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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A nemzeti konzultáció nem 

Európa-ellenes
A nemzeti konzultáció nem Európa-ellenes, sôt kifejezetten Európa-párti, és 

az unió megújítását célozza a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések megvédése 
érdekében –-- mondta a kormányzati kommunikációért felels államtitkár 
Budapesten.

Tuzson Bence a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Magyarország „soha nem 
látott nyomás alatt van”, így soha nem volt aktuálisabb, hogy a magyar emberek 
kiálljanak Magyarország érdekében. Szerinte ennek a legjobb eszköze a 
nemzeti konzultációs kérdôív kitöltése és visszaküldése. „Egy ország politikája 
csak akkor lehet sikeres, ha amögött ott állnak az emberek” –-- fogalmazott az 
államtitkár.

A nemzeti konzultáció legfontosabb kérdése a bevándorláspolitikáról szól, 
Brüsszel ugyanis arra kívánja kényszeríteni Magyarországot, hogy „illegális 
migránsokat engedjen be” –-- fejtette ki, hozzátéve, ezt jelentené ugyanis, ha a 
mostani, a határon lefolytatott eljárásokat ismét felváltanák az unió területén 
végzett eljárások. „Ezt semmiképpen sem szeretnénk” –-- tette hozzá.

Tuzson Bence másodikként az energiaunó kérdését, vagyis a rezsicsökkentés 
eredményeinek megvédését említette. Kiemelte, Brüsszel a szabad versenyre, 
vagyis az energetikai vállalatokra hagyná az ármegállapítás jogát, a magyar 
kormány szerint azonban az a jó megoldás, ha létezik egy plafon az energiárak 
megfékezésére. „Ha Brüsszel versenyt hoz létre ezen a területen, az nem fogja 
szolgálni az emberek érdekét, ezt a plafont az energiaárak át fogják törni” --– 
fogalmazott.

A magyar kormány ragaszkodik továbbá ahhoz is, hogy Magyarországon 
átláthatóak legyenek a „különbözô fizetett aktivista csoportok”, vagyis a tevé-
kenységük minden magyar ember elôtt világos legyen és be kelljen számolniuk 
a bizonyos összeg feletti külföldi támogatásokról –-- mondta a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda államtitkára.

„Minden magyar embernek joga van tudni azt, hogy milyen aktivista csopor-
tok, milyen fizetett ügynökszervezetek, kinek az érdekében tevékenykednek” 
–-- mondta, hozzátéve, senki nem kívánja korlátozni ezen szervezetek ma-
gyarországi mûködését. Tuzson Bence alapvetô fontosságúnak nevezte azt is, 
hogy Magyarországnak joga maradjon saját politikát folytatnia a munkahely-
teremtésben. Ez ugyanis ma nagy eredménye Magyarországnak, mivel a mun-
kanélküliség 4,5 százalék körül van, miközben a bérek is komolyan növekednek 
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Május 12-én Pongrác névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Achilles, 
Achillesz, Adon, Adonisz, Ahillész, 
Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, 
Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngy-
virág, Ivána, Ivica, Johanna, Kora, 
Korália, Korall, Násfa, Nerella, Neri-
na, Pongor, Viktor névnapja van.
Május 13-án Szervác, Imola név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Belián, 

Dulcinea, Fatima, Fatime, Gellért, 
Gerda, Gerhárd, Glenda, Glenna, Gló-
ria, Imelda, Ivána, Karácson, Noel, 
Ofélia, Róbert, Roberta, Robertó, Ro-
bin, Robina, Robinetta, Robinzon név-
napja van.
Május 14-én Bonifác névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aglája, 

Bekény, Bekes, Békés, Bónis, Gemma, 
Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ju-
liána, Julianna, Julinka, Juliska, Kora, 
Korália, Korall, Násfa, Ompoly, Pasz-
kál, Paszkália névnapja van.
Május 15-én Zsófia, Szonja név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Denissza, 

Deniza, Dionízia, Döníz, Fürtike, Iza-
ura, Izidor, Izor, Izóra, Izsák, János, 
Médea, Rupert, Szaffi, Szofi, Szófia, 
Upor, Zsófi névnapja van.
Május 16-án Mózes, Botond név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Hannibál, 

János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Si-
on, Szimonett, Szimonetta, Ubul, Ugod 
névnapja van.
Május 17-én Paszkál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Andor, 

Brúnó, Ditmár, Fábió, Fábiusz, Fabó, 
Paszkália, Pasztorella, Rezeda, Szalók, 
Szolón, Vejke névnapja van.
Május 18-án Erik, Alexandra név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Alexa, 

Alicia, Blandina, Bódog, Erika, Erôs, 
Félix, Hanga, Kámea, Kamilla, Kla-
udetta, Klaudia, Klaudiána, Szandra, 
Szani, Szantána, Szantina, Szendi, 
Toszka, Xandra névnapja van.
Május 19-én Ivó, Milán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aldvin, 

Alvián, Alvin, Bernarda, Bernardina, 
Buda, Celeszta, Celesztin, Celesztina, 
Dukász, Emiliána, Ivonn, Káldor, Mil-
ton, Tuzson, Vulkán névnapja van.
Május 20-án Bernát, Felícia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Balabán, 

Bernárd, Bernarda, Bernardina, Ga-
lamb, Gerle, Hanna, Hannadóra, Han-
naliza, Hannaróza, Johanna, Kolomba, 
Kolombina, Palóma, Tália névnapja 
van.
Május 21-én Konstantin névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint An-
derz, Andorás, Andorjás, András, 
André, Denver, Dévald, Mirella, Mi-
retta, Ozmin, Teobald, Teobalda, Te-
ofil, Teofila, Tibád, Tibald, Tibold 
névnapja van.
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Elkészült a második kerítés is
Hétszáz fogvatartott alig 60 nap alatt felhúzta azt a második kerítést, amely 

155 kilométeren húzódik a magyar–szerb határszakaszon. A dupla határzárra 
azért volt szükség, mert a nyár beköszöntével fokozódhat a bevándorlási hul-
lám. A kerítésrendszer gyakorlatilag áthatolhatatlan.

Elkészült a kétsoros kerítésrendszer második kerítése a magyar–szerb határ 
teljes hosszán. Az összesen 155 kilométeren húzódó védelmi rendszer megé-
pülése kapcsán Kontrát Károly belügyi államtitkár tartott sajtótájékoztatót 
Röszkén, aki úgy fogalmazott, hogy a magyar határvédelem minden eddiginél 
erôsebb, a biztonságot pedig sikerült tovább növelni.

A mostani beruházás 4,8 milliárd forintba került, a munkát a büntetés-
végrehajtási szervezet végezte el hatvan nap alatt. Az építkezésben 150 szak-
ember és 700 fogvatartott vett részt. A mostani kerítést két méter magasan 8 
milliméter átmérôjû hegesztetett síkhálóval erôsítették meg, a szükséges he-
lyeken NATO-dróttal is felszerelték.

A második kerítés telepítése mellett azért döntött a kormány, mert úgy ítélte 
meg, hogy a jövôben akár az eddigieknél is nagyobb migrációs nyomásra kell 
felkészülni. Az Európát sújtó tömeges bevándorlás két éve folyamatos, a bal-
káni útvonal pedig változatlanul aktív. Kontrát azt is megjegyezte, hogy a nyár 
közeledtével egyre több migráns indul el a kontinens felé.

Olaszországba az év elsô négy hónapjában 33 százalékkal több migráns 
érkezett, mint az elôzô év hasonló idôszakában. Az államtitkár szerint a prob-
lémát súlyosbítja, hogy a nemzetközi embercsempész-szervezetekkel szembeni 
fellépés egyelôre eredménytelen.

Hiába született döntés a máltai uniós csúcson arról, hogy Líbiában kell hot-
spotokat létrehozni, ez a mai napig nem történt meg, és az Afrikából Európába 
induló hajókat sem fordítják vissza.

Ráadásul az unió és Törökország között létrejött, menekültekrôl szóló meg-
állapodás sorsa minimum kérdéses, egy esetleges felmondásnak pedig belát-
hatatlan következményei lehetnek.

Kontrát Károly beszélt az egy hónapja életbe léptetett jogi határzár elsô 
tapasztalatairól is. Úgy ítélte meg, hogy az intézkedés hatására a migránsok 
elkerülik a magyar határt. A jogi változtatások kiegészülve a kerítés második 
vonalának megépítésével azt eredményezik, hogy a rendôrségi és honvédségi 
állomány létszámát csökkenteni lehet a határon.

A politikus arról is beszélt, hogy, „Brüsszel és a migránspárti Soros-
szervezetek tûz alá vették határzárat”, és azt szeretnék elérni, hogy engedjék be 
a bevándorlókat, a kerítést pedig bontsák el. „Magyarország azonban megvédi 
a határait, és ezzel a schengeni övezetet” --- reagált ennek kapcsán.

Orbán Viktor kormányfô a Kossuth rádió 180 perc címû mûsorában azt 
hangsúlyozta, hogy a déli határon elkészült kétsoros kerítésrendszerrel hosszú 
idôre biztosított a magyar emberek biztonsága. Azt mondta, hogy a kerítés-
rendszer bármilyen embertömeg feltartóztatására alkalmas, gyakorlatilag 
nem lehet áthatolni rajta.

Orbán szerint a balkáni útvonal felôl fenyegetô népvándorlási nyomás 
velünk fog élni, ezzel párhuzamosan viszont az Európai Bizottság, Soros György 
és különbözô szervezetek támadás alá vették a magyar migránsszabályozást. 
„Könnyen lehet, hogy az ügyben Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indít 
majd” –-- mondta a miniszterelnök.

Tarolt a fagy a gyümölcsösökben
Az alma, a kajszibarack és a dió sínylette meg leginkább a váratlanul jött 

hideget, a szôlô átvészelte a szokatlanul zord idôjárást
A Mátrában és Szabolcsban is fagy pusztított a gyümölcsösökben az elmúlt 

napokban, az alma-, a kajszibarack- és a dióültetvényeket is súlyos kár érte --– a  
szôlô átvészelte a hideg napokat.

Mínusz négy fokot mértek a Mátrában, Gyöngyöspatán. A gyümölcsfák 
lombozata elfeketedett, a kajszibarack- és a diófaültetvényeken súlyos pusz-
títást vitt végbe a fagy a völgyes részeken –-- mondta Soós János, a gyöngyös-
patai hegyközség hegybírója. Hozzáfûzte: a szôlôt nem érte jelentôs kár, a 
leveleken, levélszéleken észlelhetôk ugyan az elfagyás jellegû tünetek, ám a 
fürtkezdeményeken ilyen nem látható. Hangsúlyozta: ezt a szôlô kiheveri. 
fagy. 

Hozzáfûzte: a fagykár nem volt olyan kritikus, mint tavaly áprilisban. Két 
héten belül kiderül, hogy pontosan milyen mértékû a kár, hogyan fejlôdnek a 
gyümölcsök. Megjegyezte: Dél-Tirolban, Németországban és Belgiumban a 
mínusz 4-5 fokos hideg súlyos fagykárokat okozott a gyümölcsösökben. Az 
alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy itthon problémát jelent, hogy a méhek 
nem poroznak a szeles, hideg idôjárásban. 

Az almánál elég, ha a virágok tíz százalékát beporozzák, a cseresznyénél 
viszont legalább ötven százalékát be kell porozni, hogy megfelelô legyen a 
termés. Információink szerint a gödöllôi gyümölcsösök csonthéjasait is érte 
fagykár. Egyébként a gazdák tizenöt napig tehetik meg a kárbejelentést.



–- húzta alá, megjegyezve, „Brüsszel ezen a területen is támadásokat indított”, 
például a közmunka ellen.

A kormányzati kommunikációért felelôs államtitkár végül a nemzeti kon-
zultáció adópolitikára vonatkozó kérdését is fontosnak nevezte, szerinte 
ugyanis amennyiben az ország azt nem lenne képes maga meghatározni, akkor 
„gazdaságpolitikailag is zárt pályára” kerülne. „Magyarország az adócsök-
kentések politikáját választotta” –-- hangsúlyozta Tuzson Bence, aki szerint 
amennyiben Brüsszel megtámadja a magyar adópolitikát, ahogy azt korábban 
tette például a fordított áfa esetében, akkor végül az adóemelés politikájára 
kényszerítheti Magyarországot. „Mi a továbbiakban is az adócsökkentés 
politikáját szeretnénk folytatni” –-- nyomatékosította az államtitkár.

Tuzson Bence mindezekre hivatkozva mindenkit arra kért, hogy küldje 
vissza a nemzeti konzultációra adott válaszait, egyúttal kérdésre válaszolva 
megjegyezte, hamarosan eléri a 600 ezret a már visszaküldött kérdôívek száma. 
További kérdésekre válaszolva szólt arról is, „minimum megtévesztôek” az 
Európai Bizottság állításai a konzultáció kérdéseirôl, ezért a kormány részletes 
választ ad majd az uniós testület errôl szóló levelére.

Egyelôre nem nevezik át 
Pest megyét

Ambrus András, a Pest Megyei Önkormányzat sajtófônöke azt mondta, a 
képviselôk nem döntöttek Pest megye nevének Pest-Pilis megyére módosítá-
sáról a pénteki közgyûlésen.

A változtatást a Miniszterelnökség kezdeményezte április elején, azzal az 
indokkal, hogy az elnevezés nem tükrözi teljesen a történelmi Magyarország 
vármegyéinek az ország mai területén meglévô örökségét.

A képviselôk az ülésen úgy határoztak, hogy a kérdésrôl csak a várható 
következmények teljesebb megismerése után döntenek. Ugyanis több infor-
máció kell arról, hogy milyen pénzügyi hatásai lennének a névmódosításnak 
(például hogy mit von maga után a közigazgatási és egyéb szervezetek átne-
vezése), és ez milyen egyéb társadalmi-gazdasági következményekkel járna.

A megye neve 1467-ig volt önálló Pest megye, majd Pest-Pilis lett, majd 
hozzácsatolták Solt vármegyét, végül 1876-ban kiegészült a Kiskun-részekkel.

Így 1950-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun volt a neve, utána ismét Pest lett.
Ambrus András szerint az elnevezés kérdése a rendszerváltozás idején is 

felmerült, de az 1989-ben felállított ideiglenes bizottság nem tartotta idôsze-
rûnek a változtatást, és a megyei szereplôk nagy többsége sem támogatta. Az 
ellenzôk a jelentôs anyagi következményeket hozták fel érvként, a támogatók a 
Pest-Pilis megyenevet javasolták.

A közgyûlés 31 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett 
döntött.

Reformáció 500 --- Szabó 
Magdára emlékeztek Kerepesen

A reformáció 500. és Szabó Magda születésének 100. évfordulójára emlé-
keztek szombaton ökumenikus ünnepi rendezvény keretében a kerepesi Szent 
Anna templomban.

Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa azt 
mondta, nem innováció volt, ami a reformációval elkezdôdött, hanem olyan 
mozgalom, amely vissza akart térni a tiszta forráshoz.

Nem csupán egy ötszáz évvel ezelôtti eseményre emlékezünk, nekünk jövô-
orientált ünnepekre van szükségünk, hogy a gyökerekbôl merítve lehessen a 
jelen kihívásait kezelni --- fogalmazott, hozzátéve, ha ez nem sikerül, nem 
építhetjük a jövôt a következô generációnak.

Hafenscher Károly arról is beszélt, hogy a világnak szüksége van olyan 
emberekre, akik tudják a jó irányt, tudják, hogy megújulásra van szükség és 
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ismerik a megújulás forrását. A kormány azért hozta létre a Reformáció 
Emlékbizottságot, hogy “ezeket az értékeket újra megismerjük, felmutassuk és 
tovább gazdagítsuk” --- mutatott rá.

Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora 
a reformáció és Szabó Magda kapcsolatáról szólva egyebek mellett arról 
beszélt, nem írónô volt, hanem író, ízig-vérig, és mélyen gondolkodó, mé-
lyen hívô, “szabálytalan” ember. Szabálytalan keresztény volt --- ô maga is 
így nevezte magát, de szabálytalan kereszténynek csak annak szabad lenni, aki 
az összes szabályt tudja, és az összes szabályt betartja --- fogalmazott.

Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a többi között 
arra hívta fel a figyelmet, evangélikusnak lenni azt jelenti, hogy ökumenikusnak 
lenni. A személyes hit és a társadalmi elkötelezôdés összefüggésérôl szólva 
emlékeztetett, a reformáció nem új struktúrát akart, hanem azt, hogy az egy-
ház, a hívek megtérjenek.

Luther az irgalmas Istent, a kegyelmes Istent kereste, ez volt személyes 
hitének kérdése, de fontos volt számára a közélet is, hiszen egész kontinenst 
próbált megváltoztatni és változtatott meg --- mondta Fabiny Tamás. A sze-
mélyes hit és a társadalmi elkötelezôdés Szabó Magdánál is jelen volt, akinél a 
személyes hit egyszerre volt református hit és ökumenikus meggyôzôdés, tár-
sadalmi elkötelezôdése pedig a magyarság vállalása volt --- hangoztatta a 
püspök.

Kászoni-Kövendi József, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöki hely-
nöke egyebek mellett arra mutatott rá, nagy bátorságra és óriási hitre van 
szükség ahhoz, hogy „egyedül a meg nem alkuvó szeretet fegyverét vegyük a 
kezünkbe”.

Franka Tibor (Összefogás Kerepesért Egyesület, ÖKE) polgármester fon-
tos üzenetnek nevezte, hogy az ünnepi eseményen a katolikus, református, 
unitárius, evangélikus egyház képviselôi együtt vannak jelen, „mert össze kell 
fogni a kereszténységnek”. Szólt arról is, hogy Kerepesen ezentúl minden év 
június 30-a a keresztény üldözöttek emléknapja lesz.

Az ünnepi megemlékezésen a keresztény egyházak zenei mûveibôl hang-
zottak el darabok a Baptista Központi Énekkar és a Kerepesi Forrás Kórus 
elôadásban, Oláh Gábor karnagy vezényletével.

Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus 1517. október 31-én 
függesztette ki az egyházi megújulást követelô reformtéziseit a wittenbergi 
vártemplom kapujára, ettôl a naptól számítjuk a reformáció kezdetét. A refor-
máció emlékévében csaknem négyszáz programot tartanak szerte a Kárpát-
medencében.

Szabó Magda száz éve Debrecenben született, a Kossuth-díjas írónô tíz 
éve halt meg Kerepesen. 2017-ben a centenáriumi év kapcsán számos 
rendezvényt tartanak a településen, ahol könyvtár viseli a nevét.

Csíksomlyóra idén is indul 
zarándokvonat

Mezô Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetôje elmondta, hogy a 
Csíksomlyó Expressz nyolcadik, a Székely Gyors idén tizedik alkalommal indul 
útnak. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyrôl indul, összegyûjtve a Felvidék 
és a Dunántúl zarándokait.

A Székely Gyors Budapesten, a Keleti pályaudvaron várja az expresszt. In-
nen összekapcsolva indul a több mint 400 méter hosszú vonat 1150 utassal.

Mezô Tibor elmondta, Nagyváradon és Kolozsváron is ünnepség fogadja a 
vonatot. Szombaton Csíksomlyón részt vesznek a hálaadó körmeneten, vasár-
nap a Gyimesekbe haladnak tovább, majd visszafelé Madéfalván kopjafaavató 
ünnepségen vesznek részt.

Az utazási iroda ügyvezetôje közölte, hogy az idén is gyûjtést szerveznek az 
erdélyi árvák számára. Az adományokat a rendezvény fôvédnökségét idén 
harmadik alkalommal vállaló Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetesnek 
adják majd át.
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Goodfriend elôbújt
„Jóbarátunk” szokásához híven a zava-

rosban halászik.

A budapesti amerikai nagykövetség ko-

rábbi ideiglenes ügyvivôje kevesek emlé-

kében él úgy, mint egy korrekt diplomata, 

sokkal inkább arról híresült el, hogy ittléte 

idején folyamatosan megpróbált beavat-

kozni a magyar belügyekbe.

Arra is volt példa, hogy egy úgymond ki-

tiltási ügy kapcsán gyakorlatilag paran-

csokat osztogatott az Orbán-kormánynak, 

melyek valódi célja nem más volt, mint a 

kormány megbuktatása. De az is végig 

nyilvánvaló volt, hogy Andre Goodfriend a 

bevándorlás kérdésében a Soros-féle 

passzátszelet fújja és ezzel úgy avatkozik 

bele a magyar belpolitikába, mintha az a 

világ legtermészetesebb dolga lenne.

Akik azt gondolták, hogy a nevével el-

lentétben nem éppen „jóbarátként” visel-

kedô diplomata megbízatásának lejárta 

után békén hagy majd minket, nos azok 

bizony jókorát tévedtek.

Goodfriend ugyanis ezúttal egy igazán 

érdekes és váratlan Facebook-posztot tett 

közzé, melyben a magyar kormányt po-

litikai támadások alatt tartó, Soros-féle 

Közép-európai Egyetem tevékenységét 

méltatja, miközben az igazság haláláról és 

tekintélyelvûségrôl ír.

Az természetesen nem derül ki a poszt-

ból, hogy a volt ügyvivô ezt most éppen 

milyen minôségében teszi, magánember-

ként vagy Soros György megbízottjaként.

