalmazó rend-
szer mûködésében. Az ember és a 
patkány agyának jutalmazó rendszere 
nagyon hasonlít egymáshoz.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Római Magyar Aka-

démia II. (2015) 
09:15 Világ
09:45 Summa
10:05 Új nemzedék
10:35 Rome Reports - Vati-

káni Híradó
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:35 Süt a nap (1938) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Forgatókönyvíró: Zilahy 

Lajos; Szereplôk: Olasz Já-
nos (Sámson Mihály), Pet-
hes Sándor (Kopácsi Gyula), 
Kiss Manyi (Jolán, a posta-
mesterné lánya), Nagy Ali-
ce (Sárika), Egyed Lenke 
(postamesterné), Rózsahe-
gyi Kálmán (tanító), Mály 
Gerô (Juhász gazda), Berky 
Lili (Sárika nagyanyja), 
Sámson Mihály vitézzé 
avatására ünnepséggel ké-
szül a falu. Nagy vetélkedés 
folyik a mûkedvelô színie-
lôadás szerepeiért, gyakorol 
a dalárda. A vasúti forgal-
mista, Kopácsi Gyula kezé-
ért két lány verseng
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Feked Baranya megye 

gyöngyszeme, egy igazi rit-
kaság hazai kisközségeink 
sorában. Zsákfalu, ami már 
önmagában is nyugodtabb 
hétköznapokat jelent. A 
XVIII. században, a Fuldai 
Apátság területérôl érkez-
tek ide a mai német nemze-
tiségi lakosok ôsei.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!

  15:05 Roma Magazin
  15:35 Domovina
  16:05 Duna anzix (2011)
Barangolás a Csallóköz és a 
Szigetköz vidékén - Moson-
magyaróvár A Duna-menti 
síkságon, Szlovákia fôváro-
sát elhagyva deltájához ér a 
Duna.
16:25 Hogy volt?! (2015)

  Pálos Zsuzsát köszöntjük
 Számtalan színdarabban 

és filmben játszott
17:20 Család-barát

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

  Budai Ifjúsági Park
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30Hagyaték (2013)
 Elfelejtett anyanyelvünk - 
magyar népi jelképtár
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)
  Pálos Zsuzsát köszöntjük
02:30 Süt a nap (1938)

 Forgatókönyvíró: Zilahy 
Lajos
03:45 Nyitott stúdió (1992)   

  Phrala (Testvérek)
Hé cigányok - Dolgoznak a 

szegkovácsokGyere velem   
04:05 Hogy volt?!
Budai Ifjúsági Park
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek     
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Február 20. hétfô Február 21. kedd Február 22.  szerda

Február 23.  csütörtök

Február 24. péntek Február 25.  szombat Február 26.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép
09:20 Család és otthon
09:40 Magyar gazda 
10:05 Református magazin
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Ortodox ifjúsági 

mûsor (2017)
10:55 Metodista ifjúsági 

mûsor (2017)
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A megbízható úri-

ember (1981)Magyar tévé-
film  Szereplôk: Bessenyei 
Emma, Cseke Péter (Imre), 
Czeglédy Sándor, Dallos 
Szilvia, Darvas Iván (Gróf), 
Kautzky József (Mr. Saw-
yer), Lontay Margit (Mrs. 
Higgins), Lukács Sándor 
(Gontrán Alfréd),  Szatmári 
István(rendôrtiszt),  Tihanyi 
Péter (Mák Jani), Tímár 
Éva (Miss Higgins), Tyll 
Attila (Oltvay),  Szobotka 
hôse egy revü-táncos se-
lyemfiú, (Lukács Sándor 
nagyszerû alakításában) aki 
megjelenésének adottságai-
ból él, leginkább a nôk adják 
kézrôl kézre. Megszokta a 
pompát, a mondén életet, 
nem is hajlandó lemondani 
róla, meggyôzôdése, hogy 
az neki jár. Ettôl válik se-
bezhetôvé...
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás 
13:40 Szerelmes földrajz 
Kerényi Imre Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas rendezô 
„szerelmes földrajza” Vesz-
prémben, a Várban kezdôdik.    
14:10 Térkép 
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm   

