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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
sze, valamint Bardóczy Sándor tájépítész.

A dél-budai beruházás a Kopaszi-gát már rendbe tett környezetét, épületeit 
természetesen nem érinti. A fejlesztés nem a Duna partján, hanem a 
Lágymányosi-öböl másik két oldalán zajlik. Északról a Dombóvári út, nyugatról 
a Budafoki út, délrôl a kelenföldi erômû határolja. 

Az új negyedbe körülbelül 2500-3000 lakást (nagyjából 4-5 ezer emberrel 
számolnak), irodaházakat, egy szállodát, illetve kereskedelmi egységeket ter-
veznek. Körülbelül 30 ezer fôre számítanak, akiket az új komplexumoknak ki 
kell szolgálniuk.

A beszélgetésben részt vevô szakemberek egyetértettek abban, hogy a vá-
rosfejlesztési beruházás legérzékenyebb pontja a magasház felépítése, aminek 
a megítélése jelenleg szinte csak érzelmi alapon történik. Takács azt is mondta, 
hogy a budai felhôkarcoló nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedô a 
maga körülbelül 33 emelet magasságával. Bardóczy Sándor tájépítész pedig 
megjegyezte, a magasházak vagy másképpen felhôkarcolók régóta jelen van-
nak a világban: számos példát lehet találni Európában is, például Barcelonában, 
Londonban, de elég, ha a közeli Bécsbe vagy Varsóba látogatunk el.  
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Május 22-én Júlia, Rita névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Annarita, 
Atos, Boáz, Bogárka, Bogdána, Emil, 
Fiametta, Julián, Juliána, Julianna, Ju-
liánusz, Julilla, Julinka, Julitta, Júliusz, 
Renáta, Ritta, Román, Romána, Romi-
na, Ugocsa, Ugron, Uljána, Wágner, 
Wagneríta, Zsüliett névnapja van.
Május 23-án Dezsô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dés, Dé-

zi, Dezsér, Dezsider, Norma, Röné, 
Viliam, Vilmos névnapja van.
Május 24-én Eszter, Eliza névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Csepel, 

Godvin, Hanka, Hanna, Jamina, Jana, 
Mária, Marióra, Milenka, Simeon, Si-
mon, Sion, Szaffi, Szimóna, Szimonett, 
Szimonetta, Szofi, Szófia, Vanessza, 
Vásti, Véta, Vince, Zsófi, Zsófia név-
napja van.
Május 25-én Orbán névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bagita, 

Bársonyka, Bedecs, Bedô, Csatád, 
Gergely, Gerô, Györe, György, Györk, 
Györke, Madlen, Madléna, Magda, 
Magdaléna, Magdó, Magdolna, Mahá-
lia, Márk, Márkus, Marléne, Megara, 
Ragnar, Szofi, Szófia, Urbána, Zsófi, 
Zsófia névnapja van.
Május 26-án Fülöp, Evelin név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aladár, 

Berengár, Elektra, Evangelina, Filip, 
Godó, Gyöngyvér, Nyék, Szemere 
névnapja van.
Május 27-én Hella névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ágoston, 

Agrippa, Gyula, Paszkál, Pelbárt, Szö-
rénke, Szörényke névnapja van.
Május 28-án Emil, Csanád név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Agmánd, 

Ágost, Ágosta, Ágoston, Agrippa, Bod, 
Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, 
Karsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vil-
helma, Vilhelmina, Viliam, Vilma, Vil-
mos névnapja van.
Május 29-én Magdolna névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Adelmár, Aléna, Almira, Almiréna, El-
már, Jukundusz, Káin, Kán, Kund, 
Kunó, Magdaléna, Mária, Marita, 
Maxim, Melodi, Melódia, Teodózia 
névnapja van.
Május 30-án Janka, Zsanett név-

napja van. Kibôvített naptárak 
szerint Dezsér, Dezsider, Dezsô, Ditta, 
Dzamilla, Dzsamila, Dzsenet, Dzsenna, 
Dzsenni, Félix, Ferdinánd, Ferdinanda, 
Fernanda, Fernandó, Hanna, Hanna-
dóra, Hannaliza, Hannaróza, Jamina, 
Jamília, Jana, Janina, Jenni, Jente, Jo-
hanna, Nanda, Nandin, Nándor, Vaszí-
lia, Vazul, Vázsony névnapja van.
Május 31-én Angéla, Petronella 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Aldó, Angyal, Angyalka, Mária, 
Marietta, Matild, Matilda, Metella, 
Nilla, Perdita, Petres, Petrónia, Pet-
róniusz, Szonóra, Tilda, Tilia, Villô, 
Zengô, Zimra névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. május 11-én
1 AUD = 210.62 Ft

Országjáró körúton 
a hajléktalan Jézus-szobor

Vidéki nagyvárosokban mutatja be a következô hetekben az együttérzés 
szobrát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szobrot május 11-én Veszprémben, 
az evangélikus templom elôtt, majd május 18-án Miskolcon, a minorita 
templomnál tekinthetik meg, május 22-én a váci székesegyház elôtt, végül 
május 26. és 28. között Pécsett lesz látható. Visszatérte után a szobor végleges 
helyet kap a fôvárosban.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelezte, hogy a köztéri alkotás kettôs 

üzenetet hordoz: egyrészt hogy lássuk meg Krisztus arcát a kirekesztett embe-

rekben, másrészt hogy együttérzéssel forduljunk az elesettek felé.

–-- A fô üzenet nagyon közel áll a szeretetszolgálat meggyôzôdéséhez, amely 

szerint a hajléktalan embernek elsôsorban a másik emberre van szüksége. Az 

elesettek méltóságát a szociális ellátórendszer önmagában nem tudja vissza-

adni, arra csak a társadalom képes –-- tették hozzá.

A szobor április 11-én érkezett Budapestre, ahol Erdô Péter bíboros áldotta 

meg a VIII. kerületi Horváth Mihály téren. A karitatív szervezet az országjáró 

körúthoz kapcsolódóan ismert egyházi személyeket, mûvészeket, közszereplô-

ket kért fel, hogy videoüzenetben fogalmazzák meg, mit jelent számukra az 

együttérzés. A rövidfilmek arra hívják fel a figyelmet, hogy a rászorulókon 

segíteni közös ügyünk.

A sorozatban megszólal Beer Miklós váci püspök, Tenki Réka, Szinetár 
Dóra, Csuja Imre, Lackfi János, Epres Attila és Debreczeny Csaba, 
valamint a szobor hazai elhelyezését kezdeményezô Madarász Éva és 
Bruckner Zoltán.

A mû Timothy P. Schmalz kanadai mûvész munkája, az alkotást korábban 

már több világvárosban, így Rómában, Madridban, Washingtonban és London-

ban is bemutatták.

Gödöllôn gyártanák a diftéria- és 
a tetanuszoltás alapanyagát 

2023-tól
A tavalyi 3 milliárd forintos fejlesztés után megkezdôdött a GlaxoSmithKline 

(GSK) gödöllôi gyártóüzemének további bôvítése egy újabb, 18 milliárdos 

beruházás keretében. Ennek az a célja, hogy a vállalat 2023-tól Gödöllôn gyártsa 

a diftéria- és a tetanuszoltás alapanyagát.

Iglódi-Csató Judit, a GSK Kft. kommunikációs igazgatója azt mondta, 

jelenleg tizenöt új oltóanyag van a klinikai kutatás fázisában.

Janitsáry Anna infektológus szakorvos, a GSK Kft. orvos tanácsadója ezek 

között említette az övsömör, az ebola, az RSV, a streptococcus B, a meningo-

coccus öt komponense (A, B, C, W, Y) vagy a pneumococcus (agyhártyagyulladás) 

ellen védô oltóanyag új technológiával történô kifejlesztését.

Iglódi-Csató Judit szerint a vállalat, amely a világon elsôként fejlesztett oltó-

anyagot a B típusú hepatitis, a malária és a rubeola ellen, naponta 2 millió dózis 

vakcinát juttat el a világ több mint 160 országába. A GSK globális forgalma 

vakcinák eladásából 2016-ban 4,6 milliárd font volt, ami az elôzô évhez képest 14 

százalékos növekedés.

Újbudán felépülhet Budapest 
elsô felhôkarcolója

A több száz milliárdos dél-budai ingatlanfejlesztési projekt csak évek múlva 
fejezôdik be, azonban a fôváros elsô felhôkarcolójának átadására már nem kell 
túl sokat várni. Az elôzetes tervek szerint a 120 méteres magasház építése 
jövôre kezdôdhet, azonban az új építészeti koncepciót még nem mindenki 
fogadja egyértelmû lelkesedéssel.

Lakások, irodák és kikapcsolódás egy helyen –-- így hirdetik a Budapart 
névre keresztelt lakónegyedet a honlapon. A terület, ahova a lakó- és iroda-
komplexum épül majd, már régóta kihasználatlan, ez a rész a Kopaszi-gát 
északnyugati része. A lakókat és a szélesebb közvéleményt azonban megosztotta 
az az elképzelés, hogy a dél-budai beruházásban helyet kapna egy 120 méteres 
magasház is, amely a fôváros elsô felhôkarcolója lenne.

Ezért a lakossági fórumot tartottak Gajárszki Áron LMP-s képviselô 
moderálásával. A beszélgetésben részt vett Takács Viktor, Újbuda fôépíté-



Bardóczy szerint ezeknek a megvalósulása szintén vitát eredményezett 
valamennyi nagyvárosban. A szakember emlékezetett arra, hogy Párizsban a 
Tour Maine-Montparnasse, ami egy 210 méter magas irodaház a Montparnasse 
negyedben, szintén heves érzelmeket váltott ki a franciák körében a 70-es 
években, mint ahogy az Eiffel-torony megépítése is a 19. század végén. 

Takács Viktor, Újbuda fôépítésze szerint az új beruházás a tervezett magas-
házzal együtt jól fog funkcionálni a kerületben, illetve a fôváros szerkezetében. 
Emlékeztetett a Kopaszi-gát korábbi rendbetételére is, amely jó példával szol-
gál, és bizonyítja, hogy egy magánbefektetés hosszú távon számos pozitív 
hozadékkal szolgálhat a közösség számára. Ezt továbbra is ki akarja használni 
az új városfejlesztési koncepció, hogy meg kívánják ôrizni a környék zöld park-
jait is.

Az épületek közös tulajdonsága, hogy mindegyikhez közvetlenül tartozik 
egy-egy nagyobb zöldfelület. A lakónegyed közepén lesz egy központi park, a 
tervek szerint szellôs közösségi terekkel próbálják segíteni a helyiek és az 
odalá-togatók kikapcsolódását.

A kerület lakóiban az a kérdés is felmerült, hogy a környék hogyan fog elbír-
ni további 30 ezer embert, akik között lesznek ingázók és új lakástulajdonosok 
is. Takács szerint városfejlesztési szempontból igenis érdemes Budapest 
belsôbb részeit fejleszteni, és beruházásokkal elérni azt, hogy a fôvárosból ne 
csak az agglomerációba költözzenek, illetve járjanak ki dolgozni, hanem ezt a 
folyamatot valamennyire meg is lehetne fordítani.

Bardóczy szerint maga a magasház építése mögött is lehet racionális döntést 
találni, hiszen a fôvárosnak még mindig vannak olyan üres területei, ahol egy 
ilyen beruházást lehetne hasznosítani. A tájépítész szerint azonban erre a 
beruházásra lehetne alkalmasabb környezetet is találni.

A magasház felépítésének az engedélyezésérôl a kerülettel és a 
fôvárossal közösen döntöttek.

A húszéves Törôcsik Marit 
ünnepli a filmvilág krémje

Fábri Zoltán legendás filmjének, a Körhintának a felújított változatát 
a Filmalap kezdeményezésére mûsorra tûzi a Cannes Classics, a világelsô 
filmfesztivál filmtörténeti klasszikusokat felvonultató programja.

Jancsó Miklós Szegénylegények és Makk Károly Szerelem címû filmjei 

felújított és digitalizált változatainak bemutatása után az idei lesz sorban a har-
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madik év, amikor magyar alkotás is gazdagítja a filmtörténet felújított mester-

mûveit felvonultató Cannes Classics programot. A május 17-én kezdôdô can-

nes-i filmfesztivál mûsorra tûzi a Törôcsik Mari és Soós Imre fôszereplésével 
forgatott Körhinta címû felejthetetlen Fábri Zoltán-filmet.

A fiatalság és a szerelem gyôzelmét hirdetô Körhinta nemzetközi sikere az 

1956-os cannes-i filmfesztiválon indult, ahol François Truffaut még a Cahiers 

du Cinema magazin ifjú filmkritikusaként, Fábri filmjét tartotta a nagydíjra 

érdemesnek, és Törôcsik Marinak adta volna a legjobb nôi alakítás díját a 

fesztiválról írt beszámolója szerint.

Törôcsik Mari a Körhinta franciaországi fogadtatásáról
„Fábri filmje, a Körhinta volt 1956-ban az elsô keleti film, amely áttörte a 

falat Cannes irányába. Addig nem is törôdtek velünk. Fôiskolás voltam, nem 

engedtek ki oda. Francois Truffaut leírta: Törôcsik Mari nem is tudja, hogy ô 
a fesztivál igazi sztárja! Darvas József író volt akkoriban a népmûvelési 

miniszter, helyettese pedig Kállai Gyula. Behívattak a minisztériumba azzal a 
kérdéssel, hogy ha az útlevelet azonnal megkapom, ki tudok-e utazni egy nap 
alatt a fesztiválra, mert a francia követségen már ôrjöngnek. Mondom: se 
ruhám, se cipôm, hogy menjek? Végül elmentem a párizsi bemutatóra, ott meg-
ismertem Truffaut-t, aki addigra ódákat írt rólam. Bemutattak Franciaország 

leggazdagabb producerének, aki úgy beszélt magyarul, mint én. 1956. október 

23-a elôtt egy nappal érkeztem haza Párizsból. Ha én akkor egy ilyen siker után 

visszamentem volna, és azt mondom, szeretném, ha egy évig taníttatnának 

franciául, tárt karokkal vártak volna. De nem véletlenül áll a végrendeletemben 

az, hogy a hamvaimat szórják a Tiszába.” (Forrás: nanocs)

Az ötvenes évek közepén a magyar film újjászületését jelzô Körhinta leg-

teljesebb verzióját az eredeti kameranegatívból és két további filmanyagból 

állították össze a Filmarchívum filmtörténész-restaurátorai a közelmúltban.

A Filmlabor szakemberei így a film lehetô legteljesebb és technikailag 
legjobb változatát szkennelhették be 4K-felbontásban. Majd a korszerû digitális 
restaurálás során észrevétlenül javították a súlyos sérüléseket, és egytôl egyig 
beillesztették a hiányzó kockákat is, és visszaállították a film eredeti fényvilágát. 
Mindennek köszönhetôen a Körhinta régi szépségében lesz újra látható -– 

legelôször Cannes-ban.

A magyar filmtörténet egyik legnagyobb alakja, Fábri Zoltán születésének 

idén ünnepeljük 100. évfordulóját. Ennek alkalmából a Filmalap igazgató-

ságaként mûködô Magyar Nemzeti Filmarchívum filmfelújítási programja 

idén a Fábri-életmû köré szervezôdik. A Fábri-életmû felújítása a Magyar Mû-

vészeti Akadémia támogatásával valósul meg. A Filmarchívum ôsszel egy 

díszdobozos DVD-életmûkiadványt jelentet meg, továbbá a restaurált Fábri-

filmeket moziban is bemutatja.

Hetvenedik alkalommal rendezik meg a fesztivált, így most a Cannes Clas-

sics program keretében a rendezvény múltjára koncentrálnak. Tizenhat, az 

idôk során Cannes-ban bemutatott nagyjátékfilm vetítésével tisztelegnek a 

fesztivál gazdag történelme elôtt. A Körhinta mellett többek között A félelem 

bére címû zseniális kalandfilm, a Nagyítás Michelangelo Antonionitól és 
Andrzej Wajda Arany Pálmával díjazott mestermûve, a Vasember is újra 
látható lesz a fesztiválon.

A tizenhat cannes-i újrabemutatón kívül kívül Max Ophüls 1953-as Madame 

de... címû filmjének a felújított változatát is levetítik, amelyben az idén százéves 

Danielle Darrieux játszotta el az egyik fôszerepet. Luis Bunueltôl A Nap szépe, 

Robert Redfordtól pedig a Folyó szeli ketté felújított verzióját lehet majd meg-

nézni Cannes-ban. A Cannes Classics teljes programját itt tudja átböngészni.

A Körhinta mellett három másik magyar filmet is vetítenek az idei cannes-i 
filmfesztiválon. Mundruczó Kornél harmadszor került a versenyprogramba, 
ezúttal a Jupiter holdja címû menekültes drámával, aminek a fôbb szerepeit 
Jéger Zsombor, Merab Ninidze, Cserhalmi György és Balsai Móni alakítják. A 
Cinéfondation szekcióban versenyez Szentpéteri Áron Láthatatlanul címû 
kisfilmje, Kristóf György Out címû, szlovák-magyar koprodukcióban készült 
drámája pedig az Un certain regard válogatásába került.
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ÖSSZEOMLÁST JÓSOL 
(MÁSODKÉZBÔL) 

A HVG
A Hvg.hu hangzatos címben öles betûk-

kel jósol: „A rendszernek hamarosan 
össze kell omlania”.

Majd a cikk bevezetôjében ennek szi-
lárd logikai alapját is lefekteti: „Az a 
hatalom nem lehet keresztény, ami úgy 
bánik a menekültekkel, ahogy a mai ma-
gyar kormány” –-- mondta Horányi 
Özséb a Hír TV Alinda címû mûsorá-
ban.