GYURCSÁNY MÉGIS 
MEGSZEREZTE A 

DOKUMENTUMOKAT
Az egykori kormányfô egy nagykanizsai 

lakossági fórumon bizonyította, hogy a 

matematikával is hadilábon áll.

Azt mondta, a mintegy kétszáz fôs közön-

ségének, hogy a DK a 2018-as választáso-

kon 10-15 (!) százalék közötti eredményt ér 

majd el. Ehhez képest még az ellenzéki 

24.hu internetes portálon közzétett leg-

frissebb, egyébként optimista közvéle-

mény-kutatási adatok szerint is a DK 3 

százalékon áll.

A 3 az még véletlenül sem 10-15, ezt még 

az általános iskola alsó tagozatában is illik 

tudni.

Gyurcsány egyébként nyilatkozott a 

lejárt ultimátumról és az általa látni vélt 

„lebuktató” dokumentumokról is a fóru-

mon. Úgy fogalmazott nem fogja megszeg-

ni a törvényt, és nem köt tisztességtelen 

alkut a dokumentumok megszerzésére.

Azaz kamuzott a dokumentumokról.

Illetve teljesen mégsem, hiszen magáról 

ismét sikerült kiállítania a bizonyítványt.

VERHOFSTADT A 
LIBERÁLISOK UTOLSÓ 

REMÉNYE
Az EP liberális frakcióvezetôje könyvé-

getést vizionált Magyarországon.

A Hitlert idézô gesztusokkal szónokló 

Verhofstadt ezzel egy csapásra a magyar-

országi liberálisok kedvence lett, akik láj-

kokkal, megosztások növelték Facebook-

oldala aktivitását.

A sajtó is lecsapott a magából kivetkôzô 

vezérre, átszellemült írásukban azon lel-

kendeznek, hogy utoljára még maga a 

nagy Daniel Cohn-Bendit olvasott be így 

Orbánnak.

(Hát igen, erre mi is emlékszünk, az el-

szántság és a gesztusok hasonlóak.)

24.hu így értékeli:

„Ez a fajta beszédmód az egyetlen, ami-

vel valamennyire ellensúlyozni lehet Or-

bán ferdítéseit és maszatolását.”

Igaz, a nemrég még akasztani akaró Ker-

ner Zsolt írása közben le is hûti önmagát 

mondván:

„Orbán Viktor nem azért jár ki vitat-
kozni Brüsszelbe, hogy veszítsen.”

Elég lett volna ezt az egy mondatot is 

leírni…

(Magyar Idôk)

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



EURÓPAI VIRTUS
„Elkél ma a magyar virtus. Irány Brüsszel!” – írta ki szerdán reggel a közösségi 

oldalára Orbán Viktor miniszterelnök.
Az Európai Parlament a kétezer-tízes években immár harmadszor tartott 

Magyarország-napot, s noha a plenáris ülés kínosan foghíjas volt, nemcsak ha-
zánk permanens támadóinak, de a „védelemnek” is nyilvános fórumot te-
remtett. Márpedig nehezebb úgy arcátlanul és tendenciózusan hazudozni ró-
lunk, ha az egész vitát láthatja-hallhatja az európai polgár, nem csupán a 
manipulatívan kiragadott részleteket.

A virtus a latin eredetiben nemcsak hôsködést vagy legénykedést, hanem 
erényt is jelent. Ez pedig fontos a felületes és cinikus XXI. században is: a 
brüsszeli purparlé legalább annyira szólt az unió vitatható erkölcsérôl, mint 
nyers erôpolitikai kérdésekrôl. A magyar internacionalisták az évszázados 
makacs hagyományaikat szeretnék változatlanul átmenteni az unióba – ezért 
Orbán és az ôt megválasztó ország (mellékesen a szülôhazájuk) a fô ellen-
ségük.

Az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans e vérszomjat nem igazán 
csillapította, hiszen – miközben a lopakodó jogkiterjesztô Brüsszel megállítását 
emlegetô kampányon láthatólag megsértôdött – el kellett ismernie, hogy a 
magyar kormány fogékony a párbeszéd iránt, hajlandó a félreértéseket, né-
zetütközéseket párbeszédben feloldani. Sôt, ez az alapjogok dolgában rendre 
meg is történt. Nem is érti, miért nem fogadjuk el azt az elenyészô migráns-
kvótát, s miért nem retirálunk a Soros-birodalommal szemben! S miközben az 
unió nem tûri az embercsempészetet, az NGO-embercsempészekre „nincs bizo-
nyíték”…

Orbán szerint a méltányosság nem országméret függvénye, de azért nagyon 
jól tesszük, ha a jogi megközelítés mellett kardoskodunk a politikai megközelí-
téssel szemben. Ráadásul az európai virtus a tét: megreformálható-e az unió a 
bizalom visszaszerzése érdekében, vagy bele kell törôdni a kínosan alacsony 
hatékonyságba? Akik a Fidesz néppárti vagy hazánk uniós kizárásáról ábrán-
doztak, lassan ébredezhetnek: a kommunista mintájú szalámitaktika attól még 
nem hatékony, hogy tetszetôs celofánba csomagolják. Magyarország pedig 
nem távozik önként: a kormányfô sajtótájékoztatón hárította el Nigel Farage 
meghívását a brexitklubba. Furcsa is lenne, hiszen a magyarok bô kétharmada 
uniópárti: mi vagyunk ebben az éllovasok, bár nyilván egy mostaninál eré-
nyesebb unió lebeg a lelki szemeink elôtt.

Ettôl persze még elôfordulhat, hogy virtusos hazánkat „gyilkosságért elítélik, 
miközben az áldozat él”. Paradox módon Magyarország védi a közös európai 
vívmányokat, a bizottság pedig proaktívan támadja azokat. A néppárti Manfred 
Weber (miközben arra jutott, hogy Orbán soha nem tért le a néppárti útról) 
szembeállította a bürokratákat a választott politikusokkal – de vajon a biztosok 
melyik halmazba tartoznak? A plenáris hangzavarban Gianni Pittella már az 
unión kívül látja a magyarokat, az egyre aggasztóbb elmeállapotú Guy Ver-
hofstadt pedig Márai-, Kertész- és Konrád-könyvek égetését vizionálja a 
Kossuth térre. Nála minôsítettebb eset csak a szégyenpadozó-hazaárulózó 
Ujhelyi István, aki hasztalan küldözte szét a sok ezer e-mailt szülôhazája le-
járatására.

„Az illiberális demokrácia az, amikor nem a liberálisok nyernek” – foglalta ösz-
sze a fô gondot Orbán. „Soros György fényt kapott” – szólt egy másik tétel-
mondat. Az évi egymilliós betelepítést szorgalmazó amerikai spekulánst 
csütörtökön Juncker bizottsági elnök és négy biztos fogadja. Orbán szerint 
szekuláris politika nem keveredhet szervesen a nem szekulárissal: ezért erköl-
cstelen Soros iszlamizáló hatású európai betelepítési terve. Frans Timmermans 
szerint pedig a CEU koronaékszer. Nem tudok másra gondolni: ezek szerint 
Soros Európa királya.

Csontos János (Magyar Idôk)



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (8)
A magyar 
október 

és az emigráció
Amiként a magyar 

szabadságharc kommunizmus 
feletti gyôzelmének megvolt a 
világpolitikára kiható szerepe, 
ugyanúgy meglehet és meg is 

van a szerepe az emigráció-
nak, akkor is, ha az nem 
mérhetô le a mindennapi 

eseményekben. (1986)
A jelenlegi emigráció, amely 30–40 

évvel ezelôtt kutatgatta hasznosságá-
nak lehetôségeit, a magyar történe-
lem legnépesebb és legjelentôsebb 
emigrációja. Ugyanakkor lehetôségei 
a világpolitika Magyarország érdeké-
ben kívánt befolyásolása terén talán a 
legkorlátozottabb. Ennek oka az a kö-
rülmény, hogy a nagyhatalmi politika 
ma már nem országok, hanem konti-
nensek méreteiben tervez, és ami 
nekünk a legnagyobb problémánk, az 
oroszbolsevista megszállás része csak 
annak a történelmi eseménynek, amit 
a háborús helyzet hozott létre 1945-
ben, és része annak a politikai gya-
korlatnak, ami a háborús események 
alkotta helyzetet tartós idôre rögzítet-
te.

A magyar emigráció nagy vonalak-
ban kétrétegû, két nagy történelmi 
eseménynek megfelelôen, a haszná-
latban forgó kifejezéssel „negyven-
ötös” és „ötvenhatos”. A két réteg 
kiáramlása (vissza nem térése) azo-
nos okból történt: az oroszbolsevista 
katonai megszállás miatt. De a két 
emigráció külföldi fogadtatása ellen-
kezô elôjelû volt, ezért a lehetôségeik 
is nagy mértékben eltértek egymás-
tól. A külföld – ez esetben elsôsorban 
Amerika, Anglia, Franciaország – po-
litikai szervei és közvéleménye érzé-
ketlen volt az „ellenséges táborban 
résztvett” Magyarország sorsa iránt, 
ami Magyarország elsô orosz-bolse-
vista megszállását (1944–45) illeti. 
Merôben más volt a helyzet tizenegy 
évvel késôbb, 1956-ban, amikorra Kö-
zép-Európa orosz-bolsevista megszál-
lásának világbotrányos eseményei 
már felszívódtak, tudatosultak a nyu-
gati köztudatban.

A magyar Ötvenhat jelentôsége 
pontosan abban mutatkozott meg, 
hogy mértékegységet alkotott az 
orosz-bolsevista terjeszkedés világ-
reakciója érzékeléséhez. Egy cseppet 
sem kockázatos következtetés a hely-
zet jellemzésére, ha azt mondjuk, 
hogy a nyugati hatalmak részérôl a 
természetes lépés csakis a határozott 
beavatkozás lett volna, azzal a céllal, 
hogy az Európa féltestére rászabadí-
tott primitív gyarmatosítót visszaszo-
rítsák legalábbis határai közé. Sok 
adat szól amellett, hogy ez fegyveres 
beavatkozás nélkül is elérhetô lett 
volna. Ezt igazolja a moszkvaiak ha-
bozása, kapkodása, kivonulása, takti-
kázása, és végül az a ma már tisztá-
zott történelmi tény, hogy Magyaror-
szág második megszállására csak ak-
kor határozta el magát a Szovjetunió, 
amikor meggyôzôdött arról, hogy az 
Egyesült Államok kormánya nem 
kívánja a magyar események adta 
lehetôséget kihasználni arra, hogy az 
1945-ben elért Európa-felezô koeg-
zisztenciás és kooperációs politikáján 

változtasson. Ezt igazolja az azóta 
eltelt harminc év változatlansága, 
illetve az akkori helyzetnek megszi-
lárdítása.

A magyar emigráció minden vélt és 
valóságos megosztottsága ellenére is 
egységes annak megítélésében, hogy 
függetlenségünknek és szabadsá-
gunknak akadálya az orosz-bolsevista 
megszállás és a diktatórikus kor-
mányzás. Aki a külföldön élô magya-
rok közül ezzel nem ért, vagy nem 
érez egyet, az egyszerûen nem emig-
ráns. Ez így az emigráció legtágabb 
értelmezésû meghatározása, de az is 
beigazolódott a 3–4 évtized során, 
hogy ennél szûkebbre szabott behatá-
rolás kirekesztô és megosztó hatással 
van. Káros tehát minden olyan törek-
vés vagy értelmezés, ami a különbözô 
idôben érkezett emigrációs rétegek 
bármelyikét kirekeszteni igyekszik 
abból a küzdelembôl, amelynek alap-
vetô célkitûzéseiben, az ország füg-
getlensége és belsô szabadsága kér-
déseiben, megegyezik.

Más volna a helyzet, ha a rétegek, a 
45-ös, a 47-es, az 56-os, vagy az újabb 
és legújabb rétegek bármelyikének 
több esélye lenne, mint a többinek 
arra, hogy külpolitikai síkon valami 
eredményt elérjen a fô célkitûzések 
terén, amit az ország függetlensége 
és demokratikus kormányzása köve-
telményében jelöltünk meg. Ilyen le-
hetôség hiányában parancsolóan 
szükséges az egységes fellépés min-
den adandó alkalommal. Az egység 
felmutatására kiváló alkalom részt 
vállalni a 30 éves évforduló nyilvános 
rendezvényein, amelyek minden más 
alkalomtól abban különböznek elô-
nyösen, hogy egy olyan eseményhez 
kötôdik, amelyhez Ausztrália közvéle-
ménye nagy részének nincs szüksége 
külön magyarázatra.

Ha nincs is szükség külön magyará-
zatra, emlékeztetésre annál inkább. 
Különösen az utóbbi néhány évben, 
amióta az ausztrál politikai arénában 
növekvô erôvel és a központi (federá-
lis) kormányzat hatalmi súlyával le-
bontásra ítélnek jól bevált demokrati-
kus intézményeket, és olyan jellegû 
változtatásokat sürgetnek, amilyen 
módszerek miatt kénytelenek voltunk 
elhagyni szûlôhazánkat. Így a 30. év-
forduló figyelmeztetô is, hogy a világ 
egyik fele sem hagyható szolgasági 
állapotban annak veszélye nélkül, 
hogy meg ne fertôzné azt a részt is, 
amely szerencsés volt elkerülni Kö-
zép-Európa és azon belül Magyaror-
szág sorsát. Nincs okunk kételkedni 
annak a számos kitûnô tanulmánynak 
a megállapításában, amelyek feltéte-
lezik, hogy az ötvenhatos magyar fel-
kelés és annak következményeként a 
kommunizmus végzetes válsága meg-
változtatta a világra kiterjedô dikta-
túra terveit, de legalább késleltette a 
menetrendet, és megadja az emberi 
társadalomnak a lehetôséget, hogy 
felépítse ellenálló képességét.

A bolsevizmus fegyveres ereje 
szolgaságba taszíthatta volna a fél 
világot (jelentôs az is, hogy a bolse-
vizmus csak abban a birodalomban 
volt bevezethetô, amelynek népe soha 
nem ismerte a szabadságot), de a 
világnak azt a részét, amit ma még 
szabad világnak nevezünk, csak ak-
kor lehet a szolgaság igájába befogni, 
ha annak belsô ellenségei elrágják az 
éberség idegszálait, és zavaros elmé-
letekkel elbódítják, deviáns akciócso-

portokkal megosztják annak társadal-
mát. A bolsevizmus nem orosz talál-
mány, és nem csak géppisztollyal ter-
jed.

Amiként a magyar szabadságharc 
kommunizmus feletti gyôzelmének 
megvolt a világpolitikára kiható sze-
repe, ugyanúgy meglehet és meg is 
van a szerepe az emigrációnak, akkor 
is, ha az nem mérhetô le a mindenna-
pi eseményekben. Az a tény, hogy a 
napi politika menetére nincs erônk és 
módunk behatással lenni, nem jelenti 
szükségszerûen azt, hogy felesleges 
erôfeszítés minden igyekezetünk. A 
jókor és jól alkalmazott erôbedobás, 
ha méretei korlátozottak is, további 
erôk mozgásba lendülését idézheti 
elô, amelyek már nagyobb eséllyel 
lépnek a küzdôtérre. S Ausztráliának 
nagyon szüksége van ma inspirációra 
társadalmi szabadságjogai megóvásá-
hoz.

A 30. évforduló ünnepé-
lyeinek nyelvezete nem ok 
nélkül angol, és nem ok nél-
kül jelenik meg angol nyel-
ven a három évtized emlé-
kére az emigráció egyik 
legjelentôsebb könyve. Hely-
zetünk kötelez minket erre, 
angol nyelvterületen ez a 
mi külmissziónk. Nem 
könnyû feladat, mert a vi-
lág dolgainak irányítását a 
koegzisztenciás (a szovjet 
iránt nem ellenséges) politi-
kára átálló nyugati hatalmi 
csoportok sajtója épp olyan 
gyorsított ütemben vette le 
a magyar kérdést a mûsor-
ról, mint az Egyesült Nem-
zetek Szervezete. 

Ami könyv, ami újságcikk 
1957 óta megjelent a na-
gyobb könyvkiadók üzleti 
hálózatában, túlnyomó részt 
olyan magyar szerzôk an-
golnyelvû munkái, akik a 
magyar nép megpróbálta-
tása idején kidülledt sze-
mekkel éltették Sztalint, 
akiknek nem fájt az ország 
orosz-bolsevista megszállá-
sa, akik maguk is kommu-
nisták lévén, nem ellenez-
ték a diktatórikus kormány-
zatot. Az ô ellenzékiségük 
csak az ötösfogattól szenvedett mellô-
zés miatt volt, nem pedig a magyar 
nép sorsán érzett aggódás miatt. Ôk a 
hatalom elsô vonalába vágyó pártem-
berek, akik „emberarcú kommuniz-
mus” néven hirdették magukat a dik-
tatórikus hatalomba jutásuk érdeké-
ben. Ôket Moszkva el is fogadta vol-
na, ha a magyar nép kitörô szabad-
ságvágya nem érvényesül oly elemi 
erôvel. „Az események irányítása ki-
esett a kezünkbôl” – mondta egyikük, 
Aczél Tamás, egy interjú során a 
londoni rádióban. Ezek hamisították 
meg a magyar szabadságharcról al-
kotott képet itt külföldön, és ezek 
súgják a fülünkbe most, hogy a kádá-
ri éra alatt a forradalom követelmé-
nyei lassan megvalósulnak. Ezért fon-
tos ismételni, különösen a következô 
nemzedék számára, hogy a magyar 
népnek 1956-ban két fô törekvése 
volt: az ország függetlenségének kiví-
vása és az egypárt diktatúra meg-
szüntetése.

Ma adahaza, Magyarországon, 1956 
úgynevezett tabu kérdés, írni róla, 
vagy nyilvánosan megemlékezni kü-

lönbözô fokozatokban: tilos, nem sza-
bad, nem ajánlatos, nem illik – kinek 
mennyi mozgási szabadsága van. 
Csurka István Új magyar önépítés 
címû tanulmányában írja, hogy 1956 
óta Magyarországon minden a lénye-
ges kérdések elhallgatásán épül: 

„...1956 és ami utána következett, a 
magyar történelem máig fel nem 
mért, a maga valójában fel nem fo-
gott cezúrája és vízválasztója. A for-
radalomnak nemcsak hogy a történe-
te nincs kellôképpen feldolgozva, ha-
nem történelmi fordulópont jellege 
sincs kimutatva, s talán még csak 
megsejtve sem a gondolkodásban... 
1945-ben... nem szakadt meg a ma-
gyar lelkekben a folytonosság tudata. 
... S még akkoris, amikor a nemzet 
nyakára ültetett bábok elkezdték vé-
res és kegyetlen színjátékukat a poli-
tikai porondon ... a nemzet belsô szer-

vezete, öntudata, ha nem is érintetlen 
és sértetlen, de valójában ép maradt. 
S éppen mert ép és lelkében szuve-
rén maradt, tudta véghezvinni 1956 
lélegzetelállító, világra szóló csodáját. 
Felkelt, felegyenesedett, s ha csak 
két hétre is, de nyilvánvalóvá tudta 
tenni, hogy ennek a kicsiny darab eu-
rópai földnek jogos ura, méltó mûve-
lôje, s hogy szavának, jellemének, 
gondolatainak tisztes helye van az eu-
rópai népek parlamentjében. S éppen, 
mert a forradalom ilyen volt, rendkí-
vüli világesemény, az uralmi rendsze-
rek lényegét leleplezô rakétafény, 
mert tragikusan szép és nagyszerû 
volt, egyszeri és megismételhetetlen, 
mert egy nemzet élniakarásának utol-
só fellobbanása volt, éppen azért, ami 
utána következett: a bukás, az eltip-
rás, a magára maradás is végzetes 
volt. Csak az lehetett... Ilyen fordulat 
még egyetlenegy történelmi forduló-
pontján, egyetlenegy szabadságharcá-
nak bukása, egyetlenegy háborúvesz-
tése után sem következett be. 1956. 
november 4-e óta a magyarság nem a 
saját történelmét éli...”

Csurka István tanulmányának – 
amelybôl a fenti gondolatokat idéztük 
– végsô következtetése, hogy: „...a 
mai magyar élet minden ôrülete, tu-
dathasadásossága, lehetetlensége az 
évszázadok óta begyakorolt életmentô 
magatartástól való elfordulásból ve-
zethetô le...”  És ami végzetes lehet: 
„... ez a fordulat a lelkekben állt be... 
A magyarság ebben a korszakban 
hagyott fel évszázados magatartásá-
val, azzal a hovatovább már nemzeti 
sajátosságnak ítélt ellenállási formá-
val, ami eleddig – legalábbis részben 
– a fennmaradását biztosította; a 
passzív rezisztenciával...”

Az otthoni magyar író szavai súlyos 
figyelmeztetés az emigráció számára: 
az ami az otthoniak elégedettségeként, 
a rezsim iránti lojalitásként, a helyze-
tükbe való beletörôdésként mutatko-
zik, valójában a történelmi magatar-
tásban beállt kábult törés, „...eltehetet-
lenülés, a kilátástalanság és a megalá-
zottság nihilje...”  Ezzel a „tanknyoma-
tékos” lelkülettel szemben megcsil-
lantja a reményt is: „...Hiába, hogy a 
nagy »nihil« minden mögött ott van, 
mégsem mindenki nihilista ebben az 
országban. Kis közösségek, kevesek 
szívébôl kisugárzó jóakaratok már 
jobban át tudják hatni ezt a merev-
ségbôl lassan kigyógyuló népet... A 
feladat az, hogy emelje fel a fejét.”

