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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Hatályon kívül helyezték az elsôfokú 

ítéletet a vörösiszapperben
Hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszéknek a vörösiszapper ösz-

szes vádlottját minden vádpont alól felmentô határozatát a másodfokon eljáró 
Gyôri Ítélôtábla, és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsô fokon eljáró táb-
labíróságot. A másodfokú eljárásban Fejes Péter ügyész álláspontja szerint a 
Magyar Alumínium Termelô és Kereskedelmi (Mal) Zrt. Ajka melletti tározó-
jának voltak tervezési, kivitelezési és külsô ellenôrzési hiányosságai, azonban 
ma már a személyi felelôsök nem állapíthatók meg. 

De ha a vállalat vezetôi idôben beavatkoztak volna a katasztrófához 
vezetô folyamatba, akkor a katasztrófa egyáltalán nem történt volna meg, 
vagy nem úgy következett volna be.

Fejes Péter a katasztrófához vezetô okok között jelölte meg a X-es számú 
tározó északi falának megsüllyedését, a tározóban lévô víz mennyiségének 
növekedését, a gát külsô falain jelentkezô piros foltokat és a gátszakadás elôtti 
utolsó két órában megnövekedett szivattyúteljesítményt.

A vád szerint a vádlottak nemcsak „jólkarbantartási” kötelezettségüknek 
nem tettek eleget, de tájékoztatási kötelezettségüknek sem, mert nem értesítet-
ték azonnal a rendôrséget, a katasztrófavédelmet, a mentôket, az érintett tele-
pülések polgármestereit, a polgári védelmet, a környezet- és természetvédelmi 
felügyelôséget, a vízügyi igazgatóságot és a MÁV-ot, amikor észlelték a gát 
átszakadását. Ha így tettek volna, akkor csökkenthetô lett volna a katasztrófa 
következménye –-- hangoztatta álláspontját az ügyész.

A háromnapos tárgyaláson az összes vádlott védôje az elsôfokú ítélet helyben 
hagyását kérte, álláspontjuk szerint a Veszprémi Törvényszék mindennek 
eleget tett, a tényállás megalapozott volt, az ítélet minden tekintetben megfelelt 
a törvényeknek. Az utolsó szó jogán felszólaló vádlottak valamennyien ártat-
lannak vallották magukat. A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-
én kiömlô vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somló-
vásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint 
kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált.

Tematikus évvel ünnepli 
Erzsébet királynét Gödöllô

Csaknem 50 tematikus programmal ünnepli Gödöllô és a Gödöllôi Királyi 
Kastély (GKK) Erzsébet királyné születésének 180. és a Monarchia létrejöttének 
150. évfordulóját –-- mondta az emlékévet bemutató pénteki sajtótájékoztatón 
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Március 10-én Ildikó névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Anaisz, 
Anasztáz, Anasztázia, Atalanta, Atos, 
Dzsenifer, Ében, Ede, Édua, Emil, 
Emilián, Etele, Etre, Ipoly, Itala, Kada, 
Kadicsa, Kadocsa, Kadosa, Káin, 
Kamilla, Kán, Kandid, Kandida, Kolos, 
Kolozs, Melissza, Melitta, Nasztázia, 
Neste, Nyeste, Priszcilla, Teofil, Valér, 
Valérián névnapja van.
Március 11-én Szilárd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aladár, 

Bendegúz, Borbolya, Borostyán, Bors, 
Borsa, Borsika, Kadicsa, Kadocsa, Ka-
dosa, Konstantin, Konstantina, Riza, 
Szofron, Szofrónia, Tera, Teréz, Tere-
za, Teréza, Terézia, Teri, Terka, Tesz-
sza, Tímea, Ulrik névnapja van.
Március 12-én Gergely névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Domán, 

Edbert, Egbert, Engelhard, Gerô, Gyö-
re, György, Györk, Györke, Ince, 
Maximilián, Miksa, Misa, Szibill, Szi-
billa, Teofánia, Tifani névnapja van.
Március 13-án Krisztián, Ajtony 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Arabella, 

Arita, Arvéd, Arvid, Csolt, Egyed, Ida, 
Lándor, Leander, Lizander, Lizandra, 
Patrícia, Roderik, Rodrigó, Rozina, 
Rut, Salamon, Salvador, Solt, Zina, 
Zolta, Zoltán névnapja van.
Március 14-én Matild névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Jarmila, 

Matilda, Méta, Metta, Paulina, Pólika, 
Tikva, Tilda, Tilia, Tilla névnapja van.
Március 15-én Kristóf névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Elektra, 

Keled, Kelemen, Kelemér, Kelen, 
Krisztofer, Lulu, Ludovika, Lujza, 
Lukrécia, Perenna, Sudár, Sudárka, 
Zakária, Zakariás névnapja van.
Március 16-án Henrietta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábris, 

Bálint, Cirják, Cirjék, Eszmeralda, Eu-
zébia, Geréb, Gereben, Hamlet, Har-
riet, Helmut, Hendrik, Henriett, Hen-
rik, Herbert, Hilár, Hilárion, Hiláriusz, 
Jetta, Jetti, Nóna, Nónusz, Ôzike, Va-
lentin, Vidor, Zádor névnapja van.

 
Március 17-én Gertrúd, Patrik 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Jozefa, 

Jozefin, Jozefina, József, Nóna, Páris, 
Patrícius, Pedró, Petur, Petúr, Trudi 
névnapja van.

Március 18-án Sándor, Ede név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Alexa, 
Alexander, Alexandra, Cirill, Ében, 
Eduárd, Edvárd, Edvarda, Kirill, Nár-
cisz, Narcissza, Narcisszusz, Szalvátor, 
Szandra, Szani, Szibill, Szibilla névnap-
ja van.

A vörös diktatúra áldozataira 
emlékezik a nemzet

Világszerte több mint 100 millió áldozatot követeltek a kommunista rend-
szerek, amelyek országok, nemzedékek életesélyét csorbították, jövôjét kes-
erítették meg –-- emlékeztetett az Országgyûlés elnöke a Gulag sárospataki 
áldozatainak tiszteletére állított emléktábla avatásán (képünkön).

Kövér László úgy fogalmazott: a kommunizmusban megnyilvánult istentel-
enség és embertelenség más néven és más formában napjainkban, a XXI. 
században is bármikor visszalopakodhat.

–-- Annak érdekében, hogy ezt „megakadályozzuk, mindannyiunknak em-
lékeznünk, emlékeztetnünk és cselekednünk” kell –-- tette hozzá.

A borzalmak forrása a kommunizmus esetében ugyanaz, mint a többi önké-
nyuralmi, totalitárius rendszerében: az, hogy az embert nem személyiségnek 
tartják, hanem eszköznek, „mennyiségnek és nem minôségnek” --– erre pedig 
már Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára mutatott rá Kispesten, a málenkij robotra elhurcoltak emlékmûvé-
nek felavatásakor.

Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke a szovjet hatóságok 
által 1947-ben elhurcolt Kovács Béla FKGP-titkár szobránál tartott megem-
lékezésen vett részt, ahol a kommunizmus bûneinek, az egykori kisgazda vezetô 
tragédiájának felidézése mellett a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.

Ugyancsak egy fôvárosi rendezvényen szólalt fel Menczer Erzsébet, a 
Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szerveze-
tének elnöke, aki szerint az állam az emléknappal ledöntötte a hallgatás falát.

Az utóbbi években jelentôsen bôvült a Rákosi- és Kádár-korról szóló ismere-
tanyag, kutatnivaló azonban még bôven van. Akkor kaphatunk reális és hiteles 
képet múltunkról, ha helyi, városi, járási, megyei szinten is sikerül feldolgozni 
az 1945–1990 közötti idôszak történelmét –-- jelentette ki Soós Viktor Attila, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja egy szegedi konferencia elôtt az 
újságíróknak.

Balog Zoltán, a humán tárca vezetôje az M1 reggeli mûsorában megismé-
telte csütörtöki bejelentését, amely szerint hatvan százalékkal emeli a kormány 
mindazok nyugdíját, akik megjárták, megszenvedték a Gulag poklait az egyko-
ri Szovjetunióban. Mintegy 60 ezer embert érint a rehabilitációs kárpótlási 
nyugdíj-kiegészítés.

Pásztor István Orbán Viktornál
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke fogadta Pásztor Istvánt, 

a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét --- közölte Havasi Bertalan, a 
Miniszterelnöki Sajtóirodát vezetô helyettes államtitkár.

A megbeszélésen a VMSZ elnöke tájékoztatta a kormányfôt a közelgô szer-
biai államfôválasztásról, és a VMSZ Tanácsának döntésérôl, amelynek értel-
mében a párt Aleksandar Vucic jelenlegi kormányfô megválasztását támo-
gatja. 

A döntés hátterérôl Pásztor István elmondta: a legfontosabb cél Szerbia bel-
politikai stabilitásának megôrzése. Rámutatott: a vajdasági magyar közösség 
érdekérvényesítésének egyetlen ésszerû módja a 2016-ban aláírt koalíciós szer-
zôdés fenntartása, és az abban foglaltak maradéktalan megvalósítása.

Orbán Viktor támogatásáról biztosította a VMSZ döntését --- mondta 
Havasi Bertalan.

A kormányfô a megbeszélésen kifejtette: a magyar nemzetrészek gazdasági, 
oktatási és kulturális fejlôdése --- csakúgy, mint Magyarország és Szerbia 
együttmûködése --- az elmúlt években lépett felfelé ívelô szakaszba, és ezt a 
folyamatot mindenképpen tovább kell vinni.

A sajtófônök közlése szerint a budapesti tárgyaláson Orbán Viktor és Pásztor 
István egyetértett: a vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési szerve-
zet, a Prosperitati Alapítvány sikerének kulcsa a közösségi bizalom, e nélkül a 
magyar kormány hároméves támogatási programja sem jutott volna el ilyen 
hatékonyan a pályázókhoz.

A miniszterelnök összegzése szerint az eredmények azt mutatják, hogy e bi-
zalom politikai megtestesítôje a Pásztor István vezette VMSZ, amely teljesít-
ménye alapján a jövôben is a magyar kormány stratégiai partnere marad --- 
közölte Havasi Bertalan.

DOLLÁR 
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Gémesi György polgármester és Ujváry Tamás, a GKK igazgatója Gödöl-
lôn. A városvezetô emlékeztetett arra, hogy Erzsébet királyné több mint kétezer 
éjszakát töltött Gödöllôn, egyik kedvenc pihenôhelyén.

Gémesi György elmondta, hogy az év két legfontosabb eseménye a júniusi 
Koronázási Hétvége és a novemberi Erzsébet bál lesz. A jótékonysági bált 
kétévente rendezik meg, és az idei immár a harmadik –- tette hozzá, kiemelve, 
hogy az emlékév A bölcsôtôl a koronáig –-- Gödöllô, a királyné városa gondolat 
jegyében szervezôdik.

Ujváry Tamás, a GKK igazgatója arra emlékeztetett, hogy a királyné számos 
kastélyban töltött hosszabb-rövidebb idôt, de Gödöllôre tért haza, a kastély ma 
az Erzsébet-kultusz otthona. Az igazgató a programok közül kiemelte a nyáron 
megnyíló Utazik az udvar --– Erzsébet királyné utazásai Madeirától Herküles-
fürdôig címû kiállítást, valamint az Erzsébet királyné ruháit bemutató idôszaki 
tárlatot novemberben. Ez utóbbihoz kapcsolódva Czédly Mónika divattervezô
elmondta: a kollekció 14 darab ruharekonstrukciót vonultat fel, melyeket ere-
deti fotók, festmények, illetve írások alapján készítettek el. Legizgalmasabb 
darabja egy hiteles koronázásiruha-másolat, amelynek felsôrésze bársonyfûzô 
köténnyel és fátyollal, a hosszú selyemuszályos szoknyát csipkével díszítették. 
A ruhák fontos jellemzôje, hogy a királyné eredeti méretei szerint készültek 
el.

Kósa Erika, a tavaly létrejött Sisi Alapítvány elnöke kiemelte, hogy
nemcsak aktív ápolói kívánnak lenni az emlékének, de nôi példaképként is te-
kintenek a királynéra. A programok közül a június 8-án a budai Mátyás temp-
lomban felcsendülô emlékkoncertet emelte ki. „1867. június 8-án itt koronázták 
magyar királlyá Ferenc József császárt és királynévá Erzsébet császárnét” --– 
fûzte hozzá.

Az ünnepi évet két nosztalgiajárat is színesíti, a MÁV Nosztalgia húsvétkor, 
illetve a koronázási hétvégén indít különvonatot –-- ismertette Dubecz Renáta, 
a cég pr-vezetôje. A június 10-én a királyi váróba befutó járat különlegessége, 
hogy ezzel érkezik a Szent Korona másolata.

A sajtótájékoztatón a szervezôk bemutatták a Ferenc József- és az Erzsébet 
királyné-tortát is, hozzátéve, hogy az év folyamán elkészül a Monarchia-torta 
is.

Budapesten tartják a Családok 
Világkongresszusát idén

Budapesten rendezik meg ebben az évben a Családok Világkongresszusát 
(WCF) május végén ---- közölték a szervezôk az MTI-vel.

Larry Jacobs, a szervezet elnöke közleményében azt írta, Magyarország 
már megmutatta, hogy vezetô szószólója a természetes családoknak Európában 
és reményét fejezte ki, hogy a kongresszus megerôsíti eddigi kapcsolataikat. 
Emellett azt is reméli, hogy a találkozó segít létrehozni egy olyan szövetséget, 
amelyben azon országok foglalnak helyet, amelyek támogatják a családokat, 
védik a házasságot, a családot és az emberi élet szentségét.

A magyar szervezôbizottság elnöke Novák Katalin, az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelôs államtitkára. A téma a család-
barát nemzetek építése, a családok erôsítése lesz, a Budapest Kongresszusi 
Központban és a Parlamentben háromezer delegált vesz majd részt a találko-
zón.

A washingtoni székhelyû szervezet közlése szerint a május 24 és 28 között 
megrendezendô találkozó részeként tartják meg május 25-én a Budapest 
Demográfiai Fórumot és a „Viva Familia” fesztivált és parádét, a felvonulás a 
Kossuth Lajos térrôl indul majd.

A szervezet közleményében azt írta, a magyar kormány a családtámogató és 
életigenlô szervezetek „hôsévé” vált azzal, hogy alkotmányban „védte meg” a 
férfi és nô közötti házasságot, valamint az életet.
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HÍREK
Osztrák, román, orosz, izraeli ellenfelet 

kaptunk az Eurovízióra
Kisorsolták, hogy a fellépôk melyik elôdöntôben állnak színpadra, a magyar 

versenyzôt a másodikban, május 11-én láthatja majd a közönség.
Az idei Eurovíziós Dalfesztivált május 9. és 13. között rendezik meg Kijevben, 

miután a tavalyi stockholmi döntôt a krími tatár énekesnô, Jamala nyerte meg 
1944 címû dalával. Az ukrán fôváros egyébként nem elôször lesz házigazdája a 
versenynek: 2005-ben rendeztek dalfesztivált Kijevben, az elôzô évben ugyanis 
Ruszlana Lizsicsko ukrán énekesnô nyert Isztambulban. A kijevi ceremónián a 
kulcsok átadása mellett kisorsolták, hogy a versenyre benevezett 43 ország. 
fellépôi közül kik mutathatják be produkciójukat az elsô és kik a második 
elôdöntôben. A szabályok alapján az elôzô évi nyertes, Ukrajna, valamint a 
fesztivál öt alapító országa, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, 
Spanyolország és Olaszország automatikusan a döntôbe kerül.

A sorsolás szerint a magyar versenydal a második elôdöntôben hangzik majd 
el a bolgár, a dán, az észt, a görög, az ír, az izraeli, a horvát, a litván, a máltai, a 
macedón, a holland, a norvég, az osztrák, a román, az orosz, a San Marinó-i, a 
svájci, a szerb és a fehérorosz mellett.

Meg fog lepôdni, mennyi használt 
Porschét vettek tavaly a magyarok

Pörgött a használt autók magyarországi piaca tavaly: 611 859 használt jármû 
cserélt gazdát, 12,2 százalékkal több, mint 2015-ben. Az eladott kocsik három-
negyede tíz évesnél idôsebb volt.

A márkák közül az Opel volt a legnépszerûbb (13,95 százalék), de sokan vet-
tek Suzukit (10,29 százalék) és Volkswagent is (9,84 százalék). A tömegjármûvek 
mellett új gazdához került 556 használt Porsche, 14 Ferrari, hat Aston Martin, 
két Lamborghini és egy Pininfarina is. Az eladott autók életkora összességében 
tovább romlott: immár 73 százalékuk volt tíz évnél öregebb jármû, és csupán 
kilenc százalékuk öt évnél fiatalabb.

Tavaly 142 002 magánimport keretében érkezô használt személyautó és 13 
706 kishaszonjármû kapott magyar rendszámot.

Jelentôsen csökkent  a 
szegénység Magyarországon

Évrôl-évre egyre kevesebb a szegény Magyarországon és a háztartások 
helyzete is folyamatosan javul ---- derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból.

Az Eurostat publikálni kezdte a 2016-os szegénységi statisztikákat, elsôként a 
magyar adat jelent meg. Eszerint 2016-ban a szegénység kockázatával és a tár-
sadalmi kirekesztôdés veszélyével érintett emberek száma 2,54 millió volt ha-
zánkban, a társadalom 26,3 százaléka –-- olvasható a napi.hu oldalán.

2013-ban még 3,4 millióan voltak a legrosszabb helyzetben, ahhoz képest 
több mint 857 ezres a csökkenés (ezt a népességfogyás is „segítette” kismér-
tékben). 2014-ben 3,1 millió ember, tavalyelôtt pedig 2,7 millió volt szegény 
hazánkban az Eurostat szerint. A 2015-ös adatok alapján --- amely az összes 
uniós országra elérhetô --- Magyarország nem is áll nagyon rosszul ebben a 
tekintetben, hiszen az EU-ban az emberek 23,7 százaléka számított szegénynek, 
de például Olaszországban 28,7 százalék volt ez az arány.

Magyarországon az emberek 16,2 százaléka él súlyosan anyagi deprivációban 
lévô háztartásban, holott egy évvel korábban még 19,4 volt ez az arány, 2013-ban 
pedig 27,8.

Az elmúlt években közel 800 ezer ember lépett följebb a legalsó társadalmi 
osztályból a középrétegek köré –-- mondta Rétvári Bence, az Emberi Erô-
források Minisztériumának politikai államtitkára egy háttérbeszélgetésen. A 
KSH Háztartások életszínvonala 2015 kiadványa alapján nôtt az átlagos élet-
színvonal Magyarországon, tavalyelôtt mintegy 4,7 százalékkal emelkedett a 
reáljövedelem és a legszegényebbek jövedelme nôtt leginkább, 5-6 százalékkal 
az elôzô évhez képest.
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Busókat a határra!
Csak gondolatébresztôként: mi lenne, 

ha, teszem föl, a mohácsi busójárás 
(nenrégiben kezdôdött az idei) bizo-
nyos elemeit egyszerûen átemelnénk 
a jelenbe? (Hol van az megírva, hogy a 
több száz éves hagyományok egy idô 
után elveszítik a gyakorlati hasznukat? 
Sehol.)

Hogyan is szól a legenda? A mohácsi 
sokácok a középkorban a török meg-
szállás elôl a Duna túlsó partján fekvô 
Mohács-szigetre menekültek, ott min-
denféle szôrös, ijesztô maskarákat ké-
szítettek, majd az álruhákat magukra 
öltve visszaeveztek a folyón, és rajtaü-
töttek a törökökön –-- mire a muzulmá-
nok halálra rémülve világgá szaladtak 
a városból.

Néprajzkutatók azóta is állítják, a bu-
sójárás elképesztô sikerének titka er-
re a „hadászati bravúrra” vezethetô 
vissza. Nagy stratéga a busó.

Nem lehetne aktualizálni ezt a busót-
rükköt? Hiszen ha elfogadjuk az ere-
dettörténetet –-- és miért ne fogadnánk 
el? –--, hogy ôsbusóink anno hervad-
hatatlan érdemeket szereztek az isz-
lám térhódítás megállításában, akár 
utánozhatná is ôket a mai busóállo-
mány. Lefordítva: mi lenne, ha az is-
zlám migránsoktól hemzsegô, közeli 
határvidék ôrzésébe mostantól mohá-
csi busók is bekapcsolódnának?

Ezen persze elsôre el lehet nevetgélni, 
ám aki valamelyest tanulmányozta a 
harmadik világ szellemiségét, nem 
biztos, hogy kizárja a sikert. Gondoljuk 
csak el, ahogy a kerítésnél csípôfogóval 
babráló mohamedán anyaszomorítóval 
szemközt egyszer csak megjelenik 
egy szakasznyi szôrös, agancsos, vas-
villás busóharcos elképesztô kereplés 
és huhogás közepette…! Szerintem a 
görög partoknál hagyott gumicsóna-
kokig szaladna a kerítésszaggató hor-
da batyustul, embercsempészestül.

Ha rajtam múlna, már verbuválnám 
is a mohácsi fôtéren az elsô busószá-
zadokat. Addig meg szôrösre sminkel-
ném, huhogni tanítanám a határon 
szolgáló rendôri erôket.
Miénk e föld!

Pilhál György
(Magyar Idôk)

SZÜRETI
BÁL



(Folytatás az 1. oldalról.)

Elôkészíteni az impeachmentet
KívülrŒl nézve (nem Amerikából) a 

mainstream média célja delegitimi-
zálni Donald Trumpot és elŒkészí-
teni a leváltását, valamint szétzilálni 
nemzetközi szövetségi rendszerét. 
(Érdemes észrevenni, hogy emiatt 
célponttá válhat az Orbán kormány 
is.) Kerül, amibe kerü l, meg akarják 
ölni a fickót – foglalta össze a lénye-
get a Breitbart internetes portál. A 
káosz bajnoka a New York Times, és 
a CNN, de a brit állami média a BBC 
is nagyon szembe megy Trumppal. 
(Hogy Œk miért? Ki tudja? Hiszen 
nyilvánvaló, hogy Nagy-Britannia a 
brexit után a Trump vezette Ameri-
kára támaszkodhat leginkább.) De 
úgy tûnik, hogy ebbe a sárdagasztás-
ba elŒbb vagy utóbb az egész nyugat 
belesodródik.
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Nekünk itt Budapesten az marad 
hátra, hogy beletörŒdjünk a ténybe, 
hogy a nemzetközi médiaháború 
minden fronton elkezdŒdött. 

Az angolszász világban már vívják 
a csatákat, a németeknél és a fran-
ciáknál most élezik a kardokat, és 
ahogy lenni szokott, valamilyen for-
mában hozzánk is meg fog érkezni ez 
a konfliktus. 

Végezetül érdemes idézni Trump 
szövetségesét Nigel Farage-t, amikor 
kijelentette, hogy a média téved az 
éghajlatváltozással kapcsolatban, 
rosszul mérik fel a migrációs veszé-
lyeket, valamint a radikális iszlámot 
sem kezelik megfelelŒen. Tehát a 
mainstream kihívói lényegében a 
nyugati világ politikájának teljes 
megváltoztatását kívánják elérni.

(Varga István újságíró, 
mozgasterblog.hu)

Aki uralkodik a média...