Az elfogulatlan és mindig tárgyilagos 
Hvg.hu-t olvasó az irásból azt is meg-
tudja, hogy Horányi Özséb kommuniká-
cióelméleti (!) szakember, egyetemi ta-
nár, akinek honlapjáról kiderül, hogy 
kutatói érdeklôdése a „kommunikáció-
elmélet logikai…” kérdéseihez kötôdik.

Ezek után pedig csak gratulálni lehet a 
Hvg.hu-nak, hogy ismét sikerült egy 
olyan kommunikációs szakembert talál-
ni, aki a menekült és a gazdasági be-
vándorló fogalmát képtelen megkülön-
böztetni.

Logika ide, kommunikáció oda, az talán 
még messzebb vezet, ha a professzor úr 
kommunikációs technikájához tartozik e 
két fogalom szándékos összemosása.

LILA FORRADALOM 
VAN KÉSZÜLÔBEN

Soros ficsúrok akcióban.
Máté T. Gyula Soros lila forradalmának 

nevezte a Momentumos srácok május 
elsejei „bulikáját” utalva arra, hogy a fi-
úk lila színû zászlót választottak maguk-
nak jelképül.

Idézzük fel egy korábbi (2016. novem-
ber 16.) írásunkat, amelyben szintén 
hangsúlyos szerepet kapott Soros és a 
lila szín kapcsolata.

„A Manhattan központjában lévô art-
deco stílusú New Yorker Hotel bálter-
mében tartott sajtótájékoztatón meg-
jelent Hillary Clinton mellett, férje Bill 
Clinton egykori elnök is. Mindkettôjük 
öltözetében hangsúlyosan jelen volt a 
lila szín.

(…)
Egyes vélemények szerint az új megje-

lenés mögött a pénzmogul, George Soros 
áll, aki a Clinton kampány és a Clinton-
Alapítvány egyik legnagyobb támogató-
jaként már egy új stratégiát dolgozott 
ki.

Ez pedig nem más, mint a „Purple 
Revolution”, azaz a „lila forradalom”.

A „lila forradalom” elsô lépésben po-
litikai zavarkeltést próbál gerjeszteni. 
Utcai zavargásokkal, tüntetésekkel, fel-
használva a Clinton által korábban fel-
vázolt smart-power nyomásgyakorlási 
technikát.”

Minden jel arra mutat, hogy az egykori 
SZDSZ ideológiáját, amit már az idô 
régen kihordott a történelem szemét-
dombjára, Soros újra élesztette és lilára 
festette.

Köszönjük George, ebbôl nem kérünk!

EGY ÚJABB PÉLDA 

A BALLIB CSÚSZTATÁSRA
A Fidesz szerint nem gond, hogy az 

Ökumenikus Segélyszervezet elnöke 
kommunista ügynök volt -– írja címében 
a 168 óra. Az ügynökváddal illetett Lehel 
Lászlóról szóló cikkben ugyanakkor két 
véleményt idéznek.

---„A Fidesz szerint nincs nemzetbiz-
tonsági jelentôsége annak, hogy a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet el-
nök-igazgatójáról kiderült: ügynök volt a 
Kádár-rendszer idején.”

---„Kósa hozzátette: nem jó, ha valakirôl 
kiderül, hogy beszervezett ügynök volt, 
egyúttal üdvözölte, hogy Lehel László 
lemondott.”

De azért sikerült mégis a fenti címmel 
lehozniuk a hírt. Csak úgy, a korrekt és 
kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében.

(Magyar Idôk)

Törôcsik Mari és Soós Imre a Körhinta címû filmben
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Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (9)
Cselekvô
emigráció (1989)
Vita folyik arról, hogy volt-e, van-

e szerepe az emigrációnak a mai 
otthoni fejleményekben. A hírlapi 
viták egyikében, a Nemzetôr októberi 
számában Borbándi Gyulát  idézi és 
helyesbíti Csernohorszky Vilmos. 
Az idézet:   „Az emigránsoknak 
triumfálásra nincs joguk, mert ami 
megvalósult és elindult a megvalósulás 
útján, azt nem ôk vívták ki, annak útját 
nem ôk egyengették.”  E kijelentéssel 
szállt szembe a Nemzetôr munkatársa, 
és egy másikkal, ami így hangzik: 
az emigránsok feje felett eljárt az 
idô. Ez utóbbi kijelentés néhány év-
vel ezelôtt még könnyen eladható 
volt, de éppen most nagyon furcsán 
hangzik. A magyar emigrációnak 
– és itt most ezen a kifejezésen a 
nemzeti emigrációt  értjük – négy 
évtizeden keresztül kellett küzdenie  
a  sikertelenség élményével  és a 
hiábavalóság érzésével. De, hogy 
mégis küzdött, annak a világpolitikai 
realitások kényszerû tudomásulvétele 
mellett az a realitás adott erôt és ér-
telmet, hogy szent meggyôzôdéssel 
hitte saját vágyainak és a magyar 
nép vágyainak azonosságát. A mai 
magyar emigrációt azért nevezzük 
nemzeti emigrációnak, mert a nem-
zet önvédelmi harcának során, vagy 
annak folytatása érdekében szakadt ki 
a nemzet testébôl. Nem az emigráció 
távolodott el a nemzettôl, hanem a 
nemzetet távolították el önmagától.

A magyar emigráns még nem 
örvendezik – hogy ráhangoljunk a 
fent idézett mondatra –, mert még 
messze vagyunk a megvalósulástól. 
Örvendezni viszont mindenkinek joga 
van bármin, ami neki örömet okoz, 
akár „triumfálhat” is,  függetlenül 
attól, hogy van-e köze, egyengette-e 
a megvalósult vagy megvalósulásra 
elindult dolgokat. De nem lehet som-
másan kijelenteni az emigrációról, 
hogy semmi köze ahhoz a folyamathoz, 
ami Magyarországon történik, mint 
ahogy azt sem lehet állítani, hogy 
mindazt, ami változott, a magyar nép 
hozta létre. Európa 1945 óta nem ura 
önmagának, és azóta sorsának minden 
rossz és minden jó fordulata külsô 
erôk hatására jön létre. Különösen 
fennáll ez a vasfüggönytôl keletre 
fekvô megszállt országokban. 

Ami kedvezô változás megvalósul 
vagy megvalósulni ígérkezik, azt a 
nagyhatalmak viszonya, viselkedése, 
akarata vagy a körülmények rájuk 
ható kényszere hozza létre. 

Két mesterséges úton indult el 
a világ 1945-ben. A két út közös 
fegyveres vállalkozásból jött a 
napvilágra, és az útjelzô táblák szerint 
mindkettô elindult egy irányba: a 
világuralom felé. Szándékos volt-
e vagy sem, az egyik út nagyon 
rögös, embertelen körülmé-nyekkel, 
garázda hajcsárokkal. Most, úgy 
látszik, ennek a rögös úton járó 
menetnek a szekere beleragad a sár-
ba. Mielôtt végleg odavész, segítség 
érkezik nyugatról, aminek a feltétele 
elfogadni a másik utat, és ott beállni 
a sor végére. Úgy néz ki a dolog, hogy 
a mi kis magyar kordénkat, vagy 
Ady Endre szavával: kompunkat, 
le szabad csatolni a süllyedô vörös 
szekérrôl. Talán letérhetünk a kator-
gás kényszerpályáról egy másik 
valamilyen pályára. Az említett útra 
1945-ben nem jószántunkból léptünk. 
Világhatalommá felfejlesztett, 

minden létezô fegyverrel ellátott 
katonai nagyhatalom vigyázta, 
óvta a néhány száz szadista 
bolsevistát abban a feladatban, amit 
Keleten–Nyugaton magasabbrendû 
szocialista fejlôdésnek hirdettek, hogy 
létrehozzák a szovjet embert.

Valahol nagyon elszámították 
magukat. Azt hitték, hogy a lélek 
is átöblíthetô, kilúgozható. Mi, akik 
távol éltünk a hazától, néha kételyeink 
támadtak: kibírja-e a mi népünk ezt 
az erôs nyomást? A lelki nyomást, 
aminek sok suttyó firkász és hitvány 
pap is szolgálatába állt. Ide is jutott 
néhány propagandista belôlük, 
akadt önként felajánlkozó is a nagy 
világépítkezés ügynökeként, de min-
dig volt elég vállalkozó nemzeti érzésû 
magyar, akik tartották a frontot, a 
megmaradásnak, az átmentésnek, a 
hagyományôrzésnek a hadállásait. Ma 
tudjuk meg, hogy a derék magyar nép 
odahaza épp olyan hôsi küzdelemmel 
ápolta a lélekmagyarságot egy ké-
sôbbi alkalomra. Ez az alkalom most 
megérkezett, bár a test bilincsei 
még csak lazábbak, de a lélek fel-
szabadult. Mármost feltehetjük 
a kérdést: lehetne-e reményünk 
felépíteni a szabad, demokratikus 
Magyarországot, ha megtört volna a 
nemzeti értékek, a keresztény morál, 
a normális életforma iránti vágy? 
Itt jön be a kérdés: volt-e ebben 
része az emigrációnak? Kérdéssel 
válaszolunk: elég lesz-e bizonyítéknak 
a rengeteg újság, könyv, folyóirat, 
cserkészet, iskolák, tánccsoportok, 
kultúregyesületek, nemzeti ünnepek, 
nemzetpolitikai elôadások, tanulmányi 
napok, idegen nyelvû kiadványok, 
memorandumok, tiltakozások, tünte-
tések, lobbyzás, adatgyûjtések, 
trianoni napok, szabadságharcos 
ünnepélyek, Magyarországra küldött 
nyomtatványok, biztató levelek, ma-
gyar házak, szeretetotthonok, klubok, 
rádió, értekezletek, templomok, kari-
tászok, színházak, találkozók stb., stb.?

Könnyû azt mondani, hogy mindaz, 
amit itt felsoroltunk, vajmi keveset 
tett abban a fordulatban, ami most 
folyik Magyarországon. Nehéz bizo-
nyítani mindezeknek az értékét az 
otthoni nép küzdelmében. De nem is 
ez a lényeges, hanem az, hogy az öt 
államra és hatodikként a nagyvilágra 
szétszórt 16 milliós magyarság minden 
fellelhetô csoportja készült, dolgozott, 
áldozott egy célért; azért, hogy 
Magyarország újból elfoglalhassa 
kiérdemelt helyét Európában. Az, 
hogy ennek a tevékenységnek volt-e, 
vagy mennyi volt a fölösleges része, 
mennyire volt hiábavaló a küzdelem, 
hogy felhívjuk a világ figyelmét 
négy évtizeden át, hogy hányan kese-
redtünk el a sikertelenségek során, 
hány derék, küzdô szellem halt meg 
ez idôk alatt olyan kételyekkel, hogy 
talán hiába ôrölte fel idejét, egészségét 
magyarságmentéssel ott, ahol ez 
senkit nem érdekelt – mindez ma már 
felesleges kérdés. Mindez a múlté, 
mert a jelen ettôl – szerencsére – már 
eltér. Ma már nem az a kérdés, hogy 
volt-e, és mit tett az emigráció. Ma 
már az a kérdés, hogy meg tudunk-e 
felelni a várakozásnak, amit a nemzet 
elvár az emigrációtól. 

Nemcsak magyarországi testvéreink 
keresik velünk a kapcsolatot, hanem 
Ausztrália kormányzati szervei is. 
Magyarország derék kiállásával, 
élenjáró példamutatásával felkerült 
a világ érdeklôdésének térképére. 
Ennek során nôtt meg az érdeklôdés 
az itteni emigrációs szerveink, a 
szövetségek, az újság iránt. Egyszerre 

érdeklôdés mutatkozik irántunk: mit 
hogyan gondolunk, miként viszo-
nyulunk az otthoni változásokhoz, mi 
a véleményünk, mit írunk, vannak-e 
terveink? Nos, aligha tudnánk meg-
felelni, nem csak a kérdésekre, 
de a közvetítô szerepében is, ha 
nem tartottunk volna fenn magyar 
szervezeteket. Külföldi látogatók, a 
háromévenkénti Ausztráliai Magyar 
Találkozók alkalmával vallják egyön-
tetûen, hogy Ausztráliában van a 
legjobban szervezett emigráció. 
Függetlenül a jólesô elismeréstôl, tény 
az, hogy szervezeteink érzik a nagy 
idôk igényét az eddiginél nagyobb 
feladatok vállalására. 

A magyarországi események miatt 
felélénkült tevékenység késztette 
az Ausztráliai Magyar Szövetséget 
(AMSZ) arra, hogy eltérjen a három-
éves tanácskozási gyakorlattól 
rendkívüli tanácskozás tartásával. 
Ilyen rendkívüli tanácskozás folyt 
le Wodongában október 28–29-én, 
a távolsági okok miatt csak négy 
(Vic., S.A., NSW és A.C.T.) szövetség 
részvételével. Nem célunk itt most 
errôl az értekezletrôl beszámolni, 
csupán tájékoztatást kívánunk adni: 
van-e felépítménye, felkészültsége, 
szándéka az ausztráliai magyar 
emigrációnak diplomáciai feladatot 
ellátni ebben a történelmi idôszakban? 
A feladat természetesen nyitott, 
vagyis nemcsak a szervezek elôjoga 
és kötelessége, hanem mindenkié, 
aki tehet is és akar is tenni valamit. 
Egyénileg is hozzájárulhat bárki 
az otthoni küzdelemhez, de most a 
szervezeti segítséggel lehet csak 
ellátni a megsokasodott feladatokat. 
A közeljövôben ezekrôl többet fogunk 
hallani. A Magyar Élet felajánlotta 
hasábjait a Magyarországot segítô 
szándékok közlésére. Most, amikor 
oly világosan megmutatkozik, hogy 
a magyar feladatokkal törôdés nem 
hiábavaló emigrációs politizálgatás, 
el fog hangzani a hívó szó az erôk 
és szándékok összefogására. Mert 
– ahogy dr. Csernohorszky Vilmos 
a Nemzetôr fent említett cikkében 
írja: „Az igazság az, hogy nagyon is 
szükséges lenne Magyarországnak a 
több mint negyven éves, demokrácia 
nélküli sztalini provincializmus 
és Ázsiába való áttolatás után az 
évtizedeken át nyugaton élt, a de-
mokráciába belenôtt, annak minden 
csínját-bínját ismerô, széles látókörû, 
világhorizontú, nyelveket beszélô 
emberfôkre, még ha azok – horribile 
scriptu – emigránsok is.”  

(Magyar Élet, 1989. november 9.)

Emigráció, 
elôre! (1990)
Munkára fel, magyar emigráns! – ez 

az üzenete a magyar hazának. Az, ami 
az ország részére eddig veszteség volt, 
most mind hasznossá tehetô. A magyar 
emigráció 45 éves tevékenységének 
nem sok eredménye volt a nemzetközi 
politika küzdôterén, de nem a saját 
tehetetlensége miatt, hanem mert 
a koegzisztencia beton-falait nem 
törhette át, mert ezeken a falakon 
belül a bolsevizmus átmentése volt a 
cél, a magyar élet megmentése pedig 
csakis a bolsevizmus megdöntése 
árán volt remélhetô. De most, hogy 
a bolsevizmus sorai megbomlottak,  
más csillagzat áll fölöttünk. Egyre 
több jelzés érkezik a szülôhazából, 
egyrészt értékeléssel, másrészt 
(éppen erre alapítva) kívánják, elvár-
ják, hogy segítô kezet nyújtsunk a 

szülôhazának. Ezt fejezi ki a cím: 
Emigráció, elôre! – amit nem itteni 
buzgólkodás fogalmazott, hanem 
a nemzet önti szavakba aggódó és 
cselekvô szólói által. 

Amiként mi érdeklôdünk az otthoni 
fejlemények eseményei iránt, ha-
sonló érdeklôdés nyilvánul meg az 
otthoniak körében a külföldön élô 
magyarság iránt. Magyarország 45 
éven át nem intézhette saját ügyeit, 
„kormánya” ugyan volt, de az teljes 
mértékben moszkovitákból állt, 
késôbb a helyhatósági szerepbe 
hûségesen betanult fejbólogató 
(Kádár) Jánosokból. Ilyen volt a 
külképviselet is. A magyar emig-
ráció legfôbb törekvése arra irányult, 
hogy meggyôzze Nyugat kormányait, 
tömegtájékoztatóit arról, hogy a 
Szovjetunió érdemtelen szövetséges, 
veszélyes, eltiporja a népek szabad-
ságát stb. 

Ötvenhat új lehetôségeket és új 
feladatokat adott az emigrációnak, és 
új réteget is, illetve rétegeket, mert aki 
a szabadságharc imponáló egységébôl 
következtetett, az csalódottan látta a 
nézetek sokaságát. Így az emigráció 
szervezése az elsô rétegtôl lerakott 
alapokon folytatódhatott csak, és 56 
eszmeisége és ünneplése is belesimult 
a korábbi szervezetek feladatkörébe. 
Ötvenhat vívmányait és követeléseit 
vállalta az emigráció, és talán még 
egységesebben vállalta az egyre 
nyíltabb és embertelenebb üldöztetést 
szenvedô erdélyi magyarság védel-
mét. 

Külföldrôl, más földrészekrôl érkezô 
magyarok megfogalmazása szerint 
az ausztráliai magyar emigráció a 
legjobban megszervezett, a legállan-
dóbb jellegû. 

A magyar szervezeti hálózat 
jelentôsége nagymértékben meg-
nôtt az utóbbi két év közép-európai 
eseményei nyomán. Most gyümöl-
csözött 35 év gyakorlata. Amikor 
szükség volt szervezetre, ami el 
tud látni diplomáciai feladatokat, 
megszervez tüntetést, memorandu-
mokat fogalmaz, nagygyûlést hirdet, 
pamfletet ad ki, információt ad ér-
deklôdô sajtónak, politikusoknak, 
gyûjtést indít, adatokat gyûjt és 
szolgáltat, buzdít és végrehajt sürgôs 
feladatokat, akkor volt ilyen szervezet, 
ami mindezt el tudta látni. 