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Útravaló

  16:20 Hogy volt?! (2015)
A rendezô: Gárdos Péter
Jelentôs nemzetközi film-

fesztiválok díjait söpörte be 
olyan emblematikus játék-
filmjeivel, mint az Uramis-
ten, a Szamárköhögés,
17:20 Család-barát

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

Cirkuszfesztivál (2006)
  21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  2355MindenkiAkadémiája    
  00:25 Hagyaték (2013)
„Állok Istenért, Hazáért” - 
Mindszenty József, a re-
mény apostola
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
 A rendezô: Gárdos Péter
02:30 A megbízható úriem-

ber (1981)  Magyartévéfilm  
04:00 IV. 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
08:45 Magyar Krónika
Tudat-lélek-színpad
Elôfordult már, hogy nem 

tetted azt, amit akartál? 
Vagy éppen azt tetted, amit 
nem akartál?- kérdezi a Va-
rázsló Máriótól.
  09:15 Médiaklikk
09:40 Útravaló
09:55 Az én ’56-om (2016)
Szele György
10:05 A sokszínû vallás
10:15 Luther reformációja

 10:30 Így szól az Úr!
10:40 Kereszt-Tények
10:55 Angol nyelvû hírek 
11:10 Világörökség Portu-

g á l i á b a n É v o r a A z e g y i k 
legszebb portugál város, 
2000 éves múltra tekint 
vissza. A város környéki 
megalitok Kr. e. 4-2. 
11:35 Makrancos hölgy 

(1943) A pénz nagy úr, és 
akinek temérdek pénze van, 
azt képzeli, mindent megen-
gedhet magának. Így véli 
ezt Benedek Pálma, a gaz-
dag gyáros elkényeztetett 
lánykája is. Nem csoda, 
hogy az egész ház és a teljes 
személyzet valósággal me-
nekül elôle, sôt az apja is 
alig várja, hogy végre meg-
szabaduljon tôle.
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó

  13:45 Az én ’56-om (2016)
  Callmeyer Ferenc
13:55 Az én ’56-om (2016)

  O’sváth György
14:10 Magyar Krónika

 Tudat-lélek-színpad
14:40 Család és otthon

  15:05 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria

  16:05 Duna  anzix(2011)
A hûtlen százszorszépek - 
16:25 Hogy volt?! (2015)
 Fülöp Zsigmondra emléke-
zünk
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

  23:55        Mindenki Akadé-
miája
00:25 Hagyaték (2013)

 Túszul ejtett örökségünk -     
00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek -     

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Fülöp Zsigmond emléke
02:30 Makrancos hölgy  

1943 Magyar-filmvígjáték
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

  Zurgó együttes
04:05 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
09:40 Élô egyház 
10:05 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:10 Világörökség Portu-

gáliában A Belém-torony
 mára Lisszabon  jelképévé 

vált, eredetileg a város vé-
delmére építették. A Belém 
tornyot Szent Vince to-
ronynak is hívták. 
11:40 Mámi (1937)
Magyar romantikus film  

Az a hír járja, hogy a gazdag 
bankár, Torday haldoklik. 
Az örökségre várva össze-
gyûlik a rokonság. Beállít a 
volt anyós is, egy hangos-
kodó asszonyság, a „mámi”, 
aki Torday sohasem látott 
fiát, Kovács Gazsit hozta 
haza Amerikából. A bankár 
felgyógyul. Gazsi mellé 
nevelônôt fogadnak, hogy a 
fiatalember megismerked-
jen az úri viselkedés sza-
bályaival. A nevelônô, 
Horváth Ilonka és a délceg 
legény között gyengéd 
szálak szövôdnek, csakhogy 
az apa egy bankigazgató 
lányának szánja a fiát. 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 
14:40 Esély
15:05 Életkerék
15:35 Öt kontinens 
16:05 Duna anzix (2011) 
Barangolás a Dunakanyar-