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez eddigelé még nem terjedt el 

Amerikában, talán azért mert ez még 
csak jönni fog, talán azért mert a 
megfigyelés méretei annyira túl múl-
ják a kommunistákét, hogy nincsen 
szükség erre. A szín-kódolt veszélyes-
ségi jelek, le-fel mozogva idegesítet-
ték a népet a gyanakvásra. Nem 
lehetett belenyugodni az állandó vö-
rössel fenyegetŒ narancsba, és soha-
sem volt zöld. A megfigyelés hatvá-
nyosan megsokszorozódott. ElŒször a 
video kamerákkal, amelyek  hamaro-
san kezdtek elŒbb útkeresztezŒdése-
ken majd kö zintézményekben, ban-
kokban, majd üzletekben is úgy meg-
jelenni, mint a közbiztonság biztosí-
tói.  

A lazán megfogalmazott „terrorista” 
elnevezést éppúgy lehetett alkalmazni 
bárkire, mint annak idején a kémmel 
való megvádolást, s már tehettek is 
az állami szervek a megvádoltakkal 
azt, amit akartak. Ugyanis közben a 
Patriot Act módosítva lett, máig se 
tudni pontosan hogyan, de a hatalmas 
beruházással beindított „Állami Biz-
tonsági Hatóság”  (hogy ne mondjam 
az ÁVÓ) a módosítás után minden 
olyan joggal fel lett hatalmazva, mint 
a világ különbözŒ részein megvaló-
sított diktátor uralmak szervei. 

Tehát: a hatalmi szervek bárkit 
bármikor és bárhol letartóztathatnak, 
bírósági tárgyalás nélkül akármeddig 
akárhol fogva tarthatnak, vallathat-
nak, kínoztathattak, önkrimináló be-
ismeréseket csikarhattak ki belŒlük, 
hadbíróság elé állíthattak és kivégez-
hetnek is – anélkül hogy bárki fele-
lŒsségre vonhatná Œket amíg hata-
lomban vannak, s utána is csak nagy-
ritkán, valamilyen „állami titok” meg-
védése érdekében mentséget kapva. 

Sokatmondó volt, ahogyan a Patriot 
Act módosítva lett. A Bush kormány 
nem hozott új törvényt, aminek szük-
ségességét, pontos szavait megvitatni 
és meghatározni kellett volna. Ehe-
lyett több száz apró módosítást eszkö-
zöltek egy, már meglévŒ törvényen, 
amit nagy sürg Œsséggel kellett ratifi-
kálni, a halaszthatatlan terrorizmus 
elleni harc érdekében. 

Valóban? Nem lett volna jobb és 
fontosabb az amerikai szabadságjogo-
kat biztosító alkotmány megvédése, 
amire minden amerikai elnök feles-
küszik? Mert hát végeredményben 
minden biztonsági intézkedés valami-

lyen szabadságvesztéssel jár.
Mit is mond Napolitano? „A sza-

badság ritkán vész el egyik napról a 
másikra. A zsarnokság fala gyakran 
az ártatlan óvó intézkedések tégláiból 
épül – egyik sor a másikra alapozva – 
idŒvel együ tt képezve a korlátot sza-
bad emberek szabad cselekedeteire, 
gyakran fel sem ismerhetŒen addig, 
amikor már késŒ.” (1)

Ámbár világméretû jelentŒségét 
hovatovább harminc éve elvesztette 
már, a kommunizmusra alapozott 
diktátor rendszer Kínában is, Észak 
Koreában is túlélte a kommunizmus 
bukását. De nem is ez teszi aktuálissá 
a témát, hanem az, ami Amerikában 
történik. Napolitano szerint: „A Wall 
Street Journal felderítette, hogy a 
kémtársadalom tagjai – a mély állam 
része, a láthatatlan kormányzáson 
belüli kormányzás ami nem változik 
a választásokkal – mára annyi infor-
mációval rendelkezik mindenkirŒl 
Amerikában, hogy tetszésük szerint 
nyilvánosságra tudnak hozni olyan 
dolgokat, amelyek megjutalmazzák 
barátaikat vagy ártanak ellenségeik-
nek. LegfŒbb ellenségük ma az Egy-
esült Államok elnöke.” (2)

Napolitano bemutatja a megfigyelés 
hátterét és történetét, a kolóniai ügy-
nökök korlátlan felhatalmazásától 
kezdve ami közfelháborodást és az 
Amerikai Alkotmány negyedik függe-
lékét eredményezte, egészen napja-
inkig, amikor, a szerzŒ szerint „Az 
állami megfigyelŒ rezsim ma megen-
gedi Amerika 60,000 katonai és civil 
belföldi kémeinek, hogy hozzá férje-
nek minden menetközben folyó be-
szélgetéshez, legyen az házi telefonon 
vagy mobilon, asztali mobil számító-
gép, vagy bármi olyan teremtett vagy 
használt digitális információ, ami 
csak  létezik   és használatban van 
Amerikában. A célba vettek ma 
nemcsak közönséges amerikaiak, de 
akár a LegfŒbb Bíróság tagjai, a Pen-
tagon katonai vezetŒi, FBI ügynökök, 
a városi és falusi rendŒrségek dolgo-
zói, és az Ovális Hivatal embere.” (3)

„A politikai államhatalom elveszítette 
felügyeletét az állami gépezet felett. 
Rosszul felfogott erŒfeszítéseink kö-
vetkeztében, annak érdekében hogy 
biztonságban tartsuk az országot, el-
hanyagoltuk hogy szabadnak tartsuk 
azt. Képesssé tettük a mély államot 
arra, hogy olyan hatalomra tegyen 
szert, amivel kontrollálni tudjon egy 

hatalmas elnököt. Annyi információt 
és hatalmat tettünk meg nem válasz-
tott, felelŒsségre vonhatatlan, átlát-
hatatlan kémek kezé be, hogy azt csi-
nálnak vele amit akarnak – olyannyi-
ra, hogy állami bûncselekményeket is 
elkövethetnek.” (4)

 Napolitano így összegezi a kialakult 
helyzetet és hogy hogyan jutottunk 
ide: „Veszélyes elfajulása ez a dol-
goknak (értsd az államnak), amit a 
Bush éra mániákus vágya hozott létre 
a megfigyelésre, s amit Barack Oba-
ma tökéletesített – mindkettŒ teljesen 
figyelmen kívül hagyva az általános 
alkotmánysértéseket és a személyi 
szabadság végleges tönkretételét. Ez 
nem az az állam többé amit Alapító-
inktól örököltünk. De ez messzeme-
nŒen veszélyesebb az emberi szabad-
ságra mint az, amitŒl elszakadtunk 
1776-ban.” (5) (Értsd Nagy Britannia.) 

 Neopolitano cikkének címe: „A 
csirkék hazajöttek fészkelni.” 

Attól tartok, hogy az én osztályré-
szem címe „CsöbörbŒl vödörbe” lesz. 
Nem is lehet más, már a technika 
fejlŒdése során sem. A kommunisták 
írógépekkel, papír dossziékkal, egy-
szerû távcsövekkel, drótos-vonalas 
telefonkészülékekkel dolgoztak. Ma-
napság végeláthatatlan számítógépek 
mega-adatai mûködnek távoli lehall-
gató készülékekkel, drónokról vett 
digitális filmekkel amelyek egy egész 
várost  mutatnak egy képben, de 
olyan felbontásban, hogy felnagyí-
tással a városi padon ülŒ olvasó 
újsága nemcsak látható lesz a kezé-
ben, de elolvasható. 

FélŒ, hogy ez a hatalmas, minden 
állami szervezetet magában foglaló 
megfigyeltetés a CIA és az FBI-tól 
kezdve a Homeland Security gépeze-
tén át a vámosoktól kisvárosi rendŒr-
ségekig, sŒt az egészségügyi intéz-
ményeket is bevonó, állandóan növek-
vŒ és terjedŒ titkos szervezet egyálta-
lán nem a mindenütt mindennel 
üldözött ISIL, Al Khaida, Taliban, 
PLO, etc., etc. terroristák ellen lett 
kreálva, hanem történetesen a va-
gyonfosztott, elszegényített, a lázadás 
felé tartó amerikai polgárok milliói-
nak kordában tartására. Szóval egy 
olyan mindent magába foglaló hatal-
mi szervezetre, amilyent eddig a vi-
lág még nem pipált. Mi lesz itt a pol-
gári jogokkal, az egyén szabadságá-
val? Mekkorára fog itt nŒni a megfé-
lemlítés, milyen könnyû lesz elbánni 
a lázadókkal, elhallgattani az ellenzé-
ket egy eljövendŒ diktatúrának?

Az idézetek eredeti szövege:
(1)  „Liberty is rarely lost overnight. 

The wall of tyranny often begins with 
benign building blocks of safety — 
each one lying on top of a predeces-
sor — eventually collectively consti-
tuting an impediment to the exercise 
of free choices by free people, often 
not even recognized until it is too 
late.”

(2) „The Wall Street Journal revea-
led that members of the intelligence 
community — part of the deep state, 
the unseen government within the 
government that does not change 
with elections — now have acquired 
so much data on everyone in America 
that they can selectively reveal it to 
reward their friends and harm their 
foes. Their principal foe today is the 
president of the United States.”

(3)  „The surveillance state regime 
today permits America’s 60,000 mili-
tary and civilian domestic spies to 
access in real time all the landline 

and mobile telephone calls and all the 
desktop and mobile device keystrokes 
and all the digital data created and 
used by anyone in the United States. 
The targets today are not just ordi-
nary Americans; they are justices on 
the Supreme Court, military brass in 
the Pentagon, agents in the FBI, local 
police in cities and towns, and the 
man in the Oval Office.”

(4)  In our misguided efforts to keep 
the country safe, we have neglected 
to keep it free. We have enabled a 
deep state to become powerful enough 
to control a powerful president. We 
have placed so much data and so 
much power in the hands of unelec-
ted, unaccountable, opaque spies that 
they can use it as they see fit — even 
to the point of committing federal 
felonies.”

(5) „This is a perilous state of 
affairs, brought about by the mania-
cal passion for surveillance spawned 
under George W. Bush and perfected 
under Barack Obama — all with utter 
indifference to the widespread 
constitutional violations and perma-
nent destruction of personal liberties. 
This is not the government the 
Framers gave us. But it is one far 
more dangerous to human freedom 
than the one from which they 
seceded in 1776.”

*
Kiváló kanadai munkatársunk, 

Veszely Ferenc középiskolai tanár, 
író, költŒ, politikai elemzŒ ezt az írást 
kérésünkre készítette el. 

Írása elsŒ részében említette a 9-11 
számot korszakalkotó eseményként.

Ez a két szám amerikai jelzésû dá-
tumot jelöl: szeptember 11. A neveze-
tes nap 2001. szeptember 11-e, amikor 
a New York-i Világkereskedelmi Köz-

A megfélemlítés hatalmassága pont ikertornyaiba egy-egy repülŒ-
gép csapódott be, amitŒl a két épület 
alapjai szintjére leomlott. További 
épületek is hasonlóképp jártak.

A gépek az amerikai légijárat gépei 
voltak, amerikai repülŒtérrŒl indultak 
épületromboló munkára közelkeleti 
öngyilkos merénylŒk vezetésével. Jó 
kérdés, hogy ez  miként volt kivitelez-
hetŒ, a kérdés inkább a fizikai követ-
kezményrŒl szól. A gépek a hatalmas 
mértû épületek felsŒ részébe csapód-
va szétfröccsentek, szétfolyt üzem-
anyaguk lángrakapott. Égett, füstölt 
közel két órán át, amikor érthetetlen 
módon másodpercek alatt fentrŒl le-
felé haladva az emeletek egymásra 
omlottak, majd az épület teljes egé-
szében, földalatti alapjaival együtt 
porrá lett. Volt bŒven hivatalos ma-
gyarázat, amivel szemben veszélyes 
volt azt állítani (a szokásos robban-
tásos összeomlasztás tünetei elle-
nére), hogy nem a repülŒk szétfolyt 
üzemanyaga, hanem robbantás által 
omlottak össze. 

Mi sem merünk másra gondolni, 
minthogy a merénylet sikere érdeké-
ben Allah isten csodatételével alkal-
milag megváltoztatta a nyíltlángú tûz 
hŒenergia képességét – amely egyéb-
ként képtelen vasolvasztásra – olyan 
hŒfokon tartani két órán keresztül  
hogy az egész épület teljes tartószer-
kezetét le az alagsori szintekig, beton-
burkolatokkal együtt porrá olvasztot-
ta, úgy hogy nem maradt egy ép da-
rab belŒle. 

Az viszont nem csoda, hogy Bush 
elnök másnap meghirdette a terroriz-
mus elleni háborút, ami már 16 éve 
hivatalos indokolása Amerika háború-
inak. A 9-11 politikailag korrekt ma-
gyarázata tehát felülírja a fizikai tör-
vényeket.

Rajtad röhögnek, 
Paul!

Kis rovatomban néhány hete már el-
mélkedtem azon, miféle zord vissz-
hangok várhatók a Fôvárosi Közgyûlés 
döntése nyomán, hogy tudniillik hama-
rosan eltávolítják Lukács György kom-
munista filozófus szobrát az újlipót-
városi Szent István parkból.

Bármennyire meglepô, a német Die 
Welt online kiadásában jelent meg az 
elsô komoly reagálás. Illetve dehogy 
komoly… A leleplezônek szánt írás 
viccesre sikeredett. A földúlt szerzô, 
bizonyos Paul Jandl, aki a Magyar-
országon tomboló antiszemitizmus 
újabb hullámának akarja láttatni a 
szobor történetét, „érvekkel” próbálta 
meg leleplezni a magyar kormányt.

Egy helyütt ezt írja: „Lukács György 
budapesti szobrát egy Szent István-
szoborra cserélik, ami ugyan ki-
csinységnek tûnik, mégis jól mutatja, 
miféle szellemiséget képvisel az 
»Orbán-rezsim«”. Bizony, kedves Paul, 
ilyen ez az „Orbán-rezsim”. Szent István 
szellemiségét képviseli. Sôt, az orszá-
gunk, a címerünk is ilyen – csakhogy 
ebben nincs semmi új, legföljebb annak, 
aki nem figyeli a mai magyar politikát, 
csak ír róla. A sok hisztis antiszemitázás 
helyett egyszer látogass el hozzánk! 
Naná, hogy most rajtad röhögnek, 
Paul…

Hogy árnyaljam az egykori kom-
munista író, filozófus portréját, ide-
másolok egy rövid idézetet a Kossuth-
díjas Faludy György egyik alig ismert 
munkájából: „Levél Lukács Györgyhöz 
– (…) A marxista tanok bordásfalán/ ki 
tud nálad több testgyakorlatot? / S 
önkritikát ki gyakorol pirongás / nélkül, 
íly unt rutinnal, mint ahogy / te szoktad 
megtagadni önmagad? / Ez nem vád. Én 

Az INDEX már most 
kétharmadot vizional
Az Index Róna Dániel politológus 

mandátumkalkulátora segítségével 
mutatja be miként lehet ismét 
kétharmada a Fidesz-KDNP-nek 2018-
ban.

A Fidesznek akkor lesz kétharmada, ha 
a Jobbikot legalább 19 ÉS a baloldalt is 
legalább 19 százalékponttal elôzi meg. 
Ha a kettôbôl az egyik nem teljesül, 
akkor nincs kétharmad. A 
mandátumbecslés szerint a biztos 
abszolút többséghez 106-ból nagyjából 
67-70 egyéni körzetet kell a Fidesznek 
megnyernie (ez a többi pártra is igaz). A 
mostani kutatások szerint ez egyáltalán 
nem lehetetlen, a Fidesz elônye a 
pártválasztók között minden cégnél 20 
százalék fölött van, a Mediánnál 
januárban 32 százalék volt az elônye a 
baloldallal, 40 a Jobbikkal szemben – 
olvasható az Index cikkében.

Ezek szerint a ballib srácok csupán 
annyit szeretnének elkerülni, hogy ne 
legyen ismét kétharmados Fidesz-
KDNP többség az Országházban.

Ha már ôk sem bíznak az ellenzéki 
gyôzelemben, akkor ki?

azért élek, hogy írjak, / te azért írsz, 
hogy élni hagyjanak. / Jogod van hozzá. 
Az sem bûn, hogy mindig / jólétben 
terpeszkedtél és hogy önzô / vénember 
vagy, ki soha senkiért / nem tettél 
semmit. Nincs is könnyû dolgod, / 
amióta elvtársaid kegyétôl / függ 
állásod, lakásod, kenyered.”

Nehogy már Faludy is antiszemita le-
gyen!

Pilhál György 
(Magyar Idôk)



Gulag-
szindróma
A Gulag megroppantotta a nemzet 

szolidaritását, hitehagyottságot ered-
ményezett, és megkísérelte a szellem 
internálását is

A szindróma tünetcsoportot jelent. 
A Gulag-szindróma azt a lelki és fizi-

kai állapotot mutatja, amelyet legin-
kább a kiszolgáltatottság, az emberi 
méltóság és szabadság teljes lábbal 
tiprása jelez. Jelenti az egész szocialis-
ta világrendszerre jellemzô önkényes 
és csoportos megbélyegzést, fogságba 
vetést, internálást, kényszermunkára 
hurcolást, kitelepítést, legrosszabb 
esetben meggyilkolást. A Gulag kife-
jezés Oroszországból ered, és szimbo-
likusan tartalmazza az egész biroda-
lomban létezô több ezer láger ösz-
szességét. Köztük a koncentrációs, 
kényszermunka-, „átnevelô-” és meg-
semmisítô jellegû táborokat. A Gulag 
Oroszországban és a Szovjetunióban 
jellemzô módon a hatalom megszer-
zéséért, majd késôbb a megtartásáért 
folytatott harc eszköze volt. Politikai 
eszköz és gazdasági vállalkozás is. A 
második világháború után e kiterjedt 
lágervilághoz csatlakoztak a „hadi-
fogoly”táborok, amelyekben a fog-
ságba esett katonákon kívül milliónyi 
német, magyar és más nemzetiségû 
civil is raboskodott.

Magyarországon a Gulag-szindróma 
elsô pillére szorosan összefügg a há-
borús vereséggel, a szovjet meg-
szállással. E tünetcsoport eleme a 
„malenkíj robotra” hurcolás, meg-
bélyegzés, megalázás, kirablás, meg-
erôszakolás, a zsákmányszerzés, a 
bosszú. Ez a nagy keleti birodalom és 
katonáinak egyik „felszabadító telje-
sítménye”. A kommunizmusnak ehhez 
kevés köze volt, de mivel ez a biro-
dalom a kommunista eszmék világ-
uralmát tûzte ki célul – katonai hódí-
tással is.

A Gulag-szindróma másik pillére 
magából a kommunista eszmébôl 
származik. A marxizmus–leninizmus–
sztálinizmus ugyanis nemcsak teljes 
társadalmi osztályok, ellenségesnek 
minôsített csoportok, személyek, de 
egész népek „átnevelését”, „mobilizá-
lását”, kényszermunkára hurcolását, 
áttelepítését vagy megsemmisítését is 
helyénvalónak tekintette és alkal-
mazta. A proletariátus diktatúrája 
(Marx), vagyis a párt terrorja (Lenin–
Sztálin), kulturális forradalma (Mao) 
több tízmilliónyi áldozatot szedett 
világszerte.

A Gulag-szindróma harmadik pillére 
az etnikai elvben fogható meg. Elké-
pesztô embertelenséggel hurcoltak 
lágerekbe magyarokat, lengyeleket, 
litvánokat, telepítettek több ezer ki-
lométerre tatárokat, csecseneket, ko-
reaiakat. A felsorolás végtelennek 
tûnne. Ezzel együtt is a Gulag rab-
jainak többsége orosz nemzetiségû 
volt.

A Gulag a terror jelképe. Lenin dek-
rétuma a vörösterrorról már tartal-
mazta a koncentrációs táborok felállí-
tását. Árulkodóbb egy jelentés 1921-
bôl: „A börtönök túl vannak terhelve, 
de nem burzsujokkal, hanem munká-
sokkal és parasztokkal.” És ez így lesz 
mindvégig, minden kommunista veze-
tésû országban. Ez a legvéresebb pa-
radoxon a világtörténelemben: a pro-
letariátus nevében fenntartott hatal-
mat csak az ellenük (is) fenntartott 
véres terror garantálta. Nincs cini-
kusabb vélemény, mint ami a szovjet 
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kommunista párt kongresszusán el-
hangzott, s aztán érvényesült a gya-
korlatban: „Ha végrehajtjuk a bíróság 
által kiszabott ítéleteket, milliókat 
küldhetünk börtönbe. Ezzel komoly 
fogyasztási megtakarítás érhetô el, az 
elítéltek munkájának általános fel-
használása pedig végsô soron növelné 
a szociális biztonságot.”

A Gulag-szindrómával a magyarság 
a szovjet megszállással együtt szem-
besült. De nemcsak a szovjet katona, 
hanem az árnyékában megjelenô ma-
gyar kommunista révén is. Ez az 
ötödik hadoszlop állította össze a Gu-
lagra hurcolandók listáját, ez gyilkolt 
embereket halomra a kaotikus hely-
zetben (Gyömrô), ez kezdte meg a ha-
talmi leszámolást saját elvtársai kö-
zött már 1945 februárjában (Demény 
Pál), és folytatta 1949-ben (Rajk) és az 
1956-os forradalom után is (Nagy 
Imre). 

A szovjet megszállás árnyékában a 
magyar kommunisták teremtették 
meg a mindennapi fenyegetettség ér-
zését, a félelem és kísértés világát. És 
a magyar Gulagot is. Nem esett 
nehezükre: legtöbben a Szovjetunióból 
érkeztek, magukkal hozva a Gulag-
szindrómát elôidézô politikai gya-
korlatot. Ennek alapja a néppel 
szembeni mély bizalmatlanság, ebbôl 
kifolyólag a terror mindenhatóságába 
vetett hit. Emelkedettebben, hogy a 
világot egyetlen eszme hivatott irányí-
tani, mert az a legmagasabb rendû, ez 
pedig a sajátjuk. Hogy ez a tökéletes 
társadalom jövôbe vetített utópiája, 
ködös prófécia, nem gondolkodtatta el 
ôket. A lényeg a hatalom volt.

A Gulag-szindróma áldozatai a 
„népítéletekben”, oroszországi és ma-
gyarországi lágerekben meggyilkol-
tak, az Andrássy út 60.-ban és más 
ÁVO-bázisokon, a magyar internáló-, 
munka- és megsemmisítô táborokban 
(Recsk) elhunytak, a börtönökben 
meghaltak, a koncepciós perekben, 
forradalom utáni megtorlásokban ha-
lálra ítéltek és kivégzettek. Ugyanide 
kell számolnunk a Csehszlovákiába 
deportált magyarok tízezreit (Szudéta-
vidékre), a Kárpátaljáról elhurcolt 
több tízezernyi magyart, a Bácskában 
legyilkolt magyarokat és a Ro-
mániában a Duna-deltába és egyéb tá-
borokba hurcoltak sokaságát is.