Az Ausztráliai Magyar Szövetség a 
felgyorsult otthoni fejlemények miatt 
a korábbinál gyakrabban ül össze 
tanácskozásra, az állandóbb levél- és 
telefonösszeköttetés mellett. Rövid 
egy év alatt három ilyen összejövetelt 
tartottak négy-öt államból (State) 
érke-zett képviselôkkel. Rendszerint 
beszámolók vezetik be a tanácskozást, 
a végzett munkáról adnak tájékozta-
tást egymásnak a szervezetek. Így 
beszámoló hangzott el a Szent Korona 
Társaság (NSW) mûködésérôl, további 
hasonló Társaságok szervezésérôl; 
a Trianoni évfordulóval kapcsolatos 
tevékenységrôl (tájékoztató Trianon-
füzetek készítése, terjesztése, petíciók 
küldése, elôadás, levelezés, Trianon-
képeslap, újság-cikkek, nyilvános 
megemlékezések); a VIII. Ausztráliai 
Magyar Találkozóról (a mûsor együtt 
van, neves külföldi magyar vezetôk, 
mûvészek, a magyar kormány vala-
mely prominens tagja meghívása, 
elôadói körutak szervezése stb.); 
a Tasmániai Magyar Egyesület 
felvételi kérelme; Darwinban magyar 
egyesület alakult; Nt. Tôkés László 
felterjesztése Nobel-díjra; a Trianon-
füzet otthoni terjesztése; a szövetségi 
ellenzék külügyminiszter-jelöltjének 

Trianonról szóló levele tévedéseirôl, 
megválaszolásáról…stb. 

A Nemzetvédelmi Alapról hosz-
szas tárgyalás folyt, errôl nekünk is 
bôvebben kell szólnunk. A Szövet-
ségek a feladatokhoz szükséges 
anyagiakat általában a nemzeti 
ünnepek belépôdíjaiból fedezik. 
Ez a megsokasodott kiadásokat 
távolról sem fedezi. A drámai erdélyi 
események hangulatában szinte 
mindenütt megindult a gyûjtés, fôleg 
az erdélyi egyesületek szervezésében, 
Sydneyben még külön rádió-gyûjtés 
is volt. Ebben az idôszakban kb. 60 
ezer dollárt gyûjtöttek a különbözô 
szervezetek, és azokat mindig 
jó helyre küldték, de bizonyára 
hatásosabb lett volna, ha valamilyen 
egységes szempontok érvényesülnek. 
De a gond nem is ez, hanem az, hogy 
a drámai események hangulata elmúlt 
és múlóban van a közvetlen üldözés 
enyhültével, az idôközben kiépített 
kapcsolatok révén megszerzett 
ismeretek tudatában rádöbbenünk 
arra, hogy az anyagi segélyezés 
eddigi módja és mennyisége tel-
jesen elégtelen a magyarságmentés 
közvetlen feladatai számára. 

Sok felelôs helyzetjelentést idézhet-
nék itt, de talán egy tömör tartalmú 
is érzékelteti azt, ami a „tét”, ami „a 
kockán forog”: 

Íme, a tét: ha nem mentjük meg 
Erdély, a Felvidék, a Délvidék 
magyarságát, a csonka ország 
ma-gyarsága is a pusztulás, 
hanyatlás útjára lép. Vigyázat, a 
folyamat már megindult: a diktátor 
pusztulását követôen könnyebbé lett 
határátkelést kihasználva megindult a 
menekültáradat Erdélybôl, és ami ezt 
végzetessé emeli, a marosvásárhelyi 
Vatra-támadás óta az iskolázott, 
képzett réteg indult meg. Az a réteg, 
amely eddig tartotta a magyar meg-
maradás szellemi hadállásait, ellátta, 
fenntartotta az iskolákat, irodalmat 
adott, olvasott, fenntartott. 

 Nem élelemre kérték elkölteni a 
pénzt, vállalják a további éhezést, 
fázást, foltos ruhát; de elsôként 
jelölték meg: segítsünk felszerelni 
az iskoláikat, megindítani vagy 
fenntartani újságjaikat. Mert, bár 
iskoláikat nem kapták vissza, de az 
önszervezôdés jogaira hivatkozva 
alapítottak iskolákat, amiben nincs 
bútorzat, nincs tankönyv, nincs pénz 
a tanítót fizetni. Ami innét ment, azt 
nagyon hálásan vették át, de az csak 
csepp a tengernyi szükségben. 

És pontosan itt van a jelentôsége és 
a lehetôsége is a mi szerepünknek: ha 
létre lehet hozni a Nemzetvédelmi 
Alapot, amibôl hathatós támogatást 
nyújtunk a magyar iskoláknak, 
és példamutatásunk nyomán ezt 
mások is megteszik, bizonnyal 
visszafordítható lesz az a föladási 
hangulat, ami most eluralkodott, 
különösen a románmegszállta magyar 
területeken. Újságunk ma már szaba-
don eljut Magyarországra több száz 
példányban, és tudjuk, hogy több 
ezren olvassák, mert kézrôl-kézre 
jár. Számos visszajelzésbôl tudjuk, 
hogy az érdeklôdés és értékelés an-
nak a higgadt, a valóság talaján álló 
tájékoztatási készségnek szól, amivel 
a magyar sorskérdéseket kezeljük, 
híven ôrizve a magyar értékeket és 
érdekeket. De azt is láthatják otthoni 
olvasóink, hogy a mi nemzetközpontú 
szemléletünk nem csak a szép szavak 
felhôiben lebeg, hanem egyúttal kife-
jezôje, közvetítôje az itteni magyar 
társadalom közszellemének.

(Magyar Élet, 1990. július 12.
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A romák integrált oktatása és la-
káshoz segítése mellett, valamint a 
kényszerkilakoltatások ellen emelte 
fel szavát az Európai Bizottság. A 
tagállamoktól várnak megoldást.

Az elfogadás és az integráció fon-
tosságára szólította fel közös nyilatko-
zatban az uniós állampolgárokat 
Frans Timmermans elsô alelnök, 
Marianne Thyssen, Vera Jourová 
és Corina Cretu. Az uniós biztosok 
határozott fellépést sürgetnek a ci-
gányellenesség felszámolására az 
egyenlô bánásmód jegyében, a romák  
nemzetközi napja alkalmából kiadott 
nyilatkozatban.

A tagállamoktól azt várják, dolgoz-
zanak ki olyan hosszú távú terveket, 
melyekkel végleg felszámolhatják a 
társadalmi megkülönböztetést.

Ezt többek között a roma gyerekek 
integrált oktatása, valamint a családok 
lakáshoz juttatása mentén képzelik el, 
továbbá elejét vennék a kényszerkilak
oltatásoknak is.

Az embereket arra kérik, ismerjék 
fel a roma kultúra egyediségét, és vall-
ják magukénak az egyenlôségért foly-
tatott küzdelmet.

Többet kell tenni a romák integráci-
ójáért, mivel az elôremutató ered-
mények ellenére még mindig túl sok 
roma család él szegénységben, kor-
látozottan jutnak hozzá az oktatási 
lehetôségekhez és a szociális jutta-
tásokhoz --- ezt Thorbjorn Jagland, 
az Európa Tanács fôtitkára írta esti 
nyilatkozatában.

Jagland hangsúlyozta, szociális, ok-
tatási, gazdasági és egészségügyi in-
tézkedések révén a romáknak ugyan-
olyan lehetôségekkel kell 
rendelkezniük, mint a többségi tár-
sadalom tagjainak.

A fôtitkár tíz pontban foglalta össze a 
romák, különös figyelemmel a roma 
gyerekek és fiatalok felzárkózásának 
és integrációjának 10 éves idôtávban 
megvalósítandó legalapvetôbb felada-
tait.

* * *

Történelme során elôször több idôs-
korú lakosa van Kanadának, mint kis-
korú. A kanadai statisztikai ügynökség 
az új népszámlálási adatokra hivat-
kozva közölte, hogy a 65 éves, vagy 
annál idôsebb kanadaiak száma, ami 
5,9 millió fô, meghaladta a 14 éves, 
vagy annál fiatalabb kanadaiak szá-
mát, mely mintegy 5,8 millió fô.

A 65 éves, vagy annál idôsebb kana-
daiak száma 2011 és 2016 között mint-
egy húsz százalékkal nôtt. Ennek 
egyik oka, hogy 2011-ben töltötték be 
65. életévüket a második világháborút 
követôen (1946 és 1965 között) szüle-
tett „baby boom” generáció elsô tag-
jai.

Az ügynökség részérôl azonban hoz-
zátették, hogy a felgyorsult öregedés 
ellenére --- az Egyesült Államok mel-
lett --- Kanada lakosságában alap-
vetôen alacsonyabb az idôskorúak 
aránya, mint a világ legfejlettebb ipa-
rú országait tömörítô G7 csoport többi 
országában.

* * *
Folytatódtak tavaly a magyar kö-

zösség szólásszabadságának korlátozá-
sára irányuló hatósági próbálkozások, 
amelyek idônként sikerrel is jártak --- 
állapította meg az ActiveWatch nevû 
bukaresti civil szervezet a romániai 
sajtószabadságról közzétett legfris-
sebb jelentésében.

A százoldalas dokumentumban há-
romoldalas fejezetet szentelnek a ma-
gyar közösségnek, amelyben felidézik: 
Romániában tavaly is folytatódott a 
székely jelképek üldözése, a Székely-
földnek autonómiát követelô tüntetôk 
hatósági megfélemlítése, a kolozsvári 
polgármesteri hivatal támogatásmeg-
vonással büntette a többnyelvû felira-
tozás bevezetéséért ellene pert indító 
Muszáj-Musai civil szervezetet, Tôkés 
László európai parlamenti képvi-
selôt pedig egy „rosszul fordított ki-
jelentéséért” fosztotta meg az államfô 
román állami érdemrendjétôl.

* * *
Havonta tartanak ingyenes magyar 

rajzfilmvetítést a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kolozs-
vári aulájában --- közölte a Magyar-
ország kolozsvári fôkonzulátusa.

A fôkonzulátus, az egyetem, a Ma-
gyar Nemzeti Filmarchívum és a ko-
lozsvári Filmtett Egyesület együttmû-
ködésével induló program célja annak 
az ûrnek a kitöltése, amelyet nem csu-
pán Kolozsváron, de egész Erdélyben 
a magyar nyelvû filmszínházak hiánya 
jelent. 

A hiány felismerése tökéletesen egy-
bevág a filmarchívum új oktatási kon-
cepciójával, amely a magyar filmmû-
vészetet, filmes kultúrát szeretné 
közvetíteni Kárpát-medence szerte --- 
áll a közleményben.

A rajzfilmvetítések sorozata Dargay 
Attila klasszikusával, a Vukkal indul 
szombat délelôtt, egy hónap múlva a 
negyven éve készült Ludas Matyit ve-
títik.

* * *
Erdély hét csodájának kiválasztására 

indított internetes szavazást a Tran-
sindex.ro erdélyi hírportál és a go-
Transylvania telefonos alkalmazás 
fejlesztôje. A kezdeményezés által 
szeretnék széles körben felhívni a fi-
gyelmet az erdélyi tájakra, szokásokra, 
mûvészetre, a történelemre és az épí-
tett örökségre. 

A szervezôk felkérésére erdélyi 
szakértôk, szakmai szervezetek és kö-
zéleti személyiségek ajánlottak erdé-
lyi csodákat. Az ajánlatok alapján állt 
össze egy 34-es lista, melyet a kezde-
ményezés honlapján (https://erdelyics
odak.transindex.ro/), illetve telefonké-
szülékeken a goTransylvania útikala-
uz-alkalmazás keretében lehet bön-
gészni. 

Az ajánlott erdélyi nevezetességek 
között természeti látnivalók (például a 
Gyilkos-tó és a Békás-szoros, a toroc-
kói Székelykô, a székelyföldi Egyes-
kô, a Szent Anna-tó és a Tordai-hasa-
dék) az épített örökség remekmûvei 
(köztük a kolozsvári Bánffy-palota, a 
székelyderzsi erôdtemplom és Vajda-
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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”

(Második rész)
Amikor a gyôztes nyugati európai 

nagyantant hatalmak lesöpörték a 
Wilson amerikai elnök nevével fém-
jelzett békefeltételeket a tárgyaló asz-
talról, ennek végrehajtásához szükség 
volt arra, hogy --- John Keynest 
idézve --- „a legkörmönfontabb és 
szövevényes fogalmazókat alkalmaz-
ták, akik olyan találékony dolgozatokat 
produkálták, amik megtévesztették 
volna Wilson elnöknél okossabb em-
bereket is. A cél az amerikai elnök 
megtévesztése volt álokoskodással 
szofisztikodással ami végül is hamis-
sággal felruházta az egész békeszer-
zôdés nyelvét és lényegét is.”

Keynes három példát hoz fel. Az elsô 
a német-osztrák egyesülés az Ansch-
luss. Franciaország hallani sem akart 
arról, hogy egy háborút vesztett Né-
metország nagyobb területtel fejezze 
be a „nagy háborút”. Ezért a helyett, 
hogy Németország és Ausztria egye-
sülése tilos (ez összeegyezhetetlen 
lenne az önrendelkezés elvével), a 
Békeszerzôdés finom megfogalma-
zása: „Németország tudomásul veszi 
és szigorúan tiszteletben tartja Auszt-
ria függetlenségét és egyetért azzal, 

hogy ez a függetlenség elidegenít-
hetetlen, kivéve ha ezt a Népszövetség 
Tanácsa jóvá hagyja” (a német béke-
szerzôdés 80. cikkelye). Az Ausztriával 
kötött békeszerzôdés (88. cikkely) 
még egy lépéssel tovább megy. Ott 
Ausztria elvállalja, hogy Ausztria tar-
tózkodik minden olyan cselekedettôl 
ami közvetve vagy közvetlenül komp-
romittálja Ausztria függetlenségét, --- 
kivéve ha ezt a Népszövetség jóvá 
hagyja. Itt tehát az Anschluss helyett 
Ausztria függetlenségének kötelezô 
megôrzése és megvédése lett. Nem 
tudni, hogy Wilson elnök tisztában 
volt-e azzal, hogy a Szerzôdés egy má-
sik része elôírja, hogy egy ilyen fontos 
engedély a Népszövetség Tanácsában 
egyhangú szavazatot ír elô, azaz ele-
gendô Franciaország vagy a „mintakép 
demokrácia” Csehszlovákia vétója is. 
(ebben a „béketeremtési” folyamatban 
többször elôfordul a „nesze semmi 
fogdd meg jól”)

Az Anschluss tilalom ismét felbukkan 
az 1955-ös Osztrák Államszerzôdésben. 
(Elsô rész 4. cikkely) ahol mind politi-
kai mind gazdasági únió Németor-
szággal tilos, de legalább a tilos (pro-
hibited) egyenes szó már nem a versa-
illesi szellemet idézi.

A másik példa Danzig (ma Gdansk). 
A helyett hogy a szín-német várost 

Lengyelországhoz csatolnák a “békete-
remtô” nagyhatalmak “szabad város-
sá” tették a kikötô várost. De lengyel 
kézben maradt a folyó, a vasút, a pós-
ta, a vám rendszer, a „szabad város” 
külügye és a külföldi államokban a 
danzigi polgárok diplomáciai védel-
me.

A harmadik példa az, hogy a német-
országi folyókat nemzetközi ellenôrzés 
alá helyezték. Ezt a szerzôdés úgy 
mutatja be, hogy a „folyók amik több 
mint egy országot kapcsolnak a ten-
gerhez nemzetközi irányítás alá kerül-
nek”

A lényeget Keynes úgy foglalja ösz-
sze: A francia politika célja Németor-
szág lakósságának korlátozása és gaz-
daságának meggyengítése és ezt az 
amerikai elnök elôl a szabadság és a 
nemzetközi egyenlôség magasztos 
nyelvével iparkodtak nyélbe ütni.

Keynes megállapítja, hogy Európa és 
a világ jövôje két irányba mehetett 
volna 1918-19-ben. Az egyik Clemen-
ceau Kárthágói békéje, a másik Wood-
row Wilson elnök 14 pontja.
Minket magyarokat a Clemenceau-

Benes átok még mindig kisért mert 
a trianoni rablóbéke revíziója még 
mindig nem történt meg.

Kroyherr Frigyes
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hunyad vára), az élôvilág ritkaságai 
(például a mocsári kockásliliom és a 
békászó sas), ételkülönlegességek (így 
a szilágysági pálinka és a tordai pe-
csenye), vagy fontos történelmi ese-
mények --- mint amilyen például a 
vallásszabadságot a világon elsôként 
meghirdetô 1568-as tordai országgyû-
lés --- is szerepelnek

Amint a kezdeményezôk közlemé-
nyükben hangsúlyozták, nem a ver-
seny kiélezése a céljuk, hanem az er-
délyi értékek érdek nélküli 
bemutatása. Ezért igyekeznek minô-
ségi felületet biztosítani arra, hogy 
mind az Erdélyben lakók, mind az ér-
deklôdôk hiteles képet kapjanak a ré-
giónak azokról a szépségeirôl, amelyek 
nem kaphatnak helyet a romániai or-
szágimázsban.

„Tisztában vagyunk vele, hogy ez a 
lista korántsem teljes, számos nyil-
vánvaló és kevésbé nyilvánvaló, ám 
ugyanannyira fantasztikus csoda nem 
került most be a válogatásba (hiszen 
minden általunk felkért személy és 
szervezet a számára legkedvesebb 
csodákat javasolta), ezért elôre is elné-
zést kérünk. Ugyanakkor mi ebben 
elsôsorban egy lehetôséget látunk a 
kezdeményezés folytatására és bôví-
tésére, hiszen bôven vannak még cso-
dáink, amelyek megérdemlik, hogy 
bemutassuk ôket” --- írták az Erdély 
hét csodája honlapon.

