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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Eerôsek az amerikai-

magyar gazdasági kapcsolatok
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az Eric 

Stewart elnök által vezetett Amerikai-Magyar Üzleti Tanács (angol rövidítéssel 
USHBC) küldöttségét. A miniszter a találkozót követôen elmondta: a magyar 
gazdagság fejlôdésében továbbra is jelentôs szerepet játszanak az Amerikai 
Egyesült Államokkal való gazdasági kapcsolatok, amelyek még sosem voltak 
ilyen erôsek --- közölte a szaktárca az MTI-vel.

Varga Mihály a közlemény szerint tájékoztatta az üzleti delegációt arról, 
hogy Magyarország elkötelezett az erôs kétoldalú kereskedelmi kapcsolat mel-
lett az Amerikai Egyesült Államokkal, ezért nagy hangsúlyt fektet a kölcsönösen 
kedvezô lehetôségek feltárására. Az 50 legnagyobb amerikai multinacionális 
vállalatból 40 jelen van Magyarországon, a kormány a stratégiai együttmûködési 
megállapodások közül a legtöbbet amerikai cégekkel kötötte. Amerika Magyar-
ország Európán kívüli elsô exportpartnere és a második legnagyobb magyaror-
szági befektetô. Az amerikai vállalatok több mint 18 milliárd dollárt fektettek 
be Magyarországon, és több mint 93 ezer embert foglalkoztatnak.

Kitért arra is, hogy a befektetôbarát intézkedéseknek köszönhetôen jelentô-
sen nôtt az ország tôkevonzó képessége, a társasági nyereségadó 9 százalékra 
csökkent, ami a legalacsonyabb Európában. A kormányzat az üzleti környezet 
javítása érdekében jelentôs könnyítéseket hajt végre az adózás területén, ami 
tovább javítja a vállalatok és az adóhatóság kapcsolatát.

Varga Mihály a magyar gazdaság helyzetérôl szólva közölte: 2013-ban meg-
kezdôdött az elmozdulás egy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb növekedési 
szerkezet irányába. A kedvezô trendet az aktuális növekedési adatok is alátá-
masztják, 2017 elsô negyedévében 4,2 százalékkal, három éve nem látott 
mértékben bôvült a magyar gazdaság, és a következô években is 4 százalék 
körüli növekedéssel számolnak --- mondta a tárcavezetô.

Az USHBC Budapest Business Mission-t június 27-én és 28-án második 
alkalommal rendezik meg, a Amerikai-Magyar Üzleti Tanács célja a magyar 
kormány és az amerikai üzleti közösség közötti aktívabb párbeszéd elôsegítése 
- ismerteti közleményében a tárca.

Justitia Regnorum Fundamentum díj
Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke, Szarka László 

történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
munkatársa és Lukács András, a Levegô Munkacsoport elnöke kapta idén 
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Július 17-én Endre, Elek névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ajándék, 
Alexia, Bánk, Celina, Cettina, Cirill, 
Donáta, Dzsesszika, Kirill, Leó, Leon, 
Lionel, Lotti, Magdaléna, Magdó, Mag-
dolna, Marcellina, Mária, Marléne, 
Ond, Róbert, Robertó, Robin, Robin-
zon, Ruszalka, Ruszlán, Ruszlána, Sa-
rolta, Szabolcs, Szalárd, Szegf, Szólát, 
Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoár-
da, Zobor, Zuárd
Július 18-án Frigyes névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arnó, Ar-

nold, Arnolda, Arnót, Arnwald, Frede-
rik, Hedda, Hédi, Hedvig, Jusztián, 
Jusztin, Kámea, Kamill, Kamilla, Ka-
milló, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mil-
li, Milton, Mirkó, Szemôke, Zomilla 
névnapja van.
Július 19-én Emília névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtonka, 

Alfréd, Alfréda, Ambos, Ambró, Amb-
róz, Ambrus, Aranka, Arany, Arina, 
Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, 
Emili, Eperke, Esztellia, Eszténa, Gol-
da, Goldi, Goldina, Gyémánt, Morella, 
Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stel-
la, Szederke, Varsány, Versény, Vince 
névnapja van.
Július 20-án Illés névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aurél, 

Eliána, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Folkus, 
Jeromos, Margarét, Margaréta, Mar-
garita, Margit, Marinella, Marinetta, 
Szoraja névnapja van.
Július 21-én Dániel, Daniella név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Angéla, 

Angelina, Dalida, Dana, Daniéla, Dani-
la, Daniló, Dános, Danuta, Darrell, 
Deniel, Dzsulietta, Elina, Enzó, Helén, 
Ilma, Ilona, Júlia, Julietta, Julilla, Ju-
litta, Léna, Lôrinc, Zsüliett névnapja 
van.
Július 22-én Magddolna névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Léna, 

Lenke, Levendula, Lipót, Magda, Mag-
daléna, Magdó, Magdolna, Manda, 
Mária, Marica, Marléne, Médi, Platon, 
Verbéna, Veréna, Verita névnapja 
van.
Július 23-án Lenke névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apollinár, 

Apollinária, Birgit, Laborc, Polina, Pol-
la, Rázsoly, Rázsony, Romola, Ronalda 
névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. július 6-án

1 AUD = 206.41 Ft

Vörösiszap: 70 milliót ad a 
kormány vagyoni károk 

megtérítésére
Döntött a kormány a vörösiszap-károsult emberek jogerôs vagyoni kárának 

megtérítésérôl, amelynek összege mintegy hetvenmillió forint --- jelentette be 
Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelôs államtitká-
ra Devecserben.

Kovács Zoltán elmondta: a döntésre azért volt szükség, hogy azok, akik joge-
rôsen pert nyertek a felszámolás alatt álló Magyar Alumínium Termelô és Ke-
reskedelmi (Mal) Zrt. ellen, biztosan hozzájussanak a kártalanítás tôkeössze-
géhez. A kormányzat által vállalt, a vagyoni károk megtérítésére vonatkozó 
állami segítségnyújtás „több mint tíz családot érint”.

A közelmúltban egyébként csaknem 280 millió forint kártérítés kifizetésérôl 
döntött a kormány. Ezt a pénzt azok kapják, akik a vörösiszap-katasztrófa által 
okozott haláleset vagy tartós, maradandó sérülések miatt nyertek pert a Mal 
ellen.

Így már csaknem 350 millió forint segítséget nyújt az állam a felszámolás 
alatt álló céggel szemben fennálló jogerôs peres követelések kifizetésében.Ko-
vács arról is beszélt, hogy a nem vagyoni kár megtérítésére vonatkozó kérel-
meket az érintettek a Devecseri Járási Hivatalban nyújthatják be a jogerôs 
ítélet birtokában, a helyszínen kapott formanyomtatványon.A Mal Zrt. Ajka 
melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlô vörösiszap három települést 
öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében 
tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lak-
hatatlanná vált.

ÚJ HÍD ÉPÜL BUDAPESTEN
Új híd épül a fôvárosban, amelynek révén közvetlen közúti kapcsolat jön 

létre Dél-Budapesten; a létesítmény Észak-Csepelen keresztül köti össze a 
Galvani út vonalában Dél-Budát, az M1/M7 bevezetô szakaszát Dél Pesttel, a 
Jászberényi útig – tájékoztatta a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
(KKBK) Nonprofit Zrt. az MTI-t.

A kétszer 3 sávos új Duna-híd nemzetközi, meghívásos tervpályázata meg-
jelent, erre 17 magyar és külföldi tervezôiroda jelentkezett; az elôminôsítést 
követôen pedig még 5 pályázó adhatja be tenderét. A jövô évben dôl el, hogy 
mely tervek alapján készülhet el a híd.

Az átkelô kiépülésével naponta 42 000 gépjármûvel csökken a belvárosi 
hidak, illetve napi 8 ezer autóval az Üllôi út forgalma –-- tartalmazza a közle-
mény. Ugyanakkor a híd nyomvonalának meghosszabbításával egy új fôvárosi, 
déli körgyûrû alakulhat ki, közvetlen összeköttetést teremtve Újbuda és Csepel, 
Ferencváros, valamint Kispest és Kôbánya között.

Emlékeztetnek: Budapest új Duna-hídjának –-- korábbi nevén Galvani-híd -– 
megépítésérôl 1994-ben döntött az akkori Fôvárosi Közgyûlés, ám a megvalósí-
tásra azóta sem került sor.

Miközben a belvárosi szakaszon, megközelítôleg, kilométerenként található 
átkelési lehetôség, a Dunának ezen a déli szakaszán 15 kilométeren keresztül 
nem található híd. Sôt, Csepel és Budapest 1950 január 1-jei egyesülése óta -– 
azaz immár közel 70 éve –-- nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés 
a budai kerületek és a XXI. kerület, vagyis Csepel között.

A tervpályázatra magyar szakemberek mellett, a többi között a nijmegeni 

(Hollandia) De Oversteek hidat jegyzô belga Laurent Ney vagy a városikonná 

vált hídjairól híres holland sztárépítész, Ben van Berkel, továbbá a Pritzker-
díjas amerikai Richard Meier is jelentkezett. A meghívottak között szerepel 

még Franciaország egyik legdinamikusabban fejlôdô építészirodája, az Explo-

rations Architecture, továbbá a Belgrád új jelképét, az Ada-hidat tervezô szlo-

vén Arhitektura és a Linz új Duna-hídját tervezô mérnök-építész, Marc 
Mimram is –-- sorolják.