A Gulag-szindróma áldozata a már-
tírok mellett az emigráltak sokasága, a 
félelemben, megaláztatásban, meghu-
nyászkodásban élô több generáció. A 
„kulákok”, földönfutóvá tett parasztok, 
az értelmes munkától megfosztottak, 
a B-listázottak, a tervgazdálkodás 
irracionalitásában felôrlôdôk, a szár-
mazásuk miatt meggyötörtek, kény-
szerlakhelyre hurcoltak. De a kom-
munista Gulag-világ legnagyobb 
áldozata maga a nemzet volt, az a 
morális hanyatlás, amely felerôsítette 
és gerjesztette az emberben meglévô 
olyan tulajdonságokat, mint a gyá-
vaság, önzés, kapzsiság, csalhatatlan-
ság. Amely megroppantotta a nemzet 
szolidaritását. Amely hitehagyottságot 
eredményezett és amely megkísérelte 
az emberi szellem internálását is. Ért 
is el sikereket e téren. Ez az, ami a 
Gulag-szindróma és a kommunizmus 
legmegdöbbentôbb hagyatéka. Jel-
lemzô módon hitet és helytállást 
leginkább a Gulag áldozatainak sor-
sából meríthetünk, azoktól, akik meg 
tudták ôrizni emberi méltóságukat, 
szuverenitásukat az embertelen kö-
rülmények közepette is. Akik hosszú 
évekig számolták a napokat, aztán a 
hónapokat, éveket. Számolták a 

holtakat, remegtek egy tál meleg ká-
sáért, éjjelente dideregve, összeszorí-
tott fogakkal a Himnuszt énekelték, s 
elmulasztottak annyi örömöt, életet. S 
még az az elégtételük sem volt, hogy a 
gazemberek még e világon megbûn-
hôdjenek.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Kedves 
Enyedi 
Ildikó!

Túl az ötvenen, már finoman szólva 
nem sportos létem zenitjén van egy 
önként vállalt ajánlatom Ön számára: 
nyilvánosan térdre ereszkedem Maga 
elôtt, és megcsókolom a kezét, ameny-
nyiben racionálisan és hihetôen elma-
gyarázza, hogy miért tette ezt.

És írom ezt úgy, hogy olvastam már a 
teljesen elkésett és átlátszó magya-
rázkodását is, hogy „nem úgy gondol-
ta”, és nem szerette volna a széthúzást 
erôsíteni. Ez már késô, kedves Ildikó, 
nagyon késô. Valamint hiteltelen. Ez 
nagyjából olyan, mint amikor a cser-
benhagyó gázoló – ügyvédi tanácsra – 
bocsánatot kér az áldozat rokonaitól.

Maga a berlini filmfesztivál díjkiosz-
tóján, valamint azt követôen a német 
közszolgálati rádióban félreérthetet-
lenül kimondta, hogy „néhány éve” 
rosszul érzi magát a hazájában, utálja, 
vacaknak éli meg, születnek itt ugyan 
nagy filmek, de. Igen, itt a „de” talán a 
legfontosabb. 

Kedves Ildikó, tisztázzuk a tényeket: 
tizennyolc év óta egyetlen nagyjáték-
filmet sem készített, csak néhány ki-
sebbet, és végül most, a Testrôl és lé-
lekrôlt, amelyért megkapta az 
Aranymedvét, és amelyet ez a haza és 
– igen! – ez a kormány, amelyre „nem 
tud büszke lenni”, több mint 420 millió 
forinttal támogatott. 

Mit vett el Magától ez a haza, ez a 
kulturális kormányzat, hogy ellenáll-
hatatlan késztetést érzett arra, hogy a 
berlini díjkiosztón és a német köz-
rádióban belerúgjon filmje neves és 
névtelen támogatóiba?

De mielôtt esetleg belekezdene vá-
laszába, egyezzünk meg abban, hogy 
nem nézzük hülyének egymást! Ha 
kérhetném, ne kezdje el sorolni a 
fékeket és ellensúlyokat, a kórházakat 
és a közoktatást, a durvuló közbeszédet 
és a felcsúti stadiont – az összes fel-
színes és csúsztatásoktól terhes bal-
liberális lózunghalmazt. És fôképpen 
ne célozzon rá, hogy a tehetségéért 
kapta ezt a hatalmas összeget, és hogy 
pénzzel nem lehet megvenni a „füg-
getlenségét”.

Ugyanis – csak hogy legyen min 
hörögnie a balliberális kollégáknak – a 
Maga filmje bizonyos fénytörésben 
éppen olyan, mint a felcsúti Makovecz-
stadion vagy éppen az olimpia – lett 
volna. Luxus, számos más kézzel-
foghatóbb dologra lehetett volna köl-
teni, még akár a mûvészet területén is. 
De ez az ország, ez a kormány úgy 
döntött, hogy Maga kapja ezt a civilek 
számára felfoghatatlan mennyiségû 
pénzt – dacára annak, hogy mindenki 
tudta, hogy nem szimpatizál ezzel a 
hatalommal. Mert talán úgy érezték, 
hogy nem lehet a világot kizárólag 
pénzben mérni. És amikor kiderült a 
nagy diadal, a napilapok, még a kor-
mánypártiak is, mind a Maga di-
csôségét zengték.

Árulja el, kedves Ildikó, amikor ott 
állt a berlini rivaldafényben, gondolt-e 
az elmúlt tizennyolc esztendôre. 
Különösképpen „az elmúlt évek” elôtti 
hatra, amikor ebben az országban ut-
cai rendôrrohamok voltak civilek el-
len, amikor konzervatív-nemzeti elkö-
telezettségû alkotó díjat nem kapott, 
ilyen filmre még csak nem is pá-
lyáztak, úgyis felesleges lett volna. És 
gondolt-e arra, hogy Maga sem csi-
nálhatott filmet – mégis akkor hallga-
tott, akkor nem érezte szükségét an-
nak, hogy fájdalmát a világ elé tárja?

Ne tévedjen, kedves Ildikó, senki 
sem akarja megvenni. De pontosan 
illene tudnia, hogy egyetlen alkotmány 
sem rögzíti, hogy Enyedi Ildikónak 
420 millió forintot kell kapnia. Ezt a 
filmalap azoknak az adófizetôknek a 
pénzébôl is adta, akik valószínûleg 
meg sem nézik a filmjét.

És ez így van rendjén. Ám az már 
nagyon nincs rendjén, hogy Maga – 
Nemes Jeles László után – a második, 
aki teljesen stílustalanul abba a kézbe 
köp bele, amelyik támogatta. A kár, 
amit okozott, sokkal nagyobb, mint 
gondolná. Ugyanis nem csupán az 
ország hírnevét rombolta, de otromba 
nyilatkozata óta tele van a világháló az 
olyan hozzászólásokkal, amelyek írói 
közlik, hogy ezek után nem fogják 
megnézni a filmjét (legyen az bár-
milyen jó is), és egyre többekben tuda-
tosul, hogy azt a 420 milliót mi egyébre 
is el lehet költeni. És ez tragédia.

A belvárosi értelmiség szavát kiáltot-
ta világgá, és a lumpenproletárokat 
erôsítette. Bocsánatkérése alig ér va-
lamit, ez a film elszakadt, nincs vágó, 
aki össze tudná ragasztani.

Galsai Dániel
(Magyar Hírlap)

Jó lesz a 
silány is

Azért kíváncsi lennék, hogy történik 
meg. Összeül a multinacionális cég 
igazgatósága, elôttük a gyártási 
részlegrôl beérkezô jelentések kötege, 
belepillantanak és bólogatnak? 
Ausztriába, Németországba mehet a 
minôségi, a szemét meg jó lesz a 
magyaroknak, szlovákoknak? Vagy 
szavaznak is róla? Azután vigyorogva 
elköltik az értekezletre felszolgált jó 
minôségû szendvicsebédjüket? Nagy 
talány…

Amit ez idáig csak sejtettünk, esetleg 
Nyugat-Európában járva tapasztaltuk, 
de nem nagyon hittük – valósággá 
vált! 

Kiderült, hogy számos élelmiszer-
feldolgozó multinacionális cég ugyan-
azon a néven futó termékeit silányabb 
minôségben hozza forgalomba Kelet-
Európában, mint például Ausztriában. 
Persze aki errôl ez idáig beszélt, arra 
hamar rásütötték, hogy összeesküvés-
elméletek rabja, esetleg eszetlen 
unióellenességgel vagy ostoba, mell-
döngetô nacionalizmussal vádolták 
meg.

Most viszont bebizonyosodott. Meg-
mérték, megvizsgálták és beigazoló-
dott, hogy számos élelmiszeripari ter-
méket sokszor magasabb 
cukortartalommal vagy silányabb 
összetevôkkel, esetleg rosszabb állag-
gal, illattal, aromával hoznak forga-
lomba a multik Magyarországon, mint 
például Ausztriában. A nagy kérdés 
pedig még elôttünk áll. Vajon milyen 
élelmiszertermékeket kell még meg-
vizsgálni, milyen országokéval kell 

még összehasonlítani, hogy teljes 
képet kapjunk?

Persze megérkezett néhány gyártó 
cáfolata, amelyek közt van nevetséges, 
hihetetlen vagy éppen alig elfogadható, 
vitatható érvelés. Többen azt állítják, 
hogy az állag és az aroma romlását 
okozhatja a nem megfelelô szállítás, 
vagy a tárolás is… Érdekes, hogy 
ezeket a cáfolatokat a 444.hu gyûjtötte 
egy csokorba, mintha ezzel az egész 
ügyet el lehetne intézni. Pedig nem 
lehet! Mert volt olyan termék, leves-
por például, ahol a súly is kisebb volt; 
vagy olyan üdítô, édesség, amelynek 
magasabb volt a cukortartalma; de az 
is elôfordult, hogy bizonyíthatóan 
másfajta édesítôszert használtak a 
gyártás során. Azt azért senki nem 
gondolhatja komolyan, még a liberális 
portál mindent tudó újságírója sem, 
hogy netalán a rossz magyar útviszo-
nyok miatt csökkent a nettó tömeg 
vagy növekedett a cukortartalom.

Arra is kíváncsi lennék, hogy vajon a 
liberális hírportál újságírói komolyan 
gondolják-e azt, hogy egy-két valóban 
szubjektív megítélés – vagy megen-
gedve, hogy néhány termék állaga 
tényleg a szállítás során változott meg 
– alapján valóban figyelmen kívül 
lehetne azt a tényt hagyni, hogy a 
legtöbb áru esetében tényszerûen más 
volt az összetétel? De felteszem a 
444.hu újságíróinak is meg kell 
valamibôl élni.

Az ügynek azonban van egy sokkal 
mélyebb olvasata is. Hisz az egész 
felháborító eset annak az elméletnek 
az igazolására is szolgál, hogy a rend-
szerváltáskor lezajlott privatizáció 
során, a külföldi tôke által folytatott 
felvásárlás mögött nem csupán a 
munkahelyteremtés szándéka állt, ha-
nem piacszerzés és a hazai kon-
kurencia tönkretétele is, amihez ké-
sôbb az uniós csatlakozás még 
ideálisabb közeget biztosított. Persze 
ebbôl még nem lehet teljes mértékben 
levonni a gazdasági integráció he-
lyességének vagy elhibázott módjának 
a konzekvenciáit, de azt sem jelenti, 
hogy szemet kellene hunynunk felette, 
mert az egyéb uniós támogatások 
sikere eltakarná mindezt.

Harcolni kell jogi úton, beszélni kell a 
morális oldaláról, és mint vásárlók is 
tehetünk ellene, nem szabad engedni, 
hogy másodrendû európaiként kezel-
jenek minket. És lehetôleg vegyük a 
hazait!

Nagy Ervin
(Magyar Hírlap)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.
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Rendkívüli kormányfôi csúcstalálko-
zón foglalkozik majd a négy visegrádi 
ország --- Csehország, Lengyelország, 
Magyarország, Szlovákia --- azzal a 
problémával, hogy a nagy nemzetközi 
cégek eltérô összetételben és minôség-
ben forgalmazzák azonos márkájú 
élelmiszertermékeiket Nyugat-, illet-
ve Kelet-Európában --- jelentette be 
Robert Fico szlovák miniszterelnök 
csütörtöki pozsonyi sajtóértekezletén.

A TASR szlovák közszolgálati hírügy-
nökség jelentése szerint Robert Fico 
azt mondta: a visegrádi négyek fel-
szólítják az Európai Bizottságot, hogy 
haladéktalanul foganatosítson intézke-
déseket, amelyek meggátolnák ennek 
a gyakorlatnak a folytatását.

A csúcstalálkozót a cseh közszolgálati 
hírtelevízió (CT24) szerint Pozsony 
kezdeményezte, és a közeli napokban 
kerül sor rá Lengyelországban, amely 
jelenleg a V4 soros elnöki tisztségét 
ellátja. A találkozó pontos helyszíne és 
idôpontja még egyeztetések témája.

--- Elfogadhatatlan, hogy a nemzetek 
feletti társaságok a posztkommunista 
országokba olyan termékeket szállítsa-
nak, amelyek minôsége gyengébb, 
mint azoké, amelyeket azonos csoma-
golásban Nyugat-Európa üzleteinek 
pultjain találhatunk --- szögezte le 
Robert Fico.

--- Követelni fogjuk az Európai Bizott-
ságtól, hogy minél rövidebb idôn belül 
olyan törvénymódosításokat fogadjon 
el, amelyek lehetetlenné teszik az 
említett gyakorlatot, amely megalázza 
Szlovákia, Magyarország, Lengyelor-
szág és Csehország állampolgárait --- 
hangsúlyozta a szlovák kormányfô. 
Szerinte a megoldási lehetôségek 
egyike az is, hogy a gyártók az érintett 
termékeiket más néven fogják forgal-
mazni Nyugaton és más néven Kele-
ten.

Robert Fico nem zárta ki, hogy szük-
ség esetén a szlovák kormány az euró-
pai polgári kezdeményezés eszközéhez 
is folyamodhat ebben a kérdésben. Ha 
ezt több országból legalább egymillió 
állampolgár támogatná, az Európai Bi-

zottságnak kötelezôen foglalkoznia 
kellene a témával.

Amennyiben a mai helyzet rövid idôn 
belül nem változik, Pozsony kész vá-
laszintézkedéseket hozni.

--- A vita lényege lehet például az, 
hogyha Brüsszel ebben az elvi ügyben 
nem hajlandó támogatni bennünket ... 
akkor mi Szlovákiában hozunk egy 
olyan belsô elôírást, miszerint például 
minden közétkeztetési hálózatba ke-
rülô élelmiszer mondjuk kizárólag 
Szlovákiából származhat.

Nagy örömmel megyünk perre eb-
ben az Európai Bizottsággal --- fejtette 
ki Fico.

Szlovák szakértôk korábban sajtóban 
közölt álláspontja szerint egy ilyen in-
tézkedés jelenleg nagy valószínûséggel 
sértené az európai uniós jogot.

Szlovákiában a közelmúltban hozták 
nyilvánosságra azoknak a laboratóri-
umi teszteknek az eredményeit, ame-
lyekben a nemzetközi üzletláncok 
Szlovákiában, illetve Ausztriában for-
galmazott azonos élelmiszertermékei-
ket elemezték és hasonlították össze.

A több mint kéttucatnyi termék mi-
nôsége Ausztriában magasabb és jobb 
volt mint Szlovákiában, ez elsôsorban 
az üdítôkre, a hústermékekre, a teákra 
vagy a fûszerekre vonatkozik. Két 
nemzetközi cég tiltakozott a nyilvános-
ságra hozott adatok ellen, mert szerin-
tük a tesztek módszertana hibás volt.

Hasonló összehasonlításokat végez-
tek korábban a csehek is, amelyekbôl 
az derült ki, hogy ugyanazon termékek 
minôsége általában jobb Németország-
ban és Ausztriában mint Csehország-
ban.A problémára a cseh és a magyar 
politikusok is felhívták a figyelmet, és 
hangsúlyozták, hogy szükségesnek 
tartják annak haladéktalan megoldá-
sát.

* * *
A nôk esetében 3-5 évvel, a férfiaknál 

2-6 évvel élnek tovább a 2030-ban 
születettek a 2010-ben születettekhez 
képest az OECD országokban. A leg-
hosszabb élettartam a dél-koreaiakra 

vár, itt az átlagos várható élettartam 
90 év fölé emelkedhet a nôk körében. 
Európában a franciák, a spanyolok és 
a svájciak közelíthetik meg a 90-es 
szintet, derül ki brit és amerikai orvo-
sok legújabb kutatásaiból, amelyek az 
ENSZ adataira épülnek. A magyar 
nôknél 82 évre, a férfiaknál 78 évre 
becsülik a várható élettartamot 2010-
ez képest jelentôsen emelkedhet a 
várható élettartam 2030-ra a Gazda-
sági Együttmûködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) országaiban a The 
Lancet orvosi folyóiratban közölt brit-
amerikai tudományos kutatás alapján.

A brit Orvosi Kutatói Tanács (MRC) 
és az amerikai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EPA) orvosai egy 21 
szempontot figyelembe vevô modell, 
valamint az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének (WHO) születési 
és halálozási adataiból kiindulva foly-
tattak kutatómunkát a fejlettebb or-
szágokban várható egészségügyi fo-
lyamatokról.

A több évig tartó kutatások eredmé-
nyét közölték most. Eszerint Magyar-
ország tekintetében a nôk körében 3-4 
évvel emelkedhet az élettartam a 
2010-ben, illetve a 2030-ban születtek 
esélyeit összevetve, vagyis a jelenlegi 
78,7 év körülbelül 82-re növekedhet.

A magyar férfiaknál ennél jóval na-
gyobb emelkedés következhet be, ami 
elérheti a hat évet is a tanulmány 
szerint.

A magyar férfiak jelenlegi élettarta-
ma 71,6 év, ami kifejezetten alacsony 
az uniós átlagot nézve, a kutatások sze-
rint azonban épp nálunk következhet 
be a legnagyobb léptékû fejlôdés, a 
várható élettartam így megközelítheti 
a 78 évet.

A tanulmány alapján a várható élet-
tartam listáját a nôk esetében Dél-
Korea vezeti 90,6 évvel, Franciaország 
a második (88,6 év), Japán pedig a 
harmadik helyen áll (88,6 év).

A férfiak körében szintén a dél-koreai 
mutatók a legjobbak (84,1 év), de 
Ausztrália, Új-Zéland, Svájc, Kanada 
és Hollandia lakossága is hosszú élet-
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A königgrazi csata
A magyar középiskolákban eddig 

elég kevés szó esett a történelem órá-
kon a königgrazi csatáról (1866) és 
annak világtörténelmi fontosságáról. 
Nálunk ez a csata a habsburgi abszo-
lutizmus meggyengülését, az azt kö-
vetô kiegyezést (1867), és a kettôs 
Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttét 
jelentette.

Igy sokakat meglephet az, hogy az 
amerikai történész Gregory Aldrete 
professzor „The Great Courses” elôa-
dás sorozatban a königgrazi csatát a 
világtörténelem döntô, meghatározó 
küzdelmei közé sorolta.

Porosz részrôl két vezetô személyiség 
emelkedik ki: a politikai vonalon Otto 
von Bismarck, a katonai vezetésben 
Helmuth von Moltke.

A 19. század közepétôl kezdve Bis-
marck a német földek egyesülését 
sürgette, és 1862-ben úgy vélekedett, 
hogy ezt a célt nem szónoklatokkal és 
parlamenti szavazásokkal lehet meg-
valósitani, hanem csak vassal és vér-
rel.

De ahogy ez a történelem során nem 
egyszer elôfordult, az Ausztria ellen 
vívott porosz háború kimenetele 
mindössze egy órán múlt. Ha egy po-
rosz tábornok egy órával késôbb érke-

zik a csatatérre, akkor ez az összecsa-
pás látványos Habsburg gyôzedelem-
mel végzôdött volna. Évekkel késôbb 
egy császári tanácsos megjegyezte: 
Kancellár uram, ha egy tábornok ki-
csit késik,akkor önt mint gazembert 
emlegetnék.

Katonai szempontból von Moltke 
szervezô képessége, tehetséges jól ki-
képzett vezérkara, a vasutak és teleg-
ráf használata, és modern puskákkal 
felszerelt gyalogsága felûlmulta a 
Habsburg hadsereg színvonalát. A 
porosz, már nem csôre töltött puskák-
ból percenként öt töltényt lehetett 
kilôni, míg a Habsburg gyalogos 
fegyverébôl csak egyet.

A Habsburg csapatok fôvezére Lud-
wig von Benedek nem volt képes 
olyan teljesítményt produkálni ami 
egy nagy skálájú hadmûveletek meg-
szervezéséhez és végrehajtásához volt 
szükséges.

Amíg von Moltke nagy figyelmet for-
dított az elôkészületekhez, elég rugal-
mas volt ahhoz, hogy szerinte minden 
katonai terv csak addig használható 
ameddig az elsô ellenséget meg nem 
pillantjuk.

A königgratzi csata elvesztésében 
nagy szerepet játszott, hogy Benedek 
nem ragadta meg az alkalmat és nem 

indított ellentámadást a már-már 
megtört porosz csapatok ellen, pedig 
ezt tanácsolta vezérkara is.

A vesztes csata után a porosz csapa-
tok nem üldözték a menekülô Habs-
burg seregeket, ami a Ferenc József 
vezette birodalom széteséséhez veze-
tett volna. Ezt Bismarck ellenezte 
mert hosszú távon úgy látta, hogy a 
Habsburg monarchia a jövôben az 
egyesült Németország szövetségese 
lesz majd.

Röviddel Königgratz után Ferenc Jó-
zsef békét kért. 1870-ben Poroszország 
vezette német területekbôl lett a bis-
marcki álom beteljesülése. A Francia-
Német háború (1870) Franciaország 
csúfos vereségével zárult (a francia 
császár is fogságba esett). Akkor egész 
Európában megkondultak a vészha-
rangok.

A porosz-osztrák háború után Ludwig 
Benedeket tették a vereség felelôsévé. 
A hadsereg élérôl leváltották, hadi-
törvényszék elé állították. De az ural-
kodó személyes utasítására megszün-
tették ellene a vizsgálatot.

A königgratzi csata az elsô és máso-
dik világháború, nácizmus és bolseviz-
mus kezdôpontjának is nevezhetô.

Kroyherr Frigyes
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tartamra, átlagosan 84 évre készülhet 
fel.

Európában a legrosszabb mutatókat 
Szerbiának, Macedóniának, Görögor-
szágnak és Bulgáriának jósolják a ku-
tatók.

A tanulmány szerint a férfiak és a 
nôk várható élettartama közti különb-
ségek is várhatóan közeledni fognak.

Az eredmények szerint a férfiak élet-
tartama növekedésének valószínûsége 
legalább 85 százalékos, a nôk esetében 
65 százalékos.

Az eredmény a szerzôk szerint azért 
is meglepô, mert egyes szakértôk még 
2000-es évek elején is úgy vélték, hogy 
a 90 éves határ átlépése egyszerûen 
lehetetlen.

Az, hogy a vizsgált országokban a nôk 
magasabb kort érnek meg, mint a fér-
fiak, fôként annak köszönhetô, hogy a 
férfiak ezekben az országokban gyak-
rabban szenvednek halálos sérüléseket 
és gyakran élnek olyan káros szoká-
sokkal, mint a dohányzás, amely jelen-
tôsen növeli a tüdôrák és a szív- és 
érrendszeri megbetegedések kockáza-
tát.