A regisztrált szavazók május 28-ig 
voksolhatnak.

* * *
A kultúra megôrzése miatt is fontos a 

haza védelme --- jelentette ki Prokopp

Mária mûvészettörténész Brüsszel-
ben a Balassi Intézet és a Magyar 
Nemzeti Közösségek Európai Érdek-
képviseleti Irodája (HUNINEU) közös 
rendezvényén.

Prokopp Mária a Gótikus szárnyas 
oltárok a Szepességbôl címû könyv 
bemutatóján hangsúlyozta, az album 
segít tudatosítani az olvasóban az 
egykori - európai szinten is egyedülálló 
--- központosított magyar államformát, 
amely biztosította az egységes magyar 
kultúra létrejöttét. Elmondta, hogy 
egy gyakran 15 évig készült szárnyas 
oltár a keresztény hagyomány be-
mutatása mellett megjelenítette és 
ezáltal megôrizte a készítés helyének, 
és Magyarországnak a történelmét, 
legfontosabb eseményeit.

A középkori magyar gótikus és rene-
szánsz templomi emlékek rokonságot 
mutatnak több nyugat-európai, mások 
mellett Brüsszelben is található temp-
lom üvegablakaival és falfestménye-
ivel, amely annak bizonyítéka, hogy a 
magyar kultúra szerves része, fontos 
láncszeme az európai kultúrának --- 
emelte ki a mûvészettörténész.
Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Kö-

zösség Pártjának (MKP) európai par-
lamenti képviselôje hangsúlyozta, 
hogy a Jankovics Marcell mûvelô-
déstörténész, rajzfilmrendezô és Pro-
kopp Mária közremûködésével létre-
jött kötet lenyomata Magyarország 
egyik fontos történelmi korszakának. 
A politikus elmondta, hogy Lôcsén, a 
Szent Jakab templomban van a világ 
legnagyobb fából faragott oltára. A gó-
tikus szárnyas oltár értékét az is mu-

tatja, hogy amikor a csehszlovák idôk-
ben meg akarta vásárolni a londoni 
British Museum, a különlegesen nagy 
összegû ajánlat ellenére sem az egy-
ház, sem az ország vezetése nem járult 
hozzá a mûkincs eladásához. A tör-
ténet azt bizonyítja, hogy a jelenlegi 
Szlovákia területén található szepes-
ségi városok szinte mindegyike felbe-
csülhetetlen kincseket ôriz --- tette 
hozzá.
Pappné Farkas Klára, az Alapítvány 

a Magyar Nemzeti Közösségek Euró-
pai Érdekképviseletéért igazgatóságá-
nak elnöke, mint a program társszer-
vezôje hangsúlyozta, a kötet által 
képviselt értékek segítenek közelebb 
hozni és megérteni a kisebbségi prob-
lémákat, a határon túli magyar ki-
sebbségekért folytatott törekvéseket 
Brüsszelben, az Európai Unió központ-
jában is.
Méry Gábor fotómûvész, a kötet 

kiadója a bemutató alkalmával el-
mondta, a szepességi gótikus szárnyas 
oltárok a legértékesebb lenyomatai a 
középkori Magyarországnak. Mivel 
Magyarországon a mai napig nagyon 
keveset tudnak a Felvidékrôl, a felvi-
déki kulturális emlékekrôl, a kötet 
hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb kör-
ben is ismertté váljon a Szepesség 
hegyeinek arany és ezüstkincsébôl 
meggazdagodott felvidéki bányavá-
rosok és általuk Magyarország törté-
nelme.

* * *
 Járatot indított London-Southend és 

Budapest között az angol regionális 
Flybe légitársaság, a magyar fôvá-

rosból ezzel ötre nôtt az elérhetô lon-
doni repülôterek száma.

Az elsô járat a múlt héten landolt a 
ferihegyi repülôtéren, ahol a szokások-
nak megfelelôen vízsugárral köszön-
tötték.

A Budapest Airport közlése szerint 
Budapest és London között az elmúlt 
évben 1,5 millió utas közlekedett re-
pülôgéppel, ez 14 százalékkal több, 
mint egy évvel korábban, és az idei 
adatok azt mutatják, hogy ebben az 
évben is kétszámjegyû bôvülés lehet.

A Londontól keletre lévô repülôtér 
környezetében a légikikötô saját fel-
mérése szerint mintegy kétezer ma-
gyar háztartás van, ezért a heti három 
(kedd, csütörtök, szombat) járat szá-
mukra is kedvezô, de a Flybe elsô-
sorban a brit szabadidôs utazókat cé-
lozta meg.

A Flybe megérkezésével Budapestrôl 
már hat légitársaság repül London 5 
repülôterére. A Wizz Air Lutonba, a 
Ryanair Stantedre, az easyJet és a 
Norwegian Gatwickre, míg a hálózatos 
formában mûködô British Airways 
Heathrow repülôtérre közlekedik, a 
nyári menetrendben mintegy 190 heti 
járat közeledik Budapest és London 
között.

Az exeteri székhelyû légitársaság 
Európa legnagyobb független regioná-
lis fuvarozója. Éves utasforgalma ta-
valy 8,2 millió volt, a társaság kiiga-
zított eredménye 5,5 millió font volt 
2015-ben, egy évvel korábban 25,5 
millió fontos veszteséggel zártak.

Flottájuk regionális típusokból, így 
ATR-ekbôl, Embraerekbôl és Bombar-
dier Q400-asokból áll, 81 gépével a 
társaság mintegy száz célállomásra 
repül.

* * *
Az autógyártók már jó ideje próbálják 

biztonságosabbá tenni a vezetés köz-
beni hanghívást, így a modern kocsik 
gyakran beépített kihangosítót kínál-
nak. A mobilok Bluetooth-on keresztül 
automatikusan felcsatlakozhatnak a 
fedélzeti számítógépre, a sofôr pedig a 
kormánykeréken lévô gomb lenyomá-
sával fogadhatja a bejövô hívásokat.

A Nissan brit kirendeltsége most vá-
ratlanul hangnemet váltott, és morcos 
tanítóbácsiként az asztalra csapva 
bejelentette a Juke modellekben igény 
esetén elérhetôvé váló Signal Shield 
kiegészítôt.

Ez egy különleges tárolórekesz, gya-
korlatilag egy Faraday-kalitka, ami 
teljesen leárnyékolja a rekeszbe tett 
mobilt. A rekesz falai blokkolják a mo-
biltornyok jeleit, így a belehelyezett 
telefonok lekapcsolódnak a hálózatról.

Nem fognak csörögni, nem fognak 
pittyegni, nem vonják el a sofôr figyel-
mét. Egyszerû.

A modern autókban sokan zenét stre-
amelnek a mobiljukról a kocsi hang-
szóróira, de persze a Bluetooth rádió-
jelei sem jutnak át a rekesz falain. A 
Nissan szerint a mobilokat vezetékes 
módszerrel csatlakoztatni lehet majd 
az autók fedélzeti számítógépeihez, 
így a zenérôl azért nem kell majd le-
mondaniuk a kalitkát használni kívá-
nóknak.

* * *
Tehetségkutató versenyt hirdetett 

zenekaroknak a bécsi közlekedési 
vállalat, amelynek nyertesei az osztrák 
fôváros metróállomásain játszhatnak 
majd az utazóközönségnek. A peronok 
megzenésítése egy biztonsági intézke-
déscsomag része.

A metró csillagai néven indított te-
hetségkutató versenyt feltörekvô ze-
nekaroknak a bécsi közlekedési vál-
lalat, a Wiener Linien. A gyôztesek 
2017. július 6-tól lesznek hallhatóak a 
Westbahnhof metróállomáson, minden 
nap 15 és 23 óra között. A kezde-
ményezés célja, hogy a távolból beszû-
rôdô kellemes dallamoknak köszön-
hetôen az utasok nagyobb biztonságban 
érezzék magukat.

A versenyre május 28-ig lehet jelent-
kezni a Wiener Linien honlapján, de 
aki nem szeret az internettel vacakolni, 
az elmehet a május 6-i Villamosok 
Napjára is (Tramwaytag), ahol egybôl 
fel is veszik a produkcióját. Öt zene-
karról szakmai zsûri dönt, további ötöt 
pedig közönségszavazással választa-
nak ki. Rájuk június 13. és 30. között 
lehet majd szavazni a bécsi közlekedési 
vállalat honlapján. A szerkesztôsé-
günkbe érkezett közlemény szerint 
„fôként nyugalmat sugárzó szerzemé-
nyekkel érdemes pályázni”.

Az egyhónapos tesztidôszak után 
Bécs már augusztusban újabb met-
rómegállókat vonna be az akcióba, de 
továbbra is szigorúan szabályoznák, 
hogy ki, mikor és hol zenélhet az uta-
zóközönségnek. A metrókoncertekkel 
az osztrák fôváros London nyomdo-
kaiba szeretne lépni, ahol már huszon-
öt állomáson szól a zene.

A kezdeményezés egy biztonsági in-
tézkedéscsomag része, amelynek ke-
retében LED-esre cserélik az állomá-
sok világítását, a nagy forgalmú 
metrómegállókban pedig olyan infor-
mációs oszlopokat állítanak fel, ame-
lyeken segélyhívó is van.

A tervek szerint 2019-re mintegy 120, 
különlegesen kiképzett biztonsági ôr 
lesz szolgálatban a bécsi metróvona-
lakon. A peronfelügyelet munkatársai 
pedig nem az irodájukból, kamerákon 
keresztül vigyázzák majd az állomások 
rendjét, hanem folyamatosan a pero-
nokat járják.

* * *

Szomorúan tudatom mindenkivel, akik 
szerették és tisztelték, hogy Vitézi Rendünk 

fôkapitánya

vitéz József Árpád fôherceg
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

 Fôkapitányunkban a Habsburg Lotharingiai 
egykori magyar uralkodói ház nádori ágának 

fejét is tiszteljük.
Budapesten született 1933. február 8-án, 
meghalt Madridban 2016. április 30-án.

1977 óta a Vitézi Rend fôkapitánya.
Emlékét megôrizzük szeretettel!

*
I am very saddened to inform that Archduke 

vitéz József Árpád, Captain General of 
the Order of Vitéz, head of the Hungarian 
palatine branch of the Habsburg Family 

died in Madrid 30 April 2017. He was well 
respected and much loved by the members 
of the Order of Vitéz and the community 

who known Him, I am sure that He will be 
remembered by many. 

vitéz nemes Tassányi József, a Vitézi Rend 
ügyvezetô törzskapitánya.
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What kind of philanthropist is 
a serial destroyer of European 
and Asian currencies, who wiped 
out the savings, retirement pen-
sions and salaries of masses of 
ordinary citizens in order to 
reap huge profits for himself?

The following is a guest post 
by Dr. Mária Schmidt, director 
general of the House of Terror 
Museum and the XXI Century 
Institute.

A case study
Once upon a time, there was a huge 

mining district in nearby Trepca, 
where about 40 mines yielded gold, 
silver, zinc, lead and cadmium. Those 
mines provided livelihood to the 
people of the region. One in 
particular, Zvecan in Kosovo was 
even richer in minerals than the rest. 
It so happened that the International 
Crisis Group (ICG) – ahighly authori-
tative research and analysis institute 
consisting of independent experts 
that had been set up to enable us to 
avert wars and to build a more peace-
ful world, and among the board 
members and lavish donors of ICG 
we find in person the great philanth-
ropist George Soros along with his 
son. The ICG discovered that boost-
ing production in Trepca was essen-
tial to Kosovo’s future. Its mineral 
resources would have a great role to 
play once Kosovo were to become 
independent. ICG’s independent ex-
perts found it deplorable however 
that the production was seriously 
underfinanced, mismanaged and 
hazardous to health.

In addition, of course, local people 
were being exploited by Belgrade. 
“Trepca…is Kosovo’s Berlin Wall”, 
their professional argument ran. 
Then the War for Kosovo broke out. 
A few months later, Bernard 
Kouchner, the UN High Represen/
tative, a founding member of Doctors 
Without Borders, an NGO also 
funded by George Soros, was shocked 
to discover when arriving in the 
wake of the blue helmet force the 
harmful effect on human health of 
work inside Trepca mines, especially 
to the health of children and pregnant 
women. The UN administration 
therefore lost no time in expropria-
ting the mines and the processing 
plants. Then, in a sweeping gesture, 
they also laid their hands on all forms 
of productive property in Kosovo.

The recipe
The recipe is a simple one. Identify 

a business target worth acquiring. 
Send your NGOs onto the spot, 
destabilise the region, arrange for the 
necessary media tailwind, create 
chaos and as soon as that is done, 
become the one who organises help 
for reconstruction while cherry-
picking the most profitable business 
opportunities. Pull down the borders 
that are undue obstacles to your 
movements. Dismantle national 
sovereignty to avoid obstacles in your 
designs from the interests of the local 
population. Buy off the experts, with 
money, scholarships, awards, fame, 
recognition or personal promotion, 
depending on their propensities.

Prevent their affiliations from 
being detected or their incompetence 
from being revealed, as it happened 
when the data on global warming 
turned out, for the second time, to 
have been doctored. Buy off the local 

media, TV and radio stations, dailies, 
weeklies as well as web magazines. 
Label them as independent outlets 
and remunerate them properly to 
have them work for the purposes you 
set for them. Reward them and 
promote them, too. You can identify 
the media outlets that are stuffed 
with Soros money in Hungary and 
internationally by their habit of 
following the Leninist tactics of per-
sonal attacks. They never challenge 
causes, statements, suggestions, 
which would be too tiresome both for 
themselves and for the public. They 
prefer intimidating individuals or, if 
that doesn’t suffice, annihilating 
them. Their activists and journalists 
are experts in character assassinat-
ion.

The Soviet Empire 
transformed into a 
Soros Empire

We don’t often get a glimpse into 
the great background games being 
waged by superpowers, regional 
power centres and their local 
sponsors, but with time we can put 
the mosaics together. Basically, it is 
always the same: new zones of 
influence being taken over or old 
ones being preserved. This is how it 
happened in the power and influence 
vacuum the Soviet empire left behind 
when it crumbled. With hindsight, we 
can confidently say that the takeover 
of zones of influence was accomp-
lished by the early 1990s relatively 
smoothly and with moderate amounts 
of blood being shed.

The 80s brought about significant 
changes in the balance of power 
between the two superpowers of the 
bipolar world. Ronald Reagan put 
through a new foreign policy 
doctrine. Shedding the defensive 
strategy of containment, which had 
for decades determined the attitudes 
of the United States towards expan-
sive attempts by the Soviet Union, he 
opted for a policy of rolling back 
Soviet power and overthrowing com-
munism. The presence of Solidarity 
in Poland and the undeniable Ameri-
can support it was enjoying, the 
American efforts to arm the 
mujahideen in Afghanistan as well as 
Deng Xiao Ping’s policy of opening, 
which was meant to propel China to 
world power status, created new 
conditions and new challenges for the 
Soviet bloc and therefore for Hun-
gary as well.

By that time, the Hungarian party 
leadership had been filled with 
technocrats and this new kind of 
bureaucracy raised the idea in 
Moscow to launch a pilot project 
aimed at probing to what extent 
socialism could be reformed. As a 
first step, Hungary was allowed to 
join the World Bank and the IMF in 
1982, while in 1984 the idea to dilute 
ideological homogeneity was also put 
on the agenda. In close cooperation 
with the highest ranks of the party, 
George Soros’ freshly created 
foundation was allowed to launch its 
operations in Hungary. I happened to 
be one of their grantees.

Soros was very much
after OTP

When George Soros appeared in 
Hungary in 1984, Soviet rule still 
appeared solid and indestructible. Six 
years later, in 1990, when commu-
nists were toppled by God’s grace, 

Soros had already recruited a broad 
circle of supporters and proposed to 
take over Hungary’s complete sove-
reign debt and, in exchange, asked 
for Hungary’s industry, that is, the 
bulk of the country’s national wealth. 
His offer was turned down by József 
Antall, our first, democratically 
elected prime minister.

The pundits, who had by that time 
been promoted to positions of moral 
authority by Soros, launched a swee-
ping media campaign urging the 
government to repay the substantial 
debt accumulated by the communists 
and not even think of requesting a 
debt waiver or even rescheduling. 
Meanwhile, keeping debt servicing in 
mind, those same pundits wanted and 
urged Hungary to be the only 
country in the region where no re-
privatisation took place. That is, they 
opposed the idea of returning nation-
alised property to the original ow-
ners. Instead, they favoured privati-
sation, a process already launched by 
communist comrades.

That position created a common 
ground for the former democratic 
opposition, i.e. SZDSZ and those 
former comrades who had been the 
beneficiaries of wild privatisation. 
This is how the fullest and fastest 
privatisation possible became one of 
the main demands of the post-
communist camp. It is an established 
fact by now that privatisation in this 
wild form, just as in its later 
incarnations, meant the bargain sale 
of public wealth.

It was during Péter Boross’ tenure 
as prime minister that George Soros 
made an attempt at a bargain buy-off 
of OTP, Hungary’s largest retail 
bank. His plans were foiled first by 
Boross and then by Gyula Horn, his 
Socialist successor. For when the new 
government took over, Soros made 
another bid at getting hold of OTP at 
a spectacularly low price, and this 
time he was strongly supported by 
SZDSZ, which was part of the 
government coalition. Prime Minister 
Gyula Horn didn’t let him have his 
way.