A nyertes pályamû kiválasztásáról neves magyar és külföldi szakemberekbôl 

álló tervzsûri dönt. A zsûri elnöke Fürjes Balázs, egyes budapesti beruházásokért 

felelôs kormánybiztos, társelnöke Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnök 

Kamara korábbi elnöke. A tagok között szerepel Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt 

Ferenc-, és Prima Primissima-díjas opera-énekesnô, Eszenyi Enikô, Kossuth-, 

és Jászai Mari-díjas színésznô, a Vígszínház igazgatója, Fekete György, a Ma-

gyar Mûvészeti Akadémia elnöke, Schneller István urbanista, Budapest koráb-

bi fôépítésze, valamint a híres francia hídtervezô, Michel Virlogeux –-- közölte 

a KKBK.



az ombudsman elismerését, a Justitia Regnorum Fundamentum díjat.
A 2007-ben létrehozott és minden esztendôben az ombudsmani hivatal létre-

jöttének évfordulóján adományozott Justitia Regnorum Fundamentum díjjal a 
kiemelkedô emberi helytállást, a szakmai tevékenységet vagy életutat ismerik 
el. Azok kapják, akik az alapvetô jogok terén kivételesen magas színvonalú, 
példaértékû eredményt értek el, vagy jelentôsen hozzájárultak ilyen eredmény 
eléréséhez. Az elismerés odaítélésérôl az alapvetô jogok biztosa dönt, részben a 
nemzetiségek jogainak és a jövô nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
helyettesei javaslatára.

Böjte Csaba, az idei egyik díjazott úgy nyilatkozott, úgy érzi, nem neki ítélték 
a díjat, hanem a társadalom legsebezhetôbb részének, akiket ô képvisel. --– 
Mindig örülök, ha nemcsak a szépek, okosak, gazdagok vannak fókuszban, 
hanem a társadalom perifériáján élô, ám ugyanolyan értékes emberek is -– 
mondta. Az alapítvány vezetôje hangsúlyozta, mindig a legkisebbek mellé 
próbált állni, akik máshonnan nem kapnak jogi, anyagi, lelki segítséget. --– Egy 
ferences szerzetes a legkisebbek kisebb testvére –-- tette hozzá. Munkájában az 
motiválja, hogy csodálhatja Isten remekmûvét, az embert. Csaba testvér 
szerint a legérdekesebb dolog, amikor felszínre hozhatjuk valakibôl a rejtett 
kincseket, kibontakoztathatjuk ôt. –-- Isten nem teremt selejtet –-- vallja, és 
büszkén meséli, hogy az alapítvány által mûködtetett otthonban lakó gyerekek 
közül idén a tanév végén többen is osztályelsôk lettek.

Lukács András, a Levegô Munkacsoport elnöke azt emelte ki, hogy az 
elismerés nemcsak neki szól, hanem azoknak is, akik segítették társadalmi 
szervezetüknek azt a törekvését, hogy mindenki egészséges környezetben 
éljen. –-- A díj megerôsít abban, hogy helyes, amit teszünk, és reményt ad arra, 
hogy még többen fogják óvni a környezetünket –-- fogalmazott. Az elnök kie-
melte, mindig is határozottan és szakmailag megalapozottan léptek fel környe-
zetünk megóvása, javítása érdekében, annak ellenére, hogy gyakran náluk 
sokkal hatalmasabb erôkkel álltak szemben. Ez sokszor egy-egy súlyosan 
környezetkárosító, illetve nemzetgazdasági szempontból káros intézkedés 
mögötti korrupció elleni harcot is jelentett. Példaként a 4-es metró építkezését 
hozta fel, ahol már a kezdetben felhívták a figyelmet arra, hogy az adott köz-
lekedési problémát buszsávokkal is jól meg lehet oldani, azonban egyes politi-
kusok mégis a tízezerszer drágább beruházást választották, és amint nemrég 
nyilvánosságra került, a ráköltött 452 milliárd forint harmadát ellopták –-- 
emlékeztetett.

Felvidéki származása, kisebbségi élettapasztalatai okán magánemberként is 
elkötelezett a nemzetiségek ügye mellett Szarka László történész, a díj idei har-
madik kitüntetettje. Érdeklôdése homlokterében a XIX–XX. századi magyar 
nemzetiségi politika, a XX. századi magyar kisebbségtörténet áll. Glatz Ferenc 
akadémiai elnöksége idején ô alapította és vezette tíz éven át az MTA Kisebb-
ségkutató Intézetet. Korábban a Századvég Politikai Iskolában, az Eszterházy 
Károly Fôiskolán, jelenleg pedig a komáromi Selye János Egyetemen oktat 
nemzetiségtörténeti és kisebbségpolitikai tantárgyakat. Úgy véli, az utóbbi ne-
gyedszázadban térségünkben számos pozitív változás történt, ami a kisebbségek 
helyzetét illeti. Ennek ellenére rengeteg a tennivaló a kisebbségi önkormány-
zatiság kiépítésében, de még a nyelvi jogok terén is komoly hiányok vannak. 
Ugyanakkor szerinte érezhetô, hogy az asszimilációs malmok is ôrölnek. Az 
erdélyi, a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai magyarság esetében pedig a 
migrációs veszteségek is éreztetik hatásukat. A tizenhárom hazai kisebbség is 
folyamatosan küszködik azzal, hogy a kétnyelvûség mellett ne csak megôrizze, 
de fejleszteni is tudja anyanyelvi kultúráját, hogy az ne egy folklorizált, hanem 
valódi, élô és a fiatalok számára is vonzó kultúra legyen.

Évi 300 milliárdot remélnek a Duna 
hajózhatóságának javításától

A Dunán évtizedek óta elmaradó fenntartási-karbantartási munkák követ-
keztében mára 250 alá csökkent a hajózható napok száma, és évente mintegy 
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HÍREK
300 milliárd forintos kár éri a gazdaságot. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô 
Zrt. pályázatot írt ki a hajózhatóság javítására --- írta számában a Világgaz-
daság.

Kritikus szintre csökkent a Duna hajózhatósága, ezért az állam uniós pénzbôl 
újra tervet készíttet a belvízi út fejlesztésére ---- írták.

A felhívás szerint a pályázóknak a Duna Szob és a déli országhatár közötti 
szakaszára kell tenderterveket készíteniük.

A felmérések szerint 31 helyszínen, mintegy 52 kilométeren kell a hajózha-
tóság javítása érdekében beavatkozni a vízgazdálkodás, a környezet- és termé-
szetvédelem követelményeit is kielégítô módon.

Elsöprô többség
A nemzeti konzultáció mind a hat kérdésében elsöprô többség, 99 százalék 

erôsítette meg a kormány álláspontját, amelynek lényege az ország szuvereni-
tásának védelme –-- közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti állam-
titkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Dömötör Csaba kifejtette: lezárult a részvételi rekordot hozó kérdôívek 
feldolgozása, és teljes az egyetértés abban, hogy Brüsszel nem vehet el straté-
giai jelentôségû jogköröket Magyarországtól. Saját kezünkben kell tartani az 
adók, a bérek és az energiaárak meghatározását, továbbra is minden eszközzel 
fel kell lépni az illegális bevándorlás ellen, és átláthatóbbá kell tenni a külföldrôl 
pénzelt aktivista csoportok mûködését –-- sorolta az államtitkár.

Dömötör Csaba értékelése szerint számos európai országban vitatéma, hogy 
hol húzódjanak a határok az uniós és a nemzetállami jogkörök között. A május 
31-én lezárult konzultáció az Európai Unió jövôjérôl folytatott vita részének 
tekinthetô –-- fûzte hozzá, jelezve: Magyarország olyan erôs Európát 
szeretne, amely tiszteletben tartja a nemzetállamokat, és épít is azokra.

A határidôig 1 millió 680 ezer 933-an vettek részt a konzultációban – 
ismertette, összehasonlításként hozva, hogy ez 400 ezerrel több, mint ahányan 
2014-ben a baloldalra, és 700 ezerrel több, mint ahányan a Jobbikra szavaztak.

Elmondta azt is, hogy a feladási határidôt követôen beérkezett 7100 ív 
válaszait is figyelembe vette a kormány.

Az államtitkár tudatta azt is: elhúzódó vitákra számítanak a konzultáció té-
máiban; a bevándorlásra vonatkozóan például tartja magát a kvótaterv, és 
heves politikai támadások érik a magyar határzárat.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormányt jelentôs társadalmi támogatottság 
erôsíti majd álláspontjában.

Az egyes kérdésekre vonatkozó részletes eredményeket a kormányzat hon-
lapján is közzétették. Dömötör Csaba kérdésre elmondta, hogy a konzultáció 
költségeit még összesítik, azt késôbb hozzák nyilvánosságra.

Megkérdezték arról is, hogy sajtóhírek szerint fideszes érintettségû családok 
100 milliós uniós támogatást kaptak. Azt felelte: a források megállapodás alap-
ján, a piacnyitás miatti kompenzációként érkeznek Magyarországra, az agrár-
támogatási programban pedig közel 10 ezer kis családi gazdaság kap támoga-
tást.

Ez nem egyes embereknek jár, hanem automatikusan, földterület alapján, 
emellett vannak nyilvános pályázatok is, mindenki élhet ezekkel a lehetôségek-
kel –-- jelentette ki, hozzátéve: nem tudja megmondani, hány MSZP-s, fideszes 
van az érintettek között.

Az államtitkár arra a kérdésre, miszerint a Magyarországon is jelenlévô 
Takata autóalkatrész-beszállító cég csôdvédelmet kér Japánban, azt válaszolta: 
a kormány minden stratégiai partnerének a döntéseit figyelemmel kíséri, eb-
ben az esetben is így van ez, a Külgazdasági és Külügyminisztérium az illetékes 
a kérdésben.
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KÉSZÍTIK ELÔ 
A TEREPET

Egyelôre önkénteseket keresnek, 
persze külföldi támogatással.

Amerikai és lengyel (Gay, Lesbian 
and Straight Education Network és 
Kampania Przeciw Homofobii) „szu-
pergender” szervezetek milliós támo-
gatásával önkénteseket toboroz a Hát-
tér társaság a köznevelésben tanuló 
fiatalok iskolai LMBTQI tapasztalata-
inak felmérésére.

A cél, bevinni az LMBTQI témát a 
közintézményekbe. Meg szeretnék 
gyôzni a pedagógusokat, iskolaveze-
tôket, döntéshozókat, hogy szükséges 
célzottan foglalkozni az LMBTQI em-
bereket érô iskolai zaklatás, a homofób 
és transzfób iskolai légkör problémájá-
val. Valóban, ennél komlyabb dolgok-
kal nem is biztos, hogy kellene foglal-
kozniuk pedagógusainknak és 
iskoláink vezetôinek. Talán „Pride” na-
pokat, esetleg heteket is kellene szer-
vezni?