A listán nem szerepel elôkelô helyen 
az Egyesült Államok az elhízás, a 
diabétesz és az érrendszeri betegségek 
miatt, valamint azért, mert a társada-
lombiztosítás kevesebb embert érhet 
el, és tovább növekedik a társadalmi 
egyenlôtlenség.

Az élettartam növekedése nyilván-
valóan elôtérbe helyezi a társadalom-
biztosítási és nyugdíjrendszerek átala-
kítását, a nyugdíjkorhatár emelését, 
és az egészségügyre fordított pénzek 
növelését.

* * *
A Los Angeles-i autósok vesztegeltek 

az utakon legtöbbet torlódások miatt 
2016-ban: fejenként 104 órát ültek du-
gókban.

Az Inrix közlekedési elemzô társaság 
szerint a második helyen Moszkva áll, 
ahol tavaly 91 órát, míg a bronzérmes 
New Yorkban 89 órát veszítettek az 
idejükbôl az emberek a torlódások mi-
att.

A lista negyedik helyén végzett San 
Franciscóban 82, a kolumbiai Bogotá-
ban 79, a brazíliai Sao Paulóban 77, 
Londonban 73, az oroszországi Mag-
nyitogorszkban 71, Atlantában 70, Pá-
rizsban 65 órát töltöttek tavaly az em-
berek dugókban. Budapest 312. a 
világranglistán, a magyar fôvárosban 
tavaly 22,6 órát ültek dugókban az 
autósok.

Az öt kontinens 38 országának 1064 
városát –-- Japánra és Kínára vonat-
kozóan nincsenek adatok --– rangsoroló 
tanulmány szerint az amerikaiak 
évente átlagosan 42 órát veszítenek 
idejükbôl a csúcsforgalmi dugók mi-
att.

Az Inrix szerint az elpazarolt üzem-

anyagot és idôt nézve, a dugóban ülés 
tavaly 1400 dollárjába (406 ezer forint) 
került egy átlagos amerikai autósnak 
és csaknem 300 milliárd dollárjába a 
világ összes autósának.

* * *
Ötszáz amerikai katona érkezett Ro-

mánia Fekete-tengeri kikötôjébe harc-
kocsikkal és más felszerelésekkel a 
NATO délkelet-európai szárnyának 
megerôsítése keretében.

A bukaresti amerikai nagykövetség 
közölte, hogy a „Harcoló Sasok” nevû 
elsô zászlóalj, a nyolcadik gyalogezred 
Románia keleti részén, a Fekete-ten-
gerhez közeli Mihail Kogalniceanu lé-
gi támaszponton fog állomásozni, ro-
tációs alapon.
Hans G. Klemm amerikai nagykövet 

azt mondta, a katonák telepítése azt 
mutatja, hogy az amerikai-román stra-
tégiai partnerség szavakban és tet-
tekben is erôs.

Az amerikai katonák jelenléte az 
amerikai „képesség kiterjesztése” a 
béke és a biztonság megôrzésére Eu-
rópa délkeleti részében és a Fekete-
tengeri régióban.

A NATO-nak azt követôen romlott 
meg a viszonya Moszkvával, hogy 
Oroszország elcsatolta Ukrajnától a 
Krím-félszigetet és támogatta az 
oroszbarát lázadást. A NATO azóta 
fokozta hadgyakorlatinak számát Ke-
let-Európában, hogy megnyugtassa 

szövetségeseit.
* * *

Az adatot közlô Oxfam jótékonysági 
szervezet szerint óriásira tágult a gaz-
dagok és szegények közötti szakadék.

Az Oxfam most kiadott elemzésének 
megjelenése egybeesik a svájci Da-
vosban megnyílt idei Világgazdasági 
Fórummal, amelyen a világ számos 
politikai és gazdagsági vezetôje gyûlik 
össze tanácskozni. „Obszcenitás, hogy 
annyi gazdagság összpontosul ilyen 
kevés kézben, amikor a Földön minden 
tizedik ember naponta kevesebb mint 
2 dollárból él” --- jelentette ki Winnie
Byanyima, az Oxfam egyik igazgatója, 
és hangsúlyozta, hogy az egyenlôt-
lenség aláássa a demokráciát.

A brit szabadpiaci agytröszt, az Insti-
tute of Economic Affairs igazgatója, 
Mark Littlewood ugyanakkor bírálta 
a jótékonysági szervezetet: „szegény-
ségellenes jótékonysági szervezet lé-
tére az Oxfam túlságosan is sokat 
foglalkozik a gazdagokkal”. Ehelyett 
inkább a gazdasági növekedésre kel-
lene koncentrálniuk, mert csak az se-
gíthet eltörölni a mélyszegénységet.
Ben Southwood, az Adam Smith 

Intézet kutatási igazgatója is azt hang-
súlyozta, hogy valójában nem a világ 
gazdagjainak vagyona számít, hanem 
a szegények boldogulása, amelyben 
viszont évrôl évre javulás tapasztal-
ható. „Az Oxfam gazdagsági statiszti-
kája évrôl évre félrevezet minket. Az 
adat helyes --- a Credit Suisse-tôl 
származik ---, ám annak tálalása nem” 
--- mondta Southwood.
Katy Wright, az Oxfam külsô kap-

csolatokkal foglalkozó vezetôje szerint 
viszont a jelentés hasznos, mert kihí-
vást jelent a politikai és gazdasági elit 
számára. „Nincsenek illúzióink afelôl, 
hogy Davosban csupán beszélgetés 
zajlik a világ elitjének tagjai között, 
nem születnek érdemleges döntések, 
mi azonban megpróbáljuk ezt a fó-
kuszt kihasználni” --- tette hozzá.

A statisztikai adatok szerint a világ 
leggazdagabb nyolc embere akkora 
vagyon fölött rendelkezik, mint a Föld 
szegényebb feléhez tartozó 3,6 milliárd 
ember.

A legnagyobb vagyona nettó 75 milli-
árd dollárral a Microsoft társalapító-
jának, Bill Gatesnek van.

Ôt a spanyol Amancio Ortega, az 
Inditex divatcég alapítója követi a sor-
ban 67 milliárd dollárral, a harmadik 
Warren Buffett, a Berkshire Hatha-
way legnagyobb részvényese 60,8 
milliárddal, a negyedik a mexikói Car-
los Slim Helu, a Grupo Carso tulaj-
donosa 50 milliárd dollárral, az Ama-
zon alapítója és vezetôje, Jeff Bezos 
45,2 milliárd dollárral az ötödik, a 
Facebook társalapítója és vezetôje, 
Mark Zuckerberg 44,6 milliárddal a 
hatodik,
Larry Ellison, az Oracle társalapítója 

és vezetôje 43,6 milliárddal a hetedik 
és nyolcadikként Michael Bloom-berg, 
a Bloomberg LP tulajdonosa zárja a 
sort nettó 40 milliárd dolláros vagyon-
nal.
Wright Donald Trump megvá-

lasztására és a brexitre utalva arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági 
egyenlôtlenség a politikai életben is 
polarizációhoz vezet.

Az emberek dühösek és alternatívákat 
szeretnének. Úgy érzik, hátrahagyták 
ôket, hiába dolgoztak keményen, nem 
jut nekik országuk gazdasági növeke-
désébôl”.

Az Oxfam „humánusabb gazdaság” 
megvalósítását sürgette, és felszólí-
totta a kormányokat, hogy szabjanak 
határt a vezetôi fizetéseknek, gátolják 
meg az adóelkerülést és jobban adóz-
tassák meg a gazdagokat. A szervezet 
a gazdasági vezetôket is rászorítaná, 
hogy vegyék ki arányos részüket az 
adózásból, a vállalatokat pedig sür-
gette, hogy adjanak a megélhetésre 
elegendô fizetést az alkalmazottaik-
nak.

Az Oxfam az elmúlt négy évben ha-
sonló jelentéseket publikált. A 2016-os 
beszámolója szerint a világ 62 leg-
gazdagabbjának volt akkora vagyona, 
mint a világ szegényebb felének. Idén 
azért csökkent a szám mindössze a 
nyolc leggazdagabb listájára, mert a 
jótékonysági szervezet pontosabb ada-
tok birtokába jutott.

Az Oxfam megállapítása szerint a vi-
lág leggazdagabb 1 százalékának va-
gyona összességében nagyobb, mint a 
világon élô többi ember teljes vagyo-
na.

A BBC News beszámolója emlékez-
tetett rá, hogy a nyolc leggazdagabb 
között is van, aki több tízmilliárd dol-
lárt fordított adományokra személyes 
vagyonából. Bill Gates és felesége, 
Melinda 2000-ben állított fel egy ma-
gánalapítványt, amelyben több mint 
44 milliárd dollárt helyeztek el. 2015-
ben pedig Mark Zuckerberg és fe-
lesége, Priscilla Chan jelentette be, 
hogy életük során nettó vagyonuk 99 
százalékát fogják eladományozni, azaz 
mintegy 45 milliárd dollárt.

Az Oxfam jelentésének adatai a For-
bes és a Credit Suisse által évente ki-
adott globális gazdagságról szóló sta-
tisztikán alapulnak.

A felmérés az egyes személyek tu-
lajdonát, vagyontárgyait, az ingatla-
nokat, földet veszi figyelembe az adós-
ságok levonásával, és nem számítja 
bele a jövedelmet. A szervezet jelen-
tésének módszertanát kritikák is érik, 
mivel a felállított kritériumrendszer 
szerint például azokat a diákokat is a 
szegényekhez sorolják, akinek egye-
lôre nagy adósságai vannak, ám a jö-
vôben fényesek a kilátásaik a magas 
fizetésre.

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au



Visszalép a 2024-es budapesti 
olimpiai pályázattól Magyarország 
-– erre jutott találkozóján a miniszter-
elnök, a fôpolgármester és a Magyar 
Olimpiai Bizottság vezetôje. A döntést 
azzal indokolták, hogy a pályázat sú-
lyos presztízsveszteség lenne az or-
szágnak, miután megszûnt a kandidá-
lás mögötti korábbi konszenzus. 
Magyarország nem tarthat fenn elhú-
zódó, az egyetértés hiánya miatt eleve 
vereségre ítélt pályázatot.
Orbán Viktor miniszterelnök, 

Tarlós István fôpolgármester és 
Borkai Zsolt MOB-elnök szerint a 
legjobb döntés, ha a fôváros és a 
MOB visszalép a pályázattól. A kor-
mány ülésén határozatba is foglalta 
erre vonatkozó javaslatát. Ez azt is 
tartalmazza: „az elmúlt hónapokban a 
korábban létrejött egység felbomlott, 
az olimpia ügye nemzeti ügybôl párt-
üggyé vált. Ezért a felelôsség a koráb-
bi döntésükbôl kihátráló ellenzéki 
pártokat terheli.” Tarlós István fôpol-
gármester azt közölte: a pályázat visz-
szavonásáról szóló határozati javasla-
tot terjeszt a Fôvárosi Közgyûlés elé, a 
döntést a jövô hét elején rendkívüli 
ülésen hozhatja meg a testület.
Kósa Lajos, a Fidesz országgyûlési 

frakcióvezetôje a párt elnökségének 
nevében nyilatkozva azt mondta, az 
ellenzék többször is hazudott minden-
kinek az olimpiarendezés ügyében. A 
politikus szerint ezzel a nyilvánvaló 
cél az volt, hogy akár árulás révén is 
egy súlyos nemzetközi presztízsvesz-
teségbe hajszolják bele a fôvárost és 
az országot.

A Fôvárosi Közgyûlés ülésén Kocsis 
Máté (Fidesz–KDNP) tanácsnok, jó-
zsefvárosi polgármester javaslatára 
határozatban megállapította, hogy a 
2024-es budapesti olimpiai pályázat 
mögött eddig fennállt nemzeti egység 
és konszenzus felbomlott, amelyért 
azokat a pártokat és politikusokat ter-
heli felelôsség, amelyek, illetve akik a 
korábbi években támogatták az olim-
piarendezést, „de most alkalmi politi-
kai haszonszerzés reményében koráb-
bi véleményükkel szembefordultak, 
ezzel felszámolták a korábban fennállt 
politikai konszenzust, és elárulták a 
budapesti olimpia ügyét”. Az ellenzéki 
pártok szerint a rendezést a kormány 
sodorta veszélybe azzal, hogy nem biz-
tosított garanciát a korrupció megelô-
zésére és nem folytatott társadalmi 
párbeszédet a rendezésrôl.

Tarlós István fôpolgármester a vita 
zárszavában úgy foglalt állást, hogy 
nem az olimpiai pályázat ellen aláírást 
gyûjtô Momentum Mozgalmat kell hi-
báztatni, hanem az álláspontjukat 
megváltoztató ellenzéki pártokat. A 
fôpolgármester elgondolkodtatónak 
nevezte, hogy a most a népszavazás 
pártján álló ellenzéki képviselôk még 
csak fel sem vetették az emberek 
véleményének megkérdezését, ami-
kor hatalmon voltak.

Felidézte, hogy az elmúlt másfél évti-
zedben azok, akik most az ötkarikás 
játékok elleni népszavazás mögé beáll-
tak, számos nyilatkozatban, sôt szava-
zatukkal támogatták a mielôbbi buda-
pesti olimpiarendezést. A képviselôk 
nem támogatták Horváth Csaba 
(MSZP) elôterjesztését, amely soron 
kívüli népszavazást írt volna ki az ügy-
ben.
Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai 

pályázat vezetôje a vitát megelôzôen 
kijelentette: összefogás és egység nél-
kül nem lenne esély arra, hogy Buda-
pest elnyerhesse a 2024-es játékok 
megrendezését.

Gyáva húzásnak tartja a Momentum 
Mozgalom, hogy a 2024-es budapesti 
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olimpiai pályázat visszavonását java-
solja a magyar kormány és a fôváros 
vezetése. Sajtóreferensük az Indexnek 
úgy fogalmazott: a kormány elvette a 
lehetôséget az állampolgároktól, hogy 
a kérdésrôl szavazhassanak. Papp 
Gergô szerint a pályázat visszavonása 
hatalomtechnikai döntés, amivel a 
kormány el akarja kerülni, hogy el-
bukjon egy népszavazást.

Az Együtt közleményben reagált, 
eszerint az olimpia visszavonása a 
magyar emberek gyôzelme: a párt a 
kezdetektôl fogva ellenzi a budapesti 
rendezést. Az LMP szerint az olimpiai 
pályázat visszavonásával sokat nyert 
Magyarország. A párt egyedüliként 
mondott nemet a pályázatra már a 
kezdetekkor, és azóta azon az álláspon-
ton volt, hogy Magyarországon elôször 
sokkal inkább az egészségügyre, az 
oktatásra, a bérekre és a vidék felzár-
kóztatására kellene költeni.

Felnôni az olimpia 
méltóságához!!

Annak ellenére, hogy az általam is 
negatívumnak tartott kishitûség, fé-
lelem gyôzött, mégis örvendek, hogy a 
felelôs döntéshozóknak volt bátorsága 
feladni egy idôre az Olimpia álmát!  Az 
ország politikusainak bölcsességét di-
csérem, mert, bármennyire fájdalmas 
is ez a döntés, --- s ezt mindenkinek 
tudnia kell --- az olimpiánál nagyobb 
érték mellett döntöttek az államférfiak, 
a nemzet egysége, integritása  mellett! 
Minden bölcs emberrel együtt vallom, 
hogy az ország nagyjainak ma nem a 
stadionokban kell diadalmasan a zász-
lót magasba emelni, hanem a családja-
inkban, falvainkban, városainkban 
kell a pozitív gondolkodást, élet igenlô, 
jókedvû, vidám, szolidáris  szemléletet 
gyôzelemre vinni! Nekünk nem le-
gyôznünk kell egymást, hanem meg-
gyôznünk mindenkit arról, hogy ösz-
szefogással, szorgalmas tanulással, 
becsületes munkával, a dobogó legma-
gasabb fokára állhatunk! S ha ez így 
lesz akkor ma nem egy szép álom hul-
lott a porba, hanem egy még szebb 
álom született!!

Sokan mondják, harsogják, hogy nem 
érdemes tanulni, diplomát szerezni, 
nem érdemes családot alapítani, gyer-
meket vállalni, nem érdemes vállalko-
zásba kezdeni, sportolni, olimpiát 
szervezni! Nem szeretnék velük vitá-
ba szállni, én csak konok kitartással 
azt mondom, hogy jó dolog élni, jó 
dolog jónak lenni, a feladatainkat dia-
dalra vinni! Ahogyan jó, a forró nyár-
ban a hegyi tó kristálytiszta vizében 
megfürödni, vagy az árnyékban bará-
tokkal egy hideg sör mellé leülni, 
ugyanúgy jó nyitott szemmel álmodni, 
bátor terveket szôni, akár csupasz 
testtel nekifeszülni a haladásunkat 
visszafogó falaknak, puszta kézzel is 
legyôzni a szárnyalásunkat porba rán-
tó korlátokat! Sokkal jobb élni, küz-
deni, új világokat meghódítani, mind a 
kispadon ülni és blazir cinizmussal 
másokat kommentálni! 

Egy életünk van! Az olimpiát meghir-
detô ôsi görögökkel vallom, az egyet-
len emberhez méltó célt: múld felül 
önmagad! Mind keresztény ember, Is-
tenre figyelve tudom, hogy a teremtés 
hajnalán, még a bûnbeesés elôtt Iste-
nünk egyetlen parancsot adott: Szapo-
rodjatok  sokasodjatok, és hajtsátok 
uralmatok alá a földet! Épp ezért val-
lom, hogy az olimpiánál nagyobb cél 
ma, meggyôzni a fiataljainkat, hogy 
merjenek élni, álmodni, küzdeni és 
gyôzni! Egy kedves lánynak, botladozó 
rímekkel verset írni, akár más kert-
jébôl is virágot vinni, pironkodva, da-

Budapest visszavonja

dogva szerelmet vallani, jó, csodálatos! 
Családot alapítani, kacagó, aranyos 
gyermekeknek életet adni, kitartó tü-
relemmel ôket felnevelni, mindenre 
mi számunkra fontos, szépen, nyugod-
tan megtanítani, gyönyörû, emberhez 
méltó feladat!  Gyermekeinkkel  meg-
értetni, hogy fürkészni a világ titkait, 
lépésrôl --- lépésre bebarangolva fel-
fedezni annak minden zugát, szegletét, 
egyszóval tanulni és általa lassan bölcs 
emberé válni jó dolog! Értessük meg 
kortársainkkal, ahogyan a vadász szá-
mára a zsákmány nem csak élelem, 
hanem trófea is, a bölcs, kitartó mun-
ka, nem csak megélhetés, hanem bol-
dogságot jelentô élet, ajándék, áldás 
is! Igen, az emberiség kínzó kérdéseire 
a válasz, a te vállalkozásod legyen! 
Bízzál Teremtôdben aki jó pedagó-
gus, és erôdet meghaladó feladatot 
nem bíz rád! Van megoldás, jó test-
vérekként együtt haladva, kacagva, 
imádkozva, dolgozva lassan felnö-
vünk oda, hogy Kárpát medence 
nagy családunk otthona lesz, s 
akkor majd mindannyiunk örömé-
re, az olimpiai játékokat meg-
rendezhetjük!  Mert az Olimpia egy 
ünnep, a világot és önmagát meg-
hódító, szeretetben kiteljesedô em-
ber diadalmas ünnepe!!

Bizalommal, Csaba t. 

Egész héten vívódtam, hogy a Bécsi 
Napló estjére, vagy Szakolczay Lajos 
barátom könyvbemutatójára menjek-
e csütörtökön este 6-ra, mert sajnos 
egyidejûleg zajlott mindkettô. Szerdán 
este aztán úgy letaglózott az olimpia 
ügyében született döntés, ami politi-
kailag lehet, hogy korrekt volt, de én 
megemészteni nem tudom. Másnap 
sem tudtam magamhoz térni, ki sem 
léptem a szobámból, csak emésztôdtem 
magamban: „Csütörtököt mondtam.” 
Biztos, hogy nem vagyok ebben egye-
dül, hiszen megint egy sorskérdésünk 
került a szemétdombra. Merjünk-e 
magyarok lenni, merjünk-e magyar 
álmokat szôni, vagy maradjunk gödör-
ben, ahova belöktek? Még szent 
emberünk, Böjte Csaba testvér sem 
tudott megvígasztalni velem is meg-
osztott béketûrô gondolataival, amit 
eddig mindíg megnyugvással fogad-
tam. Ô nem élte át, amit a mi nem-
zedékünk. Ezért nem is érzi ma azt, 

amit egy letiport, megalázott, megbé-
lyegzett, megcsonkított, szétszórt kis 
nemzet tagjai éreztek akkor- határon 
innen és túl-, amikor a népek kiemelt 
világversenyén sportoló vitézeink 
helytálltak értünk. Gyakran kerültek 
ki gyôztesen a küzdelmekbôl, a ma-
gyar lobogót elsôként húzták föl Lon-
donban, Helsinkiben, Melbourneban, s 
nemzeti himnuszunkat könnyes sze-
mekkel velük énekelhettük itthon és 
világszerte a recsegô rádiók hangjával 
együtt. Isteni üzenet volt ez akkor a 
szegény magyarok számára, vigasz, 
amit élsportolóink közvetítésével kap-
tunk. Ez segítette a XX. század sors-
csapásaink túlélését. Ez pénzzel nem 
mérhetô érték!  Én nem voltam élspor-
toló, olimpián sem szurkoltam soha, 
stadionokban is csak elvétve jártam, 
akárcsak az ország népének jórésze. 
Egy „népért síró bús bocskoros ne-
mes” maradtam, aki már elég vén ah-
hoz, hogy nemzedéktársaival együtt 
készüljön a halálra, de nem akarok az 
Úr színe elé kerülni úgy, hogy utóda-
imnak el ne mondjam, ami értük fáj 
ma. Egy újabb szöget vertek bele a ko-
porsónkba. 
Nem akarok tovább mentegetôzni 

elôttetek, ha elolvassátok küldeménye-
met, úgy vélem ti megértitek, átérzitek 
ami engem letaglózott. Nem akartam 
ilyen háborgó lélekkel senkinek a ter-
hére lenni. Remélem a bemutatótok jó 
és  feledhetetlen marad mindazok szá-
mára, akik veletek ünnepeltek. 
Baráti üdvözlettel: Bakos Pista

NOrmális?!
Szemernyi kétségünk se legyen 

afelôl, hogy az úgynevezett NOlimpia 
mozgalomnak semmi, de semmi köze 
sincs sem a sporthoz, sem az olimpi-
ához. Vegytiszta politikai akció, s mint 
ilyen –-- mi tagadás –-- kétségtelenül 
sikeres.

Már amennyiben valaki képes siker-
nek tekinteni a látványos rombolást, 
az olimpiát támogató százezrek (mil-
liók?), sôt nemzedékek vágyainak ha-
tékony szétzúzását. Egyszerûbben: 
beleköpni az órák óta készülô, illatosan 
gôzölgô levesbe. Siker annak, aki né-
hány percnyi ismertségért cserébe 
nem tartotta súlyos árnak az évszáza-
dos álom feláldozását.
„Álomgyilkosság történt” –- mondta 

a témában a kormányfô; „Álom-
rombolók” –-- mondja Fürjes Balázs 
pályázati elnök a lapunknak adott 
interjújában a budapesti pályázatot 
kicsináló politikusjelöltekrôl. Kraj-
nyák Zsuzsa háromszoros paralimpiai 
ezüstérmes vívó egyenesen „tarkólö-
vésrôl” beszélt.