The Hungarian test
It was in Hungary that Soros tested 
the kinds of organisation that were 
worthy of being funded as well as the 
type of network he had to set up to 
push his interests as effectively as 
possible. He soon realised that people 
committed to the national cause, the 
likes of Antall or Boross, i.e. the MDF 
or again the patriotic wing of the 
Socialist Party as well as Fidesz – 
after it showed for the first time its 
opposition to the Democratic Charter 
– would always hinder his endeavo-
urs. He therefore built and broadened 
his network, drawing on opinion-
making groups. The latter accepted 
the opportunities offered to them by 
Soros – some inadvertently, a few 
consciously, and many hoping for 
quick and tangible advantages. 
Another way to put it would be to say 
that Soros bought off segments of the 
intelligentsia – liberal intellectuals, 
first and foremost, but not only them. 
Soros grantees occupied important, 
and even, dominant positions in 
Hungary’s cultural life as well as in 
the humanities. They used their 

The Gravedigger of the Left
media dominance to become for 
decades the ones who call the shots 
in determining the canon.

Setting deceptive and seemingly 
innocent goals like equal opportuni-
ties, Roma programmes, hospital 
equipment and, above all, human 
rights, Soros attracted a great 
number of people to his orbit. Soros’ 
activists transformed human rights 
into a flexible notion that can 
arbitrarily be expanded and applied 
to all kinds of situations. Nowadays, 
his people concentrate on the human 
rights of migrants, but recently some 
of them would extend those rights to 
animals as well. All this only partially 
masks, if at all, the fact that through 
his network, Soros intends to directly 
advance his political goals, which 
yield him everywhere and at all 
times business profits that can be 
converted into money – a lot of 
money.

Soros and the Left –
one and the same thing

In the United States, he started 
launching his network exactly a 
decade after having set up his 
foundation in Hungary in 1994. His 
NGOs started out with campaigning 
for the legalisation of light drugs. 
Then came the so-called left-wing 
causes (the canon of politically 
correct issues, environmental protec-
tion, feminism, gay rights, gay 
marriage, support for migrants, pro-
Islamism, racism, campaigns against 
American whites, legalising prosti-
tution, et cetera).

Our little “left-wing causes and 
topics” are the ones Soros’ network 
stands behind, supports and repre-
sents, the ones he pushes by every 
means at his disposal. The Left which 
has been thus taken hostage by Soros 
is by now unscrupulously serving the 
interests of multinational enterprises 
and global financial actors. This is 
why among left-wing leaders we can 
only see well clad businessmen, bank 
managers or politicians who sooner 
or later are bound to become lobby-
ists for big business (Clinton, Schrö-
der, Blair, Kern, Macron, Schulz, 
Gyurcsány, Bajnai).

In order to be able to buy off the 
Left and by the way liberalism as 
well, it was indispensable to buy the 
Democratic Party in the United 
States, a fact considered indisputable 
even by the writers of Saturday 
Night Live, Who describe Soros as 
“the owner of the Democratic Party”. 
A milestone in acquiring the 
Democratic Party was the adoption 
of the McCain–Feingold Bipartisan 
Campaign Reform Act of 2002, which 
excluded from campaign financing 
those large entities like trade unions 
that had been the main traditional 
supporters of the Democratic Party.

Republicans were much less con-
cerned by that legislation because 
they had always relied first of all on 
the support of wealthy, private 
individuals. This is how organisations 
set up by Soros and specialising in 
campaign fundraising and organising 
became vital for the Democratic 
Party. They includeMoveOn.org  
founded in 1998 or Courage Cam-
paign set up in California in 2005 or 
again the Center for American 

Progress (CAP), an organisation set 
up in 2003 (a supporter of Gordon 
Bajnai’s Together movement), whose 
founder and first president was John 
Podesta who later became the 
chairman of Hillary Clinton’s 2016 
presidential campaign. Today, there 
are hundreds of organisations perfor-
ming organisational, fund-raising or 
political functions around the Democ-
ratic Party that can be traced back to 
George Soros.

Skyfall
Soros reminds me of Silva, the 

wicked but hugely smart, leading 
character in the 23rd James Bond 
movie Skyfall. Played by Javier 
Bardem, Silva’s obsession and missi-
on is to grab world power. Soros is 
led by a similar obsession. As he put 
it himself, he is driven by “some 
rather potent messianic fantasies” in 
trying to implement the kind of 
global world order, the kind of global 
society that runs a global economic 
order. All this sounds very familiar to 
us. Yes, we have lost almost half a 
century thanks to a similarly utopian 
redemption project that was imposed 
upon us by similarly messianic 
people.

Soros thinks he has enough money 
to not be bound by any rules and also 
to change the ones he doesn’t like. “I 
am interested in change,” he said. He 
also proudly declares: “I like 
subversive actions and often resort to 
them as well.” And he is perfectly 
right in saying so. It is clear to 
everyone that the people behind the 
colour revolutions in Ukraine and 
Georgia were those of Soros’ NGOs 
and network, but he also contributed 
to Yanukovich’s fall and to the Arab 
Spring.

He has also intended and continues 
to intend to topple Orbán and of 
course Trump as well. The methods 
are always the same. He buys 
influence in the world of the intelli-
gentsia, among opinion makers in 
academia and in the financial world, 
as well as in the media. He builds and 
takes over political parties, NGOs. 
He organises them into a network 
and uses them as covers. He stokes 
chaos and apprehension. He weakens 
incumbent powers by all available 
means. He cries electoral fraud if 
necessary, economic hardships 
whenever possible or finds some 
other pretext. He has large demons-
trations organised or if they are 
organised by others his people join 
them immediately and take over the 
lead. Through Facebook, Twitter and 
mobile phones, huge masses can be 
mobilised, making his job easier than 
it used to be. He has been educating 
and raising his activist network and 
his media for 25 years now and uses 
them to take those demonstrations as 
starting points in order to try and 
destabilise the system. He provokes 
disturbances with his radical street 
fighters in order to create chaos. It is 
also important in this project to 
create the impression that the 
incumbent powers are about to 
surrender or have already been 
overthrown and have lost control of 
the situation. What is at least equally 
important is the message that the 
demonstrators are not alone. They 
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have the whole society and even the 
entire world behind them. Especially 
the most “advanced” and the most 
“authoritative part”. They think and 
act just like you because you and 
your ilk are on the good side of 
history and represent progress.

Sorosism
As I have already mentioned, Soros 

has been for several years a policy 
player in the United States as well. 
He devoted huge amounts of money 
to Hillary Clinton’s campaign, and 
Trump’s victory was a personal 
failure for him. This is why toppling 
him became a goal he set himself. 
His organisations are trying day in 
and day out to destabilise the position 
of the new president of the United 
States. They attack him ceaselessly 
and put his legitimacy, his compe-
tence and loyalty to his country in 
doubt. In doing so, they follow the 
recipe employed in countries of our 
region with their trained organisa-
tions, like in Macedonia or Serbia, for 
example. They gathered sufficient 
experience in the colour revolutions, 
from Georgia to Ukraine. Just like in 
the Balkans since 2003, the activists, 
students, the NGOs who enacted the 
project of “peaceful revolution”, rep-
lacing Shevardnadze with Saakashvili 
as president of Georgia, were being 
trained by Soros’ foundations in 
Belgrade. The same pattern was 
followed in toppling Yuschenko and 
in the destabilising attempts against 
Orbán.

A significant portion of Soros’s 
educational, or rather training prog-
rammes and influence projects, are 
aimed at bringing people professing 
the Sorosist world outlook to power 
through elections. He therefore 
devotes huge amounts of money to 
weakening “populist” politicians who 
have stood up against mass immig-
ration, the offensive of global world 
forces and in defence of their nation’s 
sovereignty.

For instance, from the “confidential” 
documents of the Open Society 
Foundation, a kind of Soros think 
tank, it’s clear that in 2013 alone 
$35,000 was spent on disabling popu-
list voices in Hungary through the 
Athena Institute whose contributors 
include Tamás Meszerics (LMP) and 
Zsuzsanna Szelényi (Together). An 
additional hundred thousand dollars 
was allotted to the various “indepen-
dent” institutes within the Union to 
promote their struggle against popu-
lism in our region. Some ninety 
institutes were, according to leaked 
documents, granted a total of $6 
million by Soros to campaign in 
favour of pro-immigration parties in 
view of the European Parliamentary 
elections in 2014. Interestingly 
enough, not one single report on the 
WikiLeaks documents quoted above 
has seen the light either in the New 
York Times, or on CNN or in the 
Washington Post or on CBS News.

Soros is present in about 100 count-
ries. What he represents, what the 
members of his network represent is 
dismantling national sovereignty, 
promoting the interests of global 
enterprises and the priorities of “the 
developed West” with the addition of 
an ideological mix: Sorosism, which 

has by now sucked all the oxygen 
from the Left and liberalism. What 
remains in their place is a utopian, 
globalist world of values á la Soros, 
where instead of the “proletarians of 
the world” it is the “globalists of the 
world” who unite in representing 
their own interests. They have bought 
off both the Left and liberalism, then 
expropriated and repositioned their 
values in order to put them at the 
service of global migration and the 
interests of the global market.

Anyone who continues to stand up 
for national sovereignty and national 
interests, that is, anyone who wants 
to serve the masses who can only 
voice their interests through their 
elected representatives, is being 
branded as a populist, a fascist, a 
Nazi. In order to defeat such people 
and eliminate them, they mobilise 
both their huge financial resources 
and their trained fighters masked as 
expressions of civil society. This is 
what we have experienced since the 
beginning of the migration crisis in 
Romania, Macedonia, Poland, Slova-
kia and Hungary – and by no means 
for the first time. But a taste of it has 
been felt by the USA as well, not so 
long ago in Ferguson, in the outskirts 
of Saint Louis, where Soros spent 
billions of dollars in the summer of 
2014 to send his paid campaigners 
from across the United States to the 
scene of the action. From leftist 
Berkely to New York’s Brooklyn, his 
activists were staging demonstrations 
and disturbances for weeks, accom-
panied by an enormous media cam-
paign that was meant to prove the 
existence of institutionalised racism 
in Ferguson. Their campaign failed to 
achieve the desired goal because in 
that almost fully black part of the 
city, the white mayor, who had been 
branded as a racist by Soros’ people, 
was re-elected.

CEU
When Central European University 

moved to Budapest only a few years 
after the fall of the Iron Curtain, 
many people including myself 
welcomed it as harbinger of western-
style transitions as well as American-
style standards and university 
freedom. We interpreted it as proof 
that, as a result of America’s victory 
in the Cold War, time had come for 
free thought to take over academia 
from homogenous and compulsory 
Marxism. The party-state had 
rigorously insisted on preserving its 
ideological monopoly, especially in 
social sciences.

It soon become apparent, however, 
that rather than contributing to 
pluralism in social sciences, CEU was 
becoming a unilateral supporter of 
those post-communists in academia 
who competed from hugely advantag-
eous positions from the get-go. The 
changes were limited to the arrival of 
new representatives of Marxism, the 
Marxists from the West. All worn-out 
American, Canadian, Israeli and West 
European Marxists could count on 
secure positions and a few pleasant 
years in the social science depart-
ments of CEU. Rector Michael 
Ignatieff and his comrades in arms 
are trying to portray this requirement 
that CEU should now operate in 
conformity with Hungarian law as if 

academic autonomy and the freedom 
of education were in jeopardy.

That’s far from being the case. 
Certainly, our earlier enthusiasm 
about Anglo-Saxon universities is a 
thing of the past. Based on the 
experience of so many years, we 
have grown more critical towards 
them. Over the past quarter of a 
century, a great many of us have 
learned English and the World Wide 
Web offers us access to the kind of 
information we were denied in our 
isolation behind the Iron Curtain. We 
can hear and read that diverging 
opinions are not tolerated at Ameri-
can and British universities and that 
people whose views differ from 
militant Sorosists are not allowed to 
give speeches or lectures.

This is precisely what the militant 
young communists used to behave 
like in our own country when, backed 
by their party, they chased all non-
communists from Hungarian univer-
sities as early as in the late 1940s. We 
don’t want to experience the same 
thing again, not even if that is 
supposed to be the criteria of being 
“advanced”. Nor do we want “safe 
spaces”, like those at CEU, where 
those who don’t want to listen to 
others can withdraw. We don’t want 
our universities to train political 
activists specialising in political 
sabotage like it is being done at CEU 
and more recently at Harvard as 
well.

With hindsight, we see that being 
supported by Soros is tantamount to 
a lethal embrace. He distorted and 
shaped his university to his own 
image, just like he has done with the 
political Left. First it was the self-
proclaimed liberal SZDSZ that 
disappeared from Hungary’s political 
scene, and today even the survival of 
what used to be the Socialist Party 
has become doubtful. Nevertheless, 
they still don’t understand the 
consequences of a declaration by 
former Socialist Party chairperson 
Ildikó Lendvai: “the opposition is on 
the side of Soros.” They don’t under-
stand that by becoming Sorosist, 
politicians seal their own fate.

George Soros is an old man. He will 
be 87 on August 12th. He survived 
the Holocaust about which he once 
said: “1944 was the happiest period of 
my life. It was a very positive 
experience. I believed in myself, I 
believed in my father, and I knew 
that nothing could happen to me.” 
Nothing did happen. He has built a 
world empire. He has accumulated 
an infinite amount of money and his 
power is almost boundless. But 
nothing is eternal. Everything comes 
to an end one day.

*
Readers’ comments
to the article published in Gates 

of Vienna

Pete said: 
Soros is old and hopefully dies 

before he destroys the whole planet. 
Let’s just hope his heirs will be less 
ruthless.

The Moon said: 
He hasn’t died yet because the 

Devil fears he will corrupt Hell. 
Pauletta said: 
David Rockefeller has had 6 heart 

transplants and 2 kidney transplants. 
He lived to be 101 ! David was a ‘man 
of means’ … so is Soros (Gyorgy 

Schwartz). Thank you for this imp-
ressive article written by Mária 
Schmidt.

CrossWare said: 
Soros has a wrecking company. The 

same way as a developer hires a 
company to tear down old building 
with a giant crane and wrecking ball, 
this is how Soros is operating in a 
national level. Right now his job is to 
help the invasion of Europe, to open 
up the somewhat closed Balkan route 
(see riots in Macedonia, he already 
doing that). Another goal for him is to 
break the resistance of the Visegrad 
Four. He is a henchman of a “shady 
developer” who wants clear out the 
old Europe. 

Alaska Paul said: 
Thank you very much for this 

enlightening article on Soros. It is 
enlightening but very disturbing. 

I was hoping that President Trump 
would have Attorney General Sessi-
ons start to investigate Soros, especi-
ally using the RICO statutes on his 
nefarious activities here in the US.

Then I see this article about Presi-
dent Trump’s son-in-law Jared Kush-
ner having cozy relations with Gold-
man Sachs, Chinese financial people, 
and a line of credit from George 
Soros. That hit me like a ton of 
bricks. Nothing will be done about 
Soros, and after the Republican cave-
in on the latest credit card tapping 
out (spending bill), we are screwed. 
I don’t know what more can be said. 
I think that you have to look at 
Washington, D.C. as more of a malig-
nant tumor than a swamp to be 
drained. It is a tumor that is sucking 
out the life blood of this nation. 
Tumors gotta eat, too. That requires 
some serious surgery to remove. It 
cannot be done by the tumor itself.

K. from Germany said: 
It never fails to amaze me, how the 

Left, and especially Soros who is 
obviously capable of strategic thin-
king, can leave Islam so totally out of 
the picture. They seem to welcome it 
as a tool for destruction. But what 
makes them believe they can then 
just take it back from them like 
candy from a baby, or not think that 
far at all? I don’t get it.

Raakhee said: 
Thank you for this post, because I 

think we need to explore this very 
question in more depth at this point, 
namely in reference to this part of 
the text: “By maintaining and enhan-
cing the migration pressure, he wants 
to divide the EU into two parts, de-
stabilizing the western part of Europe 
with Muslim masses which cannot be 
integrated, and cut off the east half 
while drying them out financially. 
Then on the continent that is unable 
to resist, a real open society can be 
organized by Soros’ “civilian” organi-
zations and all the leftist liberals.”

The Burning Question: How do they 
plan to organize a real open society 
on a continent that can’t resist? How 
does that transformation look like 
concretely? 

I sincerely would appreciate the 
author’s perspectives specifically on 
that question, because I believe 
therein lies also the concrete actions 
we who oppose the expansion of 
Islamic supremacy must take to 
prevent such a situation from arising, 
at least as much as we possibly can 
at this point in time.

Ms. Schmidt, please continue this 
necessary conservation, and thank 
you in advance!

Human Events’ readers, in an 
online poll, recently voted billionaire 
financier George Soros “the single 
most destructive leftist demagogue 
in the country.”   Here are some of 
the Top 10 Reasons George Soros Is 
Dangerous:

1. Gives billions to left-wing causes:  
Soros started the Open Society 

Institute in 1993 as a way to spread 
his wealth to progressive causes.  
Using Open Society as a conduit, 
Soros has given more than $7 billion 
to a who’s who of left-wing groups.  
This partial list of recipients of Soros’ 
money says it all: ACORN, Apollo 
Alliance, National Council of La Raza,  
Tides Foundation, Huffington Post,   
Southern Poverty Law Center,  
Soujourners, People for the American 
Way, Planned Parenthood, and the 
National Organization for Women.

3. Wants to curtail American sover-
eignty: 

Soros would like nothing better than 
for America to become subservient 
to international bodies. He wants 
more power for groups such as the 
World Bank and International Mone-
tary Fund, even while saying the U.S. 
role in the IMF should be “down-
sized.”  In 1998, he wrote:  “Insofar as 
there are collective interests that 
transcend state boundaries, the sove-
reignty of states must be subordina-
ted to international law and inter-
national institutions.”