Magyar Bálint biztos segédkezne eb-
ben…

(Magyar Idôk)

FOKOZÓDIK A 
KERESZTÉNYSÉG 

ÜLDÖZÉSE A 
LIBERÁLIS 

MINTAÁLLAMBAN
A svéd hatóságok megtiltották, hogy 

a gyermekek asztali áldást mondjanak, 
és a Bibliáról tanuljanak egy svédor-
szági óvodában, mert szerintük az sér-
ti az oktatási törvényt –- írja brit Heat 
Street hírlap alapján a hirado.hu.

A 2010-ben elfogadott oktatási tör-
vény tiltja, hogy oktatási intézmények-
ben a tanítás vallási elemeket tartal-
mazzon. A törvény betartását tanügyi 
ellenôrök felügyelik, akik most már a 
tanórákon kívüli idôt is figyelik. Leg-
utóbb az egyik vidéki óvodában tiltot-
ták meg az ebéd elôtti imádságot. A 
tanügyi ellenôrök ezért –--, hogy biz-
tosra menjenek – egyszerûen betiltot-
ták az az “Ámen” szó használatát az 
óvoda falain belül.

Ez nem az elsô eset, hogy a keresztény 
tradíciókat támadják Svédországban. 
Másfél éve egy stockholmi templomról 
akarták leszedni az összes keresztet és 
Mekka irányába fordítani, tavaly kará-
csonykor pedig az önkormányzati vil-
lanypóznák karácsonyi díszkivilágí-
tását tiltották be. A kezdeményezôk 
szerint ugyanis a keresztény jelképek 
rossz érzést keltenek a muszlim be-
vándorlókban, akik így nem érzik ma-
gukat otthon Svédországban.

(Magyar Idôk)

MIGRÁNSVESZÉLY 
SZABADKÁN

„A Vajdasági Magyar Szövetség sza-
badkai városi szervezete és frakciója 
deklarációt terjeszt a szabadkai városi 
képviselô-testület elé, amelyben arra 
kéri a szerb kormányt, hogy fontolja 
meg a Norvég Királysággal megkötött 
befogadó központ létesítésérôl szóló 
szerzôdését, ne építsen új lakásokat az 
itt tartózkodó migránscsaládok részé-
re és a meglévô központot is számolják 
fel.”

Fogalmazzunk magyarul. Ha a Szerb 
kormány nem lép az ügyben, Magyar-
ország határától kevesebb mint 10 
kilométerre a Norvég Királyság pén-
zébôl a meglévô mellett további, az EU 
területére való (illegális) bejutást is 
segítô központ létesülhet.

(Magyar Idôk)

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!
302 - 306 Waverley Rd. East Malvern   VIC  3145

Tel.: (03) 9534-0901, Fax: (03) 9534-8679
Website: www.aclandtravel.com.au

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com



(Folytatás az 1. oldalról.)
zérus tranzakciós költségek esetén 

vezetnek optimális megoldásra, a va-
lóságban azonban a tranzakciós költ-
ségek óriásiak, és akkor lennének 
zérusra csökkenthetŒk, ha nem lenne 
reklám, továbbá nem lenne állam, 
törvény, bíróság, szerzŒdés, ügyvéd 
és így tovább. Akerlof (1970), Spence 
(1973, 1974) és a már említett Stiglitz 
azért kaptak Nobel-díjat, mert bebizo-
nyították, hogy a piacok csak szim-
metrikus információ esetén vezetnek 
optimális megoldásra, az információ 
azonban mindig és szükségképpen 
aszimmetrikus. Sokkal jobban ért az 
autóhoz az autógyár, mint az autóvá-
sárló, és a valutaárfolyamokhoz a 
bank, mint a lakáshitel-felvevŒ, amint 
ebbŒl éppen most származott évek 
óta tartó és mindmáig lezáratlan or-
szágos botrány. Végül, ami szerintem 
a legfontosabb, a már említett és 
ugyancsak Nobel-díjas North (2005) 
azt mutatja be, hogy nem ergodikus 
világban élünk, amelyben elŒre nem 
látható és kritikus fontosságú esemé-
nyek sora következik be. Olyasmit 
találnak fel, mint a gŒzgép, a vasút, a 
robbanómotor, az autó és a repülŒgép, 
valamint a számítástechnika és a sze-
mélyi számítógép; mi több, még olyat 
is, mint a kommunizmus, a nácizmus 
és a két világháború. Ennek folytán 
még elvben sincs egyensúlyi helyzet 
és optimum, vagy ha van, akkor ez 
napról-napra eltolódik, és a változó-
hoz, a megfoghatatlanhoz és a csak a 
fantáziánkban vagy még ott sem léte-
zŒhöz kell alkalmazkodunk.    s

Ilyen körülmények között annak 
erŒltetése, amirŒl nem bizonyított, 
hogy helyes, sŒt amirŒl bizonyított, 
hogy megalapozatlan feltevéseken 
alapul és ellentétes a korszerû tudo-
mány tanításaival, szinte szükségkép-
pen kontraproduktív. Ennek folytán 
az integráció kimélyítésének erŒlte-
tése, az Európai Birodalom útja azt is 
veszélyeztetheti, ami elérhetŒ és he-
lyes. Ezt nagyon jól mutatják a mind 
a Maastricht körüli, mind a Maas-
tricht utáni események, és mindenek-
elŒtt az euró válsága. Ez természete-
sen külön téma, amiel másutt szeret-
nék alaposabban foglalkozni, és amire 
itt csak utalhatok. 

Feldstein (1997) nehezen cáfolható 
elemzése szerint az euró politikai 
meggondolásokból, a kimélyítés el-
mozdítása céljából vállalt gazdasági 
tehertétel (liability). Norvégia kétsze-
ri népszavazással is kimaradt az Uni-
óból, Dánia csatlakozását csak hosz-
szas harc után és számos engedmény 
árán lehetett valósággal kikénysze-
ríteni, a svédek közel kétharmados 
többséggel utasították el az eurót, és 
kimaradt az euróból Nagy-Britannia 
is. Ezt tették azok, akiknek volt vá-
lasztási lehetŒségük, és nem tartoztak 
az eleve elkötelezett alapítók közé. 

A mediterrán és a kelet-európai 
országok viszont szinte úgy verseng-
tek az euróövezetbe való bebocsátás-
ért, mint kisgyerekek a tanító néni 
piros pontjaiért: azért, mert ezt való-
sággal teljes jogú tagságuk és ezzel 
egyenrangúságuk és így felnŒtt vol-
tuk bizonyítékának tekintették. Ennek 
érdekében hajlandók voltak még ko-
moly gazdasági áldozatokra, restrik-
cióra, tehát olyannyira óhajtott reális 
felzárkózásuk lassítására is. Mára ez 
a lelkesedésük lelohadt, de lelohadt a 
kezdeményezŒk lelkesedése is, akik 
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semmit sem óhajtanak kevésbé, mint 
az euróövezethez még nem csatlako-
zott szegényebb országok gyors csat-
lakozását. Ezért az euró mára már 
nemcsak gazdasági, hanem politikai 
tehertétellé vált, a felzárkózni akaró 
szegényebb európai országok ma már 
felzárkózásuk akadályát, a rájuk kény-
szerített restrikció forrását látják ben-
ne, és még csak nem is alaptalanul. 
Az euró és válsága tehát kezdi ve-
szélyeztetni az Unió legpozitívabb 
vívmányait vagy akár létét is, a kimé-
lyítés folytatását pedig egyértelmûen 
akadályozza. Az integrációra is igaz 
az, ami sok minden másra: a keve-
sebb több lenne.

Az euró vitathatatlan válsága na-
gyon jól mutatja, hogy itt alapvetŒ 
hiba történt: az euró létrehozói meg-
sértették a gazdaságpolitika egysé-
gének elvét. A gazdaságpolitikának 
szükségképpen egységesnek kell len-
nie, célja a mára már egységes felfo-
gás szerint nem lehet más, mint a 
közjólét szolgálata. Aki ezt tagadja, 
olyan tényekkel kerül ellentétbe, 
hogy a politikusokat elsŒsorban az 
általuk vitt gazdaságpolitika sikeré-
nek vagy sikertelenségének függvé-
nyében választják vagy nem választ-
ják újra. Ezt a gazdaságpolitikai célt 
szolgálja a monetáris, a valutáris és a 
fiskális politika, valamint a gazdaság-
politika számos más eleme. Az euró 
létrehozásával a monetáris politikát 
kivették a tagállamok hatáskörébŒl, a 
valutáris politikát pedig – az euró 
létrehozóiak elképzelései szerint egy-
szer s mindenkorra – meg is szüntet-
ték, bevezetve az egységes valutát, és 
ezzel mindörökre rögzítve a tagálla-
mok valutái közti értékarányt. 

A fiskális politika és sok minden 
más gazdaságpolitikai eszköz ugyan-
akkor a tagállamok hatáskörében ma-
radt. Ennek egyértelmûen elŒre lát-
ható következménye lett az, hogy 
mind az Unió, mind az egyes tagál-
lamok képtelenné váltak hatékony 
gazdaságpolitika vitelére, az unió 
azért, mert nem tartozik rá a fiskális, 
és a tagállamok pedig azért, mert 
nem tartozik rájuk a monetáris és 
valutáris politika. Az események arra 
utalnak, hogy helyre kell állítani a 
szükségképpen helyreállítandót: a 
gazdaságpolitikának és eszközeinek 
egységét.