Valóban, leginkább az orgyilkosság a 
megfelelô, az ügy súlyához illô kifeje-
zés. Hiszen az a népszerû, úton-útfélen 
hallható döbbenetes félreértés, misze-
rint „nem azért írtuk alá, mert nem 
akarunk olimpiát, hanem csak azért, 
hogy a nép dönthessen róla” azon a 
gigantikus hazugságon alapul, hogy az 
olimpiarendezésért folytatott küzde-
lem jelen fázisában még valódi értel-
me lehet egy népszavazásnak. Akár 
hozzá is segítheti a pályázót a sikerhez. 
Nos, ezt el ne higgyük!

Ha a kampányidôszakban bomlik 
meg a politikai és társadalmi egység 
(amely korábban megvolt, ezért is pá-
lyáztunk), azzal lenullázódik a pályá-
zat. Vagyis mi történt? Egységesen 
felsorakoztak a pártok a budapesti 
olimpia ügye mögé, felfegyvereztük, 
csatába indítottuk a hadseregünket, 
hogy vívja meg a csatát a rettenetesen 
erôs ellenfelekkel szemben 2024-ért. 
Majd a váratlan támadás nem Los 
Angelesbôl vagy Párizsból (habár már 
ebben sem lehetünk teljesen bizto-
sak…), hanem Budapestrôl érkezett: 
hátba támadták a katonáinkat.

Az emberek egy része szomorú, má-
sik része tanácstalan, és akad, aki ma 
már úgy van a korábbi aláírásával, 
mint egyes brit polgárok a Brexit-
szavazás lázálmát követô kijózanodás 
után: ha lehetne, visszacsinálná az 
egészet. A politikusok napi érdekeik 
szerint értékelik a helyzetet.
A sport világában pedig leírhatat-

lan a keserûség, a csalódás.
Szöllôsi György 
(Nemzeti Sport)

Álomszurkáló
Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát 

meglopja. Ezt mondta Nyilas Misinek 
az osztályfônöke, s ha a kijelentés még 
mindig áll, és nem csupán a debreceni 
kollégiumra vonatkozik, akkor térdig 
járunk a tolvajokban. Legalábbis vala-
mi ilyesmi is kiderült az olimpiaren-
dezésrôl szóló, kissé kalandos aláírás-



gyûjtéses népszavazás ügyében. 
Hiszen nekünk 2008 decemberében 
még azt mondták a fôváros haladó, 
baloldali vezetôi –-- élükön persze 
Demszky fôpolgármesterrel --–, hogy 
egy évszázadban egyszer van esélyünk 
arra, hogy az olimpia segítségével hét 
éven át magunkra irányítsuk a világ 
figyelmét, és „végrehajtsuk azokat a 
beruházásokat, amelyek révén Buda-
pest Európa élvonalában maradhat, és 
amelyeknek a kilencven százaléka az 
olimpia nélkül is szükséges, sôt elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy Budapest él-
hetôbb, komfortosabb lakóhely le-
gyen”. Úgy látszik, ha a polgári 
kormány rendezne olimpiát, az már 
nem tenné szebbé, jobbá, otthonosabbá 
fôvárosunkat, amely tulajdonképpen 
fekvését, a Dunát és a Gellért-hegyet 
is Demszky Gábornak köszönheti. A 
liberális exfôpolgármester akkor kü-
lön értekezletet hívott össze a kerületi 
vezetôknek, akik egyöntetûen támo-
gatták a rendezés ötletét, s Demszky 
még támogató levelet is küldött a 
kormánynak.

Sôt, négy évvel korábban, amikor az 
éppen sportminiszterkedô Gyurcsány 
Ferenc benyújtotta lemondását, Med-
gyessy Péter miniszterelnök ezt arra 
hivatkozva nem fogadta el, hogy a mi-
niszternek „most az olimpiai részvétel 
elôkészítése az elsôdleges dolga”.

A mostani, gyakorlatilag halott pályá-
zat természetesen más, bár az már 
kevésbé természetes, hogy más az azó-
ta ellenzékben senyvedô „demokraták” 
karakán reakciója is. Bár a Fôvárosi 
Közgyûlés 2015. június 23-án megsza-
vazta, hogy Budapest pályázzon a 
2024-es rendezésre, s az elôterjesztést 
huszonöt igen szavazattal fogadták el. 
Az Országgyûlés ezt követôen elsöprô 
többséggel támogatta a kandidálást, 
akárcsak az állampolgárok kétharma-
da.

Most pedig a demokraták ismét be-
bóvliztak, a tôlük menetrendszerûnek 
mondható árulásukkal bepaliztak ben-
nünket megint, na.

Hát akkor, hogy is van ez? Akik ko-
rábban még lelkes olimpiapártiak vol-
tak, akár még a maratoni távot is 
lefutották volna a rendezésért cserébe, 
s minden számítgatás és spekuláció 
nélkül hajlottak a nagy nemzeti ösz-
szeborulásra a játékok kapcsán, vala-
hogy megváltoztak. Lelohadt nagy 
nemzeti lobogásuk, pedig még bennün-
ket is kábítottak, egy ideje azonban 
már sandán bujtogatták az embereket, 
hogy megfúrják –-- a NOB részérôl 
ugyan még korántsem szentesített --– 
Orbán-olimpiát. Sikerült. Meglehet, 
csak meghallották a nép szavát –-- a 
lapét is –--, és szorgos ellenkampány 
mellett az árnyékban aláírásokat is 
gyûjtöttek a népszavazás érdekében. 
A szükséges 138 ezernél jóval több, 
266151 aláírást adott le a takaros civil-
imázst öltô, mégis a pártosodás felé 
kacsingató Momentum Mozgalom. Az
értünk is aggódó „hivatásos civilek” 
maguk mondták el, hogy több mint 
harmincezer aláírást kaptak az LMP-
tôl, négyezret a Magyar Kétfarkú 
Kutya Párttól, nagyjából tíz-tíz ezret 
az Együtt-tôl és a Párbeszédtôl. Nem 
tudni, az MSZP mennyit kalapozott 
össze, annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy budapesti elnöke, a nem is oly 
rég még az olimpia mellett lármázó 
Kunhalmi Ágnes nagyjából másfél 
ezer, EP-képviselôje, Szanyi kapitány 
pedig százhetven nemmel rondított 
bele a magyarok olimpiarendezési ál-
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maiba. Ahogy Kósa Lajos fideszes 
frakcióvezetô mondta: „Hátba 
szúrták az olimpiarendezés ügyét.”

Valami hasonló egyszer már mege-
sett: 1996-ban, a honfoglalás millecen-
tenáriumán szerettünk volna világkiál-
lítással ünnepelni, de az sem jött össze. 
Hogy mit nyernénk vele, az lényegte-
len, mindenesetre az akkori, budapesti 
görög sajtóattasé azt találta kérdezni a 
lemondás hírére: mi épült ebben a 
városban a millennium óta? Tényleg, 
mi épült 2010-ig? A Népstadion, a 
Nemzet Színháza (az is az elsô Orbán-
kormány alatt, Demszkyék tûzokádása 
mellett), meg két metró 1990-ig. Dem-
szky álmából, örök ígéretébôl, a 4-es 
metróból rémálom lett, és minden idôk 
legnagyobb, szocialista-liberális, a 
baloldalhoz kötôdô korrupciós botrá-
nya, ellopott százhatvanmilliárddal. 
Pedig lett volna mit építeni (lásd 2010 
után), de álruhás honfitársaink a 
legnagyobb demokraták biztatására, 
összeborulás helyett összebarmoltak 
minden elképzelést. Beindult a tízmil-
lió Bolyai országa, s a nagy kollektív 
számítógép kikalkulálta, mennyiben 
fájna nekünk egy világkiállítás, és 
mennyibe egy olimpia. Lehet persze 
ibolyaszerényen civilkedni, ugyanak-
kor hangoskodni, mutogatni, inkubá-
torra és hajléktalanszállásra meg 
alapbérre átszámolni mindent, csak 
melyik normális polgármester vagy 
polgár mondja azt: kell a rossebnek az 
olimpia, vigyék a szomszéd faluba! A 
Fôvárosi Közgyûlés az aláírásgyûjtôk 
nagy dicsôségére alig-hanem vissza-
vonja Budapest jelentkezését. Így 
aztán nem a NOB mond ítéletet felet-
tünk, megtesszük azt mi, magunk. De 
valójában azt szorgos honfitársaink, 
felrúgva a nemzeti egységet, már meg 
is tették. Az örökké többséget hazu-
dó kisebbség.

És itt állunk most megint, kirabolt 
hittel, összetört önbecsüléssel, tolvajok 
miatt álomtalanul. Hiába mernénk mi 
nagyot álmodni, a magyarság igazde-
mokrata élcsapata megszökteti álma-
inkat. Hol Moszkva, hol Washington, 
hol Brüsszel felé. Nem számít sem 
gyarapodás, sem eszme, sem aranyé-
rem, sem nemzet, csak a forint gurul-
jon a balszámlákra. Mindegy korábbi 
ígéret, eskü, szép szó, jaj nekünk, ha 
nélkülük nagyot merünk álmodni. 
Még velük is csak törpét lehet gondol-
ni, törpén, sunyin lehet élni, ölni és 
halni. Úgy pedig nem érdemes.

Kiss László 
(Magyar Hírlap)

Ég veled olimpia
Csak azt nem értem, miért nem va-

lamelyik ôsbölény követte el a me-
rényletet. Kovács László vagy Lendvai 
Ildikó, esetleg Kuncze Gábor. Igen, 
talán utóbbi lett volna a megfelelô vá-
lasztás. A napi politika frontvonalától 
hátrébb vonulva is tetszeleg a meg-
mondóember szerepében, nem „szoci”, 
felkent liberális, szereti a sportot --– 
anno pattogtatott a palánk alatt kame-
rák kereszttüzében --–, és azt hiszi, ért 
is hozzá.

Veteránoknak illett volna megtorpe-
dózni az olimpiát. Csak baj van vele, 
sokba kerül, minek felforgatni a vá-
rost, jön ide a sok idegen, kicsik va-
gyunk mi ehhez, nem olimpia kell ne-
künk, hanem kórházi ellátás, biztonság, 
jó nyugdíj, ahogy a dolgos asszonyok 
annak idején Ferenc testvérhez dörgö-
lôztek a kampány idején. A mindenféle 

változástól idegenkedô idôsebb kor-
osztály félelmei valahol érthetôk. S
mit is lehetne erre mondani? Csupán 
annyit, hogy az olimpia közös ügyünk, 
unokáink boldogsága minden kincset 
megér.

De hogy egy huszonhét éves fiatalem-
ber ne merjen még csak álmodozni 
sem, az azért roppant gyanús. A gaz-
dasági (belerokkan az ország) és mo-
rális (meg kell kérdezni az embereket) 
szempontokat ne vegyük komolyan, 
nyilván arról van szó, hogy a párto-
sodás útjára lépô mozgalom az olimpia 
ügyét használja fel politikai tôke grün-
dolására. A pillanat hevében a Momen-
tum azt nem érzi, hogy az ötlet bûnben 
fogant: elsô valamirevaló akciójával 
hozzáköti magát az örökös tagadásra 
felesküdött baloldal szekeréhez.

Az olimpiaellenes népszavazási kez-
deményezés ráadásul nem is burkolt 
gyávaságról árulkodik: a baloldal úgy 
kalkulál, hogy 2024-ben nem lesz ha-
talmon. Ellenkezô esetben Gyurcsány 
Ferenc semmi pénzért nem mondana 
le errôl a lehetôségrôl. Képzeljük csak 
el, amikor a megnyitóünnepségen el-
rebeghetné a bûvös szavakat: „A já-
tékokat ezennel megnyitom.” Sôt, 
ahogy ôt ismerjük, felrúgva az évszá-
zados protokollt, még hozzáfûzne egy-
két mondatot, természetesen csakis a 
szerénységét és az alázatosságát bizo-
nyítandó. De a Jobbikkal és Momen-
tummal felturbózott magyar baloldal 
vesztésre ítélte önmagát.

Ennél azonban sokkal több forog koc-
kán. A 2024-re szóló pályázat ugyanis 
nem csupán 2024-rôl szól. Bár a sza-
vazás végeredményét –-- Budapest 
jelentkezésének fenntartása mellett is 
–-- bátorság lenne megjósolni, a sport-
világban kétségtelenül tartja magát a 
nézet, miszerint Párizs a favorit. Ám 
abban a küzdelemben, amelyben a 
francia fôváros mellett Los Angeles a 
másik vetélytárs, még harmadikként 
sem szégyen befutni. A lényeg éppen 
ez: sportemberként teljesíteni kellene 
a távot, nem szabadna menet közben 
feladni, be kellene fejezni a versenyt. 
Mert 2028-ban, ’32-ben vagy még in-
kább ’36-ban, amikor Európa a kôbe 
nem vésett, de mégis létezô rotáció 
elvének megfelelôen ismét sorra ke-
rülhet, rengeteget jelentene a 2024-es 
tapasztalat.

Ekkora horderejû kérdésben persze 
lehet népszavazást követelni. De nem 
az utolsó utáni pillanatban, többpárti 
konszenzust felrúgva. Így ez nyílt hát-
ba támadás, utolsó közös eszményeink 
egyikének az elárulása. Mit tehet a 
gátfutó, ha bár versenyben van a gyô-
zelemért, de váratlan cselszövés miatt 
az egyik akadályt átugorhatatlanul 
megemelik? Megáll, lefékez. Noha né-
hány napja még a kormányfô, a fôpol-
gármester és a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke is reménykedett a 
nemzeti egység helyreállásában, hitet 
tett az olimpiai pályázat mellett, teg-
nap belátták, nem lehet úgy csatába 
menni, hogy otthon ég a ház, elveszí-
tenénk a nehezen kivívott presztízsün-
ket.

A baloldal ismét mert bennünket ki-
csivé tenni, szegényebbek lettünk egy 
álommal. Ég veled, olimpia!

Novák Miklós
(Magyar Idôk)

Expó-szindróma
az olimpia körül

„Nem engedték meg a magyaroknak, 
hogy megrendezzék” –-- mondta egy 
világhírû építész személyes beszélge-
tésben Budán 1997-ben. Az építész 
arra a világkiállításra utalt, amelyet 
1995-ben még Bécs és Budapest, 1996-
ban Budapest akart megrendezni.

Az expót 1994 nyarán két kormány-
párt mondta le.

Furcsa volt az építészi megfogalma-
zás. Az expó lemondását a budapesti 
parlamentben jelentette be az akkori 
ipari miniszter. Tehát nem a párizsi 
központú Bureau International des 
Expositions (BIE) fújta le a már telje-
sen elôkészített expót.

A legalábbis névleg magyar parla-
ment radírozta ki a világrendezvényt.

Mire utalhatott az építész, amikor 
úgy öntötte formába mondtatát, hogy 
„a magyaroknak” nem engedték meg? 
Hogy kik voltak azok, akik nem enged-
ték meg a magyaroknak, arról nem 
szólt a világhírû építész.
Vélhetôen nem magyarokra utalt.
Óriási kárt okoztak a magyar gazda-

ságnak azok, akik „nem engedték meg 
a magyaroknak” az expórendezést. 
Hatalmas mûködôtôke-beáramlás 
apadt el, dugába dôltek tervek, szét-
estek közösségek, amelyek a világki-
állításért dolgoztak.
Ez lehetett a cél.
Ne juthasson sikerélményhez az a 

nemzet, amelyet elgáncsoltak a rend-
szerváltó lépések megtételekor, 
amelyre böhöm nagy adósságtömeget 
hagyott a kommunizmus, amely óriási 
piacokat vesztett a KGST széthullásá-
val. Ne élhessen át sikert a társada-
lom.

Tavaly, tehát 2016. október 18-án a 
Baross Gábor Társaság ülésén valaki 
megjósolta, hogy az olimpiát ugyanúgy 
szét fogják verni, ahogyan a világkiállí-
tással tették. Szabó Bence, a Magyar 
Olimpiai Bizottság akkori fôtitkára 
ezt valószínûtlennek tartotta.

Úgy vélte: Budapest szándéka nem 
másítható meg.

Mint mondta: 2018-ig a Fidesz van 
kormányon, nem valószínû, hogy ad-
dig hatásos lehet olyan politikai akarat, 
amely az olimpia ügyét itt, Magyar-
országon megbuktathatja. Emellett az 
ellenzik pártok is az olimpia mellett 
állnak.
„Nincs már SZDSZ” –-- ezt a közön-

ségbôl mondta valaki.
Tévedett –- az SZDSZ él és virul. No-

ha 2004 augusztusában Medgyessy 
Péter miniszterelnök segélykérô vész-
jelzést adott a társadalomnak, amikor 
a Népszabadságban bejelentette: „Az
SZDSZ tele van korrupciós ügyek-
kel.” Hat év múlva a korrupcióval teli 
garnitúra kiesett a törvényhozásból.

Ám páholyokból nézve is mesterien 
szerveznek: építik az akadályokat a 
társadalom sikerei elé. Megoldják azo-
kat a logisztikai feladványokat, ame-
lyekkel jól pénzelt aktivistáik oda jut-
tatják akcióikat, ahol a leghatásosabban 
rombolhatnak.

A rombolást –-- az olimpia lemondását 
–-- sikerként könyvelik el. Nagy siker-
ként. Azzal, hogy valamit szétverhet-
tek, sikerélményhez jutottak –-- és 
természetesen mehettek a kasszához. 
Értékalkotással egyáltalán nem pró-
bálkoznak. Csak rombolni akarnak.
Erre vannak tenyésztve.
Pozitívum az olimpia lemondásában, 

hogy a folyamat könnyen félre-
csúszhatott volna. Az a romboló gar-
nitúra, amely most a lemondást nagy 
diadallal elérte, a megrendezést is 
folyamatosan torpedózta volna.
A 2012-es londoni olimpia után 

már felrémlett a veszély.
A hazaérkezett csapatot a Puskás 

Stadionban „jutalommûsorral” köszön-
tötték a szélsôségesen tehetségtelen 
szervezôk. Azt az ocsmányságot, 
amely e közvetített mûsorban kiömlött 
a tévékészülékekbôl, sajnos nem lehet 
elfelejteni.

„Ezt csinálnák az olimpiából is” --– 
vetette föl egy képzômûvész.

Nos, igen. A hatalmas pénzbôl meg-
rendezendô világverseny torz képet is 
sugározhatott volna hazánkról. Azok a 
páncélkönyökû érdekérvényesítôk 
ugyanis, akik –-- adófizetôi forrásból --
– óriásplakátokon hirdetik magukat, az 
olimpiában is bizniszt láttak volna.
Ez a kockázat most eltûnt.
A romboló propagandaszélsôség 

azonban az ország nyakán marad, és 
tovább keresi a célpontokat, amelyre 
tüzelhet, s elôreviheti maoista kultu-
rális forradalmát, dönthet, zilálhat, 
dúlhat, roncsolhat, pusztíthat…
És busás pénzt is kap „munkájá-

ért”.
Kovács G. Tibor

(Gondola)

Végleg oda a Budapesti Olimpia 
- boldogok lehetnek a hazaáruló
Júdásaink örülhetnek, mert sikerült 
jóvátehetetlen erkölcsi --- anyagi kárt 
okozni Magyarországnak. A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság csalódott, mert 
a legtöbben Budapestre adták voksu-
kat.

Boldogok azonban a hazaárulók még-
sem lehetnek, mert az, amiért ezt a 
gazemberséget, --- a 2024-es Budapesti 
Olimpia megtorpedózását --- elkövet-
ték, kudarcot vallott.

Bevallottan ezzel akartak polgárhá-
borús légkört teremteni, és Magyaror-
szág szabadon választott Kormányát -- 
Gáti Károly elhíresült szavait 
kölcsönözve --- „ha kell, nem-demok-
ratikus eszközökkel --- megdönteni”.

A Kormány az Olimpiát megmenteni 
sajnos nem tudta, de az egyetlen ész-
szerû döntéssel --- a Pályázat vissza-
vonásával --- a puccskísérletet meg-
hiúsította. A Kormány ország --- világ 
számára egyértelmûvé tette, hogy kit 
terhel a felelôsség a Budapesti Olimpia 
elmaradásáért.

Ezt a felelôsséget a Magyar Nép 
alighanem számon kéri majd a 2018-as 
választásokon az ellenzéktôl. Ôk meg 
pont az ellenkezôjében reménykedtek.

A szószegô neobolsevik ellenzék, --- 
akik ezeket a ma --- van --- holnap--- 
nincs pojáca-szervezetet, a tehetség-
telen se-nem-diák- se- nem dolgozó 
fiatalokból álló Monument-et létre-
hozták, (hogy azután mögéjük bújva, a 
„haladó eszme”, az Olimpia megbukta-
tásának ügye mellé felsorakozzanak) -
-- nem érte el politikai célját, amelynek 
oltárán --- saját önvallomásaik szerint 
--- a budapesti Olimpiát feláldozták.

Ezenkívül a „tolvaj kormány” kon-
cepció is visszalövô torpedóvá vált.

A „tolvaj kormány” ugyanis bejelen-
tette, hogy minden fillérrel, amit az 
Olimpia elôkészületekre költöttek, el-
számol. A tajtékzó hazaárulók most, 
hogy az Olimpát megfúrták, azt köve-
telik a Kormánytól, hogy az Olimpiai 
tervezett beruházásokat valósítsa meg... 
Tetszenek érteni? Annak az Olimpiának 
a beruházásait, amelyet épen most fúr-
tak meg...Még tegnap is „népszavazást” 
követeltek, miután a dolog a Pályázat 
visszavonása miatt okafogyottá vált.

Szánalmasak, s ha nem lenne ilyen 
tragikus, amit tettek, azt mondanám, 
hogy nevetségesek. Náluk csak azok a 
szánalmasabbak, akik komoly, tisz-
tességes polgári politikai becsületükrôl 
lemondva - komoly arccal csatlakoztak 
a gazemberekhez, nevüket adva a 
dologhoz.

a 2024-es pályázatot
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

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

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
1 órától Nôszôvetségi gyûlés a 
nagyteremben (Watkins St.bejárat)

Minden kedden de, 12. órától 
Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

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

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

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

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

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

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

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

órakor Bibliaóra
2017.március (minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet és 
magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink 

számára
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. március 12-én 12 órától Istentisztelet

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,
vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

A hatalmas tavirózsák között

Kirándulás a Blue Lotus kertben

Hátsó sor: Körtesi Kató, Prowse Marika. Szatmári Juci és férje, István
Elsô sor: Körtesi János, Csutoros Julia, Simma Edit, Hegedûs Kató és 

Magyarországról látogató Édesanya, szintén Kató



Ha Mariska Hargitay nevével talál-
kozik az ember, magyarként egybôl 
felismeri, hogy honfitárssal van dolga 
–-- a Különleges ügyosztály világszerte 
ismert színésznôje azonban a kalifor-
niai Santa Monicában született, és az 
amerikai nézôk sem feltétlenül tudják, 
hogy honnan származik. Az édesanyja 
az ötvenes évek szexszimbóluma, Jay-
ne Mansfield volt, két bátyját mégis 
Miklósnak és Zoltánnak hívják. Ki ez a 
nô?