4. Media Matters: 
Soros is a financial backer of Media 

Matters for America, a progressive 
media watchdog group that hyper-
ventilates over any conservative view 
that makes it into the mainstream 
media. Now its founder, David Brock, 
has openly declared war on Fox 
News, telling Politico that the group 
was mounting “guerrilla warfare and 
sabotage” against the cable news 
channel, and would try to disrupt the 
commercial interests of owner 
Rupert Murdoch—an odd mission for 
a 501(c)(3) tax-exempt educational 
foundation that is barred from 
participating in partisan political 
activity.

9.  Currency manipulation:
A large part of Soros’ multibillion-

dollar fortune has come from 
manipulating currencies.  During the 
1997 Asian financial crisis, Malaysian 
Prime Minister Mahathir bin 
Mohamad accused him of bringing 
down the nation’s currency through 
his trading activities, and in Thailand 
he was called an “economic war 
criminal.”  Known as “The Man who 
Broke the Bank of England,” Soros 
initiated a British financial crisis by 
dumping 10 billion sterling, forcing 
the devalu-ation of the currency and 
gaining a billion-dollar profit.

10.  Delusions: 
Soros has repeatedly said that he 

sees himself as a messianic figure. 
Who but a megalomaniac would 
make these comments? “I admit that 
I have always harbored an exagge-
rated view of my self-importance – to 
put it bluntly, I fancied myself as 
some kind of god” or “I carried some 
rather potent messianic fantasies 
with me from childhood, which I felt 
I had to control, otherwise I might 
end up in the loony bin.”  

If only the loony bin were an option.  
As it is, one of the wealthiest men 

in the world is using his billions to 
impose a radical agenda on America.

2017. május 18. 9. oldalMAGYAR ÉLET

by Dr. Mária Schmidt
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. május 21-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)
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola a 

Bocskaiban
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 május 21-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 21-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 21-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
Istentisztelet után közös ebéd

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. május 11.30 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

Simó Sándor, partnerével Margitkával, nagy családjával és sok jó barátjával 
ünnepelte 70. születésnapját a Szüli Buli családi est keretében. 

Sándor, mindannyian kívánunk neked még sok boldog születésnapot!

Szüli Buli a Bocskaiban
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Szüli Buli a Bocskai Nagyteremben
Harkó László és felesége Kató népes baráti körben búcsú partit rendeztek abból az alkalomból, hogy Laciék rövidesen haza látogatnak 

Erdélybe. A remek hangulatban megtartott összejövetel a Szüli Buli családi esttel egyidôben volt megtartva. 
Kedves Laci és Kató, a gyülekezet nevében szerencsés, jó utazást kívánunk és szeretettel várunk vissza.
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KRÓNIKA
Köszönetnyilvánítás az 

Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetségnek

Már negyedik éve, hogy az Ausztrá-
liai Erdélyi Magyar Szövetség támo-
gatott tanulója lehetek. 2013 nyarán 
kellett döntenem, hogy hol szeretném 
tovább folytatni tanulmányaimat, így 
mivel nagyon szerettem a német nyel-
vet Kolozsvárra felvételiztem a Ba-
bes–Bolyai Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar-
német szakára. Sikeres felvételizés 
után a kolozsvári Szent Klára Egyete-
mista Lánykollégiumba költöztem. A 
kollégium 2009 óta mûködik, melyet a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány részé-
re egy idôs néni adományozott. Össze-
sen 20 egyetemista lány lakott a kollé-
giumban. 

Mivel Kolozsvár egy drága város, 
szüleimtôl anyagi segítségre nem szá-
míthattam és sajnos a nyáron össze-

gyûjtött zsebpénzem is másfél hónap 
után elfogyott, így már-már feladtam 
a reményt, hogy tovább folytathatom 
a tanulmányaimat. Szórólapozással és 
német nyelvû magánórák tartásával 
próbáltam biztosítani a szükséges 
anyagi hátteret, de egyetem mellett 
kimerítô volt és a szórólapozás is az 
egészségem rovására ment. Egy ked-
ves ismerôsöm Gábor Balázs székely 
kapufaragó, aki épp Ausztráliában 
székely kaput készített, érdeklôdött 
felôlem és tudtomra adta az Ausztráliai 
Erdélyi Magyar Szövetség részérôl 
meghirdetett ösztöndíj pályázási lehe-
tôségeit. Kis idô elteltével tájékoztat-
tak Ausztráliából, hogy a pályázásomat 

jóváhagyta a Szövetség testülete és 
rövid idôn belül eljuttatják hozzám az 
ösztöndíjat. Ekkor éreztem azt, ha ké-
pesek vagyunk kitartani céljaink mel-
lett, akkor valamiféle külsô segítség 
révén megvalósíthatjuk azokat. Ennek 
a segítségnek köszönhetôen állíthat-
tam fel az új célokat, melyek a kitar-
tásra és az eredményes teljesítményre 
ösztönöztek. Az egyik és legfontosabb 
kitûzött cél: sikeresen elvégezni az 
alapképzést mellyel fordítóként vagy 
tolmácsként szeretnék majd a további-
akban érvényesülni. Egyetemi évem 
második évétôl kezdôdôen egy család-
hoz költöztem albérletbe, ahol két gye-
reknek segíthettem a könnyebb 

felkészülésben német nyelvbôl. 2015 
nyarán lehetôségem adódott Németor-
szágba utazni, ahol gyakorlatban is 
használhattam az addig elsajátított 
német nyelvtudásomat valamint szá-
mos új kifejezéssel is megismerked-
hettem. 

Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kommunikáció és 
közkapcsolatok szakának elsôéves 
hallgatója vagyok, mesterképzésen. 
Egy sikeres félévet tudhatok magam 
mögött. A magánóráknak köszönhe-

tôen a közeljövôben szeretném kipró-
bálni magam, mint pedagógus, alter-
natív oktatásban, egyelôre egy évig, 
amíg befejezném a mesterképzést. 
Még egyszer hálásan köszönöm az 

ösztönzést, a biztatást a kitartásra, 
úgy érzem nem volt hiábavaló az 
elmúlt négy évre fordított energia 
és elégedetten tekinthetek vissza.

Tisztelettel,
Kedves Mónika 

Erdélybôl
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Az elmúlt 
hét

A HALÁLI EMBER 
72 ÓRÁJA

Szolgálati közlemény a Fidesznek: 
Csak óvatosan a hülyézéssel! Gyur-
csány aranyat ér!

Akár rövidre is foghatnám az e heti 
Gyurcsány-színest, ehhez csak annyi 
kellene, hogy csatlakozzak a zaklatott 
ember legutóbbi attrakciójára reagáló 

Fidesz-közleményhez: „Mindig is tud-
tuk, hogy bolond lyukból bolond szél 
fúj. Gyurcsány Ferenc egyszerûen 
meghülyült.” Bár osztom a diagnózist, 
ebben a fellépésben talán egy kicsivel 
több van, megér pár sort…

Mirôl is van szó? A DK vezetôje né-
hány napja azzal állt elô: tudja, mivel 
zsarolják az oroszok Orbán Viktort; 
majd felszólította a kormányfôt, tisz-
tázza magát, vagy 72 órán belül perelje 
be ôt (mármint az ultimátumot jegyzô 
ôszödi Ferencet). Ellenkezô esetben --
– folytatódik a napi parancs –-- iga-
zoltnak tekinti a vádjait, s megteszi a 
„szükséges lépé seket”. Még el sem ült 
az országos derültség, jött az újabb 
gyurcsányi pátens: „Elvártam, hogy a 
miniszterelnök vagy tisztázza magát 
vagy indítson ellenem jogi eljárást (…) 
A 72 óra lejárt (…), egyetlen lehetôsége 
maradt, imádkozhat, hogy a dokumen-
tumok ne kerüljenek nyilvános ságra.” 
(Ô addig bérmálkozik.)

Nagyjából ennyi volt az attrakció. 
Hogy ez most több a korábbi, cikliku-
san fellépô, klinikai rángatózásoknál, 
azt maguk a Gyurcsány-fanok iga-
zolták. Ilyeneket írtak a vezér közös-
ségi oldalára: „Ha ön fasza csávó, 
akkor hajrá, nyomja ki az igazságot! 
De amíg nem tudja minden kétséget 
kizáróan bizonyítani, amit mond, feles-
leges szítani a tüzet.”, „A felfokozott 
szereplési vágy hozta ki ezt az elnök 
úrból. Nagyobb most a veszteség, mint 
a remélt haszon.” , „Ön egy lájkvadász” 
stb. Olvasva az ultimátumot, az ember 

mélyen egyetért Botka László szoci-
alista miniszterelnök-jelölttel, aki csak 
úgy vállalta el pártja felkérését, hogy 
elôtte tisztázta: Gyurcsánnyal akkor 
sem áll össze, ha cigány gyerekek 
potyognak az égbôl.

(Szolgálati közlemény a Fidesznek: 
Csak óvatosan a hülyézéssel! Gyur-
csány aranyat ér!)

MOMENTUM: 
MIÉNK A JÖVÔ

Interjút adott a svájci Neue Zürcher 
Zeitung napilapnak Fekete-Gyôr And-
rás, a Momentum frontembere (vagy 
ahogy az egyik kommentelô nevezi: a 
belvárosi tökös üstökös)

A kevély pártvezér nem sokat kertelt, 
leleplezte a hazafiatlan Orbán-kor-
mányt, amelynek kutya kötelessége 
lenne az illegális érkezôk hóna alá 
nyúlni, ehhez képest egyebet sem tesz, 
mint harcosan tiltakozik a jövevények 
ellen. Az ifjú atléta (a nolimpiai moz-
galom életre hívója) szerint igen gyen-
ge a magyarországi kultúra, ha azt 
félteni kell néhány száz menekülttôl. 
Az újság az újszülött párt programjáról 
is érdeklôdött, ám csak annyit sikerült 
megtudnia, hogy a gyülekezet beván-
dorlás- és melegházasság-párti.

De hát ez itt a lényeg! Náluk ez az alfa 
és az ómega… Ami ugye annyit jelent, 
hogy a Momentum szövetségesei is 
adottak. Például a szocialisták, akiknek 
már LMBTQI  (Leszbikusok, Melegek, 
Biszexuálisok, Transznemûek,  Quee-
rek és Interszexuálisok) munkacso-

portjuk is van, emellett fokozatosan 
bevezethetônek tartják az azonos ne-
mûek házasságát. Akárcsak Gyurcsá-
nyék, akik minden évben lelkesen ott 
csápolnak a Budapest Pride-on. Aztán 
meg ott vannak a régi, masszív meleg-
pártiak: Együtt, Párbeszéd, Liberáli-
sok, hogy Gulyás Marciról és komáló-
sairól már ne is szóljunk.

–-- Én hazafinak tartom magam, 
Orbán Viktor ugyanakkor haza fiatlan 
–-- mondta az újságnak a segédpoliti-
kus, majd hozzátette: –- Magyarország 
uniós tagállam, tehát a bevándorlókkal 
kapcsolatos EU-döntéseket végre kell 
hajtania. Fekete-Gyôr a belpolitikára 
is kitért, arról tájékoztatott, hogy mos-
tantól ôk, momentumosok jelentik a 
jövôt, a többi magyarországi pártnak 
lejárt a jegye, befellegzett. Game 
over.

Csak remélni lehet, hogy a ránk kí-
váncsi svájci olvasó más forrásból is 
tájékozódik.

PUSKÁK ÉS 
LESIPUSKÁSOK

Most, hogy az unió országaiban öté-
ves összehangolt nyomozás zárult le az 
élessé alakítható színházi kellékfegy-
verek ügyében, kíváncsi leszek, az 
eredmények ismeretében írnak-e 
majd valamiféle helyesbítést azok a 
harsány médiumok, amelyek annak 
idején egymást túllicitálva igyekeztek 
lejáratni a Terrorelhárítási Központot 
(TEK).

Emlékezetes, 2011 végén a Brad Pitt-

film forgatására érkezett kellékfegy-
vereket a TEK lefoglalta. Az indoklás 
szerint az eredeti fegyverekbôl áta-
lakított kellékek könnyedén „reakti-
válhatók”, nem felelnek meg a magyar 
szabályozásnak, mivel az átalakítás 
többnyire annyit jelentett, hogy a 
fegyver csövét egyszerûen egy fém-
dugóval látták el. Amit persze egyetlen 
mozdulattal ki is lehetett venni, miáltal 
újra éles lett az eszköz. Az ellenzéki 
médiumok –-- élükön a Hvg.hu-val és a 
lesipuskás 444.hu-val –-- persze dôltek 
a kacagástól, földhözragadt, magamu-
togató TEK-et emlegettek.

Másként viszonyultak a TEK-akció-
hoz az uniós országok bûnüldözô szer-
vei. Alapos vizsgálódás után kiderí-
tették, hogy az európai fekete piac már 
jó ideje rácuppant ezekre a javarészt 
Szlovákiában gyártott, „ártatlan” kel-
lékekre. A lengyel és a svéd rendôrök 
két olyan csempészbandát is elfogtak, 
amelyek 1800 hatástalanított, majd 
visszaalakított fegyvert dobtak a piac-
ra (300 százalékos haszonnal).

De ez még hagyján. Szicíliában a 
Cosa Nostra is elôszeretettel vásárolt 
belôlük (másfél százat talált náluk az 
olasz rendôrség), Párizsban pedig a 
Charlie Hebdónál mészároló terroris-
ták használtak ilyen visszaélesített 
kellékfegyvereket.

Talán mégsem volt olyan vicces az a 
TEK-akció…

FRÁSZT HOZÓ 
KUTATÓCSOPORT

Alighogy megalakult az MTA Len-
dület Trianon 100 elnevezésû kutató-
csoportja, a román sajtóban máris 
„tudományos” kommentárok sora je-
lent meg, miszerint Magyarország 
propagandaháborút indított Románia 
ellen. Az egyik politikai tanácsadó 
egyenesen azzal állt elô, hogy a ma-
gyar kormány „Erdély és a Román 
Királyság 1918. december elsején ki-
kiáltott egyesülése közelgô centenáriu-
mának ellensúlyozására hozta létre a 
kutatócsoportot”. Hasonló marhaságok 
jelentek meg a liberális Adevarul na-
pilapban, amely még azt is hozzáfûzte: 
„A magyar történészek Erdély 1920-as 
Romániának ítélésérôl beszélnek, el-
tekintenek attól a ténytôl, hogy a régió 
már 1918-ban a Román Királysághoz 
csatlakozott.” A magyar külügy vissza-
utasította a vádakat, a kutatócsoport 
vezetôje pedig szép tagoltan elmagya-
rázta: a munkaközösség nem kor-
mányzati intézmény, hanem egy tudo-
mányos célokért létrehozott, a nyil-
vánosság elôtt mûködô kezdeménye-
zés. Ahogy a nevében is benne van: 
kutatócsoport. Kíváncsi ember a ma-
gyar, szeret a disznóságok végére jár-
ni. A Lendület Trianon 100 munkába 
állásán –-- ezt már én teszem hozzá -– 
csak az esik pánikba és hord össze 
hetet-havat, akinek nincs rendben a 
lelkiismerete…

Idekapcsolható, hogy Nagy-Románia 
„kikiáltásának” jövô évi centenáriumi 
ünnepére Ferenc pápát is meghívták 
a román szervezôk. A magyar diplo-
mácia most azt tervezi, megpróbálja 
valamiféle „ismeretterjesztô” ellen-
lobbizással semlegesíteni a szomszé-
dok barátságtalan gesztusát –-- bár 
vatikáni pozícióink jelenleg nem túl 
jók, a szentatya ugyanis menekült-
párti.
Talán ha megértetnénk vele, hogy 

Erdélyben már mi is üldözöttek va-
gyunk.

ahogy 
Pilhál György 

látta

Amibôl nem engedhetünk
Konrád György megint levelet írt nekünk. A címzett a miniszterelnök volt
A (levél)író pár éve a New York Timesban szimplán „bóvliországnak” nevezte ha-

zánkat, ahol diktatúra, egypártrendszer, udvaroncok hatalma érvényesül. Tanulsá-
gos írás volt, mert egyetlen szava sem volt igaz. Nehéz ilyet írni. Válaszoltam rá. 
Angolul is.

A mostani levél Soros György önzetlen áldozatkészségérôl szól, amelyet a jóember 
a tanulás, a világ jobb megismerése érdekében fejt ki. Nem egészen biztos, hogy 
csak ez a célja, de fogadjuk el. Tíz dollárral indult ez a zseni is, de legalább a garázs-
legenda vagy valami derûs érték is lenne a milliárdok mögött!

Viszont Konrád megint ablakot nyit a múltra. Eszerint az egykori „Gyuri” úgy 
döntött, nem akar itt élni. Megértem, azok után, ami az 1944-es német megszállást 
követte. Errôl a megszállásról viszont a levélíró elfeledkezik. Lehet, hogy szerinte 
inkább mi szálltuk meg a Harmadik Birodalmat. Valahogy így lehetett. Magyaror-
szág története Konrád szerint nem más, mint hogy a „nemzetiszocialista bôrkabátos 
fiatal férfiakat a kommunista-szocialista bôrkabátos fiatal férfiak váltották fel”. Ez 
lenne tehát a mi történelmünk az utóbbi idôkben. Kizárólag a kívülrôl nyakunkra 
ültetett „bôrkabátos” gazemberek tobzódása. Szálasi és Rákosi története, esetleg 
Kádáré meg Tutsek Gusztávé. Az állítás logikája is sántít, mert ha a kívülrôl nya-
kunkra ültetett „bôrkabátosok” tettei alkotnák a történelmünket, miért is vennénk 
a nyakunkba megint a kívülrôl protezsált pillanatnyi (Momentum) „bôrdzsekise-
ket”?