Érzékelve a fentieket, nem kell sok 
magyarázat ahhoz, milyen nagy lehe-
tôsége van az emigrációnak hatással 
lenni arra a folyamatra, ami otthon, 
Magyarországon, a kis közösségekben 
erjed. A 30. évforduló évében, és az 
évforduló hónapjának eseményeiben 
éppen most kínálkozik a nagyszerû 
alkalom ráhangolni világszerte ezek-
re a kis rôzselángokra, hogy az októ-
beri ünnepségek világot átkaroló lán-
colatával égigérô fénnyel hirdesse 
egy szerencsétlen nemzet szabadság-
vágyát.

Szerte Ausztráliában a magyar tár-
sadalmi egyesületeket összefogó szö-
vetségek gondoskodtak arról, hogy a 
30. évforduló méltó keretek között és 
a lehetô legnagyobb nyilvánossággal 
nyújtson alkalmat a magyar nép fel-
szabadulásának követelésére. A szer-
vezôk megtették a tôlük telhetôt, a 
többi a magyar közönség feladata, a 
siker az ô kezükben van. A szervezés 
méreteirôl itt most csak annyit emlí-
tünk, hogy Ausztrália minden jelentôs 
városában, helyenként több ese-
ménybôl álló megemlékezés lesz, és 
ezek elsôsorban új hazánk vezetôi és 
jelentôs személyiségei tájé-koztatásá-
ra összpontosítanak. 

Ezt a célt szolgálja az évforduló al-
kalmával megjelenô könyv: A Place 
in the Sun, amely angolnyelvû, ké-
pekkel, térképekkel illusztrált leírást 
ad a magyar szabadságharcról, nem-
zeti történelmünk keretébe ágyazva, 
és utalással a mai helyzetre.

A magyar október már nem tagad-
ható le, sem mint nemzeti történel-
münk nagy eseménye, sem mint vi-
lágraszóló történelmi epizód. De ah-
hoz, hogy a hôsök áldozata meghozza 
gyümölcsét, nem elég az, hogy Ötven-
hat ott ragyog a történelem fényes 
lapjain, mert a kivívott szabadság 
újra elveszett és ennélfogva a küzde-
lem még nem ért véget. A feladat az, 
hogy a nemzet újra „emelje fel a 
fejét”.

(Csapó Endre, Magyar
Élet, 1986. október 9.)
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A 76 oldalas könyv a forradalom 30-ik évfor-
dulójára jelent meg Dr Bodolai Zoltán és
Csapó Endre szerzŒi munkájával. Újra meg-
jelent az 50-ik évfordulón. A könyv méltó 
módon emelte az ünnepély színvonalát és
sikerét, hirdette a magyar nép helytállását 
a szabadságért és nemzeti függetlenségért.
Hasonló könyv külföldi terjesztését hiányol-
juk a magyar külképviseletek ünnepélyein.
LetölthetŒ a Magyar Élet internet változatán:
                  www.magyarelet.net



Április 27-tôl vetítik a magyarországi 
mozik Bicskei Zoltán Álom hava cí-
mû nagyjátékfilmjét. A vajdasági Ma-
gyarkanizsán élô rendezô és grafikus 
azt mondta: egy anyagelvû kor végét 
éljük, nehéz tisztán látni, de nem sza-
bad és nem is lehet a jövôt várás gör-
csével a jelent megfojtani.

–-- Hogyan van jelen a délvidéki ma-
gyarság helyzete, állapota a 17. szá-
zadban játszódó, a török pusztítása 
utáni újrakezdésrôl látomásos módon 
szóló Álom hava címû filmjében?

–-- A filmben minden régies, még a 
reklámjában is úgy fogalmaztam, 
hogy egy régi vágású magyar film, de 
mégis minden a mára utal. A délvidéki 
magyarság elalélt állapotban van, és 
árva gyermekként máshonnan vár se-
gítséget. Elkényelmesedtünk, elerôtle-
nedtünk. Persze ez sem teljesen így 
igaz, elôbb-utóbb fölbukkan az erô itt 
is. Az Álom havában mindez benne 
van, de a film nem a ma divatos er-
nyedésbe, pusztulásba réved, hanem 
reményeim szerint mást sugall. Nem 
véletlen forgattuk az egész filmet 
künn a természetben. Elég, ha ma pél-
dául egy városi lakó kikarikázik a 
pusztáink szélére, megújulva, feltölte-
kezve megy vissza lakóhelyére. Szám-
talanszor tapasztaltam ezt. Semmi 
sem bírja le ezt az idôtlen, megfog-
hatatlan erôt, kisugárzást. Ideje össze-

kapni magunkat!
–--- Mégis, honnan lenne esély a 

fogyás megállítására és az újrakez-
désre?

–-- Nem szabad és nem is lehet a jövôt 
várás görcsével a jelent megfojtani. 
Éppen a török vész utáni, a déli vé-
geken a kipusztulás szélén lévô ma-
gyarság mára mégis csak kibontakozó 
jelene a példa rá, hogy nem tudjuk, 
mit hoz a jövô, és mekkora tévedés, ha 
nem számolunk a Gondviseléssel. 

A mi dolgunk a jelent belakni és a 
jelenben létezni. Ha a jelent az erô-
feszítés és nem a tunyaság uralja, ak-
kor a jövô a kibontakozásé. Minden-
kor.

–-- Mire lehetne alapozni a jövôt?
–-- „Bolond az, aki nem az Örökké-

valóságra rendezkedik be” –-- szól a 
bölcselet. Éppen ezért a örök érték 
mentén kialakult hagyomány a funda-
mentum, és annak mindenkori legú-
jabb szellemi ruhája a foglalat. A 
filmben Mátyás király mondja: 

„…aligha lesz elég az öregek tudása, 
több kell ma…” Az idô hozta újabbnál 
újabb gondokat, létkérdéseket szerin-
tem a Hamvas Béla által leírt ha-
gyományra, és a hagyományokat 
megelôzô alapállásra alapozva kell 
megemészteni, kihordani és megol-
dani. Egyszerû kimondani, de megten-
ni nehéz azokon a „szent hétközna-
pokon”. Naponta olvasom Hamvast, 
ébren tart, hihetetlen nagy szolgálatot 
tett a magyar népnek. A film gon-
dolatisága sokaknak azért nem fog 
tetszeni, mert az „arché” szellemiségét 
sugallja. Bartók mondta, valahogy 
így: „Sok ezer évet kell visszafelé te-
kintve látni ahhoz, hogy elôre léphes-
sünk.”

–- A kereszténység és/vagy a pogány 
hagyomány a segítség?

–- A pogány szót nem szeretem, mert 
az úgynevezett pogányok is hívôk vol-
tak. Persze a kereszténységet is lenne 

mitôl megmosdatni, láttuk, mit kín-
lódott Hamvas Béla, mire tisztán föl 
tudta mutatni mi a kereszténység. 
Röviden szólva, minden szellemies do-
log segít. Egy végzetesen vagy végle-
tesen anyagelvû kor végét éljük, az 
emberiség jó része megbolondulni 
látszik. Ilyenkor tótágast kell állni, 
hogy tisztán láthassunk.

–-- Végül beszéljünk az ön hogyan 
továbbjáról.

–-- Jelenleg inkább rajzolok, és sajnos 
ritkán forgatok, úgyhogy görcsös és 
dadogó a filmi beszédem. Igaz, szü-
letett filmes tehetségnek is híján va-
gyok, ez is közrejátszik. Ennek elle-
nére miért forgatok mégis? Mert 
feszít egy különösnek érzett látásmód, 
képi világ, ami megmozdul néha ben-
nem. Alföldi képnek, képzeletnek hív-
nám ezt. Ebben a rendkívül gyorsan 
lebomló újkori világban most kitün-
tetett szerepe van az idôtlenséget, 
mozdulatlanságot ôrzô alföldi „hely 
szellemének”. Nemigen foglalkoznak 
vele a képzômûvészetben sem. Az 
Álom hava dramatikus film, rendkívül 
nehéz körülmények közt valósult meg, 
így sok minden bennem maradt. Talán 
egy képzelgô, szabad folyású, mû-
fajhoz nem köthetô, „álmodozós” kis-
játékfilm csírázik bennem…

–-- Mikortól vetítik a filmet, és tervez-
e DVD-s kiadást, esetleg internetes 
szabad elérési lehetôséget?

 Az Álom havát már játsszák Szer-
biában, április 27-tôl pedig Magyar-
országon is. Júniusban, a nagyváradi 
Szent László-napokon is bemutatják 
majd, és reményeink szerint az Anjou 
Lafayette forgalmazó cég több or-
szágba eljuttatja. Nagyvásznon él iga-
zán, a puszta monumentalitása a fô-
szereplô, ezért a DVD és az internet 
nem igazán érdekes.

* * *
Megtiltotta az arcot takaró öltözetek 

viselését az állami alkalmazottaknak a 
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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

Az „utolsó 
háború”

(Elsô rész)
Az idén amikor Ausztráliában az 

ANZAC partraszállás évfordulójára 
(április 25) emlékeztek néha elhangzott 
az a régi remény hogy a „Nagy Há-
ború” lett volna az utolsó háború és 
utána csak egy végelláthatatlan béke 
jöhetett volna. Nos, ez a remény rövid 
húsz év után teljesen eltûnt, amiért 
elsôsorban a gyôztes „béketeremtô” 
politikusok és kormányok felelôsek.

De kezdjük az Osztrák-Magyar mo-
narchiával aminek szétzúzásának elsô 
komoly hivatalos helyrôl eredô szor-
galmazása csak 1917 november 26-án 
jelent meg elôször amikor a francia 
külügyminisztériumának politikai osz-
tályát írányitó Pierre de Margerie 
megállapította, hogy a „germanizmus” 
elleni védelem legfontossabb oszlopa 
keleten a jövôben Lengyelország lesz, 
egy másik fontos pillér pedig egy 
„megnövelt” Románia. A „germán 
expanzió” elleni védelelmet ---foly-
tatódik a dokumentum- megfelelôen 
egészitheti ki új államok létrehozása 
keleten. Három héttel késôbb Pichon 
francia külügyminiszter aláírta a 
csehszlovák Nemzeti Tanács vezény-
lete alatt álló csehszlovák hadsereg 
felállíttásáról szóló dekrétumot 
amelyre a francia kormány addig nem 
volt hajlandó.

A francia téveszme csúcspontja az 
volt, hogy Lengyelország képes el-
végezni azt a szerepet amit a nagy-
antant keleti szövetségese Oroszország 
betöltött a világháborút megelôzôen. 
Ami pedig a „megnövelt” „kis keleti 
latin testvért” Romániát illeti, ez a 
„germán ellenes pillér” 24 órával a 
második világháború kitörése után 
kikiáltotta semlegességét és cserben 
hagyta francia szövetségesét.

Egy másik „versaillesi béketeremtô” 
Woodrow Wilson amerikai elnök az 
eredeti 14 Pontban az Osztrák Magyar 
monarchián belül autonóm nemzeteket 
képzelt el, de ezt késôbb független ál-
lamokra változtatta. Ebben nem csak a 
nagyon aktív Eduard Benes játszott 
fontos szerepet de Robert Lansing 
amerikai külügyminiszter is, aki sze-
rint

„Az elnöknek a birodalom területén 
új államok felállítását kell támogatni, 
illetve Ausztria és Magyarország ket-
téválasztását. Meggyôzôdésem, hogy 
ez az egyetlen biztos módja annak, 
hogy a németek európai hatalmának 
véget vessünk.....Ezek a független álla-
mok a német ambiciók áthidalhatatlan 
akadályai lennének.” (sírjunk, vagy 
nevessünk?) Ebbôl az álláspontból ne-
héz kiolvasni, hogy pl. a megcsonkított 
és lefegyverzett Magyarország és 
Ausztria hogyan tudja elvégezni ezt a 
germán-ellenes szerepet? Elképzel-
hetô-e hogy egy Németországhoz csat-
lakozni kivánó Ausztria, és a fôleg 

franciáknak köszönhetô trianoni rab-
lóbéke tragédiáját nehezen feldolgozó 
Magyarország a francia érdekeket 
fogja támogatni Németországgal 
szemben?

A „béketeremtô” Wilson elnökrôl a 
béke konferencián egy ideig dolgozó 
zseniális brit közgazdász John Key-
nes nem igen hizelgô minôsítést vetett 
papírra „A béke gazdasági következ-
ményei” címû könyvében. Ez a ta-
nulmány akkor nagy sikert aratott 
(ma az interneten az egész könyv in-
gyen letölthetô angol nyelven). Key-
nes megállapította, hogy Wilsont nem 
igen tisztelték a konferencián.” Ô több 
szempontból tájékozatlan volt az eu-
rópai helyzetrôl, elméje lassú és alkal-
mazkodásra képtelen volt... Nem volt 
olyan államférfi a legmagassabb ál-
lásban aki annyira hozzá nem értô lett 
volna a tárgyaló terem agilitása 
közepette” Amikor a francia elnök 
Georges Clemenceau értesült Wilson 
14 pontjáról így reagált: Te jó ég! Az 
Úristen is csak 10 (parancsolatot) 
produkált! Wilsont az európai nagy-
hatalmak kinevették, és az ügyes, ta-
pasztalt európai politikusok és diplo-
maták „átverték” az amerikai elnököt. 
Igy az eredeti 14 békefeltételekhez 
csatolt 9 összesen 23 pontból Harold 
Nicolson brit diplomata szerint csak 4 
került be a békeszerzôdésekbe.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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német törvényhozás alsóháza, a Bun-
destag.

A döntés azt jelenti, hogy Németor-
szág nem veszi át az Európában elsô-
ként Franciaországban bevezetett ál-
talános burkatilalmat, vagyis azt a 
szabályt, hogy közterületen minden-
kinek tilos az arcot takaró öltözetek, 
például az egész testet takaró mu-
zulmán nôi ruhák, a burka és a nikáb 
viselése. A jogszabály csak az állami 
alkalmazottakra vonatkozik. Elôírja, 
hogy munkaidôben és az állami fela-
datokhoz szorosan kapcsolódó tevé-
kenységek közben tilos eltakarni az 
arcot.

Az állampolgárok és az állam kap-
csolatának alapvetô eleme, hogy az 
állampolgár lássa az államot képviselô 
személy arcát, csak így lehet megte-
remteni a bizalmon alapuló viszonyt -– 
indokolták a javaslatot a kormány-
pártok. Az arc eltakarása csak 
kivételes, feltétlenül szükséges eset-
ben, például fertôzésveszély elkerü-
lése érdekében vagy biztonsági meg-
fontolásokból engedélyezett. A 
törvény arról is rendelkezik, hogy 
mindenki köteles felfedni az arcát 
olyan helyzetekben, ahol ez szükséges 
a személyazonosság megállapításához, 
például választáson a szavazat lea-
dásakor vagy közúti ellenôrzésen.

A közvélemény támogatja a burka-
tilalom néven ismert szabályozást, az 
ARD országos köztelevízió egy tavalyi 
felmérése szerint a németek 51 szá-
zaléka a francia mintán alapuló ál-
talános tilalmat pártolja, 30 százalék 
pedig a Bundestag által elfogadott 
részleges tilalmat.

* * *
Átutalta Ukrajna költségvetésébe az 

ukrán állami Oscsadbank Viktor Ja-
nukovics Oroszországba menekült 
volt elnök és környezetének zárolt 
számláin lévô, összesen 1,5 milliárd 
dollár, összeget --- jelentette be Jurij
Lucenko fôügyész.

A tisztségviselô szavai szerint az uta-
lás egy egész munkanapot vett 
igénybe. „Készpénzben, 100 dolláros 
bankjegyekbôl ez az összeg 15 tonnát 
nyomna” --- fûzte hozzá.

Lucenko kifejtette, hogy a költség-
vetésbôl elsikkasztott, megfogalma-
zása szerint az ukránoktól ellopott 
pénzt Janukovics és környezete állami 
értékpapírokba fektette. A pénzmo-
sáshoz mintegy 100 számlát nyitottak 
külföldi valutában. Az értékpapírok 
utáni éves kamat elérte a 8 százalékot.
Petro Porosenko államfô a nap 

folyamán már korábban közölte: arra 
kéri a kormányt és a parlamentet, 
hogy az összeget fôként a fegyveres 

erôk fejlesztésére és egyéb hadiki-
adásokra fordítsák, beleértve egy re-
habilitációs központ létrehozását a 
Donyec-medencei fegyveres konflik-
tusban megsérült katonák számára.

Az ukrán állami pénzügyi felügyelet 
tavaly szeptemberben hozta nyilvá-
nosságra, hogy a volt államfô és kör-
nyezete a vizsgálatok szerint csaknem 
200 milliárd hrivnya  bûncselekmény 
útján szerzett pénzhez jutott legalizált 
jövedelemként.

A leváltott államfôvel kapcsolatba 
hozható jogi és természetes személyek 
számláin még 2014 júniusában zárol-
ták a most visszaszolgáltatott 1,5 mil-
liárd dollárnyi összeget.

Mindezen felül az ukrán pénzügyi 
felügyelethez más országok hasonló 
szerveitôl érkezett értesítések alapján 
egykori magas rangú ukrán tisztség-
viselôk külföldi számláin további 107,2 
millió dollárt, 15,9 millió eurót és 135 
millió svájci frankot  zároltak Auszt-
riában, Nagy-Britanniában, Lettor-
szágban, Cipruson, Olaszországban, 
Liechtensteinben, Svájcban és Hol-
landiában.

A 2014-es Majdan-tüntetések nyomán 
az ukrán parlament 2014. február 22-
én több mint kétharmados többséggel 
menesztette hivatalából Janukovicsot, 
aki akkor már menekülôben volt 

Oroszország felé. A döntés elôzmé-
nyeként a rendfenntartók éles tölté-
nyekkel lôttek a tüntetôkre, aminek 
következtében több mint százan éle-
tüket vesztették. A történteket elítélve 
Janukovics parlamenti híveinek több-
sége is az államfô leváltására szava-
zott.

Janukovicsot a gazdasági bûncselek-
mények mellett hazaárulással is meg-
gyanúsította az ukrán fôügyészség. Az 
erre összegyûjtött bizonyítékok között 
van egy 2014. március 1-jén kelt írásos 
nyilatkozat, amelyben az akkor már 
Oroszországban tartózkodó exelnök 
Moszkva ENSZ-képviseletén keresztül 
kérte az Oroszországi Föderáció fegy-
veres erôit, hogy küldjenek csapatokat 
Ukrajnába.

* * *
Kevesen szeretnek aprópénzzel baj-

lódni, ráadásul az érmék elôállítása is 
költséges.

Ettôl függetlenül pénzérmék nélkül 
egyelôre szinte sehol sem képzelhetô 
el az élet, hiába növekszik folyama-
tosan a bankkártyákat elfogadó üzle-
tek száma, terjednek PIN-kód mega-
dását sem feltétlenül igénylô, szuper 
gyors érintés nélküli fizetési módsze-
rek.

Jelenleg nagyon úgy tûnik, hogy a 
pénzérméket elsôként kivezetô társa-
dalom a technikai fejlettség tekinte-
tében élen járó dél-koreai lehet.

Az ország jegybankja elôremutató 
kísérleti projekttel rukkolt elô, amely 
keretében a megfelelô üzletekben 
készpénzzel vásárlóknak lehetôségük 
lesz prepaid kártyára kérniük a visz-
szajárót, ezzel elkerülve az érmékkel 
való bajlódást. A prepaid kártyákkal a 
vásárlók természetesen fizethetnek is 
a boltokban, igény esetén pedig átutal-
tathatják a kártyájukon felhalmozott 
aprót a bankszámlájukra.

A rendszert folyamatosan fejlesztik a 
jegybanknál, a tervek szerint a vá-
sárlók jövôre már közvetlenül a bank-
számlájukra is utaltathatják a vissza-
járót, nem lesz kötelezô elôször a 
prepaid kártyájukon jóváírni az aprót. 
A jegybank reményei szerint 2020-ra 
talán sikerülhet teljesen megszaba-
dulni az érméktôl, bár ez még a dél-
koreai viszonyokhoz mérten is egy 
bevallottan ambiciózus célkitûzés.

A jegybank által pár hónapja végzett 
közvélemény-kutatás szerint a dél-
koreaiak fele támogatja a pénzérmék 
forgalomból való teljes kivonását, bô 
60 százalékuk pedig már egyáltalán 
nem hord magánál érméket.

* * *
A Nagy-Britanniában élô külföldi EU-

állampolgárok jogainak garantálására 
szólította fel szerdán a Lordok Háza a 
brit kormányt.

A brit törvényhozás felsô kamarájá-
nak hozott többségi döntése vereséggel 
ér fel a kormány számára. Theresa
May miniszterelnök hivatalos állás-
pontja ugyanis az, hogy a külföldi EU-
állampolgárok jogainak garantálásáról 
a brit EU-tagság megszûnésének fel-
tételeirôl folytatandó tárgyalásokon 
kell majd megállapodni, viszonossági 
alapon, vagyis azzal a feltétellel, hogy 
az EU-ban maradó tagországok is ga-
rantálják az ott élô brit állampolgárok 
jogosultságainak további érvényesü-
lését.