Az amerikai tévéipar egyik legjobban 
fizetett drámai színésznôje történe-
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Vagyonokat keres a 
legismertebb magyar 
származású színésznô

1984-ben a Vérszomjas szörnyecskék-
ben láthatták elôször a nézôk. Elsô ko-
molyabb tévés szerepéhez 1986-ban 
jutott, a Downtown címû sorozatban 
már 14 epizódban játszott.
Szomjas György Mr. Universe-ében 

apja mellett ô is megjelent, ugyanab-
ban az évben pedig a Falcon Crest 
egyik sztárjává vált. Számos vendég-
szerep után a Tequila és Bonetti-ben 
láthattuk több epizódban, majd a Vész-
helyzet-ben is feltûnt, 1999 óta pedig a 
Különleges ügyosztály nyomozójaként 

ügyködik, a szerepét az alkotó, Dick 
Wolf egy másik sorozatában, a Bûnös 
Chicagó-ban is megismételte.
Minden nyáron a Balatonnál
Férje a német származású Peter 

Hermann –-- aki alkalmanként a Kü-
lönleges ügyosztály-ban is megjelenik 
–--, három gyerekük van, ebbôl kettôt 
örökbe fogadtak 2011-ben, vér szerinti 
fiuk 2006-ban született.

A színésznô a gyökereit sem felejtette 
el, egy korábbi interjúban elmesélte, 
hogy kislánykorában minden évben 
Magyarországon nyaralt, a balaton-
kenesei rokonok mellett Budapesten 
is sok idôt töltött:

Mi, magyarok a pénzügyi sikerek 
mellett a szakmaiak miatt is büszkék 
lehetünk rá, a Különleges ügyosztály-
ban játszott szerepéért Mariska Har-
gitay Golden Globe- és Emmy-díjat is 

nyert, utóbbira másik hét alkalommal 
is jelölték.

Más projekten jelenleg nem is dol-
gozik, alapítóként viszi azonban a Joy-
ful Heart Foundation nevû alapítványt, 
amelyet a szexuális bántalmazást 
vagy családi erôszakot átélteket segíti 
–-- a szervezetet az után hozta létre, 
hogy az ilyen helyzetben lévôk közül 
sokan írtak neki a szerepe miatt.

„A társadalom továbbra is megbé-
lyegzi a szexuális támadások túlélôit a 
fôiskolai kampuszokon és más helye-
ken, legyen szó nôkrôl vagy férfiakról. 
Ennek véget kell vetni. Le kell rombol-
nunk azokat a mentségeket, amelyek 
szentesítik a szexuális erôszakot. 
Gyakran és nyíltan kell beszélnünk 
errôl a témáról, mert a bûnözôk attól 
erôsödnek, hogy mi csendben va-
gyunk” --– mondta ezzel kapcsolatban.

tesen magyar származású: Mariska 
Hargitaynak hívják, 1999 óta láthatjuk 
az Esküdt ellenségek testvérsoroza-
tában, a Különleges ügyosztályban. 
Munkájáért a 2015-ös évre 11 millió 
dolláros gázsit zsebelt be, ezzel az ösz-
szeggel kicsivel Ellen Pompeo mögött, 
Julianna Margulies elôtt végzett a 
Forbes által összeállított listán.

A színésznô teljes neve Mariska 
Magdolna Hargitay, két keresztneve 
Mária Magdolnára utal, katolikus hit-
ben nevelték. Édesanyja a Golden 
Globe-díjas Jayne Mansfield volt, aki 
1967-ben meghalt egy autóbalesetben 
–-- a kocsi hátsó ülésén az akkor 
hároméves Mariska és két bátyja, 
Miklós és Zoltán is ott volt, ôk meg-
úszták kisebb sérülésekkel.

Édesapjuk az 1926-ban Budapesten 
született Hargitay Miklós volt, aki 
1947-ben az Egyesült Államokba 
emigrált, aztán testépítôként, Mickey 
Hargitay néven megszerezte a Mr. 
Universe címet 1955-ben. Szomjas 
György 1988-ban filmet is forgatott 
róla –-- ez volt a Mr. Universe --–, lánya 
pedig a világ talán legismertebb ma-
gyar származású színésznôje lett, mi-
után a Különleges ügyosztály-ban már 
tizennyolc éve játssza Olivia Bensont
Szépségkirálynôbôl lett tévésztár
1982-ben Mariska még Beverly Hills 

szépe volt, két évvel késôbb viszont 
már tévés, filmes munkákat is kapott, 

Tasmániai „oroszlán”
Ausztrália nem csak egy földrész, egy csodálatos kohéziós erô a világ 

bármely tájáról érkezô embere számára. Aki ott él tudja ezt. 
Egy filmrôl szeretnék most „beszélni”. The Lion! Ez a címe. A történet szerint 

egy gyönyörû kisfiú, a szó legkomolyabb értelmében vett mélyszegénységben, 
de mégis a család adta boldogságban nô fel, valahol Indiában. Isten háta mögötti 
kis falu ez, Calcuttától másfél ezer kilométerre.

Amikor a moziban az ember meglátja a hatalmas vetítôvásznon azt a gyönyörû 
4 éves forma kisgyereket, legszívesebben a karjaiba kapná, és vinné minél 
messzebbre arról a helyrôl ahova született. Ül az ember a modern világ modern 
vetítôtermében, kezében egy vödör popcorn, és egy hektoliter Cola, és amint 
majszol, azt látja, az a gyerek ott alig eszik valamit. Dolgozik vagy éppen vonat-
ról szenet lop és eladja, de nevet, és boldogan futkos a bátyjával. Máskor az 
édesanyjával, örömmel eszi azt az egy déligyümölcsöt, ami tán arra a hétre jut 
neki. Érzések kavarognak, amíg a filmben ezt a gyönyörû gyereket (micsoda 
színész is egyben ez a csodás kisfiú), és az indiai gyerekek életét nézem. Iste-
nem mi ehhez képest a mi nyavalygásunk, bármi legyen is az! A film egy csodás 
igaz történet feldolgozása ragyogó színészekkel, és észbontóan gyönyörû filmes 
megoldásokkal, képekkel.

Nem kell sok beszéd, mindent értünk, érzünk. A kisfiú rémes, de mégis kalan-
dos úton kerül egy árvaházba, ahonnan egy Tasmaniában élô ausztrál házaspár 
fogadja örökbe. A legjobb szülôket kapja, és élete gyökeres fordulatot vesz.

Felnô, a szülei legmesszemenôbb álmait is megvalósítja, sôt azon túl is. Okos, 
jó lelkû, szép férfivá érik, amikor Melbourne-be kerülvén egy baráti társaság 
indiai tagjai élesztik fel benne az érzést. Valamit elvesztett, valakiket hátraha-
gyott, amikor ô maga is elveszett négy évesen Indiában. A szokásos kérdésre 
„Minek érzed magad most már? „ ebben a paradicsomi országban a fô-
szereplô válasza: „Én aussie vagyok”.

Aztán egy az asztalon meglátott indiai étel, elindítja a hosszú idôn át tartó 
otthonkeresést, mert ez az az étel, amelyre négy évesen a kisváros piacán hiába 
ábrándozott. Bátyjával akkor megfogadták, ha sok pénzük lesz, akár ezret is 
vesznek belôle. Ott a melbournei lakásban, az ételt a szájához veszi, kóstolgatja, 
és innen nincs megállás. Keres, kutat, próbálja emlékeibôl feleleveníti a helyet 
ahonnét jött, ahol ott vár rá a mama, a bátyja, a húga. Mert hiába telt el 25 év, és 
hiába mondja neki a szerelme, azóta minden és mindenki megváltozhatott, ô 
tovább keres. Lassan egyre több emlék tör fel a fiatal fiúból és megtalálja a 
térképen azt a helyet ,ahonnan elindult, ahonnan elveszett négy évesen.
A film valós, igaz, megtörtént esetet dolgoz fel. 
Nem tudom, milyen szavakat használjak, hogy ne legyek túl dagályos, talán 

megindító, elgondolkodtató, gyönyörû film ez, amelyet több Oscarra is felter-
jesztettek. Érdemes megnézni. Nem romantikus nyálas, nem szerelmes, nem 
puskaporos és lövésektôl hangos, nem jövôt kutató…. sokkal jobb…. az embert, 
a lelket, kutató…és megtaláló. Boldog vagyok, hogy láthattam!

Kovács Hédi

Enyedi Ildikó Testrôl és lélekrôl 
címû játékfilmje nyerte el a 67. Berlini 
Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb 
filmek járó Arany Medve-díjat. 
Ahogy tavaly Nemes Jeles László 
Cannes-ban vagy az Oscar-gálán, úgy 
Enyedi Ildikó filmje is filmtörté-
nelmet írt. (Magyar film eddig egyszer 
nyert fôdíjat ezen az A kategóriás 
filmfesztiválon: Mészáros Márta 
Örökbefogadás címû drámája 1975-
ben.) Ráadásul ahogy tavaly a Saul 
fiáról is szinte óránként érkeztek az 
újabb és újabb hírek, hogy a világ leg-
rangosabb filmes mustráinak fôdíjai 
mellett még milyen szakmai, kritikusi 
vagy közönségdíjakat nyert el, úgy 
Enyedi Ildikó filmje sem állt meg 
egyetlen elismerésnél.

Több évtizedes kihagyás után a ma-
gyar filmesek újra a világ élvonalába 
tartoznak, díjakban mérhetôen. Nem 
csak egy vagy két kiemelkedô tehet-
ség ér fel a filmmûvészet Csomolung-
májának csúcsára, hanem már szinte 
általános a siker. És milyen jó érzés ez 
nekünk! Büszkeség és túlcsorduló 
öröm, hogy egyre több olyan mozgó-
képes alkotónk van, akikre nemcsak 
mi vagyunk kíváncsiak, hanem az 
egész világ is várja új premierjeiket, 
és elismeri, amit megálmodtak és lét-
rehoztak.

A tehetség mintázatai és produktumai 
mellett nagyon fontos a biztos és kie-
gyensúlyozott háttér is. Enyedi Ildikó 
a díjátadó gála utáni sajtótájékoztatón 
többek között errôl is beszélt: a film-
mûvészeknek a Magyar Nemzeti 
Filmalap jelenti azt a szigetet, ahol 
szabadon dolgozhatnak és rendkívül 
értékes szakmai segítséget kapnak. A 
filmalap nemzetközileg jegyzett ren-
dezôket indított el és támogat folya-
matosan a pályán, gondoljunk csak az 
elmúlt pár év óriási közönség- és 
nemzetközi szakmai sikereire: a Saul 
fia mellett például a Tiszta szívvel-

Élvonalban

re, a Kojotra, Az állampolgárra 
vagy A martfûi rémre.

Nagyon fontos, amit Enyedi Ildikó 
mondott: az alkotáshoz nemcsak in-
tencióra, inspirációra, talentumra van 
szükség, hanem alkotói nyugalomra és 
egy olyan támogatási rendszerre is, 
amely ezt maximálisan biztosítani 
tudja az adott mûvészeti ág szerep-
lôinek. Lehet úgy is filmet készíteni, 
hogy a mûvész közben ösz-szevissza 
keresgéli a pályázatokat, s a kiszámít-
hatatlan rendszerben tendertôl tende-
rig tud csak kiszakítani magának egy-

Andy Vajna és a Magyar Nemzeti 
Filmalap viszont következetesen vé-
gigvitte –-- a legszigorúbb és leg-
professzionálisabb értelemben vett 
mûvészi és menedzseri --– elképzelé-
seit.

És mi, nézôk, milyen jól jártunk: újra 
megjelentek a magyar filmekben a jó 
jelenetezések, az izzadságszagú pár-
beszédek helyére hiteles és feszes 
dialógok kerültek, a forgatókönyvek 
letisztultak –-- valahogy minden jobb 
lett, ami magyar és film. Ezt pedig 
elôször a közönség hálálta meg, majd a 
szakma: elkezdtek szivárogni a leg-
rangosabb nemzetközi elismerések, 
majd a Saul fiával átszakadt a gát. 

egy apró szigetet a folyamatosan 
változó bürokrácia zavaros tengeré-
ben. Lehet így is, de sokkal szerencsé-
sebb, ha egy alkotó azzal foglalkozik, 
amihez ért: mûvészetének mûvelésé-
vel.

Talán még emlékszünk arra, hogy öt-
hat éve hányan támadták Andy Vaj-
nát és az ô teljes filmes támogatási 
rendszert átalakító terveit és tetteit. 
Mindent elmondtak róla, és megelô-
legezték neki a csúfos bukást. Aztán 
pedig azt sütötték rá, hogy „hollywo-
odiasítani” fogja a magyar filmeket, 
populáris alkotások kerülnek majd a 
mozikba mûvészfilmek helyett stb.

Szinte nem volt olyan nagy fesztivál, 
nem múlt el olyan hónap, hogy ne 
izgulhattunk volna magyar film sike-
réért, ne hozott volna haza magyar 
film elismerést vagy díjat.
Enyedi Ildikó Testrôl és lélekrôl 

címû játékfilmje nyerte el az Arany 
Medvét. Olvassuk el még egyszer ezt 
a mondatot!

És örüljünk Enyedi Ildikó csodálatos 
tehetségének! És legyünk büszkék a 
színészeire és a teljes stábra! És 
nézzük meg moziban a filmet! Megéri! 
Nagyon!

Pál Dániel Levente
(Magyar Idôk)

Oscart nyert a 
Mindenki

Deák Kristóf Mindenki címû rövidfilmje a legjobb élôszereplôs rövidfilm 
kategóriában nyert a 89. Oscar-gálán. 
Deák Kristóf a családjának és a tanárainak köszönte meg a díjat, majd 

azoknak ajánlotta, akik „egyedül jobbá tehetik egyedül ezt a világot: a 
gyerekeknek”. „Próbáljuk meg ôket jól felnevelni, úgy, hogy büszkék le-
hessünk rájuk” - tette hozzá a rendezô. Deák Kristóf rövid, de hatásos 
beszédét vastaps kísérte a Dolby Színházban.
A Mindenki az elsô magyar kisfilm, amely elnyerte az amerikai 

filmakadémia díját.
A film az Ennemis intérieurs címû francia, a La femme et le TGV címû 

svájci, a Silent Nights címû dán és az El corredor címû spanyol rövidfilmmel 
volt versenyben a legrangosabb hollywoodi elismerésért.
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KRÓNIKA

Kedves Támogatói a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak !

Elég régen nem jelentkeztem, de azt 
hiszem ideje elôjönni a hibernálásból 
remélhetôleg lassan csak kitavaszodik. 

Itt a tél ez alkalommal kitett magáért 
éppen úgy mint a kánikula Ausztráliá-
ban.

Szerencsére a házak az alapítványnál 
jól vannak fûtve senki sem fázott, amit 
sajnos nem lehet elmondani a számos 
hajléktalanról úgy Magyaroszágon 

mint Erdélyben. Amikor az ember 
bebújik az ágyba szinte automatikusan 
jön egy fohász azok részére, akik az 
utcákon próbálják magukat meghúzni 
és túl élni a hideget. Ezért is elsôsorban 
hálás köszönet a támogatóknak. Az 
,hogy minden gyereknek jut meleg 

Cserkész Körzeti Jelentés.
Február elsô szombatján megtartottuk az év elsô Körzeti gyûlésén. Megtárgyaltuk részletesen a múlt év sikereit és 

problémáit és a terveket erre az esztendôre.
Nagyon mozgalmas évre néztünk vissza, sok volt a társadalmi kötelezettség, ami rengeteg idôt elvett az igazi cserkész 

munkától. De legalább a cserkész törvény „A cserkész ahol tud segít” pontjának eleget tettünk. De jó az, hogy 
mindenki láthatta, hogy a cserkészet mennyire része a magyar közösségnek. Az idei tervek szerint egy érdekes 
programnak nézünk elibe. Persze ismét a Hungarofest jelentette az elsô elkötelezettséget, nehéz ennek a ránk váró 
feladatnak a megszervezése, mert a csapatban sok a fiatal cserkész, de fog ez menni!

Aztán jönnek a kirándulások, hétvégi kis táborok, ünnepélyek és júliusban a Cserkész Anna bál. A múlt évi bálon 
nagyon hiányoltuk, hogy nem voltak elsô bálozók. Bál anyánk már van és most korán kezdjük toborozni a lányokat. Meg 
akarjuk hívni dr. Gruber Attilát a Magyar Köztársaság nagykövetét, azért különösen fontos, hogy a bál jól elô 
legyen készítve. Azért most már kérem legkésôbb MÁRCIUS 31-IG JELENTKEZZENEK AZ ELSÔ BÁLOZÓK, akiknek 
nem kell magyarul beszélni, Kovássy Istvánnál (s_kov17@hotmail.com) vagy Kocsis Mártinál (martika@tpg.com.au).

Jól indul a cserkész munka is, mert 2O16-ban két cserkész volt USA-ban a kiscserkész ôrsvezetô táborban. Új, bôvebb 
tudással kezdik ismét az évet és várják a sok kiscserkészt.

2016-ban nagy segítség volt a Kôrösi Csoma Sándor program kiküldöttje Cseke-Császár Dóra, reméljük, hogy idén is 
kapunk hasonló segítséget.
Az évet ismét a Veni Sancte-val kezdtük és Misi Atya áldásával indul a 2017 cserkész munka.

Jó munkát!

Kovássy Marianne Körzeti parancsnok

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net

étel, ruha , meleg fürdô és mind az 
amire szükségük van sokszor eszünk-
be jutatja azokat akik adományukkal 
támogatják az alapítványt talán nem is 
gondolván mennyi jót tesznek.

Az élet itt sem olcsó és tudom Csaba 
testvér is rengeteget dolgozik ennek 
az érdekében. 2300-on felül van a 
gyerekek száma és ehhez még hozzá 
jönnek a nevelôk akik a családokat 
rendezik, a gyerekekre vigyázznak és 
mint pótmamák, papák szerepelnek. 
Mindig jönnek új gyerekek akik igen 
nehéz sorsból kerülnek ide, de ôk a 
szerencsések. Szeretném hálámat és 
köszönetemet kifejezni támogató-
inknak…. gyakran meg van neve-
tek említve a szentmise könyörgé-
seiben, hálaadásaiban. A támoga-
tások elsôsorban az alapítvány házai-
nak megy, de vannak olyanok, akik 
felkeresnek nagy nyomorban élô csa-
ládokat is és Csaba testvér segíti 
azokat is akik próbálják családjaikat 
otthonukban összetartani, ami lehet 
egyetlen helységbôl áll ahol egy nagy 
család összehuzza magát, de próbálják 
a gyerekeiket maguk nevelni. Ez nem 
mindig sikeres ha a gyerekeket nem 
lehet pl. iskoláztatni. Idén is Dévára 
elég sok új gyerek került akik igen 
szegény körülmények között voltak…
.a múltkor pl. két kislány, akik nem 
nagyon hiszem tudták mi a fürdôkád 
amit eleinte az elsô fürdés után nagy 
ívben kerültek ...lassan kezdenek meg-
barátkozni vele és már nem zeng a 
lépcsôház amikor jön az esti fürdetés! 
Ezek a kicsik 3 és 4 éves kislányok 
..vasárnap csak álmélkodtam mennyit 
képessek csak ebédnél megenni !! Sok 
minden ami természetes másnak itt 
nekik újdonság! Lassan elkezdôdik a 
nagyböjt idôszaka is múlt hétvégén a 
gyerekek és nevelôk egy farsangi bál-
lal zártak le egy idôszakot, stílszerûen 
felöltözve ..még tavaszváró verset is 
mondtak nem túl sok sikerrel, mert 
másnap reggel minden fehér volt és 
szállingózott a hó délig. Ez ôket nem 
túlságosan zavarta, mert lehetett hó-
embert állítani !

Mielôtt megosztom Csaba testvér 
írását szeretnék névszerint is köszö-
netet mondani adakozóinknak:
Dobozy Istvánnak az adelaidei 

magyarokkal egyetemben a nagy-
lelkû adományaikért bele értve a 

könyveket, Bogláry Ilonának szin-
tén a könyvekért, Dr G. Nagynak, 
N.N. x3, Kiss Olga, Éva Mobbs, 
Prekopp Hanna, Sipos Ika + szülôk, 
Csók Ilona, Krepler Antal, Fehér 
Gabriella , dr Losonski Claudia.

Külön köszönetem Márffy Atillának 
és Bagin Líviának az évek során 
nyujtott támogatásukért.

Csak annyit tudok mondani Isten 
áldjon meg benneteket. Végre lezárult 
Katona Géza végrendeletének a 
tárgyalása is, nem egészen úgy 
ahogy azt Géza szerette volna..az 
alapítványra esô összegbôl Csaba 
testvér szeretné a Csíkszentsomoni 
gazdasági iskolát bôvíteni, nem újabb 
épülettel, de olyan telkek megvásár-
lásával ahol az állattartást és gyógy-
növény termesztést lehetne fejlesz-
teni…errôl képek legközelebb ...azok a 
gyerekek akik nem akarnak érettsé-
gizni hanem szakiskolát választják 
kerülnek Simonba.

Szeretettel - Eszter
drekalotay@gmail.com
Bankszámla Adataink változatlanok -

Dr Eszter Kalotay ATF Bojte Csaba 
OFM lane Cove NSW

Egy pár gondolat Csaba testvértôl
Önzetlen szeretet…...
Nem az a szeretet lényege, hogy úgy 

szeretlek, ahogyan én jónak látom, 
hanem úgy kell szeresselek, ahogy el-
várod tôlem. Ami a másikat igazából 
boldoggá teszi, sokszor nem ugyanaz, 
mint aminek én örvendek.

Csaba testvér.