E lenézô történelmi felütés után következik az ostor. Jön a „göbbelsi lendület”, a 
„két marokkal” mért antiszemitizmus. Az ürügy a CEU. Az ostorhegyet Konrád 
újra és újra felénk rántja. De vajon miben bízik? Hogy az arcunkon ott marad a 
nyoma? Silány cél. Van az arcunkon elég ránc és heg. A Közép-európai Egyetem 
megszüntetését –-- úgy gondolom –-- senki nem akarja. A mûködésében lévô 
szabálytalanságokat majd kiküszöbölik. Hacsak –-- most már csak azért is –-- a 
hatalomért folyó küzdelemben Soros és brigádja fel nem áldozza az egyetemet is. 
Kár lenne érte. Egy olimpiát már feláldoztak.

Nyilván ezt is másként látjuk. Mint más állításokat is. Ezek szerint nekünk nem 
kell a „sokféle Közép-Európa”. Éppen nekünk, akik a „visegrádi együttmûködést” 
kezdeményeztük, és soha nem látott önuralommal fenntartani és fejleszteni akar-
juk. Akik nemcsak a magyarság erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki megmara-
dását akarjuk, hanem akik minden európai kisebbség jogaiért kiállunk, egész Eu-
rópában is. Közép-Európa itt van „bejegyezve”, nem az Óperen cián túl. Az Európai 
Unió is szívügyünk, és tudjuk, hogy Brüsszel a központja. Ez a szövetség nagyon 
sokat tett ezért a kontinensért, nagy érték, de ha most a nemzetek, kultúrák, vallá-
sok, nyelvek feletti tumultussá akarja gyúrni a földrészünket, valami birodalommá, 
abból tényleg nem kérünk. Fôleg, hogy megint „másodpolgárok” legyünk a kétü-
temû limuzinban. Ebbôl már elegünk volt a Trabantban meg a Wartburgban.

Egyébként Brüsszel tényleg nem megszálló hatalom, ha a „hatalmat” hagyományos 
értelemben vesszük. De mi tudjuk, hogy a megszállás nem csak fegyver dolga. A 
sarc és a deres, a szivárvány-iskolatáblán csattanó, ezer színre hullása sokkal 
veszélyesebb. Mint a trikolórunk szétesése, ha csak háromra színre is. S ezzel el is 
jutottunk Konrád György legijesztôbb állításához, amelynek lényege, hogy a 
magyar beruházások kilencven százalékát „európai adófizetôk támogatásából fe-
dezi” a kormány. Az állítás lényege, hogy Magyarország Nyugat-Európa kitartottja. 
Élôsködô. Másképpen van, mint láttuk 1990 után, hogyan tüntették el iparunkat, 
kötötték gúzsba mezôgazdaságunkat, hogyan adósítottak el. Nem a Nyugat deg-
radálta puszta piaccá, s még ebben is a másodlagos minôségû áruk felvevôhelyévé 

Közép-Európát. Nem úgy van az, hogy egyazon cégnek az alkalmazottja többszö-
rösét keresi ugyanazért a munkáért Németországban, mint itthon. Konrád György 
úgy hiszi, mi élôsködtünk Konstantinápolyon, Bécsen, Berlinen és Moszkván s most 
Brüsszelen is. Azon a városállamon, amely már az élôsködés szimbólumává válik. S 
emellett évszáza dok óta, de negyed évszázada biztosan kizsigereljük a gyanútlan 
„nyugati adófizetôket”?

A levélíró nyilván nem látja ennek az állításának –-- amely tételesen sem igaz -– 
kiterjedt értelmetlenségét és romboló hatását. Hasznosabb lenne, ha hamut szitálna 
a kellemes itáliai fuvallatokban. Mert azt talán tudnia kellene, hogy a beruházá-
sainkat támogató brüsszeli források nem adományok, s hatvan-hetven százalékuk 
vándorol vissza oda, ahonnan jött. A pályázatokat úgy hirdetik meg, hogy onnan 
biccentsenek.

Konrád György nem hagyja ki a „stadionkát” meg Felcsútot sem. Ziccer? Nem 
tudom, járt-e már ott. Harminckét kilométerre van Budapesttôl. A stadionba 
háromezer-háromszázan férnek be. Egy sportra koncentráló bentlakásos oktatási 
intézmény. Iskola. Az egész országból, külföldrôl is fogad jelentkezôket. A stadion 
nagyon szép. Nem a „Felcsút” játszik benne, hanem a Puskás Akadémia. Talán ezt 
nem tudja, mert több sportriporter sem tudja. Nemzetközi tornákat, koncerteket is 
tartanak ott, érdemes meglátogatni. Turistákat is fogad. Munkát ad a környéken 
élôknek. Nyilván ezt is másként látjuk.

Viszont Konrád György „játék vonatocskát” is említ. A kisvasúton még utaztam, 
amikor Bicskérôl Székesfehérvárig járt. Nagymamám és a sínpár mellett élô 
asszonyok vasárnaponként azzal jártak a piacra, árulni is meg vásárolni is. A vasút 
összekötötte az egész Vál-völgyet. Közösséget teremtett. Az emberek zöldséget, 
virágot vittek a városba, onnan meg szappant, ruhanemût, gyufát, edényt s néha 
felesleges luxuscikkeket hoztak. Még könyvet is! Ha kellett, a rendelôbe mentek 
Bicskére, kórházba Fehérvárra. Ennek a vasútnak egy szakaszát most újjáépítették. 
(Hogy kik hagyták elpusztulni, ellopni, egy másik írás témája lenne.) Ez a szakasz 
már csak turisztikai célokat szolgál. A Kárpát-medence egyik legértékesebb arbo-
rétumához visz látogatókat. Ovisokat, iskolásokat, turistákat. Hóvirágot csodálni 
tavasszal. Ôszi színvarázst szeptemberben. Micsoda méltánytalanság!

Meg kell mondjam, hogy e vasútról –-- pusztulása után –-- én írtam elôször 
nosztalgiával, s örülök neki nagyon, hogy újra mûködik. És legyen is egyre több 
ilyen múltból a jövôbe vezetô ösvény. A budai Vár se a legutóbbi ostroma képét 
mutassa, de a János-kórház, meg az egyetemi elô adótermek sem. A buszpályaud-
varok, metrók és hidak sem. Ugyanis ezek az új és felújított stadionkák, vona-
tocskák, múzeumocskák, parkocskák, utacskák, kórházacskák, gyáracskák, hidacs-
kák, erômûvecskék, magtáracskák, gátacskák, óvodácskák, laborocskák és mû-
tôcskék szerte az országban együtt jelzik, hogy élni és fejlôdni akarunk. Nem ve-
getálni, nem csak túlélni. Mostani szorongattatásunkban sem.

Ezek a létesítmények éppen azt szolgálják, hogy az emberek élvezhessék a boldog 
gyermekzsivajt, figyelhessék az ifjak sugárságait. Akik aztán méltó környezetben 
tanulhassanak –- a Közép-európai Egyetemen is --–, dolgozhassanak és élhessenek. 
Különben úgy járunk, hogy fiaink és lányaink elhagynak minket. Unokáink pedig a 
szavunkat sem értik. És akkor magányunkban elvész a népünk.

Konrád György „legderekabb hazafias cselekedete” az lenne, ha elégedetlenségét, 
amely a legállandóbb tulajdonságunk, amióta Európába érkeztünk, s mennyire 
jogos is, értünk, és nem ellenünk fogalmazná meg. Mert a mi makacs élni akarásunk 
önmagában is rebellió, sôt fényûzés. Nem kevés kiközösítô szándék forrása is. Élet! 
És ebbôl mégsem engedhetünk!

Szerencsés Károly  (Magyar Hírlap)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Idegesít, bánt, za-
var, 2. Párizs (9 milió 300 ezer), 3. A 
németalföldi Brabant tartományét, 4. 
Tabi, 5. A dél-afrikai Fokföldön, 6. Kós 
Károly, 7. A tárkonyé, 8. Csákváron, 9. 
Iványi-Grünwald Béla, 10. A Tell Vil-
mos.

E heti kérdéseink:

1. Mi a közkeletû elnevezése a köny-

nyûbúvároknak?

2. Melyik Olasz város labdarúgócsa-

pata a Chievo?

3. Melyik budapesti színház elôtt 

látható Petôfi Sándor és a költô Zrínyi 

Miklós mellszobra?

4. Hogy nevezik szakszerûen a pap-

rika termését?

5. Melyik országban zajlott a II. világ-

háború során az úgynevezett Csiga-

offenzíva?

6. Milyen származású volt a híres né-

met karmester, Herbert von Karajan?

7. Melyik állat jelképe a kapolcsi Mû-

vészetek Völgyének?

8. Melyik ázsiai fôváros nevének a 

jelentése „vörös hôs”?

9. Melyik a legnagyobb testû antilop 

féle?

10. Ki volt Afrikában az  utolsó 

császár?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Jó reggelt, szomszéd! Milyen 

vörösek a szemei!
--- Jaj, ne is mondja, nem aludtam az 

éjjel egy percet sem. Valami szörnyen 
búgott a házban. Maga nem hallotta?

--- Én nem hallottam semmit, mert 
egész éjjel porszívóztam.

* * *
--- Hogy mondod másképpen: teve 

hátán öreg nô?
--- ???
--- Te vén banya!

* * *
A szabálytalanul közlekedô szôke nôt 

megállítja a rendôr, majd azt mondja 
neki:

--- Hölgyem, ezért a szabálytalan-
ságért 10.000 forint helyszíni bírságot 
kell fizetnie!

Mire a nô:
--- Huhh, úgy látszik szerencsés na-

pom van, tegnap ugyanezért még a 
jogosítványomat is elvették!

* * *
--- Gyerekek, ki tudna mondani egy 

példát a harmónikus házaséletre? --- 
kérdezi a tanárnô.

Móricka jelentkezik:
--- Az én nagyszüleim harmónikusan 

élnek. A nagypapa horkol, a nagymama 
meg süket.

* * *
Munkahelyi mese:
Ült a varjú az ágon, és nem csinált 

semmit. Arra ment a nyuszika és 
megkérdezte a varjútól:

--- Varjú koma, nem zavarna, ha én is 
leülnék ide az árnyékba, és egész nap 
semmit se csinálnék?

--- Engem ugyan nem. Ülj csak le és 
lazíts te is! --- mondta a varjú.

A nyuszika így is tett. Leült az 
árnyékba és nem csinált semmit egész 
nap.

Délután aztán arra járt a róka, meg-
látta a lazító nyuszit, és megette.

És a tanulság?
Ahhoz, hogy egész nap csak lazsál-

hass, nagyon magasan kell ülnöd...
* * *

Azt mondja az orvos a betegnek:
--- Két-három napig maradjon otthon, 

és pihenje ki magát.
--- Nem tehetem doktor úr.
--- De hát miért nem?
--- Mert otthon van az anyósom!

* * *
Az iskolaorvos kérdezi:
--- Hány órát alszol, Móricka?
--- Ötöt, hatot.
--- Az bizony kevés. És legalább nyu-

godtan alszol?
--- Sajnos, nem! Minden kicsengetés 

elôtt felébredek!
* * *

--- Képzeld, fél éve operáltak, és a 
sebész a gyomromban felejtett egy 
szivacsot!

--- Félelmetes! --- mondja a másik 
együttérzôen. --- És fáj?

Egyperces tudományTudja-e, milyen alma esett le, ami-
kor Newton felfedezte a gravitá-
ciót?
Sir Isaac Newton (1643-1723) an-

gol fizikus, a tudománytörténet egyik 
legkiemelkedôbb alakja, az újkori tu-
dományos forradalom fontos szerep-
lôje. Sok mindent köszönhetünk neki, 
így például ô alkotta meg többek kö-
zött a klasszikus mechanikát, lefek-
tette a spektroszkópia alapjait, felis-
merte a súlyos tömeg fogalmát, de ô 
konstruálta az elsô tükrös teleszkópot 
is. Legismertebb felfedezése azonban 
a gravitáció, a tömegvonzás törvénye.

Egy alma lehullása forradalmasítja a 
fizikát

Úgy tartja a legenda, hogy mikor 
Newton a kertjében üldögélt, és azon 
elmélkedett, vajon mi tartja a Holdat a 
Föld körüli pályán, egy alma hullott le 
a fáról, mire a fizikus azon kezdett 
gondolkodni, hogy miért mindig lefelé 
esik a gyümölcs a fáról, sohasem 
oldalra, vagy felfelé.

Úgy vélte, kell lennie egy olyan 
erônek, ami az almát lefelé húzza. És 
vajon ez az erô milyen messzire 
terjed? Akár a Holdig is?

Newton ekkor döbbent rá, hogy 
ugyanaz hatás húzza az almát a föld 
felé, mint ami a Holdat is a pályáján 
tartja.

Ekkor 1666-ot írtunk. Hosszú ideig 
nem tudta számításokkal igazolni 
hipotézisét, mert a számítás eredmé-
nye nem egyezett az elmélettel. Ennek 
az volt az oka, hogy ekkoriban még 
nem ismerték pontosan a Föld sugará-
nak hosszát, illetve a Föld-Hold távol-
ságot. Húsz évvel késôbb a Londoni 
Tudományos Társaság ülésén Newton 
részt vett egy elôadáson, amelybôl 
megtudta, hogy egy francia asztronó-
mus és földmérô, Jean-Félix Picard 
megmérte a Föld sugarát.

 Ennek ismeretében Newton már 
számításokkal is alá tudta támasztani, 
illetve képes volt bizonyítani elmélete 

nenként változó, és olyan tényezôktôl 
függ, mint az életkor, a nem, az anyag-
csere sebessége, és az egészségi álla-
pot. Ám a különbözô csoportokba tar-
tozó táplálékok helyes aránya a napi 
kalóriaszükséglettôl független. A több 
ezer kalóriát elégetô sportoló és a nap-
jait pihenéssel töltô nyugdíjas ener-
giaszükséglete teljesen különbözô, de 
ezen belül egészségük megôrzéséhez 
mindkettôjüknek ugyanolyan arány-
ban van szükségük a különbözô tápa-
nyagokra.

Az általános ajánlás szerint az egyén 
életéhez, munkájához alkalmazkodó 
energiaszükséglet 12%-át fehérjébôl, 
maximum 30%-át zsírból (ez az érték a 
szénhidrát javára legyen kevesebb), 
és 58%-át szénhidrátból fedezzük, 
ezenkívül változatos, gazdag nyersa-
nyagválasztékkal biztosítsuk a megfe-
lelô mennyiségû vitamint és ásványi 
anyagot.
Táplálékpiramis
Az egészséges étrend mindennapi 

összeállításához praktikus módszer a 
táplálékpiramis. Az élelmiszereket 
táplálkozás-élettani szempontból az 
angolok öt, az amerikaiak hat cso-
portra osztják. Az amerikai modell 
csak annyiban tér el az angoltól, hogy 
különválasztja a gyümölcsöket és a 
zöldségeket.
Élelmiszercsoportok:
• kenyér- és gabonafélék, beleértve a 

rizst és a burgonyát is (összetett szén-
hidrátok)

• zöldségfélék, melyek szinte minden 
étrendben kulcsszerepet játszanak a 
bennük lévô vitaminok, ásványi anya-
gok, rostok és szénhidrátok miatt

• gyümölcsök: friss, aszalt és kon-
zervgyümölcsök, kompótok és gyü-
mölcslevek

• hús, hal és húspótlók, például ke-
mény héjú gyümölcsök, hüvelyesek, 
tojás (fehérjék)

• tej és tejtermékek
• zsíros és cukrozott ételek (egyszerû 

szénhidrátok) ide tartoznak a vajak, 
margarinok, olajok, tejszín, burgonya-
szirom, sütemények, édességek, cukor 
stb.

A napi tápanyagszükségletet fedezô 
élelmiszerek a táplálékpiramisban el-
foglalt helyüknek megfelelô arányban 
szerepeljenek az étrendben. A kie-
gyensúlyozott étrend alkotórészei: 
összetett szénhidrát naponta hatszor, 
gyümölcs vagy zöldség naponta öt-
ször, tej vagy joghurt naponta kétszer, 
fehérje naponta kétszer és napi leg-
feljebb 15-25 g zsír, olaj.

Folytatjuk!

--- Azt nem mondanám, de azóta 
állandóan szomjas vagyok!

* * *
Lemegy a vendég a hotel recepciójára 

és így szól az angolul nem túl jól 
beszélô portáshoz:

--- Good morning! Please call me a 
taxi!

--- Oh, good morning mister Ataxi, 
how are you?

* * *
A családi fényképalbumban Móricka 

a szülei esküvôi képet nézegeti.
--- Anyu, miért voltál fehér ruhában?
--- Azért, mert a fehér az öröm és a 

boldogság színe.
--- Akkor már értem, hogy az apu 

miért van feketében!
* * *

A szentéletû apáca elmegy az or-
voshoz, mert nem tudja abbahagyni a 
csuklást. Néhány perc múlva sírva 
rohan ki a rendelôbôl. A nôvér bemegy 
és megkérdezi:

--- Mi történt, doktor úr?
--- Megvizsgáltam és közöltem vele, 

hogy gyereket vár, azért csuklik.
--- De hát ez lehetetlen!
--- Persze, hogy az. Viszont a csuklása 

elmúlt!
* * *

A 20 éve végzett közgazdász ellátogat 
egykori iskolájába, és egykori taná-
rával beszélgetve arra jön rá, hogy a 
vizsgakérdések ma is teljesen ugyan-
azok, mint 20 évvel azelôtt. Mikor 
megjegyzi a tanárnak, hogy úgy lát-
szik, a tudomány semmit sem változik, 
a tanára így felel:

--- Igen a kérdések teljesen ugyan-
azok, mint régen, de a válaszok már 
teljesen mások!

* * *
Egy férfi odamegy a boltban egy fia-

tal, csinos nôhöz:
--- Bocsánat, hölgyem. A feleségem 

itt van valahol az áruházban, de sehol 
sem találom. Beszélgetne velem pár 
percet?