A Lordok Háza a kormány szándé-
kával ellentétes döntésével annak a 
kormányzati határozattervezetnek a 

részletes vitáját zárta le, amelynek 
parlamenti elfogadása szükséges a 
Lisszaboni Szerzôdés 50. cikkelyének 
aktiválásához. Az 50. cikkely szabá-
lyozza --- és aktiválásának március 
végéig tervezett bejelentése hivatalo-
san el is indítja --- Nagy-Britannia ki-
lépési folyamatát az Európai Unióból. 
A záró vitanap után 358:256 arányban 
megszavazott felsôházi módosító dön-
tés azonban nem végleges, mert a 
tervezet a következô hetekben vissza-
kerül az alsóház elé, amely érvény-
telenítheti a Lordok Házának módosító 
határozatát.

A módosítási döntés alapján --- ha a 
teljes parlamenti eljárás végén mégis 
érvényben maradna --- a kormánynak 
az 50. cikkely aktiválása után három 
hónapon belül intézkedési javaslatcso-
magot kell kidolgoznia annak garantá-
lására, hogy a Nagy-Britanniában élô 
és dolgozó EU-állampolgárokat a brit 
EU-tagság megszûnése után is ugyan-
olyan életvitelszerû nagy-britanniai 
tartózkodási jogosultságok illetik 
majd meg, mint most. A brit kormány 
ezzel egyetért, és jelezte is szándékát 
arra, hogy a kilépési tárgyalások le-
hetô legkorábbi szakaszában megálla-
podást szeretne elérni a Nagy-Britan-
niában élô külföldi EU-állampolgárok 
jogainak garantálásáról.

Theresa May miniszterelnök ugyan-
akkor elveti, hogy ebben a kérdésben 
a törvényhozás elôre megkösse a kor-
mány kezét. London attól tart ugyanis, 
hogy egy ilyen kötelezô egyoldalú brit 
garanciavállalás esetén az Európai 
Unióban maradó országokkal nehe-
zebb lenne egyezségre jutni az ott élô 
britek jogosultságainak viszonos ga-
rantálásáról.

A Lordok Háza által elfogadott módo-
sító indítvány az 50. cikkely aktivá-
lására adandó felhatalmazás törvény-
tervezetének februárban tartott 
alsóházi vitájában is felmerült. Az 
alsóház azonban végül is módosítások 
nélkül, kényelmes többséggel adta jó-
váhagyását a cikkely aktiválásához, és 
a tervezet ezután került a felsô kamara 
elé.

Ha az alsóház érvényteleníti a felsô 
kamara módosítását, a tervezet ismét 
a Lordok Háza elé kerül. Az elôzetes 
nyilatkozatok alapján azonban az biz-
tosra vehetô, hogy a felsô kamara nem 
fogja útját állni a brit EU-tagság meg-
szûnéséhez vezetô folyamat elindítá-
sának, és nem is késlelteti jelentôsen a 
felhatalmazásról szóló törvénytervezet 
elfogadását, így nagy valószínûséggel 
tartható lesz a kormány által a kilépési 
folyamat március végi elkezdésére 
kidolgozott menetrend.

* * *
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 Esettanulmány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-

szer egy hatalmas bányavidék a közeli 
Trepcában, ahol mintegy 40 bányából 
nyertek ki aranyat, ezüstöt, cinket, 
ólmot és kadmiumot. Ezek a bányák 
munkát adtak az ott élŒknek. Egyikük, 
a koszovói Zvecan-i különösen gazdag 
lelŒhely volt. Történt egyszer, hogy az 
1995-ben alapított International Crisis 
Group (ICG), a nagytekintélyû, füg-
getlen, szakértŒkbŒl álló kutató s 
elemzŒ intézet, amelyet azért hoztak 
létre és mûködtetnek, hogy elkerülhes-
sük a háborúkat és egy békésebb vilá-
got építhessünk fel, és amelynek igaz-
gatótanácsában fiával együtt maga a 
nagy filantróp, a mellékállású ember-
barát Soros György is helyet foglal, 
és persze bŒkezû adományokkal bizto-
sítja a mûködését, kiderítette, hogy 
Koszovó jövŒje szempontjából döntŒ 
fontosságú lenne a trepcai termelés 
felfuttatása. Az ottani természeti kin-
csek kiaknázása ugyanis nagy szerep-
hez jut majd, ha Koszovó önállóvá 
válik. Az ICG független szakemberei 
szerint ugyanakkor, felettébb sajnála-
tos módon, az ottani kitermelés alul-
finanszírozott, az üzemek rosszul veze-
tettek, a természetre és az egészségre 
károsak. Ja, és az ott élŒket Belgrád 
kizsákmányolja. „Trepca Koszovo 
Berlini Fala. Hosszú idŒk óta a koszo-
vói albánok ellenállásának és a szerb 
elnyomásnak a szimbóluma.” – érvel-
tek szakmailag. Aztán kitört a koszo-
vói háború.

Pár hónappal késŒbb a bevonuló 
ENSZ-erŒk helyi vezetŒje: Bernard 
Kouchner, aki az ugyancsak Soros 
által pénzelt Orvosok Határok Nélkül 
mozgalomból jött, megdöbbenve fe-
dezte fel, hogy a trepcai bányákban és 
a zvecani gyárban végzett munka mi-
lyen ártalmas az egészségre, fŒleg ami 
a gyerekeket és a terhes anyákat illeti. 
Az ENSZ-erŒk ezért haladéktalanul 
kisajátították a bányákat és a feldol-
gozó üzemeket. Majd egy nagyvonalú 
gesztussal minden koszovói tulajdont. 
A véletlenek egybeesése miatt alakul-
hatott úgy, hogy Soros magánbefektetŒ 
cége pont akkor kapott lehetŒséget, 
hogy 50 millió dollárt fektessen be a 
területen. Ezzel párhuzamosan az USA 
kormánya 100 millió dolláros határig 
kötelezettséget vállalt a balkáni befek-
tetésekre.

Sorost 16 másik jelentkezŒ közül 
választották ki, feltételezhetŒen nyílt 
és fair közbeszerzési eljárásban. Lett 
tehát finanszírozás Zvecanban, azzal a 
nyilvánvaló céllal, hogy a bányászat 
ne károsítsa tovább az ott dolgozók 
egészségét, különös tekintettel a ter-
hes anyákra és a gyerekekre. Mindez 
a nyílt társadalom elvárásainak és a 
független szakértŒk iránymutatásainak 
megfelelŒen történt, ahogy máshol is, 
minden alkalommal, ahol az esemé-
nyek happy end-del zárulnak. Ezt a 
történetet egy korábbi cikk 

(http://www.antiwar.com/rep/
szamuely/szamuely50.html)

alapján azért idéztem fel, mert nem 
olyan rég és nem is olyan messze 
tŒlünk esett meg, akkor, amikor sokan 
közülünk még nem sejtették, hogy 
Soros és hálózata mindenhol hasonló 
módszerekkel, hasonló recept szerint, 
hasonló célokat szem elŒtt tartva mû-
ködik. Amikor az üzlet már nem elég 
lukratív, odébb állnak, és csapot-papot 
otthagynak. A bányákat és a ráépülŒ 
üzemeket Koszovó nemrég vette álla-
mi tulajdonba, amit az észak-koszovói 
szerbek nem hajlandóak tudomásul 
venni.

A recept
A recept egyszerû. Szemelj ki egy 

megszerzésre érdemes üzleti célt. 
Küldd oda a civiljeidet, destabilizáld a 
területet, szervezz hozzá megfelelŒ 
médiahátszelet, kreálj káoszt, és ha 
megvan, te legyél az, aki megszervezi 
a segítséget az újjáépítéshez és köz-
ben kimazsolázzad a legjövedelmezŒbb 
üzleteket. Bontsd le a határokat, hogy 
azok ne akadályozzák a mozgásodat. 
Bontsd le a nemzeti szuverenitást, 
hogy az ott lakók, vagyis a helyiek 
érdekei ne hátráltassanak. Vedd meg 
a szakértŒket, pénzzel, ösztöndíjjal, 
díjjal, hírnévvel, elismeréssel, hájpo-
lással, kit, mivel kell és lehet. Nevezd 
Œket szakértŒknek, függetleneknek, 
demokratának, nyitottaknak. Akadá-
lyozd meg, hogy beszédhelyzetük ki-
derüljön, hogy szakmai alkalmatlan-
ságuk napfényre kerüljön, ahogy ez az 
általános felmelegedésre vonatkozó 
adatok másodszori, nyilvánvaló és 
szervezett meghamísításának kipatta-
násakor történt. Vedd meg tehát a he-
lyi médiát, tv-t, rádiót, napi és heti-
lapokat, valamint az interneteseket, 
nevezd Œket is függetleneknek, és 
fizesd meg Œket azért, hogy az általad 
meghatározott célokért dolgozzanak. 
Díjazd és sztárold Œket is. 

A Soros pénzzel kitömött médiumok 
arról ismerszenek meg, határon innen 
és túl, hogy a régi lenini taktikát 
követve mindig személyre támadnak. 
Sohasem az üggyel, az állításokkal, a 
felvetésekkel vitatkoznak, azok cáfo-
latával nem fárasztják sem magukat, 
sem a nagyérdemût. Œk a személyeket 
félemlítik, és ha ez nem elég, semmi-
sítik meg, ezért újságírói, aktivistái a 
karaktergyilkosságok specialistái.

A Soros-féle civilnek nevezett szer-
vezetek, amiket szintén úri módon 
eltart, ugyancsak mind „függetlenek” 
és persze a „szakértelem” letétemé-
nyesei. ElŒszeretettel hivatkoznak ma-
gukra illetve egymásra „objektívként” 
is. Lelkesen és zokszó nélkül csatasor-
ba állíthatóak minden olyan alkalom-
mal, minden olyan célért, amit a Soros 
birodalom számukra kijelöl. Soros 
hatalma és példátlan befolyása ezek-
bŒl a mindent behálózó segédcsapatok-
ból, ezekbŒl a határokon átívelŒ háló-
zatokból áll. Ôket mozgatja szervezet-
ten és koordináltan. Esetenként az 
USA külpolitikai érdekeivel összhang-
ban, esetenként azokkal ellentétesen, 
sokszor azokat kiszolgálva, máskor a 
helyi vezetŒkkel kötött idŒleges meg-
állapodások mentén, de mindig ponto-
san körülhatárolható busás anyagi ha-
szon reményében. Végül is üzletem-
ber, pontosabban olyan spekuláns, aki 
mások tönkretételével keres pénzt, 
halmoz fel busás nyereséget.

A Szovjet birodalomból
Soros birodalom lett
A háttérben zajló nagy játszmák, 

amiket szuperhatalmak, regionális 
erŒközpontok és helyi kijáróik játsza-
nak, gyakran nem sejlenek fel szá-
munkra, de bizonyos idŒ elteltével 
azért összeáll a kép. A lényeg mindig 
ugyanaz: új befolyási övezetek birtok-
bavétele, vagy a már meglévŒk meg-
tartása. Így volt ez a szovjet birodalom 
összeomlása után keletkezett hatalmi, 
befolyási vákuum esetében is. A má-
ból visszanézve megállapíthatjuk, 
hogy régiónkban az 1990-es évtized 
elejére aránylag zökkenésmentesen, 
kevés véráldozat árán zajlott le a befo-
lyási övezetek cseréje.

A nyolcvanas évtized jelentŒs válto-
zásokat hozott a bipoláris világ két 
szuperhatalmának viszonyában. Ro-
nald Reagan új külpolitikai doktrínát 
fogadtatott el. A feltartóztatáson ala-

puló defenzív nemzetstratégiai célt, 
ami évtizedekre meghatározta az USA 
hozzáállását a szovjetek expanziós kí-
sérleteihez, a Szovjetunió visszaszorí-
tására és a kommunizmus megdönté-
sére irányuló szándék váltotta fel. A 
lengyel Szolidaritás, és a számukra 
nyújtott egyértelmû USA támogatás, 
az afgán mudzsahedinek felfegyver-
zése, valamint a tény, hogy Teng 
Hsziao-ping kinyitotta Kínát a világ 
felé, és elindította azon az úton, mely 
újra világhatalmi pozícióhoz juttatta, a 
szovjet blokk és így Magyarország 
számára is új feltételeket és feladato-
kat jelentett. Az addigra technokrata 
bürokratákkal feltöltött magyar párt-
vezetés egy olyan pilot projekt bein-
dítását kezdeményezte a szovjeteknél, 
amivel a szocializmus reformálha-
tóságának határait akarták kitapogat-
ni. Ennek egyik elsŒ lépése az volt, 
hogy 1982-ben csatlakozhattunk a Vi-
lágbankhoz illetve az IMF-hez, 1984-
ben pedig az ideológiai egynemûség 
feloldása is napirendre került. A párt 
legfelsŒbb szintjével szorosan együtt-
mûködve, megkezdhette magyarorszá-
gi mûködését Soros György frissen 
létrehozott alapítványa. Amely többek 
között engem is támogatott.

Soros az OTP-t
szerette volna, nagyon 
Amikor 1984-ben Soros György a 

szocialista Magyarországon megjelent, 
a szovjet uralom még stabilnak és 
kikezdhetetlennek tûnt. Fél évtizeddel 
késŒbb, 1990-ben, amikorra hál’ Isten 
megbuktak a kommunisták, a már 
széles támogatotti kört maga mögé 
gyûjtött Soros a teljes magyar állam-
adósság átvételére jelentkezett be, 
cserébe a magyar ipar, vagyis a nem-
zeti vagyon színe-javának átengedését 
kérte. Antall József, elsŒ szabadon 
választott miniszterelnökünk azonban 
kikosarazta.

A Soros által addigra már helyzetbe 
hozott megmondóemberek ekkor el-
söprŒ erejû médiakampányt indítottak 
annak érdekében, hogy a kommunis-
ták által felhalmozott adósságot de-
mokratikussá vált hazánk zokszó nél-
kül fizesse vissza, könnyítésre, elen-
gedtetésre ne is gondoljon. Ugyanezek 
a megmondóemberek az adósságtör-
lesztést szem elŒtt tartva azt szorgal-
mazták, hogy régiónkban egyedül ná-
lunk ne kerüljön sor reprivatizációra, 
vagyis ne adjuk vissza az államosított 
javakat az eredeti tulajdonosoknak. 
Helyette az elvtársak által már meg-
kezdett privatizáció folytatását szor-
galmazták, aminek igenlése összekö-
tötte az egykori demokratikus ellenzé-
kieket, értsd: SZDSZ, és a vadprivati-
zációban már jelentŒs tŒkére szert 
tevŒ egykori elvtársakat, és így a mi-
nél teljesebb és gyorsabb privatizáció 
a posztkommunista tábor egyik fŒ 
követelésévé vált. Ma már vitán felül 
áll, hogy úgy a vad-, mint az ezt köve-
tŒ privatizációk zöme a közvagyon 
áron aluli kiárusítását jelentette.

Már Boross Péter volt a miniszterel-
nök, amikor Soros rástartolt a legna-
gyobb magyar lakossági bank, az OTP 
ár alatti kivásárlására. Szándéka Bo-
ross, majd az új, immár szocialista 
Horn Gyula ellenállásán megbukott. 
Az MSZP–SZDSZ kormányban, a koa-
líciós partner SZDSZ hathatós támoga-
tásával nyomatékosítva, Soros újra 
napirendre vetette az OTP igencsak 
nyomott áron történŒ bekebelezését, 
ami azt jelentette volna, hogy a leg-
nagyobb magyar pénzintézetet, és így 
a magyar gazdaság feletti ellenŒrzést 
is megszerezhette volna. Horn ezt 
megakadályozta.    

A baloldal sírásója
A magyar tapasztalat
Soros nálunk próbálta ki, hogyan, 

milyen szervezetekbe érdemes befek-
tetnie, milyen hálózatot kell létrehoz-
nia ahhoz, hogy érdekeit minél hatéko-
nyabban képviselhesse. Egyértelmûvé 
vált a számára, hogy a nemzeti elkö-
telezettségûek, az olyanok, mint An-
tall, vagy Boross, vagyis az MDF, és a 
szocialisták nemzeti szárnya, majd a 
Demokratikus Charta ügyében tanúsí-
tott ellenszegülése óta a FIDESZ is, 
holmi ósdi, nemzeti érdekekre hivat-
kozva hátráltatják üzleti tevékenysé-
gét.

Kiépítette és egyre bŒvítette tehát 
hálózatát azokból a véleményformáló 
csoportokból, amelyek egy része lelke-
sen, más része óvatlanul, néhányan 
tudatosan, többen a gyorsan jövŒ kéz-
zelfogható elŒnyökért, éltek a Soros 
által számukra nyújtott lehetŒségek-
kel. Úgy is mondhatnánk, hogy Soros 
megvette az értelmiség egy részét, 
mindenekelŒtt a liberálisokat, de csur-
rantott-cseppentett másoknak is. A 
magyar kulturális és társadalomtudo-
mányi életben a Soros által támogatot-
tak jelentŒs, sŒt domináns pozíciókat 
foglaltak el. Médiafölényüket kihasz-
nálva évtizedekre kánonállító helyzet-
be kerültek.

Soros megtévesztŒ, ártatlannak lát-
szó célok mentén vonzott be sokakat, 
pl. esélyegyenlŒség, cigányprogram, 
kórházi eszközök, és mindenekelŒtt az 
emberi jogok védelmére hivatkozva. 
Az emberi jogokat Soros és aktivistái 
olyan gumifogalommá változtatták, 
ami tetszés szerint tágítható, bŒvíthe-
tŒ, és alkalmazható. Mára fŒleg a mig-
ránsok jogait védik, és újabban egye-
sek az állatokra is kiterjesztenék. 
Mindez csak részben fedi el, ha egyál-
talán, a tényt, hogy Soros hálózatán 
keresztül primer politikai céljait akar-
ja érvényesíteni, amelyek mindig és 
mindenhol azonnal pénzre, mégpedig 
sok pénzre váltható üzleti hasznot 
hoznak a számára.

Abban is sok, összehangolt munka 
van, hogy Soros nevének említésekor 
a mai, fiatal generáció a nemes célo-
kért küzdŒ önzetlen emberbarátot lát-
ja, nem pedig azt a kíméletlen valuta-
spekulánst, aki 1988-ban Franciaország 
legnagyobb bankját akarta tönkreten-
ni, majd megszerezni, 1992-ben pedig 
bedöntötte a brit fontot. Ez az akciója 
a hatalmas nyereségen kívül egyfajta 
pénzügyi celebstátuszt is szerzett a 
számára, amit a mai napig igen nagy 
élvezettel tölt be. 1998-ban a rubelt is 
a padlóra küldte, ami a magyar gazda-
ságnak is jelentŒs károkat okozott. A 
Financial Times-ban publikált nyílt 
levelében amellett érvelt, hogy az 
orosz gazdaság felülértékelt, valójában 
mûködésképtelen, és követelte, hogy a 
rubelt legalább 15–20 %-kal értékeljék 
le. Ennek hatására a rubel összeomlott, 
60%-kal leértékelŒdött, Oroszország 
fizetésképtelenné vált. Orosz emberek 
millióinak fizetése, nyugdíja és persze 
megtakarítása lett oda, ahogy fél évti-
zeddel elŒbb a briteké.

Ha valaki azt keresi, miért vált visel-
hetetlenné Soros és az általa pénzelt 
szervezetek tevékenysége Oroszor-
szágban, a gyökerek itt kereshetŒk. 
De egy évvel korábban spekulatív 
támadást intézett Malajzia, Thaiföld 
és Japán ellen is. A maláj elnök 
szerint Soros egy olyan bûnözŒ, aki 
lerombolta azt, amit a malájok negy-
ven éven keresztül építettek. „Amikor 
pénzt csinálok, nem vagyok tekintettel 

a társadalmi következményekre” – 
magyarázta ezzel kapcsolatban ember-
barátilag Soros. Ja, és ha már Sorosról 
az emberbarátról beszélünk, aki irán-
tunk, magyarok iránt, állítólag megkü-
lönbztetett elkötelezŒdést érez, akkor 
nem árt felidézni, hogy 2008-ban, a 
pénzügyi válság legnehezebb óráiban, 
Soros és üzletfelei ellenséges kivásár-
lási támadást indítottak a forint és az 
OTP ellen. Ezeket a kísérleteket visz-
szavertük és a Pénzügyi Felügyelet 
rekord összegû, félmilliárd forintos 
büntetéssel sújtotta Soros cégét, amit 
Œ persze könnyedén kifizetett.