 2017. március 9.                                         MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal   

SPORT
Fa Nándor Rejtôt és Vernét 
olvasott, új bôrt növesztett, 

Himnuszt énekelt
(Folytatás)

Január 2.
Az éjszakai hullámzás persze tele-

rakta a nagyvitorla hátsó bugyrát víz-
zel, majdnem a fedélzetig lóg le. Beöl-
töztem, vödör, de ebben a hirtelen jött 
szélcsendben csapkod minden jobbra, 
balra... Az egyetlen szép dolog ma dé-
lelôtt az volt, hogy mellém szegôdött 
egy kisebb delfincsapat. Úszkáltak a 
hajó orránál egy ideig, aztán eltûntek 
valamikor.
Január 3.
A sötétrôl: hetedikes voltam, 13 éves, 

mikor egy este moziból bandukoltam 
egyedül haza. Sötét külváros, csak 
minden harmadik villanyoszlopon pis-
lákolt némi fény. Otthon a kapukul-
csért be kellett nyúlni a kapu sarka 
fölött és ott lógott egy kampón. Be-
nyúltam, és megfogták belülrôl a ke-
zem. Pár másodpercig gondolkodtam, 
majd beszóltam: „engedd el a kezem!”. 
Belül röhögés, Pisti bátyám valamivel 
elôttem ért haza, és látta, hogy jövök, 
gondolta megtréfál. Akkor jöttem rá, 
hogy nem vagyok félôs, bár ezt vala-
milyen szinten addig is tudtam. Akkor 
már évek óta birkóztam, és az adott 
egy egészséges önbizalmat.
Január 6.
A nap rejtvénye: hogyan lehet elköl-

teni 3000 kcal-t a 0-ból. Válasz ter-
mészetesen az, hogy sehogy. Amikor 
úgy érezzük, hogy már semmi sem 
maradt, jártányi ereje sincs az ember-
nek, akkor még mindig óriási tarta-
lékaink vannak, amire átkapcsol az 
ember agya.
Január 7.
Mindig csodáltam a madarakat, ôk itt 

jól érzik magukat, de kicsit mások is 
az adottságaik. Ha belegondolok, hogy 
a sirályok itt is otthon vannak és a 
nagyvárosok háztetôin is, akkor kije-
lenthetem, hogy életképesebbek ná-
lunk, viszont albatroszt még nem lát-
tam szárazföldi, urbanizált viszonyok 
között.
Január 8.
Elôször vagyok kívánós. Olyat ennék, 

ami nincs a hajón. Fogalmam sincs, 
hogy mit, és még csak nem is extra 
kívánság, csak valami más, mint amik 
vannak.
Január 14.
Akartam valami vacsorát csinálni, de 

nem lehetett megülni itt a konyha 
elôtt. Még elmászok valahogy babzsá-
kig, úgy ahogy vagyok, vízhatlanban, 
csurom vizesen belefekszem. Nem al-
szom, mert képtelenség, de zsibbadok, 
és egyre jobban didergek. Vizes va-
gyok, fáradt és hideg lett megint.
Január 15.
Már éjszaka van, hibátlan tiszta ég-

gel, de még nem jött föl a hold, csak a 
csillagok adnak némi fényt. A tejút dé-
li részén legalul egy ikerpár, két ma-
gas fényû csillag, fölöttük a Dél Ke-
resztje, gyönyörû, de egyáltalán nem 
uralja az égboltot, még följebb az álke-
reszt, ami ugyanabban a fekvô pozíci-
óban látszik, mint az igazi, még na-
gyobb is annál.
Január 18.
Ma mosónapot tartottam. Vannak da-

rabjaim, amiket ki kell mosni, mert 
nincs csere. A sapkáim ilyenek, akár 
külsô, akár belsô sapka, amik nem 
egyformák... Hirtelen kitört a kániku-
la. Holnap Rio magasságában leszek, 
az itteni nyárban, ami az otthoni au-
gusztusnak felel meg, nem csoda, ha 
meleg van.
Január 19.

Nagyon szép nap volt eddig a mai, kis 
küzdelemmel délután. Jól haladtam, 
jobban a vártnál, örülök neki. A hold 
már csak hajnalban jön fel, addig a 
csillagok sziporkáznak, övék az egész 
égbolt.
Január 21.
Yehudi Menuhin hegedû játékát 

hallgatom, ami a zenén belül is egy kü-
lön világ, szintén azok közé a megfog-
hatatlan, elmagyarázhatatlan, képle-
tekkel le nem írható hatások közé 
tartozik, amitôl energia tartalékok sza-
badulnak föl az emberben. Azt hiszem, 
hogy nekünk, humán lelkeknek iga-
zából két dolog adhat energiát: a szép-
ség és a szeretet. Most egymás után 
mindkettôbôl kaptam egy adagot, be-
osztom egy idôre.
Január 23.
Még az Egyenlítô felé megyek és 

hûvösödik a levegô. Ebben a napszak-
ban két napja 31°C volt, most 26. 
Mintha magam mögött hagytam volna 
a nyarat. Az a hír, hogy Les Sables 
d’Olonne-ban kemény tél van, fel kell 
készüljek a legmelegebb ruháimmal. 
Egy jó hete volt, amikor kiszárítottam 
a déli vizeken használt igazi meleg gú-
nyáimat és elcsomagoltam. Majd szé-
pen kicsomagolom ôket, amikor kell. 
Úgy gondolom, hogy Gibraltár, Azori-
szigetek magassága a vízválasztó, on-
nan megyek vissza a télbe.
Január 25.
Van nekünk egy elképesztôen szépsé-

ges bolygónk, talán a legszebb az uni-
verzumban, és igyekszem ebbôl annyit 
észlelni, eltenni magamnak, amennyit 
lehetséges. Milyen kevéskét vagyok 
képes az egészbôl meglátni, megérteni, 
és az milyen sok! Kicsit azért is jöttem 
ide újra, hogy a mai énemmel éljem át 
ezt a csodát. Kísértetiesen visszatérô 
gondolatom, hogy vajon meddig fog-
ják ezt így látni még az utódaink.
Január 27.
Ma nagyon házias voltam, mostam, 

borotválkoztam, tisztálkodtam.
Január 28.
Olyan, mintha egyfolytában lônének 

ránk. Óriási koppanás, aztán vagy van 
vergôdés, vagy nincs. Az utóbbi talála-
toknál semmi, szó szerint síri csönd. A 
mostani repülôhalak nagyok és nem is 
veszélytelenek. Ha szerencsétlenül 
találják el az embert, komoly balesetet 
tudnak okozni... Majd reggel visszaszó-
rom ôket a vízbe, már amelyik addig 
itt ragad, és nem mossa le a víz.
Január 30.
Élénken emlékszem, hogy 1993-ban 

az akkori VG-n, 24 éve, szinte ugyanitt, 
már ugyanígy hazafelé rogyasztott 
meg lelkileg, fizikailag az út. Az Iste-
nért sem fordult a szél, már régen a 
cél felé kellett volna tartanom és én 
Amerikába vitorláztam. Igaz, akkor 
kemény aknamezôn mentem, végig 
éles menet, meredek hullámok, és 
minden hullámban azt hittem, hogy 
ledôl az árbocom.
Február 2.
Homérosz Iliászát olvasom, és na-

gyon élvezem a történeten túl, azt az 
antik verselési stílust, amiben íródott. 
Nem könnyû, sem a szöveg, sem a 
nyelvezet, de ha az ember kellô figye-
lemmel olvassa, sok érdekességet, él-
ményt ad.
Február 6.
Amikor az ember kicsit hosszabb al-

vás után ugrik így hajnalban, mint 
most, és komoly fizikai terhelés vár rá, 

akkor bizony érdekes üzeneteket küld 
az agya. Sötétszürke még minden, vas-
tag felhôk borítják az eget, de én kivá-
lóan látom a csillagokat. Néha meg 
kell, hogy álljak, hogy kicsit kitisz-
tuljon a kép, aztán nyomom tovább. 
Ilyenkor nem kell az orrfedélzeten 
kószálni, itt a védett kormányállásban 
elmegy.
Február 7.
Elfogytak a nagyhajók, bent vagyok 

az öbölben, 205 SM van hátra a célvo-
nalig.

Forrás: Spiritofhungary.hu

Újra élet a Nagyerdôben 
A Ferencváros a tavaszi nyitóforduló 

vesztese a labdarúgó NB I-ben. A zöld-
fehérek Debrecenben nagy iramú, jó 
hangulatú, ám a hajrát leszámítva 
unalmas mérkôzésen 0-0-t játszottak, 
miközben gyôzött a Videoton és a 
Honvéd, sôt a Mezôkövesd is, tovább 
növelve az elônyt, illetve egy pontra 
megközelítve a címvédôt. 

Elképedünk a Barcelonán, csodáljuk 
a Bayern Münchent vagy éppen a Real 
Madridot, mégis a hazai az igazi, élô-
ben, a helyszínen. „Ferenc testvér” 
cinikus megjegyzése a futballra is 
igaz, a tüntetôk elôbb vagy utóbb, de 
úgyis hazamennek, helyesebben ki, a 
stadionba. A Fradi és a Debrecen is 
elôször játszott a tábora elôtt ebben az 
idényben, az ultrák, ha még nem is 
engesztelôdtek ki, de esélyt adtak ön-
maguknak, csapatuknak és azok veze-
tôinek. Nem csak szurkolás töltötte be 
végre a múlt évben többnyire krip-
tahangulatot idézô Nagyerdei Stadiont; 
szívmelengetô jelenet vezette fel a 
mérkôzést. A hazai játékosok „Gyó-
gyulj meg, doki!” feliratú pólóban fu-
tottak ki – a nézôkkel együtt így 
kívánva jobbulást a civilben ügyvéd 
Horváth Zsoltnak. A támadót a téli 
szünetben rejtélyes vírus támadta 
meg, ami a szívére is ráhúzódott, sôt 
meg is kellett mûteni – elôfordulhat, 
hogy be kell fejeznie profi 
pályafutását.

Itt is, ott is több új ember debütált, 
Osváth, Feltscher, Handzic, csereként 

Böde Dánielt (FTC) szigorúan ôrizték a védôk

Szuk – az idehaza legjobbnak minô-
sített debreceni akadémia kinek és 
miért képzi a fiatalokat? –, illetve 
Botka, Koch, Sternberg, Kleinheisler, 
hiányzott továbbá egy-egy rutinos 
játékos, Tôzsér Dániel sérült, Gera 
Zoltán pedig az eltiltását töltötte. 
Nyilván nem – csak – emiatt, de a 
kreativitást erôsen hiányolhattuk 
mindkét csapat játékából. Az iramra 
nem lehetett panaszunk, de futball 
helyett inkább fárasztotta egymást a 
két gárda. Nem is hiába, az utolsó 
negyedórában végre helyzeteket is 
láthattunk. Igaz, talán jobban járunk, 
ha a két csapat hetvenöt percen át az 
edzôteremben izzad, s csak a hajrára 
fut ki a közönség elé.

A Fradi talán közelebb állt a gyô-
zelemhez, Radó és Hüsing is eldönt-
hette volna a találkozót, de a végig ki-
emelkedôen focizó Holman helyzetére 
gondolva nem igazságtalan a döntet-
len. Noha az egy pont egyik félnek 
sem jó igazán, mindkét edzô azt 
mondta, amit mondhatott: az ered-
mény nem, de a teljesítmény biztató. 

Két meccset is súlyos fegyelmezet-
lenség döntött el a 20. fordulóban. 
Torghelle Sándornak pofozkodni tá-
madt kedve, Ugrai Roland karatézott: 
kiállítás okozta az MTK és a Diósgyôr 
vesztét is. Az újpesti Balogh Balázs 
hibája kevésbé volt látványos, de a 
Videoton abból szerzett vezetést, hogy 
ô kétszer is gyámoltalan volt elvállalni 
a lövést: a kontrából aztán Scsepovics 
betalált. Az elsô szûk egy óra nem 
ígért Vidi-kiütést. 
NB I, 20. forduló:
Debrecen–FTC 0-0,
MTK–Honvéd 1-2 (0-0)
Mezôkövesd–Diósgyôr 3-0 (1-0)
Gyirmót–Paks 0-0
Videoton–Újpest 5-1 (1-1)

Rangadó helyett kínos látlelet
Csalódást okozott a Ferencváros–

Videoton rangadó a labdarúgó NB I 21. 
fordulójában. A magyar bajnokság két 
kirakatcsapatának mérkôzése az ese-
ménytelen, unalmas, rendkívül ala-
csony színvonalú játéknak tökéletesen 
megfelelô 0-0-s döntetlenre végzôdött. 
Tovább romlott tehát a Fradi esélye a 
címvédésre, különösen azzal együtt, 
hogy a Honvéd a hajrában szerzett 
góllal legyûrte a Debrecent, s immár 
egyedül vezeti a tabellát. A gyengén 

rajtoló DVSC-nél és DVTK-nál talán 
már most „helyzet” van.

„Négy perc hosszabbítás várható” – 
közölte a bemondó, s még a mondat 
végére sem ért, amikor Szabó Zsolt 
sípjába fújt, véget vetve az elsô 
félidônek.

Tökéletes lezárása volt az elsô 45 
percnek. Mintha a rutinos játékvezetô 
– aki kimagaslóan a mezôny legjobbja 
volt – önmagát és a közönséget is meg 
akarta volna kímélni a további 
szenvedéstôl. 

A rangadót. Nemcsak a 21. forduló, 
hanem a teljes tavaszi szezon 
legfontosabbnak hitt találkozóját, 
amelyet napokon át vezetett fel a 
magyar média, s amelynek kedvéért a 
FIFA stábja is eljött Magyarországra. 
Ha az NB I két legjobb csapata ennyire 
képes, akkor mindent át kell gondolni. 
Önáltatásként ne éljünk a cáfolattal, 
hogy a Honvéd vezeti a tabellát, a 
Fradit pedig még a Vasas is megelôzi, 
nyílt titok, hogy lehetôségeit tekintve 
a Fradi és a Vidi kiemelkedik a hazai 
mezônybôl.

Érthetetlen, a két gárda, termé-
szetesen a két vezetôedzôvel az élen, 
miként gondolhatta, hogy ez a tel-
jesítmény bármire is elég. A fe-
hérváriaknak, ha nagyon akarunk, 
könnyebben találunk mentséget; 
Henning Berg a találkozó után ki is 
jelentette, a döntetlen nem rossz 
eredmény. A Videoton nem akart 
mást, mint megölni a játékot, amibe – 
mintha Shakespeare-drámát láttunk 
volna modern adaptációban – maga is 
belehalt. Csak ehhez miért kell a kezdô 
tizenegyben hét külföldi?

A leépített Kovács Istvánról, a Fehér-
váron önbizalmát vesztô Bódiról, a 
lehetôség híján a tehetségét ki-
bontakoztatni képtelen Géresirôl és 
Szolnokiról nem is szólva, egy hó-
nappal a Portugália elleni vb-selejtezô 
elôtt valóban az a magyar futball ér-
deke, hogy a válogatott egyik alap-
embere, Fiola Attila, még ha maszkban 
is, a kispadot koptassa? De ha már az 
„eredménykényszer” mindent felülír, 
akkor a Videotonnak ezzel a kerettel 
utcahosszal kellene vezetnie a baj-
nokságot.

Thomas Dollnak is volna mirôl szá-
mot adni. Az ôsz eltelt, úgy, ahogy, a 
zöld-fehér kifogásokat, ha nem is 
fogadhatjuk el teljesen, de megértjük; 
ám a szombati produkcióra nincs 
mentség, különösen azután, hogy két 
hete a Ferencváros kimondottan élve-
zetes meccset vívott a Honvéddal a 
kupában.

Dilaver játékában annyi a kreativitás, 
mint az edzéskellékként használatos 
sorfaléban; Gera talán pályafutása 
legrosszabb meccsét játszotta, képte-
len volt megszelídíteni a legegyszerûbb 
labdákat is, aminél csak az érthetet-
lenebb, hogyan játszhatta végig a 
meccset; Hajnal pedig, bár jól mozgott, 
ma már csak egy órát bír, ráadásul 
rúgott három borzalmas szögletet. 
Eközben Kleinheisler 68 percen át a 
bal szélen várt jobb sorsára, Bognár 
ezúttal sem kapott egyetlen percet 
sem – akkor miért szerzôdtették? –, 
Lovrencsics pedig, aki Debrecenben 
is lendületet vitt a játékba, csak a 
hajrára szállt be a csetlô-botló Moutari 
helyére.
NB I, 21. forduló
Ferencváros–Videoton 0-0
Haladás–Újpest 0-2 (0-1)
Honvéd–Debrecen 1-0 (0-0)
Diósgyôr–MTK 2-3 (2-1)
Vasas–Gyirmót 1-1 (0-1)
Paks–Mezôkövesd 5-0 (4-0)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Rizsfelfújt, 2. Ka-
nadáé, 3. Abaúj-Torna vármegyéké, 4. 
Berzsenyi Dánielnek, 5. A szlovákokat, 
6. Giorgione, itáliai reneszánsz festô, 
7. Pietro Mascagni operája, 8. Goet-
hétôl, 9. Olomból, 10, Az Üstökös cí-
mû érclapot.

E heti kérdéseink:
1. Mit jelent a largo zenei elôírás?
2. Ki diadalmaskodott a granikoszi 

csatában Kr. e. 334-ben?
3. Mmit csinál az, aki konfabulál?
4. Melyik magyar író hallhatatlan 

alakja a - pikkelôs -  Frölich tanár úr?
5. Mit jelent magyarul a - Historia est 

magistra vitae - latin szállóige?
6. Melyik Arany ballada  szól egy férj-

gyilkos - a bûntudat miatt megôrült - 
asszonyról?

7. Melyik uralkodóház tagja volt 
VIII. Henrik angol király?

8. Hogy nevezzük a rövid és hosszú 
szótagok szabályos váltakozását a 
költészetben?

9. Lev Tolstoj melyik regényhôsének 
volt a leánykori neve Anna Arka-
gyijevna Oblonszkaja?

10. Melyik Európai ország területe 
foglal magába két miniállamot is? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Mit csinál a szôke nô, ha egy 

süllyedô hajóban a nyakáig ér a víz?
--- ???
--- Fejreáll, hogy csak a bokájáig 

érjen.
* * *

--- Mit esznek a kannibál gyerekek 
reggelire?

--- ???
--- Tejbepapit.

* * *
--- Ez a maguk csigapástétoma 

tényleg csigából van?
--- Igen.
--- És csak csigából?
--- Hát, most hogy így rákérdezett, 

ôszintén megmondom, teszünk bele 
disznót is.

--- Mennyit?
--- Fele-fele: egy csiga, egy disznó.

* * *
A székely sapka nélkül áll a nagy 

hidegben az utcán. Arra jön a komája:
--- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfôvel 

ebben a hidegben?
--- A házban ráncba szedtem az asz-

szonyt, de most kéne egy bátor ember, 
aki ki merné hozni a sapkámat.

* * *
A dülöngélô részeg nekimegy egy 

asszonynak, aki hatalmas pofont kever 
le neki.

--- Már haza is értem? --- csodálkozik 
a részeg

* * *
--- Hogyan horgászik a rendôr?
--- Fog egy halat és addig veri, míg el 

nem árulja, hogy hol vannak a többi-
ek.

Egyperces tudományAz empatikusabb 
emberek 

empatikusabbnak látják 
a kutyájukat is

Egy új magyar kutatás alapján az 
empatikusabb emberek intenzívebben 
reagálnak egy kölyökkutya látványára, 
és úgy értékelik, hogy a saját kutyájuk 
az ember és más kutyák érzelmeire is 
fogékony.

A gazdák számára egyértelmû, hogy 
a kutyájuk észreveszi az érzéseiket és 
megfelelô módon válaszol rájuk: ha a 
gazda szomorúan üldögél, a kutya az 
ölébe teszi a fejét, nagy szemekkel né-
zi az arcát, simogatásért böködi a ke-
zét. Ennek alapján feltehetô a kérdés, 
vajon képesek-e empátiára a családi 
kutyák, vagyis átveszik-e mások érzel-
meit? Mivel ez a jelenség viselke-
déstesztekben nehezen vizsgálható, a 
kutatók kérdôíves módszert alkalmaz-
tak.
Kubinyi Enikô, az ELTE TTK Eto-

lógia Tanszékének tudományos fô-
munkatársa szerint ha az a kérdés, 
hogy a kutya hogyan reagál érzel-
mekre, akkor jó támpontot adhat az, 
hogy a gazdája empátiájához viszonyí-
tunk, hiszen az empátia szorosan kap-
csolódik a személyiség együttmûködés 
nevû dimenziójához.

Ez a dimenzió pedig --– ahogy ezt 
korábbi vizsgálatok is megmutatták --
– kutya és gazdája esetében nagyon 
hasonló, akár barátságos közeledésrôl, 
akár bizalmatlanságról beszélünk.
Szánthó Flóra doktorandusz hallga-

tó, a közlemény elsô szerzôje egy to-
vábbi érdekes összefüggésre világít 
rá: minél empatikusabb valaki, annál 
„cukibbnak” talál egy állatfotót. Ha ez 
a kutyák iránti empátiában is kimu-
tatható, akkor ez megerôsíti az empá-
tia és a kutyák arckifejezéseire adott 
élénkebb reakció közötti összefüg-
gést.

A kutatás
A közel háromezer kitöltött kérdôív 

eredménye alapján úgy tûnik, hogy 
azok a kutyák, akiket gazdáik saját ér-
zelmeikre reaktívabbnak értékeltek, 
más kutyák viselkedésére is érzéke-
nyebbeknek tûnnek. Az érzelmileg re-
aktívabb kutyák gazdái magasabb 
pontszámot értek el az empátia skálán, 
vagyis a kutya és gazda személyisége 
között az empátia vonatkozásában is 
összefüggés mutatható ki. Az empa-
tikusabb gazdák kevesebb problémá-
ról számoltak be kutyáikkal kapcsolat-
ban, amit magyarázhatunk a jobb el-
fogadó képességükkel, de elképzelhe-
tô, hogy empatikusságuknak köszön-
hetôen több figyelmet fordítottak ku-
tyáik kiválasztására, nevelésére, szo-
cializálására.

Az idôsebb kutyák kevésbé reagálnak 
gazdáik érzelmeire, amely fontos 
eredmény lehet az Etológia Tanszéken 
nemrégiben indult, öregedésssel fog-
lalkozó Szenior Családi Kutya Prog-
ram vizsgálatai szempontjából is. 
Azok a gazdák, akik úgy vélték, hogy a 
kutyájuk úgy gondolkodik, akár egy 
gyerek, empatikusabbnak értékelték 
kedvencüket.

Ez az eredmény arra figyelmeztet 
minket, hogy a kutyák viselkedését 
mindenképpen meg kellene vizsgálni 
valós helyzetben is, és az így nyert 
objektív adatokkal összevetni a gazdák 
véleményét.”

–-- mondta Miklósi Ádám egyetemi 
tanár, az Etológia Tanszék és az MTA-
ELTE Összehasonlító Etológiai Kuta-
tócsoport vezetôje. „A mi vizsgálatunk 
is megerôsítette, hogy az empatiku-
sabb gazdák aranyosabbnak találtak 
egy kölyökkutyáról készült képet, míg 
egy felnôtt kutya képével ezt az össze-
függést nem tudtuk kimutatni” --– 
összegezte Szánthó Flóra doktoran-
dusz hallgató.

A kérdôívet nem csak magyar, ha-
nem német kutyatartók is kitöltötték: 
a két országban kapott fôbb összefüg-
gések hasonlóak voltak, ez megerô-
sítette azt a feltevést, hogy a megfi-
gyelt jelenségek általában jellemzôk a 
családi kutyákra és gazdájukra.
Nem biztos, hogy az empatikus 

emberek kutyái mások lennének
A magyar kutatás elsôként használt 

egy olyan kérdôívet, amivel vizsgálni 
lehet, hogy a gazdák hogyan véleked-
nek kutyáik érzelmi reaktivitásáról.

Bár az empatikusabb gazdák nagy 
beleérzô képességet tulajdonítanak 
kedvencüknek, ez adódhat abból is, 
hogy máshogyan értékelik kutyájuk 
viselkedését, mint egy kevésbé érzé-
keny személy, hiszen gyorsabban, 
pontosabban és intenzívebben érté-
kelik mind az emberek mind pedig a 
kutyák arckifejezéseit. Kubinyi Enikô 

egy friss finn kutatás alapján még 
arra is felhívta a figyelmet, hogy „nem 
biztos, hogy az empatikusabb emberek 
kutyái mások, mint a többieké, inkább 
arról van szó, hogy ôk hamarabb ész-
reveszik a kutyájuk viselkedésében az 
érzelmekre adott reakciókat”.