ban A Duna teraszos part-
vidéke már a rómaiaknak is 
megtetszett. A „Limes Pan-
nonicus” részeként a Sibrik-
dombon katonai tábort 
alapítottak.
16:25 Hogy volt?! (2015)
Osztálytalálkozó - 1970
„Ez hát az a lázas fiatalság, 

akiknek a színészdiplomá-
jára az 1970-es évszám 
kerül…” Így indult a Film 
Színház Muzsika írása 
Várkonyi Zoltán és Vámos 
László végzôs osztályáról, a 
legendás tizenhármakról, 
akik együtt léptek be a 
Színmûvészeti Fôiskola 
kapuján, és együtt is nôttek 
színésszé.
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

00:00MindenkiAkadémiája    
 00:30 Hagyaték (2013)
   Zarándoklat 
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek -     

  01:35 Hogy volt?!(2015)
Osztálytalálkozó - 1970
02:30 Mámi (1937)  Magyar 

romantikus film  (ff.) 
Szerelmes történet 
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

  Merlin kommandó
04:05  Önök kérték

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó 
07:30 A KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA Szolgabarát - 
Találkozások Ferencz Ervin 
erdélyi ferences szerzetes-
sel  (2009)   A gyergyószár-
hegyi ferences kolostor 
házfônöke. 1920. május 10-
én született. Márton Áron 
püspök szentelte pappá 
1943-ban, a következô sza-
vakkal: „Vértanúkká szen-
tellek titeket!” 
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy! 
09:35 Szerelmes földrajz 
Kerényi Imre Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas rendezô   
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Zárt tárgyalásMagyar 

játékfilm  Szereplôk: Páger 
Antal Dr. Benedek Gábor, a 
híres ügyvéd egy gyilkost 
véd, aki féltékenységbôl 
megölte feleségét. 
13:00 Híradó
13:20 A MAGYAR 

MÛVÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
Én a szövésre adtam ma-
gam (2017)
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    Hajdúk
14:45 Hangvilla

  15:15 Hogy volt?!
  Budai Ifjúsági Park
16:15 A KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA Anyám levelei Sztá-
lin elvtárshoz (2015)
Mészáros Márta   

   17:10 Család-barát
   18:50 Térkép
  19:20A KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA UFHS MEFESZ A 
filmben öt volt ’56-os diák 
mondja el szerepét a for-
radalom idején 
20:00 ÚJ SOROZAT!
Csakszínházés más semmi 

(2. széria) (2016)  Dénes és 
Petra szétköltöztek. 
21:00 Híradó 
21:30A KOMMUNIZMUS 

Á L D O Z A T A I N A K 
EMLÉKNAPJA Szerelem 
Magyarország, az 50-es 
évek. János politikai okok-
ból börtönben ül, Luca, hû-
séges felesége képtelen ezt 
megmondani férje haldokló 
anyjának.
23:00 A KOMMU-

NIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA
Placid atya 100 (2016)
23:30 Opera Café
00:00 Evangélium

  00:30              Római Magyar 
Akadémia II. (2015) 
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek -     

  01:35Gasztroangyal (2017)   
  02:30 A nagy kék jelzés  - 
avagy a hûség jutalma 
(1969)Anus unja megszokott 
életét, férjét.
03:45Nyitott stúdió (1995)

Túloldalon - Huzella Péter
04:05Csak színház és más 

semmi (2. széria) (2016)
 05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal 
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:10 Profit7
09:35 Kárpát expressz 
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Késô (1943)
Magyar filmdráma  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál 

(Tamássy Péter doktor), 
Tamássy Péter, a híres se-
bészprofesszor régóta sze-
relmes a fiatal és tehetséges 
színésznôbe, Szegedy Judit-
ba, de érzelmeit nôs ember 
lévén titokban tartja.
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok 
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Olasz - magyar 