--- Miért?
--- Mert ahányszor elkezdek társa-

logni egy fiatal nôvel, a feleségem pár 
percen belül mindig megjelenik.

* * *
--- Mi a faltörô kos rémálma?
--- ???
--- A fotocellás ajtó.

* * *
--- Hogy hívják a részeg fáraót?
--- ???
--- Rumszesz.

* * *
--- Ki az abszolút fafejû?
--- ???
--- Aki ha megvakarja a fejét, szálka 

megy a körme alá.
* * *

helyességét, az égitestek közti tömeg-
vonzásról.

Newton a legendás alma-történetet 
saját maga mesélte el két életrajzíró-
jának, William Stukeley-nek és 
John Conduitt-nak, melyet ôk hûen 
lejegyeztek.

„The notion of gravitation...was occa-
sion’d by the fall of an apple, as he sat 
in contemplate mood”, azaz „A gravitá-
ció gondolatát egy alma esése idézte 
elô, amikor ô ( ti.Newton, a szerk.) el-
mélkedve ült” --- írja William Stuke-
ley.
Kent virágának viharos története
A híres almafa --- amely a Kent 

virága nevet viseli --- még mindig ott 
áll a lincolnshire-i Woolsthorpe-by 
Colseworth -ban, Newton szülôvárosá-
ban, a híres tudós egykori lakhelyén, 
Woolsthorpe Manor-ban.

Becslések szerint mintegy 400 éve 
verhetett gyökeret.

Bár 1820-ban egy vihar kidöntötte, a 
gyökérzete teljes épségben megma-
radt és újra kihajtott. Ezt a tényt a 
korabeli feljegyzéseken kívül a dendo-
kronológiai (évgyûrûvizsgálati) kuta-
tások is megerôsítik. A kidôlt világhírû 
fából egyébként tubákosszelencét és 
más csecsebecséket készítettek egy-
kor a városka élelmes kézmûvesei.

Az öreg almafa  szemmel láthatóan 
jól érzi magát, mivel évrôl évre kivi-
rágzik és termést is hoz. A helyszín az 
ominózus eset óta kulturális zarán-
dokhely mind a mai napig.

Táplálékpiramis: a kiegyensúlyo-
zott étrend

Egészségünk alapja az étrendünk. 
Bizonyos táplálkozási szokásokkal 
sokféle betegséget okozhatunk, vagy 
éppen megelôzhetünk. A tudomány 
mai állása szerint ételeink akkor táplá-
lók és szolgálják egészségünk megôr-
zését --- s ha kell, segítenek a beteg-
ségek legyôzésében ----, ha 
összeállításukat a kiegyensúlyozottság 
jellemzi.

Az egészségünk és jó erônlétünk 
megôrzéséhez 13-féle vitaminra, 16-
féle ásványi anyagra, szénhidrátokra 
és fehérjékre, valamint zsírokra van 
szükségünk. Az ételféleségek tápa-
nyag-összetétele különbözô, és önma-
gában egyik sem tartalmazza kellô 
mennyiségben mindezeket az összete-
vôket, ezért a tápanyagok optimális 
beviteléhez változatosan, méghozzá a 
megfelelô arányokat betartva kell ét-
keznünk. Nincs “jó” vagy “rossz” étel, 
csak jó vagy rossz étrend.
Alapelvek
Az ember energiaszükséglete egyé-

Newton töpreng az almafa alatt   Forrás: Professor Buzzkill



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
06:50 Református magazin
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Három jármód 
Portugál dokumentumfilm-

sorozat   leghíresebb lovar-
dájába, az Alter Realba ka-
lauzolják el nézôiket. 
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Református riportok
10:30 Evangélikus riportok
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Ház a sziklák alatt 

(1958) Magyar játékfilm 
Szereplôk: Görbe János 
Psota Irén, Bara Margit Kós 
Ferenc betegen érkezik 
haza a szovjet hadifogság-
ból. Felesége meghalt, kis-
fiát pedig sógornôje, Tera 
neveli.  Kósról is ô gondos-
kodik, és miközben ápolja, 
beleszeret a férfibe, akit 
rokonai és ismerôsei nôsü-
lésre bíztatnak. Hamarosan 
feleségül is veszi a csodszép 
Zsuzsát. Az egyszobás kis 
ház azonban szûk a négy 
embernek, de Ferenc nem 
bírja elküldeni Terát
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Monostorapáti Vannak 

olyan helyek, amelyekre 
születésükkor kiborultak a 
természet szépségeinek bô-
ségkosarai. A Bakony, a 
Balaton-felvidék tanúhe-
gyei, a Káli-medence, a Ba-
laton csillogó víztükre, for-
rások, erdôk, tavak, rendkí-
vüli szépségû szôlôhegyek,    
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina

 16:05 Az én Afrikám - 
Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Maszájföld,Ol Doi-
nyo Lengai Afrika a fekete 
földrész, a harmadik világ, 
az élet bölcsôje. 
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011) 
Gyimes - A csángók 

patakországa A „Hazajáró” 
hétrôl-hétre bakancsot húz 
és nekiindul, hogy keresztül-
kasul bebarangolja a Kár-
pát-medence varázslatos 
tájait és megismerje hazánk 
természeti- és kulturális 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

Török Ádám és a Mini
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája
00:25 Tengerek világa 

(2010) A rozmár birodalma
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Szenes Iván írta
02:15 Ház a sziklák alatt 

(1958)  Magyar játékfilm 
04:05 Hogy volt?!

  Török Ádám és a Mini
 05:00 Híradó
 05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. május 18. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 22. hétfô Május 23. kedd Május 24.  szerda

Május 25.  csütörtök

Május 26. péntek Május 27.  szombat Május 28.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Gyimes - A csángók pata-

kországa Erdélyben, Felvi-
déken, Kárpátalján, Délvi-
déken, Muravidéken, Ôrvi-
déken és belsô-Magyaror-
szágon hol gyalog, hol 
szekérrel, kerékpárral vagy 
kenuval halad vándorútja 
során.
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Térkép
09:25 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:10 Isten kezében
Mi a bûn?
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Oktogon (1988)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Garas Dezsô , 

Harkányi Endre, Nagy 
Anna , Pápai Erika , Pásztor 
Erzsi, Rátonyi Róbert 
Koller Ibolya kisasszony 
viszonyt folytat Szigeti 
fogorvossal, akitôl teherbe 
esik és akirôl kiderül,hogy 
nôs. A szemközti házban 
lakik Erdôs fogtechnikus, 
aki évek óta szerelmes a 
lányba.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi  

16:05 Útravaló 
16:20 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát 
18:25 Hazajáró (2011)
Hargita - A székelyek szent 

hegye  A Kárpátok fenséges 
gerinceitôl, várromokon, 
apró fatemplomokon és 
véráztatta harcmezôkön át,   
19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 A L´art pour l´art 

társulat új mûsora (2011) 
Kamarakórus és a többiek
A 2011-ben 25 éves  Tár-

sulat régi fényében, új 
poénokkal, szeretetre méltó 
jelenetekkel szórakoztatja a 
nézôket.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
Karikó Sándor: 
00:25 Tengerek világa A 

trombitahal birodalma
A korallzátony színpompás 

világában a látszat leg-
többször csal. 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Oktogon (1988)

  Magyar tévéjáték
 03:45 Nyitott stúdió (1995) 
Gyimesi muzsika
04:05 POÉN PÉNTEK - A 

L´art pour l´art társulat új 
mûsora (2011)
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Számvetés - Pillanatképek 

a Hazajáró 2011-es vándor-
útjáról
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Magyar Krónika 
09:25 Médiaklikk
09:50 Útravaló 
10:05 Az én ’56-om (2016)
Dr. Nagy-Bozsoky József
10:10 Útmutató
10:35 Kereszt-Tények 
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Reformáció hétrôl 

hétre
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Nyitott ház (1981)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Barlai Imre , 

Benkô Gyula, Bojti Judit, 
Borbás Gabi, Dancsházi 
Hajnal, Dunai Tamás, Gálffi 
László, Horváth László, In-
ke László, Lamanda László, 
Makay Sándor, Egy jelleg-
zetesen sokszoros pesti 
társbérlet lakóinak min-
dennapjai, vágyai adják a 
hátteret egy különös nôalak 
köré. Anna igazi közösség-
teremtô, otthonos fényt su-
gárzó nô, aki egyszercsak 
rádöbben saját sorsának 
fájdalmára...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om (2016)
Kiss Imre
13:50 Az én ’56-om (2016)
Csics Gyula
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon
15:00 Rondó 
15:25 Kvartett
15:55 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Afrika fénylô hegye
16:20 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)
Kócs-Havas - Árva és Liptó 

határhegysége hol gyalog, 
hol szekérrel, kerékpárral 
19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
Vargáné Kiss Anna: Mi jár 

a kutyák fejében, miközben 
alszanak?
00:25 Tengerek világa 
A tengerlakók birodalma
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Nyitott ház (1981)

 Magyar tévéjáték
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:00 Hazajáró (2012)
Kócs-Havas - Árva és Liptó 

határhegysége
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében 
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 A csikós (1994) 
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Agárdy Gábor 

(Fôbíró), Barabás Kiss 
Zoltán (András), Barbinek 
Péter (Szirmai), Bede 
Fazekas Szabolcs (Alfréd), 
Benkóczy Zoltán (Kocsmá-
ros), Beregi Péter (Vámos), 
Béres Ilona (Karvalyné),  A 
Csikós a XIX. század kö-
zepére esô és a vármegye 
életét is bemutató bûnügyi 
történet. Szerelemféltésbôl 
és vagyonszerzésbôl elkö-
vetett gyilkosság
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:45 Esély
15:05 P’amende 
15:35 Öt kontinens
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Nyassza, Selous
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)
Kis-Fátra - A harmadik 

halom A Kárpátok fenséges 
gerinceitôl, várromokon, 
apró fatemplomokon és 
véráztatta harcmezôkön át, 
patinás városokig 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Virtuózok 2017Döntô
21:50 Van képünk hozzá - 

Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
(2012) Best of válogatás
22:45 Ridikül 
23:40 Kulturális Híradó 
00:10MindenkiAkadémiája
Farkas Elemér: Csoko-

ládétörténelem
00:40 Világörökség Portu-

gáliában Évora
Portugál dokumentumfilm-

sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 A csikós (1994)

 Magyar tévéfilm
A Csikós a XIX. század 

közepére esô és a vármegye 
életét is bemutató bûnügyi 
történet. Szerelemféltésbôl 
és vagyonszerzésbôl elkö-
vetett gyilkosság, amelyben 
a gyanú az ártatlan, sze-
relmes csikóslegényre s an-
nak jövendô apósára tere-
lôdik.  A fôbb szerepekben 
Gregor Bernadett, Barabás 
Kiss Zoltán, Juhász Jácint 
és Koncz Gábor látható.
04:05 Önök kérték

  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Kulturális Híradó
07:10 Hazajáró (2012) Kis-

Fátra - A harmadik halom
07:45 Magyarnóta-hang-

verseny (2003) Ez a föld a 
hazám... - Magyar 
szórakoztató mûsor
08:50 Német nyelvû hírek
09:00 Kínai nyelvû hírek
09:05 Orosz nyelvû hírek
09:20 Itthon vagy!
09:45 Hazajáró
10:15 Rúzs és selyem
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Kertes házak utcája 

(1962) Magyar játékfilm 
Szereplôk: Gábor Miklós 
(Palotás), Bara Margit 
(Anna), Pálos György (Máté 
János), Latinovits Zoltán 
(János), Schubert Éva 
Palotás mûszaki ellenôrként 
az országot járja. Egyhetes 
látogatásra érkezik a kis-
városba, ahol régi ismerô-
sével, Máté Józseffel talál-
kozik. Máté vezetôbeosz-
tásban dolgozik, büszke ar-
ra, amit elért, és kényezteti 
szép, fiatal feleségét, 
Pannit. Az asszony azonban 
már unja a babaházat
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Az elátkozott malom 

– Portréfilm Kemény Hen-
rik bábmûvészrôl
14:10 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
Vörösmarty Mihály
14:40 Hangvilla A mai 

„Hangszermagány”- soroza-
tunk különleges „kiadása”. 
15:15 Hogy volt?!

 Török Ádám és a Mini
16:10 Fibulák és fabulák - 

avagy leletek a régészetrôl   
17:20 Család-barát 
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2016) 
Feked Baranya megye 

gyöngyszeme
20:00 Mindenbôl egy van 

(2011)  1. Fura illatok, 2. 
Fiftinek segítség kell házas-
sága zátonyra futott. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó

  21:35 Fábry
22:55 Tóth János (2017)

7. rész Start az élet or-
szágútján! Magyar sitcom   
23:25 Opera Café

  23:55 Evangélium
  00:25 Három jármód 
Portugál dokumentumfilm-
sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
 01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal (2017)   
  Kolozsvár
02:30Virtuózok 2017 Döntô 
04:45„Lehettem volna...”-

Psota Irén arcai (2004)
Egy csodálatos életmû

  05:00 Híradó    
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép 
07:30 Gasztroangyal (2017)
Kolozsvár
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Kárpát expressz
09:15 Noé barátai 
09:45 Térkép
10:15 Angol nyelvû hírek
10:30 Virtuózok 2017
 Döntô
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat
14:20 Az én ’56-om (2016)
Kiss Imre
14:30 Az én ’56-om (2016)
Csics Gyula
14:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
15:10 Rúzs és selyem 
15:35 Önök kérték
16:35 Fibulák és fabulák - 

avagy leletek a régészetrôl 
A régészeti lelôhelyek ki-
fosztása jól menô üzletággá 
nôtte ki magát az elmúlt 
évtizedekben.
17:30 Család-barát 
19:00 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz 
„Tündöklô tükörkép” ( 

Sáfár Orsolya )  operaénekes  
20:00 Gasztroangyal (2017)
Kolozsvár Marcsi kideríti, 

milyen fogások voltak egy-
koron a nemesi családok 
kedvencei
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 NEMZETKÖZI 

GYERMEKNAP 2001 óta a 
mélyszegénységbe süllyedt 
mezôségi szórványma-
gyarság szolgálatában áll a 
Magyarfülpösön mûködô 
Szivárvány Ház. 
22:30 Az On The Spot 

bemutatja: Egy gádzsó 
utazása Romanisztánban 
(2015) Küzdelem
23:25 Hangvilla 
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    AHunyadiak
00:25 Mesterember

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

  01:30  Hogy volt?!
  Budapest Bábszínház
02:25 SZÖRÉNYI ÉVA 100 

 Pénz beszél (1940)  Magyar 
játékfilm Szereplôk: Csortos 
Gyula (Dárday Ottó), Dajka 
Margit (Julcsa),A gazdag 
Dárday Ottó feleségül veszi 
a cselédjét, Julcsát, és halá-
la után ráhagyja a vagyonát
03:50 P’amende

  A hit katonái
04:20 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:05 Hazajáró (2011)
Hargita - A székelyek szent 

hegye Túraútvonalunkmos-
tani állomásai: Zete-váraljai 
víztározó, Zete vára, Deság, 
Ivó, Madarasi Hargita, Ma-
darasi-Mene-dékház, Mádé-
falvi-Hargita, Csicsói-Har-
gita, Hargitafürdô, Kossuth-
szikla, Tolvajos-tetô.
07:35 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Nagyok
09:30 Esély 
09:55 Kék bolygó 
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:45 Új nemzedék
11:25 Angol nyelvû hírek
11:50 Utolsó padban (1974)
Magyar tévéfilm  Lakatos 

Kati, a cigány kislány falu-
ról a fôvárosba költözik és 
nagy izgalommal készül az 
iskolába. Felveszi a legszebb 
cigányos szoknyáját, majd 
mezítláb indul el. Györgyi 
néni, a tanítónô szívesen 
fogadja, de a gyerekek nem 
akarnak mellette ülni. Ezért 
az utolsó padba ül. A kislány 
attól fél, hogy kilökik ma-
guk közül. Önmagát is le 
kell gyôznie, mert benne is 
ellenérzések vannak a nem 
cigányok iránt.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû  magazin
15:30 Ecranul nostru 
Román nyelvû magazin
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Manyara, Meru
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011)
Számvetés - Pillanatképek   

19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
Kerpely Klára: „Európa 

Amazonasa”
00:25 Tengerek világa A 

barrakuda birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Utolsó padban (1974) 
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Imre Etelka 

(Lakatos Kati), Mitzi Ernô 
(Sanyó), Téry Sándor (Ru-
di), Zenthe Ferenc (Lakatos 
apuka), Varga Irén (Laki 
néni), kislány faluról a 
fôvárosba költözik és nagy 
izgalommal készül az 
iskolába.
03:20 Nyitott stúdió (1996)   

  Laokoon csoport
03:40 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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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

Szakképzett, tapasztalt és megbízható 
szakácsot keresünk az Árpád Otthonba.

Az önéletrajzot az 
arpad@arpadagedcare.com.au 

e-mail címre várjuk. Tel: (03) 9801 0855

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

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.

MAGYAR FESTMÉNYEK eladók. 

VENNÉK magyar, vagy európai 

ezüstöt – régi pénzt, karórát, zsebórát 

stb. Átveszem az Erzsébet utalványát 

is. Hívja bizalommal Ferit:

0417 113 387 – 9528 1483

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhu-
zatot legolcsóbban a készítônél szerezheti 
be. Régi paplanját, párnáját kívánsága 
szerint újjáalakítjuk. Nagy választék im-
portált selyembrokát, damaszt, argin, 
polieszter és cotton anyagokban. Abro-
szok, törülközôk raktáron. SCHWARCZ 
PAPLAN, 458 Glenhuntly Rd., Elstern-
wick. Tel.: 9523-6616 (Melb.) 