Ezzel azonban ott vagyunk a köz-
ponti kérdésnél: ki legyen felelŒs az 
újra egységes gazdaságpolitikáért, ki 
legyen ennek alanya? Az eurokraták 
válasza egyértelmû: ha meg akarjuk 
menteni az eurót, amely cél minden-
nél elbbre való, és különösképpen 
elŒbbre való a tagállamok és polgá-
raik jóléténél, akkor az Unió, az eu-
rokraták hatáskörébe kell vonni a 
fiskális politikát is. Mi több, megje-
lent már az az érvelés is, hogy ha 
meg akarjuk menteni az eurót, akkor 
el kell jutnunk az elkerülhetetlen záró 
lépéshez: a teljes politikai unióhoz, 
vagyis Európa mint Európa megszün-
tetéséhez. Ezek a javaslatok azonban 
nyilván megvalósíthatatlanok. A nettó 
befizetŒk a mostani nettó befizetést is 
sokallják, és ennek nagyságrendnyi-
vel való megnövelése – ami szükséges 
velejárója lenne a fiskális politika 
uniós hatáskörbe vonásának – még 
csak föl sem vethetŒ. Avagy képzel-
jünk el olyan helyzetet, hogy a horvát 
adófizetŒk fedezik a szerbek költség-
vetési hiányát vagy viszont. Ennek 

Nemzetek Európája vagy Európai Birodalom?
megfelelŒjét már láttuk: a szlovének 
fedezték Koszovó hiányát, és láttuk 
ennek következményét is. Az egysé-
ges gazdaságpolitika alanya tehát 
csak a nemzetállam lehet, amely már 
most is egyedül felelŒs saját jólétéért 
és felemelkedésért, és ezzel itt va-
gyunk a Nemzetek Európájánál, mint 
elkerülhetetlen szükségszerûségnél.

Mi lehet ilyen körülmények között 
az Unió feladata? Egyrészt annak 
egységesítése, ami egységesíthetŒ, és 
amiben a nemzetállamok egyetérte-
nek. Ez az egyetértés alapvetŒ fontos-
ságú: mi sem lenne logikusabb, mint 
a méterrendszer általános bevezetése, 
de az angolokat aligha lehet lebeszélni 
a hüvelykrŒl, és különösképpen a 
pintrŒl. Másrészt és még inkább az 
Unió feladata lenne a demokrácia 
elveinek és az emberi jogok sérthetet-
lenségének szolgálata, de a paterna-
lizmus elkerülésével. Harmadrészt, 
ami a mindennapos gyakorlatban ta-
lán a legfontosabb, az Unió talán 
legfontosabb feladata a korrekt jó-
szomszédi magatartás követelmé-
nyeinek érvényesítése lenne. Minden 
nemzet és minden ország jogosult és 
egyben köteles saját jólétének és föl-
emelkedésének elŒmozdítására, ámde 
csak úgy, hogy ezzel ne sértse, vagy 
legalábbis ne sértse lényegesen, ész-
revehetŒ módon és mértékben más 
országok, különösképpen más európai 
országok, és elsŒsorban közvetlen 
szomszédai érdekeit. A játékszabá-
lyok megfogalmazása, elfogadtatása 
és betartatása a legfontosabb és a 
legtöbb, amit az Unió megtehet. Meg-
tehet mást is, de egynek a megtételé-
re képtelen, és erre nem is vállalko-
zott sohasem: nem vállalhatja át a 
felelŒsséget a nemzetállamoktól saját 
jólétük és fölemelkedésük szolgá-
latáért, és ezért meg kell hagynia a 
tagállamok kezében azokat az eszkö-
zöket, amelyek e célok szolgálatának 
elŒfeltételei.

Mi lesz ilyen körülmények között 
Európa Amerikához való felzárkózá-
sával? Itt két további kérdés vetŒdik 
fel: lehetséges-e ez, és ki akarja ezt? 
FélŒ, hogy ez nem lehetséges, és 
valószínû, hogy ezt az európaiak nem 
is akarják, hanem csak az eurokraták. 
A csúcstechnikai ágazatok amerikai 
kézben vannak, a Germania docet 
helyébe az America docet lépett, a 
csúcsegyetemek Amerikában vannak, 
és amerikaiak kapják a Nobel-díjak 
zömét. Lehet szépen megfogalmazott 
határozatokat elŒterjeszteni és elfo-
gadtatni Európa felzárkóztatásáról, 
de a csúcstechnológiai ágazatokban 
aligha lehet az amerikai monopólium 
helyére amerikai–európai duopóliu-
mot léptetni. És akarják-e ezt az euró-
paiak, vagy csupán az eurokraták? 
Ahogy a görögök, köszönik szépen, 
nem óhajtanak németek lenni, úgy a 
franciák is, köszönik szépen, nem 
óhajtanak amerikaiak, japánok, kore-
aiak vagy kínaiak lenni. Egyes felmé-
rések szerint a franciák egy munka-
órára jutó termelékenysége nagyobb, 
mint az amerikaiaké, de Œk nagyon 
jól megvannak a heti két szabadnap-
pal és az évi egy hónap szabadsággal. 
Nem óhajtanak amerikaiak lenni, 
ahol az évi egy hónap szabadság el-
képzelhetetlen, még kevésbé japánok, 
ahol a hírek szerint terjed a pelenka 
használata azért, hogy ne kelljen 
munkaidŒben – szerintük indokolat-
lanul – felkelniük az íróasztal mellŒl, 

és a legkevésbé akarnak kínaiak 
lenni, ahol az egész évben egyetlen 
szabadnap van, holdújévkor. Az állító-
lag terjedŒ japán szokás egyébként 
igen jó ötlet az eurokraták számára, 
mert ezek szerint az EU országaiban, 
kellŒképpen magas szintû rendelke-
zés útján kötelezŒvé kellene tenni a 
pelenka munkaidŒn belüli használatát 
azért, mert ennek elmulasztása indo-
kolatlan versenyelŒnyhöz juttatja a 
pelenkát rendszeresen használó or-
szágokat az ezt nem használókkal 
szemben, amit nyilván meg kell aka-
dályozni, sŒt  megakadályozása elsŒ-
rend uniós célkitûzésnek tekintendŒ.

Végül a felzárkózás esetében is 
felvetŒdik, hogy ki lehet a felzárkózás 
alanya. A történelem azt mutatja, 
hogy minden sikeres felzárkózás – az 
amerikai, a német, a japán, a koreai 
és most a kínai – nemzeti vállalkozás 
volt, és ma is az: nemzeti célok szol-

gálatában igényelt nemzeti összefo-
gást és áldozatvállalást. A felzárkózás 
igénye nemzeti vállalkozás lenne 
vagy lett volna többek között a szov-
jet uralom alól nemrég felszabadult 
országok esetében is. Mi, magyarok, 
gondolkozhatunk úgy, hogy csak 
azért is megmutatjuk, hogy vagyunk 
olyanok, mint mások, az észtek is 
gondolkozhatnak ugyanígy, ámde 
ilyen lelkesedés Európa, és különös-
képpen az eurokraták ügyéért aligha 
hozható létre. Emellett egyértelmû, 
hogy mi sem ellentétesebb a felzárkó-
zásra való törekvéssel, mint a Ma-
astrichti SzerzŒdés és az euró által 
minden felzárkózni vágyóra rákény-
szerített permanens restrikció. 

„Minden út Rómába vezet” – a 
felzárkózás ügye is, a Nemzetek Eu-
rópájához. 

(SzerzŒ közgazdász, ny. egyetemi 
tanár. Forrás: Magyar Szemle.)

A tekintélyes konzervatív francia filozófus szerint tévesnek bizonyult
az az elképzelés, hogy az emberiség egyetlen nagy közösségben
egyesülhet, vissza kell tehát térni a nemzetállamok eszméjéhez,

mielôtt még nagyobb lesz a baj.
„A globalista emberjogi mantrákkal nem lehet rendezni a Nyugat és az 

iszlám problémákkal terhes kapcsolatát” – idézi Pierre Manent francia 
filozófust a Wall Street Journal hasábjain Sohrab Ahmari, a lap iráni 
származású ifjú vezércikk írója.

Ahmari, aki szüleivel gyerekkorában emigrált Amerikába a papi állammá 
alakított Iránból, Párizsban beszélgetett a konzervatív francia gondolkodóval 
a mai világ dolgairól, és egyetértésben állapították meg, hogy a kereszténység 
és az iszlám társadalomfelfogása élesen elüt egymástól, mivelhogy az iszlám 
törvényalkotó és államirányító vallás. Az iszlámban a hit közössége összeforr 
az állammal. Ezért is volt kilátástalan a Nyugatnak az az elképzelése, hogy a 
jogok és a liberális normák birodalmaként kell fellépnie és magába olvasz-
tania az egész világot. Az iszlám két részre osztja a világot: „a behódolás 
házára”, ahol az iszlám hit uralkodik, és „a háború házára”, ahol a hitetlenek 
élnek. Amióta összeomlott az Oszmán Birodalom, az iszlám világának, 
legalábbis közel-keleti, elŒ-ázsiai részének nincs uralkodója, akivel a világ 
többi része megállapodást tudna kötni. Ez Manent szerint az iszlám és a világ 
közös tragédiája.

Mint ebbŒl is látszik, a filozófus ellenzi azt a bevett felfogást, miszerint a 
terroristák egyáltalán nem jó muszlimok, és a terrorizmusnak semmi köze az 
iszlámhoz. Kifejezetten bírálja Emmanuel Macront, az új francia elnök 
ugyanis örömmel közölte, hogy francia kultúra már nincs, hanem franciaor-
szági kultúra van, és az sokszínû. Ily módon az itt élŒ muszlimoknak nincs 
mihez viszonyulniuk, és sokan közülük épp ezért maradnak kívül a társadal-
mon.

A mai liberális felfogás szeretne megszabadulni az organikus politikai 
közösségtŒl, miután a hitbélitŒl már sikerült. Egyedüli alanyainak az önálló 
egyént és a teljes emberiséget tekinti, ami érthetŒ a fél életüket interkonti-
nentális légi járatokon töltŒ emberek esetében. Ôk részegítŒnek érzik a 
szabadságot, amelyet megélnek, és legszívesebben világpolgárnak tekintik 
magukat. A Tocqueville-féle klasszikus konzervatív liberálisok utódának 
számító katolikus Manent megjegyzi, hogy ez a magatartás, bármennyire 
érthetŒ is, természetesen neheztelést vált ki a társadalomból, és véleménye 
szerint a rendszerkritikus pártok legutóbbi megerŒsödése ennek éppen csak 
elsŒ jelei közé tartozik. Nem bizonyítható, ismeri el, hogy pont a nemzetállam 
az egyetlen életképes államforma, de abban biztos, hogy a teljes emberi élet 
szükséges feltétele, hogy az egyén valamilyen közösséghez tartozzék. „Ez volt 
a görögök és a rómaiak felfogása. És a kereszténységé.” Mellesleg Manent 
azt is érthetŒnek tartja, ha a „sérültebb” közép-európai társadalmak különösen 
viszolyognak a nemzetek feletti liberalizmustól. Név szerint is megemlíti 
Magyarországot, mint amely attól tart, hogy nem bírná ki, ha olyan 
multikulturális nyomás alá kerülne, mint a mai Franciaország. Emiatt Manent 
azt gondolja, hogy ha az Európai Unió meg akarja büntetni a választókat, 
amiért „az ilyen országokban” nem a megfelelŒ kormányt választották, akkor 
az csak visszaüthet.