örökség (2015) Ámos Imre, 
a magyar Chagall a tragikus 
sorsú magyar festô mûvein, 
naplóján, korabeli archív 
filmrészleteken keresztül 
mutatja be, hogy a mélyen 
hívô, lírai alkatú mûvész 
hogy válik a történelem 
hatására a fasizmus ellen 
tiltakozó prófétáló festôvé. 
14:20 Az én ’56-om (2016)
O’sváth György
14:30 Az én ’56-om (2016)
Callmeyer Ferenc
14:35 Rejtélyes XX. század    

15:05 Rúzs és selyem
15:35 Önök kérték
16:30  A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVA  120 éves a 
Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézet (2016)  Romá-
niai dokumentumfilm
17:25 Család-barát

 19:00 Öt kontinens
 19:30 Hazajáró
 20:00 Gasztroangyal (2017)   
 21:00 Híradó 
21:30 A KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA Ítéletlenül(1991)
Magyar dokumentumfilm  
A film szereplôi olyan nôk, 

akiket az ötvenes években, 
ítélet nélkül, hosszú idôre 
internálótáborba zártak. 
22:55 Bábel - Hesnával a 

világ (2014)  Asemmibôl lett 
város Saját kórházak és 
iskolák, több tucat borbély 
és fodrászat, játéktermek, 
imaházak és egy hosszú 
bevásárlóutca
23:55 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    A kommu-
nizmus áldozatai
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!
Színházról színházra - A 
Madách Színház
02:30 Havasi napsütés 

(Havasi napsütés, 1941)
Magyar játékfilm  (ff.)
A havasi szanatóriumot 

három orvos vezeti: Ágnes, 
Kriszt és Vass doktorok. 
Ágnes titokban szerelmes a 
bohém Vass doktorba,
04:05 Slágertévé (2000)   

Magyar zenei mûsor
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 
09:45 Kék bolygó
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:35 Tanúságtevôk (2017)
11:10 Angol nyelvû hírek
11:40 Azurexpress (1938)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Páger Antal 
(Rák Tamás), Szeleczky Zi-
ta (Rákné, Erna), Básti La-
jos (Bánáth Dénes), Tolnay 
Klári (Teri), Fónay Márta 
(Katerina) Rák Tamás a 
legénybúcsújának estéjén 
megment egy öngyilkosje-
lölt lányt, Terit. Mivel a 
lánynak nincs hová mennie, 
hazaviszi magával a lakásá-
ra. Másnap az esküvô után 
feleségével felül a Velen-
cébe induló vonatra. A 
folyosón Terivel találkozik, 
aki tévedésbôl ugyanerre a 
vonatra szállt. Sok félre-
értés után mindenki megta-
lálja a maga párját.
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix (2011)
A folyók, a hidak és a 

fröccs városában - Gyôr
hazánk egyik legrégebbi 

múltra visszatekintô városa. 
A terület elsô lakói a kelták 
voltak, akik Arrabonára ke-
resztelték el a folyók által 
szabdalt területet. 
16:25 Hogy volt?! (2015)
Színházról színházra: a 

Kecskeméti Katona József 
Színház „Színházról - szín-
házra” alcímmel a Hogy 
volt ezúttal a Kecskeméti 
Katona József Színházat 
mutatja be. 1896. október 
14-én természetesen újra a 
Bánk bánt, Kecskemét szü-
löttje, Katona József drámá-
ját adták elô a fôvárosi 
Nemzeti Színház mûvészei    
17:20 Család-barát
  19:00  Csak színház és más 
semmi - Werkfilm (2017)
  19:30       Magyarország, 
szeretlek!
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

00:00Mindenki Akadémiája    
  00:30 Hagyaték (2013)
A Szentírás magyarul - A 
vizsolyi Biblia küldetése
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2015)

a Kecskeméti Katona József 
Színház
 02:25 Azurexpress ( 1938)   

Magyar romantikus film
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.

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

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

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

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 