Jó azonban, ha mindig szem elŒtt 
tartjuk, mire számíthatunk tŒle, ki is Œ 
valójában. Egy olyan spekuláns, aki a 
globális üzleti, pénzügyi körök egy 
meghatározott csoportjának üzleti ér-
dekeit képviseli kíméletlen nyomulás-
sal, ezer hangszeren játszva, akadályt 
nem ismerŒ módon. Az csak természe-
tes, hogy Sorosról az általa szponzorált 
„mérvadó” sajtó, emberbarátként, 
filantrópként ír. De milyen emberbart 
az, aki sorozatban tette tönkre az euró-
pai illetve ázsiai valutákat, kisemberek 
megtakarításait, nyugdíját, fizetését 
söpörte el spekulációival, hogy hatal-
mas hasznot fölözhessen le? Vagyona 
off shore adóparadicsomokban, a kaj-
mán szigeteken és a holland Antillákon 
van bejegyezve, vagyis a szegényekért 
aggódó, balos alapítványok legfŒbb 
támasza adóelkerülŒ gyakorlatot 
folytat. Régiónkban aránylag kis pénz 
befektetésével óriási befolyásra tett 
szert. Akkorára, hogy saját értékelése 
szerint sikerült a Szovjetbirodalom-
ból Soros birodalmat csinálnia.

Soros és a baloldal
egy és ugyanaz
Az USA-ban pont egy évtizeddel 

magyarországi alapítványának útra 
indítását követŒen, 1994-ben kezdett 
hálózatának kiépítésébe. Civiljei ak-
kor, elsŒ körben a könnyû drogok 
legalizlása mellett kampányoltak. Ezt 
követŒen kerültek sorra az úgyneve-
zett baloldali ügyek (politikailag kor-
rekt kánon, környezetvédelem, femi-
nizmus, homoszexuálisok jogai, egyne-
mûek házassága, migráció támogatása, 
iszlámbarátság, rasszizmus, az ameri-
kai fehérek elleni hadjáratok, prostitú-
ció legalizálása, stb.). Mindezt olyan 
kiváló hatásfokkal és olyan eredmé-
nyesen tette, nemcsak az USA-ban, de 
Európában, így hazánkban is, hogy 
mára Soros és a baloldal egy és ugyan-
azzá vált.

A mai „baloldali ügyek és témák” 
azok, amik mellé Soros hálózata oda-
áll, amiket támogat, képvisel, és amik-
nek érvényre juttatását minden esz-
közzel szorgalmazza. Soros tehát fog-
lyul ejtette a baloldalt, amely mára 
gátlástalanul kiszolgálja a globális 
nagyvállalatok és globális pénzügyi 
szereplŒk érdekeit. Ez az oka annak, 
hogy a baloldal élén már csak jól fé-
sült üzletembereket, bankárokat, 
nagyvállalati menedzsereket, illetve 
olyan politikusokat látunk, akikbŒl 
elŒbb-utóbb nagyvállalati lobbisták 
lesznek (Clinton, Schröder, Blair, 
Kern, Macron, Schulz, Gyurcsány, 
Bajnai).

Ahhoz, hogy Soros kivásárolhassa a 
baloldalt, és mellékesen a liberaliz-
must is, szükséges feltétel volt az USA 
Demokrata Pártjának megvásárlása, 
amit még a Saturday Night Live sza-
tirikus mûsorírói is tényként kezelnek. 
Mûsorukban ezért Sorosról, mint „a 
Demokrata Párt tulajdonosáról” be-
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szélnek. A Demokrata Párt feletti be-
folyás megszerzésének egyik mérföld-
köve a 2002-es McCain–Feingold féle 
pártfinanszírozási törvény elfogadta-
tása volt, (Bipartisan Campaign Re-
form Act of 2002) ami megtiltotta, 
hogy nagy cégektŒl, pl. a szakszerve-
zetektŒl, amelyek hagyományosan a 
Demokrata Párt legnagyobb támogatói 
voltak, kampánypénzeket fogadjanak 
el. A republikánusokat ez sokkal ke-
vésbé érintette, mert Œk mindig is 
elsŒsorban a gazdag magánszemélyek 
támogatásaira számítottak. Így a So-
ros által létrehozott kampánytámoga-
tással és szervezéssel foglalkozó szer-
vezetek életfontosságúvá váltak a De-
mokrata Párt számára. Mint pl. az 
1998-ban alapított MoveOn.org, a 2005-
ben létrehozott kaliforniai Courage 
Campaign, illetve a 2003-ban alapított 
Center for American Progress (CAP), 
(Bajnai Gordon Együtt mozgalmának 
támogatója), amelynek vezetŒje az a 
John Podesta volt, akit utoljára Hil-
lary Clinton kampányfŒnökeként 
azonosíthattunk be. Mára százával 
vannak olyan Soroshoz köthetŒ „civil” 
szervezetek az amerikai Demokrata 
Párt körül, amelyek szervezési, pénz-
szerzési, politikai feladatokat látnak 
el.

Soros elsŒ komolyabb olyan politika-
csináló akciója az USA-ban, amelynek 
személyesen is az élére állt, a George 
W. Bush újraválasztása elleni kam-
pány volt, amibe 24 millió dollárral 
szállt be. Ez a kísérlete kudarcba ful-
ladt. Barack Husszein Obama meg-
választatásával azonban az a rendkívü-
li helyzet állt elŒ, hogy Soros céljai, 
balliberális ideológiai nézetei az USA 
hivatalos politikájává váltak. Az Oba-
mát megelŒzŒ idŒszakban, ahogy most 
Trump alatt is, Soros hálózata szám-
talan esetben állt az Amerika-ellenes 
erŒk oldalára, ez a legszembetûnŒbben 
abban nyilvánul meg, ahogy a nyugati 
baloldal Izrael-ellenes, palesztinbarát 
szervezeteit támogatja. Soros soha 
nem támogatta Izraelt, amit azzal in-
dokol, hogy: „Izraelnek van elég támo-
gatója.” Amikor nem az Œ embere ül a 
Fehér Házban, akkor úgy látja, hogy: 
„Az USA a legnagyobb akadálya egy 
biztonságos és igazságos világrend-
nek”, és fontosnak tartja azt is, hogy 
„Az USA adja fel a privilégiumait.”

Skyfall
Engem Soros a 2012-ben bemutatott 

23. Bond film, a Skyfall fŒszereplŒjé-
re, a Javier Bardem által alakított go-
nosz, de csúcsokos Silva-ra emlékez-
tet, aki megszállottan és elhivatottan 
tör világuralomra. Soros is megszállot-
tan, és ahogy Œ maga mondja: egyfajta 
messianisztikus elhivatottsággal akar-
ja megvalósítani azt a globális világ-
rendet, azt a globális társadalmat, 
amely egy globális gazdasági rendet 
mûködtet. Számunkra mindez nagyon 
is ismerŒsen cseng. Igen, majdnem fél 
évszázadunk ment rá egy hasonlóan 
utópikus világmegváltó projektre, 
amit hasonlóan „elhivatott” emberek 
kényszerítettek ránk.

Soros szerint, neki elég pénze van 
ahhoz, hogy ne vonatkozzon rá sem-
milyen játékszabály, és ahhoz is, hogy 
azokat a szabályokat, amik nem tetsze-
nek neki, megváltoztassa. „Engem a 
változás érdekel” – mondja. És azt is 
büszkén jelenti ki, hogy: „Szeretem a 
felforgató akciókat, amiket gyakran 
alkalmazok is.” Valóban, szereti és 

gyakran alkalmazza is azokat. Minden-
ki elŒtt világos, hogy Soros „civiljei” 
vagyis hálózata állt a színes forradal-
imak mögött Ukrajnában, Grúziában, 
de Janukovics megbuktatásában is 
benne volt a keze, ahogy az arab 
tavaszban is.

Orbánt is meg akarta és akarja buk-
tatni, meg persze Trumpot is. A mód-
szer mindenhol azonos. Befolyást vá-
sárol az értelmiségi világban, a tudo-
mányos, az egyetemi és a pénzügyi 
megmondóemberek között és a médiá-
ban. Politikai pártokat, civil szerveze-
teket épít ki, vesz át. Hálózatot szer-
vez belŒlük és fedŒszervekként hasz-
nálja Œket. Káoszt és nyugtalanságot 
szít. Minden eszközzel meggyengíti a 
regnáló hatalmat. Ha kell választási 
csalásra hivatkozik, ha gazdasági ne-
hézségek vannak, arra, ha valami más 
ürügyet talál, arra. Nagy demonstrá-
ciókat szerveztet, vagy ha mások kez-
dik szervezni, pillanatok alatt rászív-
ják magukat és átveszik az irányítást 
az Œ emberei. A Facebook, a Twitter 
és a mobilok elterjedése miatt semmi 
perc alatt hatalmas tömegek mozgósít-
hatóak, mobilizálhatóak, könnyebb 
dolga van tehát, mint régen. Huszonöt 
éve képzi, neveli aktivista hálózatát és 
médiáját, akiknek segítségével ezek-
bŒl a demonstrációkból kiindulva, 
ezekre hivatkozva megpróbálja a 
rendszert destabilizálni. Radikális ut-
cai harcosaival rendzavarást provokál, 
hogy káoszt teremtsen. Fontos az is, 
hogy az a képzet keletkezzen: a regná-
ló hatalom mindjárt megadja magát, 
vagy már meg is dŒlt, nem ura a 
helyzetnek. De legalább annyira fon-
tos az az üzenet is, hogy a demonstrá-
lók nincsenek egyedül, mellettük az 
egész társadalom, sŒt az egész vi-
lág.  Méghozzá a „fejlett”, „mérvadó” 
része. Ôk is úgy gondolkoznak, cselek-
szenek, ahogy te, mert te, és a hozzád 
hasonlók a történelem „jó” oldalán 
álltok, a haladást képviselitek.

Nálunk ez az érvelés csak a fiatalok-
ra hat, mi, idŒsebbek túl jól ismerjük 
a „haladókat” és azokat, akik a törté-
nelmi szükségszerûségrŒl papolnak. 
Amikor a testvérháborút, a valláshá-
borút, a határvillongásokat, a gazda-
sági válságot, a pénzügyi összeomlást, 
a rend felszámolását sikeresen elŒ-
idézték, Soros a rendcsináló szerepé-
ben lép fel és segélyt, kötszert és 
gyógyszert ad, meg osztja az észt, 
befektet(!), kivásárol és stabilizál, és 
ami a lényeg: új politikai garnitúrát 
hoz helyzetbe, olyat, amelyik a „nyitott 
társadalom” magasztos célját követi, 
vagyis Soros kottájából játszik. Ilyen-
kor igazán elemében van. Ahogy Œ 
mondja: „A világnak szüksége van lel-
kiismeretre, s az én alapítványi háló-
zatom az.”

Európa destabilizálása az Európai 
Unió szétbomlasztása igazi nagy falat 
a számára, de most ez van soron. A 
2008-as gazdasági és pénzügyi meg-
torpanás okozta elbizonytalanodás, az 
európai politikai elit elfáradása, önma-
gában is pont elég nehézséget okozott, 
amit azonban a Soros által támogatott 
és a hálózata által szervezett migráci-
ós krízis szakítópróba elé állít. A fenti 
recept figyelembevételével, igazán 
nem nehéz bekalibrálni a Soros által 
kitûzött célt. A migrációs nyomás 
fenntartásával és fokozásával ketté-
szakítani az Uniót, a behozott, integ-
rálhatatlan muszlim tömegekkel de-
stabilizálni Európa nyugati felét, keleti 

felét pedig pénzügyileg kiszárítani. Az 
így ellenállásra képtelen kontinensbŒl 
aztán igazi nyitott társadalmat szer-
vezhetnek majd Soros szervezetei: a 
„civilek”, az összes ballib segítségével. 
Ehhez persze az kell, hogy nyitottsá-
guk oltárán feláldozzák maradék iden-
titsukat, és lemondjanak mindenrŒl, 
ami azzá tette Œket, amik.

Még szerencse, hogy Soroson és ak-
tivistáin kívül mások is vannak a pá-
lyán. Azok, akik nem dŒlnek be a prog-
resszív, világmegváltó szirénhangok-
nak, és pontosan tudják, hogy hívósza-
vaik: a demokrácia, a fékek és egyen-
súlyok, az emberi jogok, a szólássza-
badság és a tanszabadság az Œ szájuk-
ból pont annyit ér, mint az egykori 
kommunistákéból. Vagyis: semmit. 
Hiteltelenek, és álságosak. Nem tûrik 
a vitát, a nyílt beszédet, az érveket. 
Sajnálom a balosokat. A Sorossal kö-
tött frigyükbe bevitték mindenüket, 
amijük maradt. A kisemberek vágyait, 
törekvéseit. Cserbenhagyták Œket és 
lemondtak érdekeik képviseletérŒl és 
védelmérŒl. Sorostól cserébe pedig 
nem kaptak mást csak pénzt. Az pedig 
soha nem elég, és mindig többen van-
nak, akik igényt tartanak rá, mint ahá-
nyan kapni akarnak belŒle. És miután 
elfogy, nem marad semmijük, és oda-
lett az önbecsülésük is.

A 2010-es Fidesz gyŒzelem nem várt 
akadályokat gördített a hazánkban 
2002 óta feltartóztathatatlanul terjesz-
kedŒ Soros birodalom elé. A magyar-
országi ellenszél azért is bírt és bír 
különös jelentŒséggel, mert, mint em-
lítettem, Soros emberbaráti operációja 
innen indult, és a CEU révén itt van 
utánpótlásképzŒ bázisa is. Ha a CEU-
ra ugyanazok a törvények vonatkoz-
nak majd, mind a többi egyetemre, az 
azt az üzenetet hordozza, hogy Soros 
György mégsem mindenható, és nem 
is sebezhetetlen. Ez pedig amilyen jó 
hír a számunkra, annyira tûrhetetlen 
az Œ és aktivistái számára.  

A sorosizmus 
Már utaltam rá, hogy Soros évek óta 

nyílt politikacsinálóvá vált az USA-ban 
is. Hatalmas összegekkel támogatta 
Hillary Clintont, Trump gyŒzelmét 
személyes kudarcként élte meg, ezért 
célul tûzte ki a megbuktatását. Szer-
vezetei napi szinten próbálják destabi-
lizálni az USA megválasztott elnökét, 
folyamatosan támadják, kétségbe von-
ják legitimitását, alkalmasságát, hazá-
ja iránti lojalitását. Mindezt az általa 
térségünkben már többször sikerrel 
alkalmazott és szervezeteivel jól be-
gyakorlott receptet követve teszik. 
Hasonlóan ahhoz, ahogy Macedóniá-
ban, vagy éppen Szerbiában. A színes 
forradalmakban, Grúziától, Ukrajnáig 
elég tapasztalatot gyûjtöttek. Ahogy a 
Balkánon is, hiszen Soros alapítványai 
2003 februárjától Belgrádban képez-
ték ki azokat az aktivistákat, diákokat, 
civileket, akik a „békés forradalom” 
projektjét kivitelezték és Sevardnadze 
helyett Saakasvilit ültettk Grúzia élé-
re. De nem volt ez másként Juscsenko 
megbuktatásánál, vagy az Orbán ellen 
indított destabilizációs kísérletek ese-
tében sem.

Soros oktatási, vagy pontosabban 
képzési programjai, befolyásolási pro-
jektjeinek egy jelentŒs része arra irá-
nyul, hogy a világ legkülönbözŒbb he-
lyein a sorosista világnézetet vallók 
nyerjék a választásokat. Ezért hatal-
mas összegeket áldoz azoknak a „po-
pulista” politikusoknak a meggyengíté-
sére, akik szembeszegültek a tömeges 
bevándoroltatással, és a globális világ-
erŒk térnyerésével, és kiállnak nem-
zetük szuverenitása mellett.

A Soros agytrösztnek számító Open 
Society Foundation „bizalmas” doku-
mentumaiból egyértelmûen látszik, 
hogy például az Athena Intézeten 
keresztül, melyben Meszerics Tamás 
(LMP) együtt dolgozik Szelényi Zsu-
zsannával (Együtt), csak 2013-ban 35 
ezer dollárt költöttek a magyar „popu-
lista” hangok ellehetetlenítésére. To-
vábbi 100 ezer dollárt kaptak az unió 
különbözŒ „független” intézetei arra, 
hogy régiónk „populizmusa” ellen har-
coljanak. Soros összesen 6 millió dol-
lárt adott 90 különbözŒ intézetnek ar-
ra, hogy a bevándorlást igenlŒ pártok 
mellett kampányoljanak a 2014-es 
európai uniós választásokon.

(http://dailycaller.com/2017/04/05/
leaked-docs-show-how-soros-spends-
big-to-keep-populists-out-of-power-in-
europe) 

A Wikileaks-re kirakott fent idézett 
dokumentumokról érdekes módon 
egyetlen beszámoló sem jelent meg 
sem a New York Times-ban, sem a 
CNN-en, de még csak a Washington 
Post, vagy a CBS News híreiben sem.

Soros mintegy száz országban van 
jelen. Amit képvisel, és amit hálózatá-
nak tagjai képviselnek, az a nemzeti 
szuverenitás lebontása, a globális cé-
gek érdekeinek képviselete, a „fejlett 
nyugat” szempontjainak elsŒbbsége. 
És egy olyan ideológiai mix: a soro-
sizmus, ami mára elszívta a levegŒt a 
baloldaltól és a liberalizmustól. Ami 
helyette van, az a Soros-féle utópikus, 
globalista értékvilág, ahol a „világ 
proletárjai” helyett a „világ globalistái” 
egyesülnek üzleti érdekeik képvisele-
tére. Megvásárolták maguknak a bal-
oldalt és a liberalizmust, értékeiket 
kisajátították és átpozícionálták, hogy 
a globális migráció és a globális piac 
érdekeinek szolgálatába állítsák. Min-
denki, aki továbbra is kitart a nemzeti 
szuverenitás, a nemzeti érdekek kép-
viselete mellett, vagyis azokat a réte-
geket, tömegeket akarja szolgálni, 
akik választott képviselŒiken keresztül 
tudják csak érdekeiket érvényesíteni, 
azokat populista, fasiszta, náci jelzŒk-
kel illetik. LegyŒzésükre és kiiktatá-
sukra pedig egyaránt mozgósítják ve-
lük szembe hatalmas pénzügyi erejü-
ket, és civileknek álcázott harcra ki-
képzettjeiket. Ezt tapasztalta meg a 
migrációs válság óta régiónkban Ro-
mánia, Macedónia, Lengyelország, 
Szlovákia és mi is, már sokadszor. De 
kapott ízelítŒt belŒle az USA is, nem is 
olyan régen, Ferguson-ban, St. Louis 
elŒvárosában, ahol 2014 nyarán Soros 
dollármilliókat költött arra, hogy az 
egész USA-ból odaszervezze fizetett 
agitátorait, a balos Berkeley egyetem-
tŒl a New Yorki Brooklynig. Heteken 
át tartó tüntetéseket, zavargásokat 
rendeztek, hatalmas médiakampánnyal 
kísérve, hogy bizonyítsák: Ferguson-
ban intézményesült a rasszizmus. 
Kampányuk nem érte el a kívánt célt, 
mert a szinte csak feketék lakta város-
részben újraválasztották azt a fehér 
polgármestert, akit Sorosék, fŒrasszis-
tának kiáltottak ki.

A CEU
Amikor a Közép-Európai Egyetem 

Budapestre költözött, alig néhány év-
vel a vasfüggöny lebontását követŒen, 
sokan, köztük én is, ezt a nyugatoso-
dás, az amerikai egyetemi szabadság 
és színvonal Budapestre érkezéseként 
üdvözöltük. Annak bizonyítékát láttuk 
benne, hogy a hidegháborúban aratott 
amerikai gyŒzelem következménye-
ként a kommunizmus alatt egynemûvé 
gyalult és kötelezŒen marxistává pa-
rancsolt egyetemi szféra számára is 

eljött végre a szabad gondolkodás 
ideje. Hiszen, fŒleg a társadalomtu-
dományok területén, a pártállam rigo-
rózusan ragaszkodott ahhoz, hogy vi-
lágnézeti monopóliuma érvényesüljön. 

Nagyon hamar kiderült azonban, 
hogy a CEU nemhogy nem járul hozzá 
a társadalomtudományi gondolkodás 
plurálissá válásához, hanem az amúgy 
is hatalmas helyzeti elŒnybŒl induló 
posztkommunisták egyoldalú támoga-
tójává válva, mindösszesen annyi tör-
tént, hogy a marxisták újabb, most 
már nyugati képviselŒi is megérkeztek 
hozzánk. Minden kiszuperált amerikai, 
kanadai, izraeli és nyugat-európai 
marxista biztos pozícióra és néhány 
kellemes évre számíthatott a CEU 
társadalomtudományi tanszékein. 
Michael Ignatieff, a CEU rektora és 
harcostársai azt a tényt, hogy a ma-
gyar törvényeknek megfelelŒen kelle-
ne a CEU-nak is mûködnie, úgy pró-
bálják feltüntetni, mintha a tanszabad-
ság, vagy az egyetemi autonómia ke-
rült volna Magyarországon veszélybe. 
ErrŒl szó sincs. Az azonban igaz, hogy 
az angolszász egyetemek iránti egy-
kori rajongásunk megszûnt. Ennyi év 
tapasztalatával a hátunk mögött sok-
kal kritikusabbakká váltunk az irá-
nyukba. Ugyanis az elmúlt negyedszá-
zad alatt jóval többen lettünk, akik 
beszélünk angolul, a világháló pedig 
lehetŒvé teszi számunkra, hogy széles-
körûen tájékozódjunk. Ezt a vasfüg-
göny mögé zárva nem tehettük meg. 
Olvassuk, halljuk tehát, hogy az ame-
rikai és brit egyetemeken nem tûrik 
az ellenvéleményt, hogy nem engedik 
szólni, elŒadni azokat, akikkel a mili-
táns sorosisták nem értenek egyet.