A nacionalizmus és a liberalizmus sikeres tizenkilencedik századi frigye a 
huszadik század elsŒ felében csúnya válásba torkollott – fejtegeti Manent, 
természetesen a totalitárius diktatúrákra utalva. Nem tartja azonban 
indokoltnak, hogy emiatt a nemzetállamra hárítsák a felelŒsséget, és azt 
állítsák, hogy ha ismét érvényre jutna a nemzetállami gondolat, abból 
óhatatlanul szélsŒjobboldali diktatúra, sŒt talán háború is következnék. Éppen 
ellenkezŒleg. A nemzetállam nem tüntethetŒ el, és ha nem engedik 
érvnyesülni, abból lehet csak igazán baj. „Ha nem engedjük a nemzet 
észszerû felfogását érvényesülni, az észszerûtlen felfogása nyer teret. Mert 
bármennyire meggyengült is, a nemzeteszme élni akar.”

„Vissza kell térni a nemzetállamok
eszméjéhez” — Pierre Manent
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érzelmekre ható szép mondatok kel-
lenének. Ihletre vadászva elôvettem 
néhány verseskönyvet, de hamar 
rájöttem arra, amit egyébként már 
régen tudok, hogy nem tudok hatni az 
érzelmekre, ehhez nemcsak a szótá-
ram, de a gondolattáram is hiányzik. 
Így hát más megközelítésbôl kell 
valamiféle eredményre jutnom.

Két évvel ezelôtt a keszthelyi Heli-
kon kastély tükörtermében a Berzse-
nyi Társaság tanácskozást tartott a 
kárpát-medencei magyar kisebbsé-
gekrôl. Szinte ünneprontásnak szá-
mított a hírlapi tudósító jelentésében 
az a megjegyzés, hogy mi magyarok 
hajlamosak vagyunk nagy nekibuz-
dulásainkból kampányt csinálni, 
majd amikor kifárad a nagy lendület, 
legyintünk egy nagyot, és arról kez-
dünk okoskodni, hogy miért nem 
sikerült a terv, holott oly szép és szív-
reható volt minden elhangzott hoz-
zájárulás. És akkor az marad meg 
bennünk, hogy megint kudarcot val-
lottunk valamivel, megint nagyobb 
volt az elképzelés és a várakozás, 
mint az eredmény. Akkor, két évvel 
ezelôtt azt írta a tudósító, hogy alig 
múlik el nap, hogy valahol ne rendez-
nének az országban különbözô meg-
közelítésû és színvonalú tanácskozást 
a határokon túl élô magyarok hely-
zetérôl.

Most, utólag visszagondolva, bizony 
igaza lehet a „károgó” riporternek, 
mert manapság alig hallani egyálta-
lán ilyenfajta rendezvényrôl, holott a 
kisebbségek helyzete sokszorosan 
rosszabbodott. Lehet hogy nemzeti 
sajátosságunk, hogy addig amíg csak 
terveket kell szôni, van rá energia, de 
ha már mindennapi tevékenységre 
kell azt átváltani, akkor megáll a len-
dület. Pedig voltak olyan reményeink 
is, hogy az immár felszabadulás útjá-
ra lépô magyar nemzet azt a két 
évvel ezelôtti mindennapos lelkese-
dést és tanácskozást gyakorlati 
tevékenységre váltja fel, és nekünk 
már csak válogatnunk kell a hivata-
los állami szervek és önkéntes társa-
dalmi szervezetek között, hogy a mi 
kis hozzájárulásunk szekerét melyik-
hez kössük.

Itt most nem a jótékonysági szerve-
zeteket hiányoljuk, hanem azt a szer-
vezeti hálózatot, ami a kisebbségi 
kérdést a legfôbb nemzeti kérdések 
sorába igyekszik fölemelni, ami 
kihasznál minden lehetôséget a kül-
föld támogatásának megnyerésére, 
de számol avval is, hogy a nemzetkö-
zi beavatkozás elmarad, de akárho-
gyan is alakuljanak a dolgok, felszí-
nen tartja a kérdést, határozott és 
nyilvánosan gyakorolt tevékenysé-
gével példát mutat és kifejezi az 
egész nemzet akaratát, azt hogy a 
kisebbségi kérdést meg kell oldani 
most, és minden békés és legális esz-
közzel. Ne legyen többé ez a kérdés 
tabu olyan alapon, hogy – ha csak 
beszélünk is róla – lehurrogjanak 
kívülrôl belülrôl, hogy: a panaszok 
fölvetése sérti a szomszéd népek 
nyugalmát és önérzetét. Egyszer már 
ébredjünk rá arra, hogy nekünk is 

lehet nyugalmunk és önérzetünk, 
amit a kisebbségek ellen elkövetett 
bûncselekmények hetven éve folya-
matosan sértenek. Várjuk a szülôha-
zától azt a határozott kiállást, amit 
hiába várt négymillió hadifogoly 
magyar 1945 óta. Várjuk azt a kiál-
lást amihez hozzá tudjuk adni a mi 
külföldi szerepünket.

Kétségtelen, hogy együttes össze-
fogással elôbbre jutnánk, de addigis 
amíg ilyen kialakul nem lehetünk tét-
lenek, mint ahogy eddig sem voltunk 
tétlenek. Itt említem meg egy újabb 
hírlapi tájékozatlanság esetét, ami 
már kezd célzatos jelleget ölteni. A 
Magyar Fórum február 6-i számában, 
a Postagalamb rovatban egy levélíró 
(dr. Horváth László, Budapest) éppen 
Benedek István írására reflektálva, 
(amely cikknek a tájékozatlansága 
késztetett engem a Félreismert 
emigráció c. írásom megírására, ami 
a Magyar Élet január 30-i számában 
jelent meg) amely sommásan elintézi 
az emigrációt azzal a kijelentéssel, 
hogy „a magyar emigrációk minden 
történelmi korszakban sokkal kevés-
bé hatékonyak, mint más kelet-euró-
pai országok emigrációi”. Nem akarja 
részletezni az okokat, mert mint 
mondja: „Ez esetben ugyanis ki kelle-
ne térnem emigrációnk belsô életére, 
megosztottságára, ami csak termé-
ketlen, vádaskodó vitákhoz vezetne.”

Egyszer már nem ártana, ha az 
efféle „szakértô” onnét Budapestrôl 
kitérne a részletekre is, és ne mindig 
csak azt hallanánk, hogy nem érünk 
egy pipa bagót sem. Azt is megkíván-
nánk, hogy a nemzeti emigráció fel-
fogásához közelálló Magyar Fórum 
ne adna nyilvánosságot ilyen sunyi és 
aláaknázó vádaknak, ha már az emig-
rációról nincs helye tárgyilagos tájé-
koztatást adni. 

A lényeg, amiért ezt említem az, 
hogy ez a budapesti emigráció-szak-
értô feltalálta a panyolviackot, 
mondván, hogy: „Emigrációnk vesse 
latba befolyását, anyagi erôforrásait 
és összeköttetéseit hazánk támoga-
tása ügyében valamennyi nyugati 
ország parlamentjében és kormány-
köreiben... A szomszédországok 
magyarsága érdekében is igen sokat 
tehet az emigráció...” Ilyenkor mi 
százig számolunk, és megköszönjük a 
jótanácsot, negyven év után végre 
rájött valaki Budapesten, hogy mit 
tehetnénk világszerte. (Ha létrejö-
hetne dialógus, mi is meg tudnánk 
mondani, mit nem tett meg Budapest 
négy évtizeden keresztül, és azóta 
sem teszi amióta tehetné).

E kis kitérô után beszéljünk a mi 
problémánkról. Itt nem a magyar 
emigráció belsô életével van a baj, 
hanem a közönnyel. Nincs hiány a 
szervezetekben, nincs baj a vezetôk-
kel sem, akad jószándékú munkavál-
laló is, ha szükség van rá. Vannak 
viták, de azok termékenyek, azokat 
nem a személyeskedés, hanem a 
nézetek tisztázása jellemzi. Mi itt 
már tettrekész társadalommá fejlesz-
tettük magunkat, legfeljebb csak az a 
problémánk, hogy a tevékeny és 
segítôkész réteg még mindig kisebb, 
mint azok tábora akik valamilyen 
oknál fogva távolmaradnak a támoga-
tástól. Mondjuk meg nyíltan: anya-
giak hiányával küzd az a nagyszerû 
apparátus, amely a nagy távolság 
ellenére is napokon belül ott tudott 
lenni anyagi segítségével Erdélyben 

két évvel ezelôtt.
Nincsenek túlzott reményeink, tu-

domásul vesszük azt is, hogy számos 
magyar származású embertársunk 
érzéketlen a nemzet fájó tagjai, szen-
vedô kitaszítottjai iránt. Ônáluk nin-
csenek érveink, mert hiányzik náluk 
a közösségi tudat érzelmi antennája. 
De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 
sokkal több azoknak a magyaroknak 
a száma, akikben még él a közösség, 
a nemzet iránti érdeklôdés és segítô-
készség, mint azok száma, akik szinte 
kérés nélkül is mindig adnak. Nagyon 
szép eredménynek könyveltük el a két 
évvel ezelôtti rádiógyûjtést Sydney-
ben, ami 17 000 dollárt hozott be, de 
tudva azt, hogy ezt mindössze 220 sze-
mély vagy család adta, az már lega-
lábbis elgondolkodtató.