Az ELTE TTK Etológia Tanszék 
kutatóinak cikke a PloS One folyóirat-
ban jelent meg.

Tudja-e, miért 
hatszögletûek a 

méhsejtek?
A méhek közismerten nagyon szor-

gos kis rovarok. Buzgón gyûjtik a vi-
rágport, hogy mézet készítsenek be-
lôle, amelyet a szabályos mértani 
hatszög formájú sejtekben tárolnak. 
De vajon miért hatszögletûre építik az 
apró „mézesbödönöket”?
A természet mindig a legalacso-

nyabb energiaszintre törekszik
A méhek nemcsak híresen szorgos 

rovarok, de igen takarékosak is egy-
ben. Úgy építik meg a lépet, hogy a 
lehetô legtöbb mézet a lehetô leg-
kisebb helyen tudják tárolni, és a le-
hetô legkevesebb viaszt kelljen fel-
használniuk ennek megépítéséhez, a 
lehetô legkevesebb munkával.

A sejteket méhviaszból építik fel, a 
viasz elôállítása pedig kemény munka: 
1 gramm viaszhoz 6-7 gramm mézet 
kell felhasználni.

A természet mindig a legalacsonyabb 
energiaszintre törekszik.

Az alapvetô kérdés az, hogy melyik 
az a forma, ahol a legkisebb kerülethez 
a legnagyobb terület tartozik. Ez az 
úgynevezett legkisebb energiájú for-
ma gyakran egy szabályos mértani 
alakzat.
A méhek igazi kis matematikusok
A méhek számára több szempontból 

is a hatszögletû sejt a leghatékonyabb 
forma. Ez nemcsak a fentebbi felté-
teleknek felel meg, hanem van még 
egy további elônye: a hatszög alapú 
szerkezet nagyon erôs, és statikailag 
igen szilárd. valamint kibírják azt a 
centrifugális erôt is, amely akkor ke-
letkezik, amikor a lépbôl kipergetik a 
mézet.

A méhsejtfalak vastagsága egysége-
sen 0.05 milliméter. A közös fenék-
lapok a két sejt közötti szilárdságot, 
tartósságot biztosítják. Ezt három 
egybevágó rombusszal zárják el, és a 
legnagyobb teret zárják be. A méh-
sejtek alakja egységes; szabályos hat-
szög alapú egyenes hasáb, melynek 
egyik alapja hiányzik, ugyanis ez a be-
járat.

A másik alap három egybevágó rom-
busz. A sejteket egymás alá, fölé, 
mellé építik, hézagmentesen, két ré-
tegben. A különbözô rétegben levô 

* * *
--- Apu, veszel nekem egy hightech, 

3G-s, USB-s, Bluetooth-OS, 12 megás 
hard pdf-et és java utilities-t lehet 
letölteni?

--- Édes fiam, nem tudnál te is csak 
drogozni, mint mindenki más?

* * *
Egy igazi apuka:
Egy férfi bemegy az óvodába, és azt 

mondja:
--- Jöttem a gyerekemért.
--- Hogy hívják?
--- Nem mindegy? Holnap úgyis 

visszahozom.
* * *

Egy nagylelkû pasas ötszáz forintot 
ad egy koldusnak, és aztán megkérdi:

--- Most ezen piát vesz?
--- Kérem, én nem iszom --- mondja a 

koldus.
--- Akkor talán elkártyázza?
--- Soha nem kártyázom.
--- Kiviszi a lovira, mi?
--- Soha életemben nem voltam ló-

versenyen.
--- Barátom, megteszi, hogy eljön 

velem a lakásunkra? --- kérdezi erre a 
pasas.

--- Hadd lássa a feleségem, hová jut 
az, aki nem iszik, nem kártyázik és 
nem jár lóversenyre.

* * *
 A kommunizmus 7 csodája
1. Mindenkinek volt munkája.
2. Bár mindenkinek volt munkája, 

senki sem csinált semmit.
3. Bár senki sem csinált semmit, a 

tervet 100% fölött teljesítették.
4. Bár a tervet 100% fölött teljesítet-

ték, mégsem lehetett semmit kapni.
5. Bár nem lehetett semmit kapni, 

mindenkinek megvolt mindene.
6. Bár mindenkinek megvolt minde-

ne, mégis mindenki lopott.
7. Bár mindenki lopott, mégsem hi-

ányzott soha semmi.
* * *

 --- Hogy hívják azt a becsületes, 
törvénytisztelô, felelôsségteljes, ko-
moly embert, aki a Parlamentben 
irányítja az ügyeket?

--- Liftkezelô.
* * *

 --- Mi a közös vonásuk a politiku-
soknak és a pelenkának?

--- Mindkettôt gyakran kell cserélni, 
és ugyanabból az okból.

* * *
 --- Mi a nemzetközi segélyezés 

definiíciója?
--- ???
--- Egy olyan folyamat, amelynek so-

rán a gazdag országok szegény állam-
polgárai pénzt juttatnak el szegény 
országok gazdag állampolgárainak.

* * *
 Az orosz, az amerikai és a román 

elnök utazik egy repülôn. 
Kiteszi az ablakon az amerikai elnök 

a kezét: 
--- Az USA fölött vagyunk! --- 

mondja.
--- Honnan tudod? --- kérdezik a töb-

biek.
--- Érzem a felhôkarcolók tetejét!
Késöbb az orosz elnök is kiteszi a 

kezét az ablakon:
--- Oroszország fölött vagyunk!
--- Honnan tudod?
--- Lefagytak az ujjaim.
Késöbb a román elnök is kiteszi a 

kezét:
--- Románia fölött vagyunk!--- Honnan 

tudod?
--- Lelopták az aranyórát a kezemrôl!

sejtek a zárólapjaikkal illeszkednek 
egymáshoz, az azonos rétegben levôk 
pedig az oldallapjaikkal.
A poszméhek (Bombus sp.) magá-

nyosan élnek, nem úgy, mint a házi 
méhek.

A poszméhek a rokonaiktól eltérôen 
gömb alakú sejteket építenek, mivel 
ennek a legkisebb a fajlagos felülete, 
ezért számukra ez a leggazdaságosabb 
megoldás.

Azonban, ha sokan élnek együtt, mint 
a házi méhek, akkor nem elég egyetlen 
„bödön”, hanem sok kis raktárhelyi-
ségre van szükség, ez az oka a két faj 
méhkasa közötti különbségnek.
A mézelô méhek (Apis mellifica ) a 

hártyásszárnyúak rendjébe tartozó 
rovarok.

A méhek a mézet a virágok nektár-
jából és más növényi részek édes 
nedvébôl állítják elô.

A hátsó lábpár felsô ízületén található 
egy „kosár”, egy apró bemélyedés, 
amelyben a virágport tárolják, a szô-
rös testre tapadt pollent pedig a hátsó 
lábon lévô fésûvel szedik össze, majd a 
virág fölött helyben repkedve összetö-
mörítik lábaikkal. Attól függôen, hogy 
milyen a virágpor állaga, egyetlen 
egyed egyszerre 8-18 milligramm 
pollent tud összegyûjteni.

A cukoroldatot a potrohban lévô méz-
hólyagban –-- egyszerre akár 20 mil-
ligrammot –- egy enzim segítségével 
alakítják át híg mézoldattá, hozzáke-
verve saját fehérjéiket, hormonjaikat. 
A mézoldatot a hólyagból a sejtekbe 
öntik, vagy átadják a dajkaméhek szá-
jába. A mézet a hatszögletû sejtekben 
tárolják, ahol párologtatják és beér-
lelik az oldatot.

A potroh hasi oldalán levô gyûrûk 
alatt található a viaszkészítô szerv, 
amely lemezformába öntve bocsátja 
ki a viaszt. A viasz a lép építéséhez 
szükséges, ebben tárolják a mézet, és 
itt nevelik fel az utódokat is.

A kutatásban használt fotók



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül
Minden változik, a lényeg 

nem
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Olasz - magyar örök-

ség Maestro Peskó Zoltán, a 
milanói Scala,  a Velencei 
Teatro La Fenice, a RAI, 
Európa operaházainak és 
koncerttermeinek karmes-
tere a klaszszikus és mo-
dern zene elkötelezett,  kí-
váló interpretátora.
09:15 Világ 
09:40 Summa
10:00 Református riportok
10:30 Metodista magazin
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában Az Alto  Douro-i 
szôlôvidék A Douro folyó a 
legjelesebb portugál költôk 
közül többet is megihletett 
11:40 Göre Gábor visszatér 
(1940) Magyar játékfilm   
Göréék a menynyországi 
faluban élnek. Megérkezik 
a lepéndi pap, s  lenti szo-
morú világról mesél. Kátsa 
cigány, Durbints sógor és 
Göre bíró elhatározzák: 
visszatérnek a földre. Le-
pénden a Göre-unoka már 
menyasszony, de a ve-sze-
kedô rokonság elválasztaná 
párjától.
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk Kôszeg-

szerdahely Egy hely, ahol 
harapni lehet a levegôt, 
élvezni a csendet, a mada-
rak énekét, és mindezeken 
túl megtapasztalni a helyiek 
jókedvû vendégszeretetét.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina 
16:05 Duna anzix (2011) 
Télidôben a Duna mentén - 

Paks, Kalocsa és Baja
16:25 Hogy volt?! Az R-Go 

sztori  a fiatal rajongók is, 
épp olyan ragyogó szemek-
kel, mint annak idején a 
szüleik, és együtt éneklik az 
örökzöldeket, és az újdalait. 
17:20 Család-barát

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

tók Gyermekszínház 1961-
ben alakult, a 6–14 éves 
korosztálynak tartottak 
délutánonként elôadásokat.    
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
Édes anyanyelvünk
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték     Rejtôzô 
erô - A Honvédség Trianon 
béklyójában
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek      

01:35 Hogy volt?!
        Az R-Go sztori
02:30Göre Gábor visszatér 

(1940)   Magyar játékfilm    
03:50  Nyitott stúdió

            Calcutta trió
04:05 Hogy volt?!   Volt 

egyszer egy gyermekszínház
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
Édes anyanyelvünk
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda
10:00 Evangélikus riportok
10:25 Reformáció hétrôl 

hétre
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 A cárné összees-

küvése (1976)
Magyar tévéjáték
Alekszej Tolsztoj drámája 

a cárizmus különleges vég-
napjairól Oroszországban. 
A februári forradalom után, 
háromtagú rendkívüli bi-
zottság elôtt áll Virubova 
udvarhölgy ( Almási Éva).  
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró
A Maros, a Tisza és a Duna 

ölelte sík vidék régi neve 
Temesköz. A Temes és a 
Béga öntözte rónát Ajtony 
vezér vette birtokba, majd a 
magyarság a középkorban 
felvirágoztatta, s ôrizte, 
mint hazánk déli 
határvidékét.
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?! 
Gyerekszínészek
Már a mozi kezdetén 

megállapították, hogy igazi 
film nincs szép nô, kutya, és 
gyerek nélkül.
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 7. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál
Szórakoztató mûsor
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
A borok királynôi
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája
00:30 Hagyaték 
Mindennapi kenyerünk - A 

malomtól a kemencéig
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!

  Gyerekszínészek
Sikeres filmek, emléke-

zetes alakítások, felejthetet-
len gyerekek. 
02:25 A cárné összees-

küvése (1976)Az udvarhölgy 
Vallomása nyomán  eleve-
nedik meg a cárizmus agó-
niája. Megismerhetjük  a 
szûken vett uralkodó osztá-
lyon belül is elszigetelôdött 
cári családnak és környe-
zetének életformáját. Ördö-
gi játék folyik és a játék 
mestere Raszputyin, a „fe-
kete cár”
04:00 7. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Díszünnepség a Nem-

zeti Múzeumnál
07:25 Kárpáthy Zoltán 

(1966)  Magyar játékfilm
Szereplôk:  Halász Judit 

(Kôcserepy Vilma), Bitskey 
Tibor (Kis Miska), Darvas 
Iván (Kárpáthy Abellino), 
Latinovits Zoltán (Szenti-
rmay), Ruttkai Éva (Szent-
irmai Flóra)Az elszegénye-
dett, hitelképtelen Abellino 
eladja a per jogát Kôcse-
repynek, akinek lányát Zol-
tán menti meg a nagy pesti 
árvíz idején. Kôcserepy kis-
asszony beleszeret meg-
mentôjébe, ám Zoltán szíve 
már gyámapja lányáé.
08:50 Útravaló
09:05 Az én ’56-om
Baranyi László
09:20 Német nyelvû hírek
09:25 Kínai nyelvû hírek
09:30 Orosz nyelvû hírek
09:45 Magyar Krónika 
10:15 Médiaklikk 
10:40 Tanúságtevôk
11:05 Kereszt-Tények
11:15 Így szól az Úr!
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Búcsú a kikötôben 

(1966)Szereplôk:Molnár Ti-
bor (Vologya), Somogyvári 
Pál (Kapitány), Szemes Ma-
ri (Júlia), Tolnay Klári 
(Mar-ja)A film egy kato-
nakórházban játszódik a há-
ború vége felé. Az embere-
ket, így az ott dolgozó ápo-
lónôket és gondozott tiszte-
ket is meggyötörte 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó 
13:45 Az én ’56-om 
Jenei Attila
13:55 Az én ’56-om 
Kalmár Károly
14:10 Magyar Krónika 
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó
16:00 Duna anzix
Ûzzük el a telet! - Busók a 

Duna mentén A busójárás a 
mohácsi sokácok messze 
földön ismert népszokása.      
16:20 Hogy volt?!
Takács Katit köszöntjük
 17:20 Család-barát

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

   21:00 Híradó 
 21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül   A zene gyó-
gyít
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték Nyargaló 
virtus - A magyar huszár
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!
  Takács Katit köszöntjük
02:30 Búcsú a kikötôben 

(1966)   játszódik a háború 
vége felé.
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

  Jánosi zenekar
04:10 Szenes Iván írta

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
A zene gyógyít
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:20 Iskolapad 
09:45 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Szerelem, jutányos 

áron (1973)   Szereplôk: 
Bakó Márta, Ferenczi 
Krisztina, Hacser Józsa, 
Hegedûs Ágnes, Kéry 
Gyula, Mezey Lajos, Orbán 
Tibor, Pásztor Erzsi, Pécsi 
Sándor (színész), Váradi 
Hédi, Vass ÉvaPécsi Sándor 
utolsó tévéfilmjében a ti-
zedrangú színészi szerepben 
szélhámost személyesít 
meg. Hiszékeny, társra 
vágyó nôktôl csal ki pénzt. 
Üzleti ügyeit a feleségével 
együtt intézi
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:45 Esély
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:10 Duna anzix
Egy itáliai szent a horvát 

Duna mentén - Vukovár és 
Újlak Mohácsot és a félel-
metes maszkokkal ijeszt-
getô busókat hátrahagyva, 
alig 12 kilométer után 
horvát földre érkezik a 
Duna. Úgy tûnik a busójárás 
legfôbb célja, a télûzés 
sikerrel járt
16:30 Hogy volt?!
Rajzfilmesek A Hogy volt-

ban ezúttal találkozhatnak 
Mézga Gézával, aki nem 
lopja a napot, és bemutatjuk 
lüke Aladárt; megjelenik az 
igazságos  Mátyás, látható 
lesz, hogy Gusztáv máig 
megôrizte két szál haját
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül   Olimpia
23:25 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája
00:30 Hagyaték 
Szabad a vásár - Piacok és 

vásárok a régi Magyaror-
szágon A magyar szellemi 
kulturális örökség átörökí-
tésén munkálkodik. Lepo-
rolja a magyar múlt szel-
lemi hagyatékának egy-egy 
darabkájáról a modern 
korokban rárakódott szeny-
nyezôdéseket
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!

  Rajzfilmesek
02:30 Szerelem, jutányos 

áron (1973) Pécsi Sándor 
szerepben szélhámost sze-
mélyesít meg.  szélhámosnô 
hálójába nem kerül, akibe 
beleszeret, és aki ki is 
fosztja.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó 
07:30 Poén péntek - Van 

képünk hozzá  Válogatás a 
Rádiókabaré legsikeresebb 
jelenetei
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró
A Maros, a Tisza és a Duna 

ölelte sík vidék régi neve 
Temesköz. A Temes és a 
Béga öntözte rónát Ajtony 
vezér vette birtokba, majd a 
magyarság a középkorban 
felvirágoztatta, s ôrizte, 
mint hazánk déli határvi-
dékét.
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 Ünnepi vacsora 

(1956)  Szereplôk: Tolnay 
Klári (Márta), Básti Lajos 
(Varsa), Olthy Magda (Zsó-
fi), Kállai Ferenc (Laci), 
Ruttkai Éva (Klári), Szirtes 
Ádám (Imre) Varsa fômér-
nök Kossuth-díjat kap, és ez 
alkalomból ünnepi vacso-
rára hívja családja tagjait.   
13:00 Híradó
13:20 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
Rendezôként, forgató-

könyvíróként és drama-
turgként Dárday István al-
kotótársa, a dokumentum-
játékfilmes irányzatot meg-
teremtô „Budapesti Iskola” 
kiemelkedô alakja.
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek A tizedik adás 
Petôfi Sándorral és a népek 
tavaszával foglalkozik. 
14:45 Hangvilla
Március van, a forradalmak 

és a hôsök hónapja. 
15:20 Hogy volt?!   Voltegy-

szer egy gyermekszínház
16:20 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Álom hava 
Magyar tévéfilm  1690 Pár 
rongyos ember vánszorog a 
síkságon. A török dúlásban 
kiürült Bácska pusztaságán 
bujdosók érkeznek 
17:20 Család-barát 
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk Ócsa
  20:00 Csak színház és más 

semmi   Alinda válaszút elé 
kerül: az egyetlen megoldás 
az lenne, ha mindent beval-
lana Barnának.
21:00 Híradó 
21:30 Fábry
22:50 Munkaügyek

VI/21. rész, Kézi irányítás
A korábbi katasztrofális 

ballépések miatt Ond teljes 
kontrollt vezet be 
23:25 Opera Café

  23:55 Evangélium
  0030Olasz,magyarörökség
  Maestro Peskó
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal 
Francia konyha
02:30 PÉCSI SÁNDOR 95 

Szent Péter esernyôje 1958)  
 04:05     Csak színház ésmás 

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

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Francia konyha Marcsi 

kideríti, mit jelentenek pon-
tosan a gasztronómiában 
használatos francia eredetû 
kifejezések
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Minden tudás
09:10 Profit7
09:35 Kárpát expressz 
10:00 Noé barátai 
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában A Coa völgye
Portugál dokumentumfilm-

sorozat
11:40 A kard (1976)
Magyar filmszatíra
Bojti Sándor, a Belvízle-

vezetô Vállalat igazgató-he-
lyettese feleségével együtt 
megszakítja európai turis-
taútját.
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55Olasz,magyarörökség
Itália vonzásában
Csíkszentmihályi Róbert 

szobrászmûvész
14:20 Az én ’56-om Jenei 

Attila
14:20 Az én ’56-om 
Kalmár Károly
14:30 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:00 Rúzs és selyem
15:30 Önök kérték 
16:25 Ínyencek mozija - 

Nemeskürty tanár úr 
emlékének
17:20 Család-barát 
18:55 Öt kontinens 
19:25 Szerelmes földrajz
Életünk „Újlipóciában” - 

Hídvégi Máté biokémikus, 
egyetemi tanár, mûvelôdés-
történész, a világszerte elis-
mert rákellenes készítmény, 
az Avemar feltalálója 
  20:00 Gasztroangyal

 Francia konyha melyek a 
franciák kedvenc konyhai 
alapanyagai
21:00 Híradó 
21:30HAMVAS BÉLA 120 

  A nevezetes névtelen 
„Nagyszerû volt találkozni 

egy olyan valakivel, aki 
ilyen igazán nagy ember és 
egyszerre egy ilyen 
„csibész”- vallja a filmben 
Szervét Tibor színmûvész.   
22:45 Bábel - Hesnával a 
világ  A város, amiben 
szeretünk élni Vajon mit 
jelentenek azok a fogalmak, 
hogy intelligens, vagy érzô 
város?
23:45 Hangvilla      
00:15 Tôkéczki és Taka-

ró: történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó   
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?!
 A cirkusz világa
02:30KABOS GYULA 130 

Címzett ismeretlen (Címzett 
ismeretlen, 1935)  Pali, a 
gazdag aranyifjú elsô lá-
tásra beleszeret a balaton-
földvári postáskisasszonyba
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
A borok királynôi
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok
Székely László  2. rész
09:15 Esély 
09:40 Kék bolygó 
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:25 Új nemzedék 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Az ünnepelt (1977)
Magyar tévéfilm
Néhány hét telt el csak 

1848. március 15. óta. A 
forradalom gyôzni látszik, 
csak egy lökés kellene még, 
hogy hullámfutamai oda 
jussanak, ahová Petôfi 
Sándor szánta és irányította 
azokat: leginkább a falvak 
és majorok szegényeihez, a 
„kétkeziekhez”, a néphez...
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
Székely László  2. rész
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Zebra 
16:25 Magyarország nem-

zeti lobogójának ünnepélyes 
felvonása katonai tiszte-
letadással
16:55 Díszünnepség a 

Nemzeti Múzeumnál 
18:30 Csalódások és gyô-

zelmek tavasza - Az 1849-es 
tavaszi hadjárat (2009)
A film az 1848-49-es sza-

badságharc magyar szem-
pontból legdicsôségesebb 
szakaszát mutatja be, a ta-
vaszi hadjárat idejét. Win-
dischgraetz és Jellasics 
1849. január elején történt 
budai bevonulásával indul a 
film, majd foglalkozik a 
Görgey-Dembinszky és a 
Görgey-Kossuth vitával. 
1 9 : 3 0 M a g y a r o r s z á g , 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:35 Déryné (1951)
Magyar életrajzi film  

Déryné Széppataky Róza, 
az elsô magyar operaé-
nekesnô, a vándorszínészet 
korának legnépszerûbb szí-
nésznôje.
23:25 Kulturális Híradó 
00:00 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték
Felelôsség és áldozat - A 

reformkor és a magyar 
nemesség Magyar ismeret-
terjesztô sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Ízôrzôk Tard A Bükk 

lábánál, Matyó földön, 
Tardon jártunk. 
02:05 Az ünnepelt (1977) 
Néhány hét telt el csak 

1848. március 15. óta. A 
szabadságharcról.
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

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

69 ÉVES, Victoria államban vidéken 
élô, anyagilag rendezett, házias, jól fô-
zô, kertészetet kedvelô, pár éve meg-
özvegyült asszony vagyok. Társaság 
hiányában ezúton keresem korban 
hozzámillô, hasonló érdeklôdésû férfi 
ismeretségét. Kérem hívjon a (03) 
5494-7412 telefonszámon.

GONDOZÓNÔT KERESEK idôs 

hölgy részére péntek estétôl kedd 

estig  bentlakással (Sydneyben).  

Kérem hívja Mancit a 9362-1211 

számon.  Legjobb reggel, vagy késô 

délután, ha nem válaszolok hagyjon 

telefonszámot és viszahívom, vagy 

hívja a 9363 2885 számot. Referencia 

szükséges.
 

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006