Nálunk is ezt csinálták azok a mili-
táns ifjúkommunisták, akik a kommu-
nista párt támogatását maguk mögött 
tudva elüldöztek minden nem kommu-
nistát a magyar egyetemekrŒl, fŒisko-
lákról már a múlt század negyvenes 
éveinek végén. Nem akarjuk ezt újra 
megélni, még ha ma ez is a „fejlettség” 
kritériuma. Ahogy nem akarunk „safe 
spaceket” sem, ahova behúzódhatnak 
azok, pl. a CEU-n, akik nem akarnak 
meghallgatni másokat. Nem akarjuk, 
hogy szabotázsakciókra szakosodó po-
litikai aktivistákat képezzenek egyete-
meinken, ahogy azt a CEU-n és újab-
ban a Harvardon is teszik. 

(http://www.dailymail.co.uk/news/
article-4380842/Harvard-University-
s t a r t - a n t i - T r u m p - R e s i s t a n c e -
School.htm)

A mából visszanézve, Soros támoga-
tása felért egy halálos öleléssel. Kifa-
csarta és a maga képére formálta az 
egyetemét is, ahogy a politikai balol-
dallal is tette. ElŒször a magukat libe-
rálisoknak nevezŒ SZDSZ tûnt el a 
magyar politikai palettáról, most pe-
dig az egykori szocialisták megmara-
dása is kérdésessé vált. De még min-
dig nem értik, milyen következmé-
nyekkel jár Lendvai Ildikónak, a Ma-
gyar Szocialista Párt egykori elnöké-
nek kinyilatkoztatása: „Az ellenzék 
Soros oldalán áll.” Nem értik, hogy az 
a politikus, aki sorosistává válik, meg-
pecsételi a sorsát.

Soros György idŒs ember, augusztus 
12-én lesz 87 éves. Megélte a Holoka-
usztot, amirŒl egy helyen azt nyilat-
kozta: „1944 életem legboldogabb 
idŒszaka volt. Nagyon pozitív élmény 
volt. Hittem magamban, hittem apám-
ban, és tudtam, nem történhet velem 
semmi.” Nem történt. Egy világbiroda-
mat gründolt össze. Teméntelen pénze 
van, hatalma szinte korlátlan. De sem-
mi sem tart örökké. 

Egyszer minden véget ér.

2017. május 11. 9. oldalMAGYAR ÉLET

Schmidt Mária tanulmánya
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. május 14-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)(Watkins 

St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától Nôszövetségi gyûlés a Bocskaiban
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 május 14-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE
(SA) 2017. május 14-én vasárnap 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 május 14-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) május  du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

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

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok 
Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. május 14-én 12.00 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,

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

Anyáknapi délután az ausztrál 
szokásnak megfelelôen

2017. május 14-én, vasárnap
a Bocskai Nagyteremben

123 St. Georges Road North Fitzroy
11-es villamos a Collins Street-rôl a 20. megálló

Finom Anyáknapi ebéd 12 órától
Az ebéd ára még mindig csak 10 dollár

Nagyobb asztaltársaságnak helyfoglalás lehetséges
Csutoros Istvánnál a 9439 7067 telefonszámon
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Az elmúlt 
hét

ÉLJEN MÁJUS 
MÁSODIKA!

Abban az évben május elseje helyett 
igazából másodikán ünnepelt az or-
szág. 1990-et írtunk, hetekkel voltunk 
a rég várt, szabad választás után. Ma is 
innen, az új Országgyûlés megalakulá-
sától számoljuk a visszaszerzett sza-
badságot. Az ország – a bukott pártál-
lam híveit leszámítva – eufóriában 

várta ezt a napot. Ma is elôttem a verô-
fényes szerda reggel, amint a nyüzsgô 
aluljáróban a tulipánt árusító idôs 
asszony mellett friss újságokért – sza-
bad sajtóért – állnak sorba az embe-
rek.

A Landerer-nyomda kapujánál to-
longhattak így egykor, a nevezetes 
márciuson… Forgatag, derû, lendület 
mindenütt. Egy az ország. Nagy és 
lelkes csapat, tele szívvel, várakozás-
sal, elsô szándékkal. Holott még bent 
az orosz, még tagja vagyunk a Varsói 
Szerzôdésnek, a KGST-nek…

El nem tudtam volna képzelni akkor, 
hogy mennyire rögös lesz a következô 
negyedszázad. Hogy négy évvel ké-
sôbb nagy fölénnyel és még nagyobb 
arroganciával visszatér majd a gyalá-
zatos világ; a szocialistává festett kom-
munisták, keblükre ölelik a kezdetkor 
magukat antibolseviknak hazudó sza-
bad demokratákat. Istenem, milyen 
igaza volt Csurka Istvánnak, aki a leg-
elsô pillanattól intett: vigyázzunk, ezek 
nem adják fel olyan könnyen, sok itt az 
átmázolt ábrázat! Míg mi ünneplünk, 
ôk átmentik a hatalmukat. Ha nem le-
szünk észnél, kaméleonoké lesz az or-
szág! A látnok író-politikus nem té-
vedett, gyorsan magához tért a hit-
vány világ. Liberális köntösben ment a 
visszarendezôdés, a nemzetbomlasztó 
agysorvasztás.

Pedig másfél száz évvel korábban a 
Költô is megírta:

„Kaszálhatd a fût világvégeig,
Holnap kinô az, ha ma lenyesik.
Tördelheted le a fa lombjait,

Idô jártával ujra kivirít.”
Törôdtünk is ezzel mi, a szabadság 

megrészegült szegény ördögei azon a 
május másodikán…

ÔK IS TUDJÁK, 
MERIK, TESZIK

Amennyire visszaemlékszem, a régi 
május elsejék hivatalos eseményei az-
zal zárultak, hogy seregnyi piros nyak-
kendôs úttörô visongva átszaladt a 
Dózsa György út egyik oldaláról a má-
sikra, hogy aztán ott a dísztribünön 
feszítô párt- és állami elvtársak nya-
kába ugorhasson.

(Gondolom, más se hiányzott az inte-
getésbe belefáradt szerencsétlenek-
nek, csórikáim mentek volna már a 
protokollbüfébe…) De hát ez még az 
átkosban volt, azóta sok más mellett ez 
a hagyomány is kikopott. Nemhogy 
dísztribün, már úttörôsereg sincs – az 
elvtársak elmentek (vagy átöltöztek), 
az úttörôk meg idôközben felnôttek…

Idén a munka ünnepén kiöregedett 
„úttörôk” mutattak be önálló estet a 
hajdani tribün szomszédságában, a 
Hôsök terén. Igaz, ez a momentumos 
csapat (merthogy róluk van szó) nem 
is annyira a piros nyakkendôsökre, 
mint inkább késôbbi, lármás pajtá-
saikra emlékeztetett…

Minden gesztusukból, megszólalásuk-
ból csak úgy sugárzott valami légies, 
szabados, valami szabadmadaras… 
Tudjuk! Merjük! Tesszük! Tûzrôl pat-
tant szószólójuk, Fekete-Gyôr András 
arról tájékoztatta az egybegyûlteket, 
hogy ôk közösségben erôsek és han-
gosak, egyénenként viszont halkak és 
gyengék. Elnézve a szónokot, igazat 
kell adnom neki: a szôrös, vékonyka 
ember egyedül nem sokra menne a 
terepen, így, csordakötelékben viszont 
harcosan dôlt belôle a tömény demagó-
gia. A szózatot csak kivonatosan is-
mertetném: mennie kell a kormány-
nak, mert egyetemeket zár be, kór-
házakat zülleszt, terrorizál, meg a 
gondolkodókat is listázza… (Akkor 
szónokunk nem lesz a listán – a szerk.)

A szôrös szabadságharcos legszebb 
mondatát azért szó szerint idemáso-
lom: „Mi abban hiszünk, ellentétben 
Orbán Viktorral, hogy beindítani kell a 
dolgokat, nem pedig megállítani.” 
Mondta a nolimpikon.

ZABSZEM, SZÁJZÁR
Hiába hívták, Becker László, az egy-

kori metróbiztos sem ment el az Or-
szággyûlés gazdasági bizottságának 
meghallgatására. Vele ne szórakozza-
nak, semmi kedve részt venni min-
denféle aktuálpolitikai cirkuszokban… 
A durcás Becker nem az elsô, aki beint 
a testületnek. Korábban az exfôpolgár-
mester, sôt két obsitos miniszterelnök 
is kikosarazta a kérdezôket –-- egyedül 
Medgyessy Péter jelent meg a parla-
menti ülésen. Utóbbi azt mondta, azért 
jött el, mert „tiszteli a demokrácia in-
tézményeit”. (Értsd: nem akkora bun-
kó, mint a három másik „demokrata” 
–-- Demszky, Gyurcsány és Bajnai.) 
Megnézném azt az amerikai politikust 
–-- ha már annyit hivatkozunk a ten-
gerentúli demokráciára --–, aki nem 
megy el a kongresszusi meghallga-
tására…

A Fôvárosi Közgyûlés még február-
ban döntött úgy, hogy az Európai 
Csalás Elleni Hivatal metródisznósá-
gokról szóló jelentése nyomán korrup-
ciós vizsgálócsoportot hoz létre, kide-
rítendô, kik tapsolták el annak idején 
azokat a metrómilliárdokat. Nehogy 
már megússzák a haramiák! Az volt a 
terv, megkérdeznek néhány hajdani 

fôembert, mit tudnak a hiányzó ló-
véról. Nos, úgy fest, nem jött be az öt-
let. (Igaz, Demszky „cserébe” elment a 
Hír TV-be és a Budai Liberális Klubba 
panaszkodni az ôt molesztáló Orbán-
rezsimre, meg a Klubrádió hallgatóit 
is tájékoztatta, hogy mennyire ártat-
lan.)

Most meg itt ez a durcás Becker, 
akirôl idôközben kiderült: személyesen 
ô jelölte ki azokat a cégeket, ame-
lyekkel közbeszerzés nélkül kötötték a 
százmilliós szerzôdéseket. És errôl 
csak két politikusnak tartozott beszá-
molással a mi Beckerünk: Demszky-
nek és a legendává lett Hagyó 
Miklósnak. Talán innen a szájzár.

BETYÁRVILÁG 
SZEGEDEN

Szegedi betyárok pere kezdôdik szer-
dán a Gyulai Járásbíróságon. A hûtlen 
kezelés miatt indult eljárásban Szeged 
szocialista alpolgármestere, címzetes 
fôjegyzôje, valamint Botka László pol-
gármester kabinetfônöke ül majd a 
vádlottak padjára. A gyanúsítottak a 
vádirat szerint negyvenmillió forint-
nyi vagyoni hátrányt okoztak a város-
nak azzal, hogy éveken át több mint 
háromszáz kombinált parkolási bérle-
tet adtak ki különféle csókos káde-
reknek. A „VIP-listán” a díszpolgárok 
mellett fôképp önkormányzati cégve-
zetôk, országgyûlési képviselôk és 
közéleti kiválóságok szerepeltek, de 
akadt köztük alkotmánybíró, rendôr, 
sôt olyan komálós is, akinek az égvi-
lágon semmi köze nem volt a város-
házához, de még Szegedhez sem. Az 
egyik városatya úgy került a kedvez-
ményezettek közé, hogy sem jogosít-
ványa, sem autója nem volt. Ujhelyi 
István, az MSZP uniós képviselôje 
mindjárt két ingyenbérletet is ka-
pott… (Szeged belvárosában egyéb-
ként a parkolás nagyjából annyiba 
kerül, mint Budapest legdrágább he-
lyein, ráadásul nemrég ismét kiter-
jesztették a díjfizetéses zónát.)

A címzetes fôjegyzô a botrány kirob-
banásakor azt mondta, nem érti, mire 
ez a cirkusz, elvégre két évtizedes 
gyakorlat Szegeden, hogy parkolási 
bérlettel segítik a városért dolgozó 
potentát embereket. Nótárius uram 
úgy látszik, képtelen megérteni, hogy 
a vádirat épp ezt az urambátyámos 
bérletosztogatást nehezményezi… A 
kedvezményezett csókosok (egyikük 
sem ingyenkonyhán étkezik) listáját 
egyébként –-- Szeged vezéreinek ja-
vaslatai alapján – a kabinetvezetô 
állította össze, a végsô döntést pedig 
maga Botka László, illetve az ô „vezetôi 
értekezlete” hozta meg. Bár van olyan 
verzió is, miszerint Botka principális 
nem is tudott az egész disznóságról, 
elvégre az szembemenne az ô minisz-
terelnök-jelölti (betyároktól kölcsön-
zött) jelszavával: „Fizessenek a gazda-
gok!”

DOPEMAN 
NEM VESZTETT

A mi esetünkben ugrás nincs, lépések 
vannak –-- nyilatkozta minap az Info-
rádiónak Hiller István. A szocialista 
választmányi elnök szerint pártja csak 
úgy növekedhet, ha árnyékkormányt 
hoz létre, vagyis a különbözô társa-
dalmi témákat egy-egy ember jeleníti 
meg a választások elôtt.

Hogy aztán e szándék alapján támo-
gatta-e az MSZP Pityinger (Dopeman) 
Lászlót a józsefvárosi idôközi válasz-
táson, nem tudni –-- bár az egész im-
már költôi kérdés, hiszen tudjuk, a 

trágár költô és nótaénekes elbukta a 
megméretést a kormánypárti jelölttel 
szemben.

Mindenesetre sokat mond az MSZP 
„személyzeti politikájáról”, hogy ezút-
tal valóban egy „karakteres” jelöltet 
küldtek a szorítóba. Ezt látszik igazolni 
a Reset.hu-nak nyilatkozó vesztes is. 
„Nem sztárkodtam –-- meséli --–, 
lépcsôzgettem, bekopogtattam, lehe-
tett velem beszélni. Volt programom, 
nem folytattam direkt negatív kam-
pányt, nem foglalkoztam a többiekkel 
[…] Ha egy másik körzetben indulok, 
ahol a Szigony utcai lakótelep is van, 
úgy megverem a Fideszt, hogy azt se 
tudják, merre van a nappal.”

Munkásságát így összegzi: „Nem én 
vesztettem, hanem a nyolcadik kerü-
leti polgárok.” Abban azonban biztos, 
hogy fellépésével nagyon jót tett a 
lakosoknak, hiszen ennyi figyelem 
még nem övezte a kerületet. Riadalom 
csak azért volt körülötte, mert látták, 
hogy „egy karakán pali” lépett a színre. 
„A legnépszerûbb jelölt én voltam” -– 
teszi hozzá, s a csalódottakhoz is szólt: 
„Ha késôbb kellek, és a segítségem 
kérik, itt vagyok, itt leszek.” Kimond-
hatjuk ugyanakkor, teszi hozzá: a poli-
tika változatlanul „a következmények 
nélküli szardobálás világa”.

Nem lennék meglepve, ha az MSZP 
tavasszal újra rácuppanna a dalnokra.

A KRESZ-T IS 
VIZSGÁZTATJÁK

A csinnadrattás napi hírek közt 
elsikkadni látszik az üdítô bejelentés: 
jövôre bíróságon is megtámadhatók 
az idétlenül kihelyezett KRESZ-táb-
lák.

A téma csak látszólag bagatell –-- kit 
ne bosszantott volna már fel logikát-
lanul kirakott vagy éppen ki nem ra-
kott közlekedési tábla? Hát még, ami-
kor megszegésére hivatkozva pénz-
büntetést sóz nyakunkba a hatóság! 
Épp a közelmúltban olvashattunk ide-
illô esetrôl. Budai kerület lakói pa-
naszolták, önkormányzatuk gátlásta-
lanul büntet egy rosszul, de legalábbis 
vitathatón elhelyezett KRESZ-táblára 
hivatkozva –-- ötvenezer forintot szed-
nek be a „szabálysértô” autósoktól.

Ráadásul a hatóság nem válaszol a 
panaszokra, a lakosok átkozódnak, a 
közlekedési szakember a fejét fogja --
– a hivatal meg kéjesen számolgatja a 
százmilliós plusz bevételt. Korábbi pát-
riámban másféle KRESZ-zûr volt. Bár 
hónapok óta elkészültek a Szilas-patak 
hídjának javításával, a félpályás út-
szûkítés jelzô lámpáit otthagyták. Egy 
hervadt munkagép is hátramaradt, 
mint valami kilôtt ötvenhatos orosz 
tank.

A fásult autósok egy idô után bele-
törôdtek, megadón ásítoztak a lámpa 
elôtti hosszú sorban, talán idôvel még 
a szívükhöz is nôttek az elhajigált 
deszkák, ottfelejtett sóderkupacok. 
Afféle emlékhellyé, támponttá szelí-
dült a táj. (Kétes dicsôségem: a hídról 
írt glosszám megjelenésének másnap-
ján deszkástul, sóderostul, munkagé-
pestül eltûnt minden, visszakaptuk a 
hadiút másik felét…)

Régi vesszôparipám a Dózsa György 
út bevezetô szakasza a lebontott Pus-
kás-stadionnál. A kilométeres, hatsá-
vos aszfalt (szükség esetén –-- ha Fe-
rihegy nem fogad –- leszállópályaként 
is megállná a helyét) szinte ordít egy 
70 kilométer/óra tábláért. De nem, itt 
is ötven a maximális megengedett. 
Naná, hogy mindenki túllépi! A mohó 
traffipax meg persze ott lapul sunyin.

Mi lesz itt a bíróságokon jövôre!

ahogy 
Pilhál György 

látta

Harag
Az érettségi találkozók –-- az idô haladtával –-- egyre fájdalmasabbak. Ilyenkor 

azok emlékét is idézzük, akik már nincsenek közöttünk
Így volt ez most is. K. Tibor jutott az eszünkbe, aki az osztály legjobb tanulóinak 

egyike volt. A diploma megszerzése után a filmgyárba került, dramaturg lett. 
Néha összefutottam vele az utcán, s mindig meghatott, hogy olvassa az írá-
saimat.

Történt egy idôben, hogy hónapokig a Gyûjtôfogházban dolgoztunk, és az 
1956-os halálraítéltek utolsó leveleit olvasgattuk, amikor a Gyûjtô egyik tisztje 
az új könyvtárra hívta fel a figyelmünket. Gondoltuk, megnézzük.

A könyvtár egyik szobájában négy-öt elítélt ült. Megdöbbenésemre felis-
mertem köztük K. Tibort. A pillanat tört része alatt a következô néhány szó 
szaladt ki a számon: „Mit csinálsz itt, Tibor?” Megöleltem és megcsókoltam. Azt 
hittem, valamilyen filmfelvétel tanúja vagyok. Tibor felállt, és csak annyit vá-
laszolt: „Hosszú…”

Kicsit körbenéztem, aztán kiszédelegtem a könyvtárból. Odakint megkér-
deztem a nevelôtiszttôl: „Mit csinált ez a fiú?” „Haragjában agyonütötte a 
feleségét –-- kaptam a tényszerû választ. –-- Hozzávágta az éjjeli lámpát, amely 
olyan szerencsétlenül érte az asszonyt, hogy azonnal meghalt.” „Hány évet 
kapott?” „Ötöt.”

Elmúlt két-három év, amikor szerkesztôi asztalom mellett egyszer csak ott állt 
K. Tibor. Nagyon megörültem, hogy újra látom. Kiderült, hogy jó magaviselete 
miatt néhány nap kimenôt kapott. Kérte, hogy juttassak be hozzá néhány jó 
kötetet. Büntetésének letöltése után szabadlábra került, de már nem tudott 
beilleszkedni a társadalomba. Öngyilkos lett. A lelkiismerete nem hagyta 
életben.
Radnóti Miklós írja Hasonlatok címû versében: „…ha megharagszol, ép / 

olyan vagy mint az ú // mélyhangú, hosszan zengô és sötét…” Milyen érdekes: 
harag szavunk mély hangrendû magánhangzó(ka)t tartalmaz, ahogy a költô ú 
magánhangzója is a mély hangrendûek közé tartozik. Mély hangú, hosszan 
zengô és sötét. A jelzôk a harag szó betiltatlan szerepére utalnak, és arra, hogy 
a harag bevallottan fájdalom. Illyés Gyula felhívja a figyelmünket arra is, 
hogy: „A harag és a felháborodás kifejezésére a legtöbb nyelven csak egy-két 
unalmas szkénét [sémát] találni. Némely nemzet idevágó szókincse mondhatni 
siralmas. A legváltozatosabb fokú harag és legkülönbözôbb mûveltségi fokú 
egyénekbôl automatikusan ugyanazt a három-négy szót csalja elô.” Hiába volt 
K. Tibor mûvelt és egyetemet végzett ember, a harag tanyát ült benne, ahol 
nem volt helye a türelemnek és az észnek.

A Kés/Alatt (eredetiben: Nip/Tuck) címû amerikai filmben hangzik el, hogy azt 
mondják, a harag olyan, mintha mérget szedtél volna be és a másik halálát 
várnád. K. Tibor nem akarta megölni a feleségét, de a haragja összegyûlve 
balsorsává változott. Hiába olvasható a Bibliában, hogy: „Ám haragudjatok, de 
ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokban.” K. Tibor vétkezett. A 
harag bûnbe ejtette, és sohasem talált rá vigaszt. 