A New South Walesi Magyar 
Kisebbségi Alap az évek hosszú ön-
zetlen munkássága során már eljutott 
arra a bizalmi szintre, hogy meghir-
dessen olyan nagyszabású gyûjtést, 
mint amit most néhány hete bejelen-
tett. Az Alap munkatársai most elsô-
sorban nem azokhoz szeretnének for-
dulni, akik egy kis újságközleményre 
is készségesen adakoznak. A személy-
telen felkéréseknek közeli a határa. 
Sydney és környéke magyarjaihoz 
most személyre szólóan megküldik 
rövidesen a Magyar Kisebbségek 
Hónapja programját, ami adakozásra 
szólítja fel a széles magyar társadal-
mat, tehát nemcsak azt a néhány 
százat, akik eddig is mindig adtak. 
Most dolgoznak a címlistán, ami holt 
bizonyosan hiányos, és itt-ott téves is 
lesz. Mégis a szándék az, hogy minél 
több magyarhoz eljusson, így aki meg-
kapja, még segíthet az üzenet továb-
badásával ismerôsei körében. Az 
akció másik korlátozottsága, hogy 
nem terjed ki egész Ausztráliára. A 
Kisebbségi Alap NSW-i szervezet, de 
a meghirdetett felhívás a Magyar 
Kisebbségek Hónapjára minden ma-
gyarnak szól azzal, hogy más körze-
tekben élôk adakozhatnak a helyi 
kisebbségvédelmi szervezetükhöz is, 
hiszen azok is hasonlóan végzik tevé-
kenységüket.

Felmerülhet a kérdés: mennyit ad-
junk? Fent a kampányról szóló példa-
beszéddel kezdtem. Ez most gyûjtési 
kampány. Ami azt jelenti, hogy jó 
ideig nem lesz illendô megint kérni, 
hiszen a gyakoriság kedvét szegi az 
adakozónak. Irtózom olyan szólamok-
tól, hogy „szíve szerint adjon”, mert 
szíve szerint sok magyar adna millió 
dollárt is, és akkor hamar összejönne 
az a tízmillió, amiben egy lelkes honfi-
társunk megjelölte az ausztráliai ma-
gyaroktól illô segítség összegét. (Igaz, 
hogy más itteni népcsoportok közeli 
példájára utalt, de mi nem vagyunk 
adakozás tekintetében minden népnél 
elôbbrevalók, ezt is számításba kell 
venni). A szív dolgát azért ne hagyjuk 
ki, de ha valami földönjáró ötletet 
kérnének tôlem, azt mondanám, hogy 
ez a gyûjtés csodálatos szép ered-
ményt érne el, ha az adakozók száma 
elérné a négyszámjegyû létszámot, és 
az adakozók zsinórmértéke egyheti 
jövedelmük lenne. Itt be is fejezem, 
mert nem szeretném, ha a sokkhatást 
a további sorok elrontanák. Van jóra-
való sokkhatás is, de ha a másik fajtát 
váltottam ki, akkor bocsánatot kérek. 
Én elég edzett vagyok, felajánlom 
egyheti jövedelmemet.

(Magyar Élet, 1992. február 27.)
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A Szent Korona 
országa 

Gondolatok a kisebb-
ségek hónapjában

1992
Az utóbbi két esztendô a várakozá-

sok idôszaka volt. Természetes, hogy 
Magyarországtól vártunk valamiféle 
határozott fellépést, olyant, ami a 
váratlan és nagy horderejû változá-
sok nyitotta helyzetet kiaknázva, új 
szemléletet hozott volna a határon 
kívüli magyarok helyzetének kérdé-
sébe. Mert már belefáradt a nemzet 
abba az örökösen hangoztatott állás-
pontba, hogy Magyarországnak nin-
csenek területi igényei a szomszéd 
államokkal szemben. Különösen le-
hangoló ezt hallani gyakran és felté-
telek nélkül. Mennyivel megfelelôbb 
volna a történelmi adottságokhoz, ha 
egyremásra azt jelentené ki a ma-
gyar kormány, hogy igenis fáj ne-
künk az országcsonkítás, és semmi-
féle indokolása nem lehet színma-
gyar városok és falvak elvételének, 
és ezen felül nyugtalanul szemléli a 
szomszéd államok viselkedését a 
magyar kisebbségekkel szemben, és 
leszögezi, hogy ez a viselkedés nem 
felel meg többé a korszellemnek, az 
európai viselkedésnek és a jószom-
szédi viszonynak. Egyenes beszéd 
volna, ha pontosan megfogalmazná, 
hogy mik az elvárások, és azoknak 
mikor, miben nem feleltek meg az 
utódállamok. A nyitott kisebbségi 
politika útjára kellene lépni, ami a 
kisebbségi magyarok ügyének épp 
olyan bátor felvállalásában nyilat-
kozna meg, mint amit Németország 
felmutat szinte a háború befejezése 
óta. Ebben az esetben a megszállt 
vidékek magyarjai is jobban járná-
nak, mert a védtelenek meghunyász-
kodása helyett a bátor helytállás ta-
lajára állhatnának.

A felvállalásnak lelki támaszponto-
kat is kellene építeni, már csak azért 
is, mert sajnos Magyarországon a 
nemzeti szempontú feladatoknak 
erôs ellenséges tábora van, még a 
pártállam maradványaként. Ôk az 
elôidézôi a határokon túli egyhar-
mad magyar nép iránti közönynek 
és tájékozatlanságnak. Éppen ezért 
nem véletlen, hogy az emigrációból 
igyekszünk elindítani az egész ma-
gyar nemzetet magában hordozó 
eszmének a felújítását. 

A Szent Korona Társaság vállalta a 
feladatot, hogy szorgalmazza az ál-
lamhatároktól független magyar 
nemzettest jogállásának megfogal-
mazását. Ezt a kívánságot fejezte ki 
az a közös Memorandum, amit ezév 
január elsô napján küldött meg a 
Délvidéki Magyar Szövetség és a 
Magyar Szent Korona Társaság a 
Magyar Országgyûlés elnökének. 
Ebben szószerint azt kérjük a ma-
gyar nép által megválasztott tör-
vényhozóktól: „...hozzanak olyan tör-
vényt ami visszaállítja a magyar 
Szent Koronát történelmi szerepébe, 
a mai idôknek megfelelôen. Legyen 
benne ebben a törvényben az is, 
hogy a Szent Korona tagjaként a 
magyar nép alkotmányosan elismert 
tagja legyen mindenki, aki magát 
magyarnak vallja, bárhol is éljen. 
Ennek érdekében nem kell jogi ütkö-

zéseket leküzdeni, mert ez a szívnek 
és a léleknek a birodalma lesz, és 
ereje abban áll majd, hogy megfo-
galmaz egy olyan egységrendszert 
és kapcsolatrendszert, amely érvé-
nyesülni tud államhatárokon és el-
lenséges fondorlatokon keresztül is. 
Ha ötmillió magyar nem élhet 
Magyarország szûkreszabott állami 
impériumának kereteiben, készen 
kínálkozik az ezer éven át gyakorolt 
lehetôség: együvé tartozhatunk a 
Szent Korona lelki impériumában....”

Bizonyára érezhetô, hogy törekvé-
sünkben olyan megoldás áll, ami 
akkor is mûködik, ha a jelenlegi 
határok még továbbra is kény-
szerûen fennmaradnak. 

Sok szó esik az Egyesült Európáról 
és a határok légiesülésérôl. Úgy lát-
szik, hogy ezeknek eljöttek a politi-
kai feltételei. De mi van akkor ha 
nincsenek meg a gazdasági felté-
telek? Nyugat-Európa államaiban ez 
azért nem volt gond, mert gazdasági-
lag együtt emelkedtek ki a háborús 
pusztulásból, de máris bevezettek 
védekezô korlátozásokat a keletrôl 
várható munkaerô-invázió ellen. Mi 
magyarok vajon kinyithatjuk-e kapu-
inkat tágan, ha megindul a Kelet 
éhes tömege? Mert ha nekünk sike-
rül néhány éven belül valamellyest 
fölvergôdnünk, épp olyan kívánatos 
célpont leszünk a románoknak és 
ukránoknak, mint amilyen a mi ré-
szünkre ma Ausztria és Németor-
szág. Ha pedig a határoknak ismét a 
történelem folyamán kialakult sze-
repe lesz, különösen Európa keleti 
felében, akkor a határok légiesülése 
csak ábrándozás, magyarok részére 
pedig öncsalás; legfeljebb csak arra 
való, hogy az élet természtes küzdô-
szellemét vele megbénítsák. Erre 
való szándék sajnos, túl sok van az 
országon belül is.

Szeretném érzékeltetni, hogy ne-
künk nem a politikai és gazdasági 
helyzettôl és intézkedésektôl kell 
várni a magyar nép összefogását 
egy határoktól független szolidáris 
egységbe, hanem a mi akaratunktól. 
Ennek tudná megvetni az alapját a 
Szent Korona eszmének törvényes 
vállalása, ami elvégezné hatásos 
feladatát az országon belül is. Szük-
ség van a magyar szellem önvédel-
mére a belpolitikai porondon és fô-
leg a szellemi élet területén, mert a 
bolsevizmus négy évtizedes fennál-
lása alatt kiépült szellemi és tájékoz-
tatóipari intézmények most háborút 
indítottak a nemzeti szellem friss 
erôi ellen, hogy visszaszerezzék 
hatalmukat amitôl a választások 
során a magyar nép megfosztotta 
ôket. Ezt célozza az országos méretû 
félretájékoztatás. Befejezésül szeret-
ném felhívni a figyelmet arra, hogy 
mindaz amit mi feladatként magunk 
elé tûztünk, sokszorosan meghaladja 
a mi erôinket. Nem is áltatjuk ma-
gunkat azzal, hogy mi innét helyreál-
lítjuk a Szent István-i szemléletet 
Magyarorzágon. Mindamellett büsz-
kén és reményteljesen vállaljuk a 
kezdeményezô szerepet, bizakodunk 
a mustármagról szóló példabeszéd-
ben, és ezért folytatjuk a munkát, 
továbbra is együttmaradunk és hal-
latjuk hangunkat. 