Van egy mélabús mondás: mindenkinek van egy téglája a börtön falán. A 
mondás arra utal, hogy bárki börtönbe kerülhet. Ez azonban nem oltja ki a K. 
Tibor sorsán kesergô egykori iskolatárs fájdalmát.

Kô András (Magyar Hírlap)
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KRÓNIKA
A 2017. évi Melbourne-i 

Magyar BÚCSÚ!
Még mindig él és virul a Melbourne-

i/Victoria-i Katolikus Magyar Búcsú!
Az idén 2017-ben április 17-én ke-ült 

sor a hagyományos, szép Melbourne-
i/Victoria-i magyar Búcsú megrende-
zésére, amire több szép Victoria-i vá-
rosból is jöttek kedves, magyar rész-
vevôk.

A látottak szerint, még mindig az 
egyházak vezetôi (legyen az katoli-

kus, református, evangélikus, vagy 
bármi más), értenek legjobban a 
magyar vallásos hívek összetartá-
sához.

Nagyon jó volt láni a sok magyar 
fiatalt, akik már törik a szép magyar 

nyelvet, de még ott voltak, és a lá-
tottak szerint élvezték a résztvétüket.

Hála Istennek, a szép nagy Szent 
Colman’s templom ismét szépen meg-
telt jó magyar hívekkel.

A kedves Laczkó Mihály plébános 
úr, ismét szépen misézett és prédikált 
és a Zongoristánk szépen vezette a 
szép Húsvéti magyar énekeket.

Reméljük, hogy Mindketten még 
sokáig köztünk maradnak, mind a 
Melbourne-i/Victoria-i magyarság, 
büszke Lelkipásztora és Zongoristája!

A látottak alapján, Laczkó Mihály 
fôtisztelendô úr, nagyon jól megtalálta 
a helyét a Melbourne-i/Victoria-i  ka-

Költészet Napja Melbourne-ben
„Én egész népemet fogom / Nem középiskolás fokon / tanítani!”

(József Attila: Születésnapomra)
Melbourne-ben kissé megkésve, április 22-én ünnepeltük a Költészet Napját, 

amikor nem csupán József Attiláról, de Arany Jánosról is megemlékeztünk. 
Hálásan köszönjük az Ausztráliai Magyar Református Egyház vezetôinek, 
Csutoros Istvánnak és Nt. Dézsi Csabának, hogy lehetôvé tették számunkra 
az ünnepség megtartását a Bocskai Teremben. 

A költészetet kedvelô lelkes közönség ismét nagyszerû élményben részesül-
hetett. Polonyi Marika József Attiláról, Gyôry Izuka pedig Arany Jánosról 
tartott értékes-érdekes irodalomtörténeti elôadást. A mûsort szavalatok és 
video- filmek tették emlékezetessé. Végül kemencében sült oldalassal, otthonról 
hozott finomságokkal, hazai ízekkel vendégeltük meg egymást. 

Akik velünk ünnepelhettek szombaton, lelki-testi jólakottság érzésével távoz-
hattak. Egyszóval, senki sem ment haza éhesen.

Legközelebb egész napos irodalmi-vidám pikniket, kirándulást tervezünk a 
festôi szépségû Yarra folyó menti Warburton-ba, reméljük szép idô lesz szom-
baton, május 27-én. Aki szeretne hozzánk csatlakozni, máris jelentkezhet.

Kapantzian Artúr (0422 524-206)
Irodalom Barátok – Magyar Irodalmi 

és Kultúrtörténeti Társaság

tolikus magyar társadalomban! Re-
méljük, hogy még sokáig itt marad 
közöttünk, mint a kedves lelkipászto-
runk.

A látottak szerint a kedves Laczkó 
Mihály plébános úr, meglátogatja 
azokat az idôs Melbourne-i magya-
rokat is, akikrôl tud és idôseket gon-
dozó helyeken élnek!

A Búcsún, úgy az ételek, mind a sü-
temények, a lángosok és italok na-
gyon finomak voltak és kedvesen vol-
tak felszolgálva!

Az idô nagyon szép volt, a sátrakat 
felállító munkás-csoportnak és min-
den más segítôtársnak --- a Regnum-
Mariánum Egyházközség Vezetôi ne-
vében ---, hálás köszönetet fejezek ki 
Mindenkinek, akik bármit is tettek a 
2017. évi Búcsú sikerének érdekében. 
Az Isten fizesse meg Mindenkinek!

Magyar Nemzettársi 
tisztelettel,

Ráskövy István
Fotók: 

Bálint Kálmán



    2017. május 11.                                              MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal   

Újabb magyar tudományos siker Ausztráliában!

Könyvismertetô George Hangay és Roger de Keyzer:
 ‘A guide to Stag Beetles of Australia’ cimû könyvérôl.

Nemr égiben jelent meg Dr. Hangay 
Gy örgy legú jabb tudom ányos szak-
k önyve, mely Roger Keyzer t árs-
szerz ôvel az Ausztrá li ban  él ô teljes 
szarvasbog ár faun t dolgozza fel. 

Ez a kiadv ány szorosan kapcsol dik a 
2010-ben megjelent ‘A Guide to the 
Beetles of Australia’ (G. Hangay and 
P. Zborowski) nagy rovartani (ento-
mology)  összefoglal hoz, amiben az 
Ausztrá li ban fellelhet  teljes bogárfa-
unát mutatj ák be a szerzô k. Szinte 
gyermeke a nagy rovartani encyc-
lop di nak. 

A mostani kö nyv a szarvasbogarakró l 
ké sz ült. Ez Ausztr áli ában az els ô teljes 
 összefoglal ó errô l a bogárcsal ádr ól é s 
lehet ôs éget nyú jt a teljes megismeré -
sükh öz, mivel az itteni szarvasbogár 
fauna ezideig még csak részleteiben 
volt ismeretes.

A könyv ikertestvére a közeljövôben 
Magyaroszágon is megjelenik ‘A boga-
rak bolygója?’ címmel, ami szintén 
magas színvonalú tudományos és egy-
ben ismeretterjesztô kiadvány lesz. Az 
kibôvített formában a többi bogárról 
is ad összefoglalót. Végülis az ausztrál 
és a magyar könyv nagyjából egy té-
májú: bogarakról szólnak, de az 
ausztrál specifikusabb, mert kizárólag 
a szarvasbogarak családját öleli fel. 
Magyarországon csak 6 szarvasbogár 
faj él, itt viszont mintegy 100. 

Ebben a könyvben minden egyes fajt 
ismertetnek a szerzôk, pontos leírás-
sal, fényképekkel. 

A szerzôk bemutatják a bogarakat. 
Ismertetik a kitin szerepét a bogártest 
felépítésében, foglalkoznak a bogarak 
színével és néhány fajnál a színek 
fénytörésével. Mindezt színes fotókon 
illusztrálják.  

Bemutatják a bogártest anatómiáját, 
figyelmet szentelnek a szemeknek, a 
csápoknak, a szájszerveknek és a lá-
baknak. Ugyancsak r észletes leírá st 
adnak a bogarak szárnyairól, a pot-
rohról, a bogártest belsô szerveirôl és 
azok mûködésérôl. Foglalkoznak a bo-
garak reprodukciójával, a pete-, a lár-
va- és a bábállapottal, valamint a 
kifejlett állatok dimorfizmusával és 
polimorfizmusával. Megismerkedhe-
tünk a bogarak táplálkozásával és a 
ragadozók elleni védekezés ével. 

A könyv szakkönyv, tehát nem ki-
mondottan szórakoztató olvasmány, 
inkább tudományos ismeretterjesztô 
természetjárók, természetbúvárok, 
tanárok és iskolai könyvtárak számára 
készült.

Viszont az érdeklôdôk nagyon sok 
érdekes információt kaphatnak a ro-
varvilág titkairól, amikrôl a hétköznapi 
életünkben nem sokat gondolkodunk. 
Például az ember számára sem lenne 
élhetô a bolygó, ha ôk nem lennének és 
hangyaszorgalommal nem bontanák 
le a természetben elhullot szerves 

anyagokat. Nélkülük a talajt vastagon 
borítaná a trágya, rothadó temetetlen 
állati tetemek és növényi maradvá-
nyok. Ha pedig senki nem végezne el a 
beporzást akkor bizony gyümölcs sem 
lenne. 

A kiadvány nem csak a szarvasbogár 
fajok felismerését szolgálja, hanem 
bepillantást enged az ezekkel kapcso-
latos kutatások történelmébe, általá-
nos biológiájukba, a bogár gyûjtésbe, 
preparálásba és gyûjtemény kezelés-
be. Listázza Ausztrália tudományos 
intézményeit, ahol a lényeges gyûj-
temények találhatók, a rovartani tár-
saságokat és a szakirodalmat.

A szorgos és fáradthatatlan elôdök 
vagy kortársaink által összegyûjtött és 
biztonságosan elhelyezett-megôrzött 
bogáranyag nélkül új fajok leírása 
sem lehetséges. Az a faj, amelynek 
nincsen mindenki által hozzáférhetô 
gyûjteményben elhelyezett bizonyító-
példánya, tulajdonképpen még nem is 
létezik. Ezek a gyûjtemények bárki 
számára könnyen hozzáférhetôk a mú-
zeumokban, hála a bogarászoknak 

akik sokszor nem kis problémával 
megküzdve gyûjtötték és készítették 
el a kollekciókat.

Itt érdemes említeni, hogy Hangay 
György és felesége Katalin, magán-
gyûjteményükbôl  már százezernél jó-
val több gyönyörûen preparált rovart 
ajándékozott úgy a különbözô ausztrál 
intézményeknek, mind a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumnak. 

Egy értelmezô szakszótár is van 
benne, ami hasznos azoknak, aki nem 
jártasak a rovartanban.

A könyv hamarosan kapható lesz a 
fôbb könyvüzletekben vagy megren-
delésre a kiadótól: http://www. 
publish.csiro.au/

A könyvnek jó esélye van az idei 
‘Whitley Díj’ elnyerésére, akárcsak 
Hangay György elôzô, fent említett 
mûvének, mely 2010-ben nyerte el ezt 
a nagyrabecsült tudományos irodalmi 
díjat.

Ausztráliában élô bogárfajok számát 
mintegy 30 ezerre becsülik. Ebbôl 
jelenleg csak kb. 20 ezer faj van tudo-
mányosan leírva. A maradék egyhar-

mad további kutatási lehetôséget biz-
tosíthat a bogarászoknak. Ebbôl ez a 
könyv most már egy részt felvállalt és 
reméljük, hogy a továbbiakban a szer-
zôk még hasonló teljes értékû köny-
vekkel gazdagítják, úgy az ausztrál 
mind az egyetemes entomológiai iro-
dalmat.

A szerzôk közül Hangay Györgyöt 
nem kell bemutatni a „Magyar Élet’ 
olvasóinak, hiszen aktív közremûkö-

dôje a hetilapnak. Évek alatt számtalan 
érdekes cikket írt, a legkülönbözôbb 
témákban. Ezen kívül pedig sok ter-
mészettudományos, ismeretterjesztô 
és útikönyvet írt mindkét nyelven. 

A magyar természettudományos fo-
lyóiratokban rendszeresen publikált 
és nagyban gazdagította a Magyar 
Természettudományi Múzeum gyûj-
teményét, fôleg bogarakkal, de min-
den mással is. Ezért a mukásságáért 
2009-ben a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjével tüntették 
ki, de tulajdonosa a Magyar Rovar-
tani Társaság Frivaldszky Emlékér-
mének is. 

Kalandos életében volt szobrász, mo-
dell-készítô, természetkutató muzeo-
lógus, a Sydney-i Ausztrál Múzeum 
fôpreparátora, a kiállítási osztály pro-
jektmenedzsere 1994-ig, nyugdíjba 
vonulásáig. 

Azóta is természetkutatással, írással 
és képzômûvészettel foglalkozik. Be-
járta szinte az egész világot, szervezett 
és segített több magyar expedíciót 
Ausztráliában, Új-Guineában, Malajzi-
ában. 

De mindvé gig h û maradt a rovar-
gy ûjté shez  s kutatá shoz, amit ez a 
kö nyv is bizonyí t. Hatalmas bogár-
gyûjteménye mintegy 100 ezer pél-
dányt számlál. Jelenleg, a hazai Ter-
mészettudományi Múzeum vezetôsé-
gével azon dolgoznak, hogy ezt a gyûj-
teményt, ajándékként a nemzetnek, 
eljuttathassa Magyarországra.

Szó lni kell mé g a kö nyv t ársszerzô-
 jé rô l Roger de Keyzer-rô l is. Majdnem 
4 évtizedes barátság köti össze Han-
gay Gy örggyel, számtalan bogarász-
expedíciót szerveztek, nem egyszer 
meghívott magyar kollégák társasá-
gában is és ez a könyv, ami 3 éven át 
készült summázza tapasztalaikat.

Roger de Keyzer a NSW Kö rnye-
zetvé delmi Hivatalban dolgozik, nem-
zetk özileg elismert entomologist, aki a 
szarvasbogarakra specializá lta a kuta-
t ásait. Tö bb  évet dolgozott az Auszt-
rá lia Mú zeumban  s tagja szá mos tudo-
m ányos szervezetnek. A bogarakon 
kív ül mé g nagy eredmé nyeket é rt el a 
macro fotográ fia terü let én. Ezt a ké -
pessé get jó l mutatja a k önyvben a 
sz ámtalan sz ínes  s é rdekes illusztr áció  
a szarvasbogarakró l. 

B ándy Erzsébet
Sydney 

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szelamlik 2. A Ko-
reai Köztársaság (Dél-Korea) zászla-
ján, 3. Givenchy, 4. nagy Lajosé, 5. 
Lloyd George, 6. Londoné, 7. A Biblia 
szerint Jézus mondta Mária Magdolná-
nak, amikor feltámadása után meg 
akarta érinteni ôt, 8. A harmadik. Az 
elsô Métisz, a második Themisz volt., 
9. A portugáliai Estorilban, 10. Öden-
burg.

E heti kérdéseink:

1. Mit jelent magyarul, irritál?

2. Melyik Európa legnépesebb vá-

rosa (az elôvárosokkal együtt!)?

3. Melyik földrajzi egység nevét rejti 

a darabont szavunk?

4. Mi a neve a japánok hagyományos 

kétujjú harisnyájának?

5. Melyik földrészen található a Táb-

lahegység?

6. Ki tervezte a budapesti Városliget-

ben álló bagolyvár épületét?

7. Melyik kedvelt fûszernövényünk 

népies neve esztragon?

8. Melyik településünkön található a 

Vértes Múzeum?

9. Ki alapította 1912-ben Kecskemét 

híres mûvésztelepét?

10. Melyik volt Rossini utolsó operája? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Szôke nô sírva meséli a barátnô-

jének:
--- Nem találom a kutyámat! Biztosan 

elveszett!
--- Adj fel egy hirdetést az újságban!
--- Te hülye, a kutyák nem tudnak 

olvasni!
* * *

--- Hogyan kell elhallgattatni a sá-
mánt?

--- ???
--- Hallgass-sámán!

* * *
--- Jean, hallott arról, hogy már az 

állatok is lövöldöznek?
--- Nem uram, de miért kérdezi?
--- Azt írja az újság, hogy agyonlôtte a 

menyét.
* * *

--- Mi a különbség a haha és a hûha 
között?

--- ???
--- Kb. 20 centi.

* * *
Egy fiatal srác feje körül már régóta 

köröz egy galamb. Már nagyon bemér-
ged, megfordul, és rákiabál:

--- Hess a fenébe!
Egy idôs néni meghallja a fiú kiabá-

lását és rászól:
--- Ejnye, ejnye, kisfiam nem szabad 

ilyen csúnyán beszélni, csak legyezz a 
kezeddel és szólj rá, hogy, hess hess 
madárka. Akkor is elmegy a fenébe.

* * *
A cigány ejtôernyôs kiképzésen van a 

honvédségnél. Ismertetik a feladatot:
--- Na cigány, ha felszállunk, és oda-

érünk ahhoz a nagy diófához, kiugrasz 
a gépbôl, meghúzod a jobb oldali zsi-
nórt, és kinyílik az ejtôernyô. Ha nem 
nyílik, akkor meghúzod a baloldali 
zsinórt, az nyitja a póternyôt. Amikor 
földetérsz, meglátod majd, hogy a dió-
fához oda van támasztva egy bicikili. 
Ha megtalálod felülsz rá, és vissza-
tekersz vele az egységedhez... érted?

A cigánynak nem nagyon tetszik a 
dolog, de rábólint. Amint a diófához 
érnek a cigányt kidobják a repülô-
gépbôl, és zuhanni kezd. Meghúzza a 
bal oldali zsinórt, de az ernyô nem 
nyílik. Meghúzza a jobb oldali zsinórt... 
még most sem nyílik az ernyô...

Így szól a cigány:
--- A franc egye meg, fogadjuk, hogy 

ezután még a bicikli sem lesz ott!
* * *

--- Miért büdös a pók?
--- ???
--- Mert nyolc hónalja van...

* * *
Parancsnoki szemlére készülôdnek a 

rendôrkapitányságon. Az ügyeletes 

Egyperces tudományFás, füstös vagy inkább 
testszagú?

A többség kellemesnek, természe-
tesnek írta le a használt könyveket 
árusító üzletek illatát, mások szerint 
viszont a régi kötetek testszagúak.

Nehéz megmagyarázni a használt 
könyveket árusító boltokban és antik-
váriumokban uralkodó jellegzetes illat 
eredetét, de brit kutatók megpróbálták. 
A másodkézbôl származó könyvek il-
latának leírásához a londoni Szent Pál-
székesegyhéz könyvtárát és látogatóit 
hívták segítségül --- írta a Daily Mail. 

A megkérdezettek többsége termé-
szetes aromákhoz hasonlította az illa-
tot, mások „test- és halszagúnak” jel-
lemezték a régi köteteket.

A kutatásban résztvevôk fás, füstös 
és földes jegyeket fedeztek fel a köny-
veken, néhány ember szerint pedig a 
vaníliára hasonlít legjobban a jelleg-
zetes illat. Minden összevetve a több-
ség szerint kellemes illat uralkodik a 
használt könyveket árusító üzleteken.

A kutatók úgy vélik, a jellegzetes régi 
könyv illatot a papír bomlásával járó 
vegyületek okozzák, az eltérést pedig 
a gyártás során használt különféle 
anyagok okozzák.
Szerintük az illatot három dolog, a 

papír, a festékek és a kötéshez 
használt ragasztók együttese adja.

A kutatók a kulturális örökség részé-
nek tekintik ezt a különleges jelen-
séget.

Vajon segít a meleg tej 
elaludni?

Ha álmatlan az ember, számoljon 
bárányokat, vagy igyon meleg tejet --- 
tartja a népi bölcsesség. De valóban 
segít a meleg tej az elalvásban?

Éjszaka, amikor az ember nem tud 
aludni, állandóan az órára pillant. Gon-
dolatban már pánikol is a másnaptól. 

6-kor kelés, most van éjjel 2, már 

terjedt el egész Európában a középkor-
ban. Az 1300-as évekbôl fennmaradtak 
olyan pápai dekrétumok, amelyek a 
vatikáni zarándokok számára írják 
elô, hogy az út bal oldalán haladva kell 
megközelíteni Rómát ---- ez aztán az 
egész kontinensen hallgatólagos sza-
bállyá tette ezt a rendszert.

Történészek szerint a baloldali köz-
lekedésnek praktikus, önvédelmi okai 
voltak. Az emberek nagy része jobb-
kezes, így ha valaki az út bal oldalán 
halad (jellemzôen lóháton), a fegyvert 
forgató keze van a szembejövô sávhoz 
közelebb - vagyis ha egy szembejövôrôl 
kiderül hogy ellenség, hatékonyabban 
tud megküzdeni vele.

A jobboldalra való áttérés a 18. szá-
zadban kezdôdött, Amerikában. Ekkor 
kezdték az utak forgalmát uralni a 
több pár ló húzta, nagy méretû szeke-
rek. Ezeken jellemzôen nem volt külön 
bak a sofôrnek, aki így a bal oldali 
leghátsó lovon ült. Azért a bal oldalin, 
mert onnan tudta a legjobban irányí-
tani a lovakat a jobb kezében tartott 
ostorral. Igen ám, de így bal oldali köz-
lekedésnél a szekér vezetôje egészen 
az út bal szélére szorult, ahonnan ne-
hezebb volt úgy navigálni a jármûvet, 
hogy az ne ütközzön neki a szembejövô 
szekereknek. Ha a felállás viszont 
jobboldali közlekedés --- baloldali ló, a 
sofôr közelebb kerül az út közepéhez, 
azzal a szembesávhoz, és egyszerûen 
jobban látja, hol a szekér széle, és 
mennyire van messze tôle a szembe-
jövô. A jobboldali közlekedés az 1700-
as években el is terjedt Amerikában, 
és 1792-ben törvénybe is iktatták.