(Részlet Csapó Endre, a Szent Korona 
Társaság elôadói délutánján február 
29-én, Sydneyben elhangzott elôadásából).

(Magyar Élet, 1992. március 12.)



A közeljövôben nem várható, hogy a 
tagállamok létrehoznák a közös uniós 
hadsereget --- mondta Horváth József 
biztonságpolitikai szakértô szombat 
reggel az M1 aktuális csatornán.

A szakértô szerint a tagállamok még 
egyszerûnek tûnô kérdésekben sem 
képesek megállapodni, így nem várha-
tó, hogy a közös hadsereg ügyében 
gyorsan megegyeznének.

Egy európai közös hadsereg felállí-
tása nagyon sok pénzt és idôt igényel, 
ugyanakkor több integrációs kérdést 
is felvet --- tette hozzá.

* * *
A román diszkriminációellenes és 

audiovizuális tanácsnál tett feljelentést 
a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) Traian Basescu volt 
román elnök és négy román hírtele-
vízió ellen magyarellenes megnyilvá-
nulásaik miatt ---- közölte Porcsalmi 
Bálint, az RMDSZ ügyvezetô elnöke.

A politikus azt követôen nyilatkozott, 
hogy a szövetség iktatta a feljelenté-
seket az illetékes hatóságoknál, kö-
zölte hírlevelében az RMDSZ. Porcsal-
mi emlékeztetett, hogy az elmúlt 24 
órában „a romániai magyar közösséget 
diszkrimináló nacionalista” kijelenté-
sek hangzottak el a román médiában, 
illetve Basescu támadta a magyarság 
ünnepét, március 15-ét.

Basescu egyebek mellett kijelentette, 
a romániai magyarokat „senki nem 
akadályozza meg, hogy Budapesten 
ünnepeljenek, ahol ingyen kapnak en-
ni és inni”. Rámutatott: Románia nem 
ismerhet el hivatalosan olyan ünnepet, 
amely egyebek mellett Erdély Ma-
gyarországhoz való csatolását jelenti.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

is elfogadhatatlannak nevezte Basescu 
kijelentéseit.

Az RMDSZ a Realitatea TV, a Nasul 

TV, a B1TV és Digi24 hírtelevíziók 
mûsorait kifogásolta. Porcsalmi sze-
rint a manipuláció és a nacionalista 
propaganda magasiskoláját mûvelte a 
média, ami a magyar közösséget mé-
lyen sérti, ezért kérnek jogorvoslatot.

„Megengedhetetlen, hogy egy volt 
államelnök arra kéri a Romániában 
élô magyarokat, március 15-ét külföl-
dön ünnepeljék, amikor szülôföldün-
kön jogunk van hozzá” ---- mondta az 
ügyvezetô elnök. Hozzátette: Basescu 
valószínû tudathasadásos, hiszen el-
nöki mandátuma alatt számos támo-
gató üzenetet fogalmazott meg a ma-
gyarok felé ezen az ünnepen, illetve a 
tatár és a roma nemzeti közösségek 
ünnepnapját ô maga ellenjegyezte 
államfôként 2006-ban. Felidézte, hogy 
Basescu kétszer is kérte a magyarok 
szavazatait, most pedig minôsíthetet-
lenül megbántotta ôket, vélte Por-
csalmi Bálint, aki szerint ebbôl okulni 
kell.

Az RMDSZ tárgyalásokat folytatott a 
szociálliberális koalícióval arról, hogy 
miként viszonyul a Sorin Grindeanu 
miniszterelnök leváltására irányuló 
bizalmatlansági indítványhoz. A tár-
gyalásokon több törvénytervezet elfo-
gadása merült fel, egyebek mellett a 
romániai nemzeti kisebbségek anya-
nyelvhasználati jogának bôvítése, va-
lamint a március 15-ének a romániai 
magyarok hivatalos ünnepévé nyilvá-
nítása. Úgy tûnt, egyezség születhet a 
felek között, azonban elakadtak a tár-
gyalások, majd az RMDSZ bejelen-
tette, hogy nem szavazza meg a Grin-
deanu-kormány leváltását.

* * *
Sikerrel zárult a Miniszterelnökség 

által ukránok számára Kárpátalján 
meghirdetett ingyenes magyar nyelv-
tanfolyam második turnusa, amelynek 

az eredményes befejezésérôl szóló bi-
zonyítványt több mint 2200-an vették 
át Beregszászon.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Fôiskolán tartott oklevélátadá-
si ünnepségen mondott beszédében 
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 
feladatainak kormányzati koordiná-
ciójáért felelôs kormánybiztosa kie-
melte: köszönet illeti azokat a szláv 
anyanyelvû kárpátaljai lakosokat, 
akik vették a bátorságot ahhoz, hogy 
egy olyan rendkívül nehéz nyelv ta-
nulásába kezdjenek, mint amilyen a 
magyar. Magyarország kormánya 
azért támogatja a nyelvtanfolyamot, 
azért segíti a magyar nyelv elsajátítá-
sát elhatározókat, mert meggyôzôdé-
sünk az, hogy a nyelvismeret olyan 
hidat képes építeni két nemzet, két 
kultúra és két állam között, amely sok-
kal erôsebb, mint amit politikai kap-
csolatokkal meg lehet építeni --- tette 
hozzá.

Az, aki egy másik nemzet, egy másik 
ország nyelvét tanulja, óhatatlanul 
bepillantást nyer annak kultúrájába, 
jobban megismeri, megérti a magyar 
anyanyelvûek közösségét, beleértve a 
150 ezres kárpátaljai magyarságot és 
a Magyarországon élô 10 millió ma-
gyart.

A kormánybiztos sikertörténetnek 
nevezte a Kárpátalján tavaly indított 
ingyenes magyar nyelvtanfolyamot, 
amelynek az eddigi két turnusát több 
mint háromezren végezték el, és kap-
tak errôl oklevelet. Örvendetesnek 
mondta, hogy a július 1-jén kezdôdô 
harmadik turnusra több mint négy-
ezren jelentkeztek. „Megígérhetem, 
ameddig akár egyetlen ember szeret-
ne magyarul tanulni Kárpátalján a 
többségi nemzetbôl, Magyarország 
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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

Mûködött 
a Kisantant 

(Második rész)
Miután Magyarország népszövetségi 

tagságát nem sikerült meggátolni a 
Kisantant az eddiginél vehemensebb 
diplomáciai támadást intézett a meg-
csonkított, kirabolt Magyarország el-
len azért hogy ne kapjunk nemzetközi 
kölcsönt. Ezt támogatta Franciaország 
és kezdetben Olaszország is, de végül 
a két rivális nagyhatalom Nagybri-
tannia és Franciaország ellentétes ál-
lapotra helyezkedtek. Mivel a franciák 
nagy megelégedéssel könyvelték a 
Kisantant támogatását ezért a kölcsön 
ügyben egy kemény hajthatatlan ma-
gyarellenes francia állásfogás alakult 
ki. Ezzel szemben, ahogy erre Ádám 
Magda történész rámutat a „Kisantant 
és Európa 1920-1928” címû könyvében 
„Nagybritannia támogatta Magyar-
ország újjáépítését, mert ragaszkodott 
ahhoz a véleményhez, hogy a közép-
európai és délkeleteurópai béke a gaz-
dasági kérdések megoldásától és a 
növekvô infláció megállításától füg-
gött. Az a kölcsön amit Magyaror-
szágnak szántak egy átfogó brit terv 
része volt aminek célja Közép - és 
Délkelet Európa újjáépítése volt. 
Ezért a magyar kölcsön kérelmet a 
brittek minden erejükkel támogatták, 
már csak azért is mert a pénzt fôleg a 
londoni piactól akarták a magyarok 
felvenni.”

1923. februárjában a magyar kor-
mány két kölcsönt, --- egy rövid távút 

és egy hosszú lejáratút kapott volna 
azzal a feltétellel, hogy a Jóvátétel 
Tanácsnál lefektetett állami vagyon 
egy részét a kölcsönök kamatjára és a 
tôke visszafizetésének biztosítására 
fordítanák. Ennek a legvadabb ellen-
zôje Titulescu oláh londoni nagykövet 
volt. Akkor a magyarellenes francia 
politika is erôsen támogatta a Kisan-
tant álláspontját. A franciák a magyar 
kölcsönt egy politikai ügynek tekintet-
ték, ugyanakkor a brit politika Lord 
Curzon külügyminiszter szerint „A 
magyar kérdést minden politikai meg-
fontolás nélkül kell kezelni.” Mivel 
nem akartak szakítani a Kisantanttal a 
britek egyenként, külön külön gyako-
roltak nyomást a Kisantant államokra.

A magyar kölcsön az ország számára 
élet-halál kérdése volt, mert a Nagy 
háborút átélt, megcsonkított, kifosz-
tott, román megszállást és Kun rezsi-
met elszenvedett, jóvátétellel súlytott, 
az elszakitott területekbôl elûzött me-
nekültek ellátásával (jórészt marhava-
gonokban) megterhelt Csonka Ma-
gyarország gazdasága a tönk szélén 
állt. A franciáknál kiverte a biztosí-
tékot, hogy hazánk a kölcsön és jóvá-
tétel kifizetésének átütemezését, pon-
tossabban 20 évre való kiterjesztését 
kérvényezte. A franciák attól féltek, 
hogy ez egy követendô példa amit 
Németország majd ki fog használni. 
Amikor a franciák megszállták a Ruhr 
vidéket ezt Olaszország ellenezte, és 
ezután a magyar kölcsön ügyében a 
brit álláspontot támogatta. A kölcsönök 
ügye átkerült a Jóvátétel Bizottsághoz 
ahol az elsô párizsi ülésen gróf Beth-

len István vázolta az igen súlyos hely-
zetet, de a visszafizetési moratóriumot 
a bizottság 5:4 arányban elutasította 
Ezután brit tanácsra Bethlen appellált 
a Nagyhatalmakhoz. Londonban ezek 
a „béketeremtô”, „demokrata” Kisan-
tant államok megkapták azt az üzene-
tet, hogy ôk egy fillér kölcsönt sem 
kapnak, ha nem szüntetik meg az el-
lenállást a magyar kölcsönnel szem-
ben, ami a Foreign Office szerint 
szükséges, hogy „Közép-Kelet Európá-
ban a civilizációt visszaállítsák.”  Lord 
Curzon félreérthetetlenül Magyaror-
szág mellett állt, ami nagyon aggasz-
totta a magyarfaló oláh Titulescu 
urat..