Európában a franciák kezdték el 
elôször a jobboldali közlekedést hasz-
nálni, hasonló okokból, majd a napóle-
oni idôkben ezt a rendszert egyszerûen 
rákényszerítették az összes meghódí-
tott terület népességére. Ezt a szokást 
késôbb átvették a németek is, így a 20. 
századra nagyjából az egész kontinen-
sen a jobboldali közlekedés lett a módi 
(Magyarország 1941-ben állt át). A bri-
tek azonban ellenálltak. London és az 
angol városok szûk útjai egyébként 
sem kedveztek a szekereknek, ami 
miatt az egész váltás elindult, és az 
angolok egyébként sem arról híresek, 
hogy csak úgy átvegyenek szokásokat, 
pont a franciáktól. A brit szigeteket 
ráadásul sosem hódították meg sem a 
franciák, sem a németek, tehát a kény-
szer is kiesett, mint ok a közlekedés 
megfordítására.

Így miközben a 20. század második 
felére az egész világ beállt a jobboldali 
közlekedésre (az autógyárak pedig 
ennek megfelelôen a baloldali kor-
mányra), az angolok, és az egykori brit 
gyarmatbirodalom tagjai, mint India, 
Ausztrália, és Afrika délkeleti része, 
megmaradt a bal oldalon. Csak néhány 
olyan ország van, ami úgy maradt meg 
a baloldali közlekedésnél, hogy nem 
volt a brit gyarmatbirodalom tagja, 
ilyen például Japán, Indonézia és Ne-
pál.

végignézi a felsorakozott rendôröket, 
és észreveszi, hogy az egyiknek az 
egyik lábán egy sárga, a másikon egy 
fekete cipô van.

--- Azonnal menjen haza, és cseréljen 
cipôt! --- ripakodik rá.

A rendôr hazamegy, és egy óra múlva 
jelentkezik a parancsnoknál:

--- Parancsnok úrnak alázatosan je-
lentem, hogy nem tudok cipôt cserél-
ni!

--- Aztán miért nem?
--- Mert otthon is csak egy fekete meg 

egy sárga cipôm van.
* * *

A róka és a holló meséje arról szól, 
hogy a húsevô róka és a rovarevô holló 
veszekednek egy tejterméken, amit 
mind a ketten utálnak.

* * *
Egy amerikai és egy orosz birkózó 

birkózik. Az orosznak van egy speciális 
fogása, amibôl még senki sem tudott 
kiszabadulni. Az amerikai edzô figyel-
mezteti birkózóját, hogy nagyon vi-
gyázzon, nehogy ôt is meg tudja úgy 
fogni.

Zajlik a meccs, és egyszercsak az 
orosz sikeresen alkalmazza azt a bizo-
nyos fogást. Az amerikai edzô elfordul 
és elindul az öltözô felé, hiszen a mér-
kôzést úgy is elvesztették, amikor egy 
hatalmas üvöltést hall és végül az ô 
versenyzôjét hirdetik ki gyôztesnek.

Az öltözôben kérdezi a birkózót, hogy 
mi történt?

--- Hát.. ahogy megfogott, nem tud-
tam szabadulni, de pont elôttem voltak 
a tökei... Kinyújtottam a nyakamat és 
én bizony beleharaptam. A fene gon-
dolta, hogy ilyen erôt ad, ha az ember 
tökön harapja saját magát!

* * *
Friss házasok beszélgetnek:
--- Szeretsz drágám?
--- Szeretlek.
--- Imádsz?
--- Imádlak.
--- Mire gondolsz?
--- Arra, amire Te...
--- Király, akkor hozz egy üveggel 

nekem is!
* * *

Felirat egy kocsmában:
„Kérjük ne dobjanak égô cigaretta-

csikket a földre, mert megégetheti a 
távozó vendégeink tenyerét és tér-
dét!”

* * *
--- Moricka! Melyik foga nô ki 

utoljára az embernek?
--- Az aranyfoga, tanító úr!

csak 4 órám van aludni!”  --- ez a matek 
mindenkinek ismerôs lehet.

És akkor elôkerül egy régi jó barát a 
háztartásból, ami a testet felmelegíti, a 
gondolatokat megnyugtatja, és még 
álomba is szenderít: a meleg tej. Cse-
csemôkortól kezdve tejet iszik az em-
ber, amely nyugodt alvást biztosít szá-
mára.

De vajon felnôttkorban is ugyanazt a 
hatást kelti a meleg tej, amit a pa-
lackból töltenek ki, és mikróban mele-
gítenek fel? A Spiegel ennek járt utá-
na.

Mint ahogyan azt sokan kipróbálták 
már, igen, a tej így is segít. Erre vi-
szonylag egyszerû a magyarázat. A tej 
triptofánt tartalmaz, ez egy olyan ami-
nosav, amit a szervezet nem képes 
magától termelni. Jótékony hatásai 
közül az egyik, ez esetben a legfonto-
sabb, hogy segít leküzdeni az alvásza-
varokat. A belsô óra karbantartásáért 
felelôs, továbbá hozzájárul, hogy éber-
nek és fittnek érezhessük magunkat. 
A triptofán elôször boldogságérzetet 
ad, majd a különbözô kölcsönhatások 
révén létrehozza a melatonint, egy 
olyan hormont, amely az alvásért fele-
lôs. 

De ahogy mindennel, úgy a tejjel is 
kialakulhat egy úgynevezett triptofán-
paradoxon. Ez annyit jelent, hogy ha 
hozzászokik a szervezet az állandó 
tejbevitelhez, akkor egyre kevésbé 
fejti ki a várt hatását.

Akadhat egy olyan probléma, hogy 
bizonyos ételek, mint a pulyka, a 
kakaó, a burgonya inzulint bocsát ki a 
szervezetben, ami megakadályozza az 
aminosav agyba juttatását.

Még nagyobb gond, hogy általában 
nem elegendô a tej mennyisége az 
alváshoz. Ugyanis egy pohár tej kb. 40 
milligramm aminosavat tartalmaz, a 
kutatások szerint pedig egy embernek 
az alváshoz 1000 milligrammra lenne 
szüksége, vagyis nagyjából 25 pohár 
tejet kellene meginni.

Mégis van, aki még mindig abban 
hisz, hogy egy kis tej segít az elalvás-
ban. Fogalmazzunk úgy, hogy az in-
kább csak egy bevált pszichológiai 
hatás. De még mindig jobb módszer, 
mint hogy rendszeresen gyógyszerek 
hatására aludjon el az ember. A titok a 
Spiegel szerint igazából abban rejlik, 
hogy rendszeresség szükséges az em-
ber életében a nyugodt alváshoz. Ha 
hétköznap korán kell felkelni, akkor 
hétvégén szabad a megszokottnál töb-
bet aludni. Úgymond a hétköznapi 
rutint fent kell tartani.

Miért melyik oldalt?
Az angolok fura szerzetek, egy csomó 

dolgok másképp, fordítva csinálnak, 
mint a világ többi része. Például a met-
rikus rendszer helyett mérföldben, 
fontban és pintben mérik a dolgokat, 
és az út bal oldalán vezetnek. Lehet 
ôket ezért különcnek tartani, de az a 
helyzet, hogy utóbbit éppen mi csinál-
juk fordítva, mint ahogy az több mint 
ezer éven át szokás volt, az angolok 
csak tartották magukat a hagyomány-
hoz, miközben mindenki más váltott.

A közlekedés szabályozásáról a leg-
korábbi feljegyzések és régészeti le-
letek a Római Birodalom idejébôl 
származnak, ôk építettek elôször olyan 
úthálózatot, ahol már volt értelme 
meghatározni, hogy melyik oldalon 
illik haladni. Ez pedig a bal oldal volt, 
és ez a rendszer maradt életben és 
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05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
Tabutéma
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  A lovak
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:25 Új nemzedék
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Ez történt Budapes-

ten (1944)Magyar játékfilm 
Szereplôk: Muráti Lili (Dr. 
Szikszay Erzsébet), Haj-
mássy Miklós (Dr. Orbói, 
István), Rajnai Gábor (Pa-
taky Elemér), Ladomerszky 
Margit (Róza, a felsége), 
Pataky Elemér segíteni 
akar unokahúgának „válásá-
ban”. Nagy buzgalmában 
menten Pestre utazik ügy-
védet fogadni. De az ügy-
véddel, Dr Orbói Istvánnal 
való találkozás csak ürügy 
egy „kis kiruccanásra”. Jól 
tudja ezt a felesége is, ezért 
várat-lanul megérkezik, és 
sikerül is rajtakapnia a 
férjét az ügyvéd társaságá-
ban egy szórakozóhelyen. 
Pataky megkéri a meg-
szeppent ügyvédet, hogy a 
társaságukban levô csinos 
hölgyet a saját feleségeként 
mutassa be. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk Mezôko- 

márom Ez a Sió-menti 
hajdani büszke mezôváros 
két templommal is büsz-
kélkedhet. Mára a lakosság 
száma megfogyatkozott, de  
több hírességet is adtak az 
országnak.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Zambezi, Victoria
16:25Szenes Iván írta 

(2014)
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011)

Hagymás-hegység - A csíki 
Alpok
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!   Igó Éva 

felvételeibôl
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa

Afûrészessügér birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta    

Zenés filmsorozat
02:15 Ez történt Buda-

pesten  (1944)   M a g y a r 
játékfilm
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

Merlin kommandó: vegyes
04:05 Hogy volt?!  Igó Éva 

felvételeibôl
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Hagymás-hegység - A csíki 

Alpok
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:05 Református magazin 
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl hétre
10:50 Baptista ifjúsági mûsor
10:55 Unitárius ifjúsági 

mûsor
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25FentSpitzbergáknál 

(1973)Magyar tévéfilm
Szereplôk: Andresz Kati, 

Avar István (Angelus), B-
akó Márta, Balázsovits La-
jos, Benkóczy Zoltán, Cser-
nus Mariann, Csurka László, 
Csûrös Karola, Dávid Ág-
nes, Dzsupin Ibolya, Gáti 
Oszkár,  Koncz Gábor, Len-
gyel Erzsi,Ôze Lajos, Pécsi 
Ildikó (Olga), Péter Gizi, 
Egy taxisofôrnô, aki egye-
dül neveli kisfiát, megis-
merkedik egy férfival. A 
kettejük közötti kezdôdô 
szerelem gyorsan véget ér, 
a férfi inkább a gazdag fe-
leségét választja.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:45 Szerelmes földrajz
„Úton lenni jó” - Vándornak 

születtem: Czigány Ildikó az 
elsô magyar utasforgalmi 
pilótanô különleges utazásra 
invitálja az utazni vágyó 
nézôt.
14:15 Térkép
14:45 Életkor
15:10 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Unser Bildschirm 
Német nyelvû 
16:15 Útravaló 
16:30 Kézjegy  MáthéErzsi
Magyar riportmûsor  „Én  

Örökké együtt akartam élni 
a szerepekkel, a külsô világ 
számomra nem létezett…”
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011)

Fagyalos-hegység - A Tisza 
szülôföldje
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Budapesti Nemzet-

közi Cirkuszfesztivál 
Összefoglaló
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010)  A cetek birodalma
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 Fent a Spitzbergáknál 

(1973) Magyar tévéfilm
03:40 Nyitott stúdió (1993)  
Egyszólam
04:05 Budapesti Nemzet-

közi Cirkuszfesztivál 
05:00 Híradó

 05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Kelemen-havasok 1. - Wass 

Albert hagyatéka
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk
09:45 Útravaló 
10:00 Az én ’56-om
Schrötter Tibor
10:10 A sokszínû vallás
10:25 Luther reformációja 

(2017)
10:40 Így szól az Úr!
10:45 Kereszt-Tények
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az idegen gyermek 

(1985)  Magyar tévéjáték
Manja színésznô, akinek 

épp egy leányanya bôrébe 
kell bújnia. Hogy átérezze 
szerepét, mindenkit azzal 
ámít maga körül, hogy 
gyermeket vár. Ezzel aztán 
magára szabadítja a család 
és a barátok valódi termés-
zetét. Hamar kiderül, hogy 
kik állnak igazán mellette.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om
Kiss Gyula
13:50 Az én ’56-om 
Kopeczky Lajos
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon
15:00 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
TanganyikaésSumbawanga
16:20 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011)

Kelemen-havasok 2. - Fent a 
gerinceken
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta And-

reával
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!
22:40 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010) A sellôk otthona
 00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 

(2014)
02:20 Az idegen gyermek 

(1985) Magyar tévéjáték
Manja színésznô, akinek 

épp egy leányanya bôrébe 
kell bújnia. Hogy átérezze 
szerepét -- gyermeket vár?. 
03:45 Nyitott stúdió (1996)
Rományi Rota
04:05 Szenes Iván írta And-

reával
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Kelemen-havasok 2. - Fent 

a gerinceken
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:25 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:10 Isten kezében
10:35 Katolikus krónika
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Amerikai komédia 

(1978)  Magyar tévéjáték 
A karriertörténet New 

Yorkban játszódik a XX. 
század elsô felében. A Gold 
Star Line hajózási vállalat 
vezetôje egy emancipált, 
agilis, fiatal üzletasszony. A 
kemény külsô mögött a nôt 
csak Cole Anderson, a fiatal, 
jóképû beosztottja látja 
meg. Bár a vonzalom lát-
hatóan kölcsönös, Tony sér-
tésnek veszi Cole közele-
dését, s elküldi a vállalattól. 
Kapcsolatuk ennek ellenére 
nem szakad meg, ugyanis 
Cole különös ajánlatot tesz 
volt fônökének...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély
15:05 Életkerék
15:35 Öt kontinens
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007) Serengeti, Ngoron-
goro Afrika a fekete 
földrész, a harmadik világ, 
az élet bölcsôje.
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011)

Csornahora-hegység - 
Ezüstföld kincse
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Van képünk hozzá - 

Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei .
Ezúttal Nagy Bandó András 
hozza képernyôre legsike-
resebb írásait.
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa Az 

óriáspolip birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Amerikai komédia 

(1978) Magyar tévéjáték
Szereplôk:  Bencze Ilona  

Gálvölgyi János (Galesco), 
Inke László (Dubois), Kánya 
Kata, Lukács Sándor (Cole), 
Makay Sándor, Mányai Zsu-
zsa, Máthé Erzsi (Dubois-
né), Mikó István (Charley), 
Szabó Gyula (Hiloran) Cole 
különös ajánlatot tesz volt 
fônökének...
03:40 Nyitott stúdió (1993)
Balatonalmádi koncert-

Hegedös együttes
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Kulturális Híradó
07:10 Hazajáró (2011)
Csornahora-hegység - 

Ezüstföld kincse
07:40 Magyarnóta-Magyar 

szórakoztató mûsor  A Ma-
gyarnóta-hangverseny mai 
adásában a Csepeli Mun-
kásotthonban csendülnek 
fel a népszerû dalok. ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara 
kíséretével.
08:40 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Unió28
09:25 Itthon vagy!
09:50 Szerelmes földrajz
„Úton lenni jó” - Vándornak 

születtem: Czigány Ildikó, 
az elsô magyar utasforgalmi 
pilótanô .
10:20 Rúzs és selyem
10:50 Öt kontinens
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Vissza az úton (1940)
Magyar játékfilm
Szereplôk: Csortos Gyula 

(Kovács Péter), Tolnay 
Klári (Anni, kenyereslány), 
Mezey Mária (Ria)Kovács 
Péter, félszeg kishivatalnok, 
aki egy mulatóba csak a 
harmincadik érettségi talál-
kozója alkalmából téved be. 
Kovács másnap reggel 
fáradtan érkezik hivatalába, 
elszundít az íróasztalánál. 
Álmában rákap az éjszakai 
életre, hozzányúl a hivatali 
pénzhez.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20„Tisztelem a mûvelt-

séget…” Portréfilm Devich 
János gordonkamûvészrôl
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    A Zrínyiek
14:45 Hangvilla   Szédület 

háromnegyedben (Keringô)
15:20 Hogy volt?!

  Igó Éva felvételeibôl
16:20 A kamerás emberek 

– A mozi, a kinematográfia 
úttörôinek története a 
Délvidéken (2017)  Szerbiai 
magyar ismeretterjesztô  
17:15 Család-barát
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk  Szentkirály
 az ásványvíz hazájába he-

lyi különlegességekkel vár-
tak bennünket.
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)1. Az ellenôr, 2. A 
közbeavatkozás
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show
22:35 Tóth János (2017)

 Álmatlanság János napok 
óta álmatlansággal küzd. 
23:05 Opera Café
23:35 Evangélium
00:10 Három jármód Por-

tugál dokumentumfilm-
0 0 : 3 5 V i l á g ö r ö k s é g 

Portugáliában
A Szent Jeromos Kolostor
 00:55Himnusz
01:00 Híradó
01:20Angol nyelvû hírek

  01:30Gasztroangyal (2017)   
  Magyarlapád
02:25 Virtuózok 2017

   3. elôdöntô 
04:05 Mindenbôl egy van 
1. Az ellenôr, 
2. A közbeavatkozás
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal ezuttal 

Magyarlapádra látogat
 08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:15 Nemzetiségi Kultú-

rák Napja A közmédia idén 
is megrendezi a Nemzetiségi 
Kultúrák Napját. 
10:30 Térkép 
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Virtuózok 2017
3. elôdöntô
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok
Koltai Lajos 2. adás
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Nemzetiségi Kultú-

rák Napja 
15:15 Önök kérték
16:15 Nemzetiségi Kultú-

rák Napja
17:20 Család-barát
18:15 Nemzetiségi Kultú-

rák Napja
18:55 Öt kontinens
19:25 Nemzetiségi Kultú-

rák Napja
20:00 Gasztroangyal
Magyarlapád
A Gasztroangyal ezúttal a 

határon túlra,  látogat. Mar-
csi megkóstolja a helyi ke-
nyeret, kideríti, mit fôznek 
rucából, és találkozik a 
szórványkollégium lakóival, 
akik megtanítják neki, ho-
gyan készül a lucskos ká-
poszta és a havasi kifli.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Védôszárnyak - 

Baltic Air Policing (2015)
Magyar dokumentumfilm   
A csaknem háromnegyed 

órás film a Baltic Air 
Policing misszióra kijelölt 
magyar Gripen-pilóták és 
repülômûszaki katonák 
felkészülését
22:15 Harmincad u. 6. 

(2017) Költözés - Új kezdet
22:25 Az On The Spot be-

mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban (2015) Ci-
gánylányok Nôi sorsok Ma-
gyarországtól Franciáig. 
23:20 Hangvilla

Hangszermagány - Tuba
  Lukács Gergely, a Zenea-

kadémia ígéretes hallgatója, 
aki az idei Virtuózokban is 
kiválóan szerepelt.
23:50 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
Vörösmarty Mihály
00:25 Mesterember
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?!

Török Ádám és a Mini
02:25 TÖRZS JENÔ 130 

Fekete gyémántok (1938)  
Magyar játékfilm Szerep-
lôk: Jávor Pál (Berend 
Iván), Szeleczky Zita (Evi-
la),  Greguss Zoltán (Szafrán 
Péter), Várkonyi Zoltán Jó-
kai Mór remekének film-
változata.Berend Iván, a 
visszavonultan élô tudós.
03:45 Nyitott-stúdió (1992)   

  a Téka együttes
04:15 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Fagyalos-hegység - A Tisza 

szülôföldje
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Nagyok
Koltai Lajos
09:25 Esély 
09:50 Kék bolygó
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:35 Világ-Nézet
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában Sintra Lisszabontól 
alig harminc kilométerre 
található.  a 19. századtól 
vált a portugál királyok 
nyári székhelyévé.
11:50 A Hanákné ügy 

(1968)  Magyar tévéfilm 
Szereplôk: Béres Ilona (Ilo-

na), Gábor Miklós (Bako-
nyai), Gobbi Hilda (Hanák-
né), Gyimesi Pálma, Hor-
váth Gyula, Márkus László 
(Rudi úr), Psota Irén (kávé-
fôzônô), Örkény István el-
beszélése alapján, Gobbi 
Hilda és Gábor Miklós bri-
liáns fôszereplésével ismer-
hetjük meg Hanáké törté-
netét, aki egy Fodrász 
KTSZ-ben takarítónô. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok
Koltai Lajos
14:40 Kárpát expressz
15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány Józseffilmsorozata  
 Bangweulu,Chitambo
16:20 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011)

Kelemen-havasok 1. - Wass 
Albert hagyatéka
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010)  A sebezhetetlen ten-
gerlakók birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
(2014)
02:20 A Hanákné ügy 

(1968)  Magyar tévéfilm  
Örkény István elbeszélése 
alapján, Gobbi Hilda és Gá-
bor Miklós briliáns fôsze-
replésével ismerhetjük meg 
Hanáké történetét, aki egy 
Fodrász KTSZ-ben takarító-
03:15 Nyitott stúdió (1992) 
Heavy Méta
03:40 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

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

72 ÉVES ÖZVEGY FÉRFI 

VAGYOK. 

Rendezett körülmények 

között Melbourneben élek. 

Szeretnék megismerkedni 

egy 65-70 év közötti 

hölgyel, 

aki teljesen független és 

szereti a természetet.  

Tel.: 9792-0913

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Ha jót szeretne enni – Grünerhez kell menni
füstölt csülök, csaba (erôs is), disznósajt (erôs is), 

kenômájas, hurkák, császárhús, töpörtyü, körözött, 
magyaros fözô kolbász, magyaros sütni való kolbász, 

hazai konzervek, akác méz, stb, stb

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda, Telefon/Fax: 9534-2715.