A dolog még egy darabig elhúzodott, 
tárgyalták a Népszövetségben és vé-
gül a brit diplomácia gyôzött, és a 
Népszövetség jelentése a brit állás-
pontot képviselte ami szerint a „magyar 
kérvény csak tisztán gazdasági és 
pénzügyi probléma.”

Itt elismerés jár a Bethlen kor-
mánynak mert nem engedték hogy a 
trianoni béke aláirása után az ország 
szuverenitását sértô politikai feltéte-
lekkel vegyenek fel kölcsönt.

A magyar kölcsön ügye a Clemen-
ceau-Benes és a Wilson ideológia ösz-
szecsapása volt ami a francia-cseh fél 
vereségével végzôdött. Sajnos a tria-
noni szerzôdés reviziója csak 1938-ban 
kezdôdött, és a gúnyhatárokat 1945-
ben visszaállították. 
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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kormánya ezt a törekvését támogatni 
fogja” ---- mondta a politikus, emlé-
keztetve arra, hogy az ukrán sajtóban 
olykor furcsa hírek olvashatók arról, 
hogy Magyarország kormányának mi-
lyen „hátsó szándéka” van a kárpátaljai 
magyar nyelvtanfolyammal. „Itt, a 
nagy nyilvánosság elôtt biztosíthatom 
önöket arról, hogy semmiféle hátsó 
szándékunk nincs, mindenképpen azt 
szeretnénk, hogy mindenki maradjon 
meg annak, aminek született: jó 
ruszinnak, jó ukránnak, jó szlováknak, 
jó románnak, ahogy mi is szeretnénk 
megmaradni jó magyaroknak” --- zárta 
beszédét Grezsa István.

Köszöntôjében Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parla-
ment képviselôje köszönetet mondott 
a magyar kormánynak és Grezsa Ist-
ván kormánybiztosnak a magyar 
nyelvtanfolyamhoz nyújtott támoga-
tásért, a tanároknak pedig a munká-
jukért. Meggyôzôdését fejezte ki, 
hogy az a több ezer szláv ajkú kár-
pátaljai ember, aki elkezdte a magyar 
nyelv tanulását, folytatni fogja azt, 
ezzel is elôsegítve egymás kölcsönös 

megismerését, és erôsítve a nemzetek 
közötti békét Kárpátalján.
Váradi Natália, a Rákóczi-fôiskola 

Felnôttképzési Központjának igazgató-
ja, a magyar nyelvtanfolyam koordi-
nátora elmondta: a június 24-én zárult 
kurzus tavaly decemberben kezdôdött, 
a több mint 3600 jelentkezôt 46 telepü-
lés 57 helyszínén 117 tanár oktatta, és 
2216 hallgató tette le sikerrel a záró-
vizsgákat, és vette át az errôl szóló 
oklevelet. A szakember érdekesség-
ként jegyezte meg, hogy a magyar 
nyelvtanfolyam legfiatalabb résztve-
vôje 6, a legidôsebb 81 éves volt. A 
hallgatók motivációjáról szólva kifej-
tette, sokan továbbtanulási és munka-
vállalási célból szeretnének megtanul-
ni magyarul, míg jelentôs azoknak a 
száma, akik az ukrán állampolgárok 
európai uniós vízummentességét ki-
használva utazni szeretnének, de töb-
ben vannak, akik Magyarországon 
akarják gyógykezeltetni magukat.

Váradi Natália azt is elmondta, hogy a 
magyar nyelvtanfolyam jövô héten 
kezdôdô harmadik turnusára 4004-en 
jelentkeztek, Ungváron több mint ez-
ren, Munkácson mintegy 800-an sze-

retnének magyarul tanulni, és ezúttal 
igen nagy az érdeklôdés Nagyszôlôsön 
is, ahol a jelentkezôk nem fértek el a 
teremben, amikor számukra az elôze-
tes tájékoztatót tartották.

* * *
Tusnádfürdôn mindennapos a med-

velátogatás, láttak már olyan anya-
medvét, amelyik a bocsait is bevitte a 
településre.

Az éjszakai városi medveles szenzá-
ció lett, a turisták azért érkeznek a 
városba, hogy lássák az utcán bandu-
kolni, kukázni a medvéket.

A biztos távolból viccesnek és jópo-
fának hatnak a medvés fotók, Albert 
Tibor polgármester viszont az Ager-
pres hírügynökségnek arról beszélt, 
hogy a helyiek már nem mernek ba-
romfit tartani, mert a medvék leölik 
ôket, illetve a kutyáikat sem merik 
megkötni az udvaron, mert azok is a 
medvék áldozatai lesznek.

* * *
Kizárólag állati eredetû alapanyagból 

készült tejszín és sajt kerülhet forga-
lomba az Európai Unió piacán, a nö-
vényi összetevôkbôl elôállított áruk 
nem viselhetik ezt a megnevezést --– 

mondta ki tegnap az unió luxemburgi 
székhelyû bírósága. A testület döntése 
nyomán a különbözô alternatív, növé-
nyi alapú joghurtok, sajtok, tejek és 
vajak esetében valamilyen fantázia-
névrôl kell gondoskodniuk a gyártók-
nak, a fent említett elnevezéseket nem 
alkalmazhatják. Az uniós szabályozás 
rendelkezik arról, hogy mit lehet tej-
terméknek nevezni. A szigorú tiltás 
alól csak azoknak az áruknak a meg-
nevezése képezhet kivételt, amelyek 
szerepelnek az uniós listán. Idetartozik 
például a disznósajt, a haltej és a kaka-
óvaj.

A bíróság egy vegetáriánus és vegán 
élelmiszerek gyártásával és forgalma-
zásával foglalkozó német cég, a Tofu-
Town ellen folyó perben hozott ítéletet. 
A testület kimondta, hogy a társaság a 
tofuvaj, a növényi sajt, a veggie-sajt, 
illetve a rizs habtejszín és egyéb, ha-
sonló megjelölésekkel jogtalanul rek-
lámozza és forgalmazza termékeit. A 
kivételeket felsoroló uniós jegyzékben 
ugyanis sem a szója, sem a tofu nem 
szerepel. A bíróság kimondta, hogy a 
cég ezzel megsérti a tej és tejtermékek 
megjelölésére vonatkozó uniós szabá-
lyozást. A termékeiken feltüntetett je-
lölések pedig alkalmasak arra, hogy 
megtévesszék a fogyasztót.

* * *
Spanyolországban eltérô a munkaidô 

a legtöbb európai nemzethez képest. 
Ezért a munkájukat két nagyobb 
blokkra osztják, amelyet a többórás 
szieszta szakít meg. Ebben látta meg a 
lehetôséget egy madridi étteremtulaj-
donos, aki az étel mellé hálószobát is 
kínál. Más a munkarend, sôt egyenesen 
az idôzóna megváltoztatását javasolják 
a spanyol kormánynak.

Spanyolország földrajzi fekvése mi-
att duplán is hátrányos helyzetben 
van, ha munkavállalói oldalról figyel-
jük. Egyfelôl mediterrán országnak 
számít, emiatt a hômérséklet itt jóval 
magasabb, mint a kontinens nem me-
diterrán államaiban.

Másfelôl a közép-európai idôzónába 
(CET) tartozik, annak ellenére, hogy a 
kontinens nyugati szélén fekszik. 
Emiatt fordulhat elô az, hogy például  
míg Magyarországon már rég sötét 
van, addig Madridban még süt a nap.

Nem csoda, hogy sokan szeretnék 
elérni, hogy Spanyolország másik idô-
zónába kerüljön, ugyanabba, amiben 
Portugália és Nagy-Britannia van. 
Ezen az állásponton van Nuria Chin-
chilla, a barcelonai IESE Business 
School professzora is, aki szerint, ha 
másik idôzónába kerülne a nemzet, ak-
kor annak kimutatható gazdasági elô-
nyei lennének –-- írja a Bloomberg.

Amíg Európa jelentôs része már 
alszik, Spanyolország még ébren van, 
mert rossz idôzónában vagyunk. Ráa-
dásul a vállalati kultúránk merev, az 
alkalmazottak kimerültek, mert túl 
hosszúak a mûszakok, és sokan nem 
mernek addig hazamenni, amíg a fô-
nök bent van –-- mondja Chinchilla.

A teljesen felborult napirend és bio-
ritmus hatással lehet arra, hogy a szü-
letések aránya egyre alacsonyabb.

A probléma nem friss, a tavalyi vá-
lasztási kampányban is központi téma 
volt. Mariano Rajoy spanyol minisz-
terelnök azt ígérte, hogy rövidebbek 
lesznek a munkanapok, amelyek dé-
lután hatkor véget érnének, míg a 
centrista Ciudadanos az idôzónaváltás 
mellett kampányolt. Azóta egyik ja-
vaslat sem haladt elôre érdemben.

A mediterrán országok dolgozóira 
hajlamos úgy gondolni az ember, mint 
akik egész napos sziesztájukat olykor-
olykor megszakítják egy kis munkával. 
Nem így van. Az OECD felmérése 
szerint Spanyolországban egy átlagos 
munkás 1701 órát dolgozik évente, ami 
ugyan az OECD-átlag alatt van, de 
több, mint amennyit Németországban, 
Franciaországban és az Egyesült Ki-
rályságban töltenek munkával az em-
berek.

A kimerült alkalmazottaknak jelent-
het megnyugvást a Siesta&Go étterem 
Madrid üzleti negyedében, ahol akár 
ott is lehet aludni egy ebéd után.

Az ötlet nem eredeti, Japánban már 
évek óta mûködnek hasonló éttermek, 
ahol le lehet dôlni egy rövid idôre. 
Maria Estrella Jorro de Inzának, az 
étterem tulajdonosának is a japán 
kapszulahotelek adták az ötletet, és 
úgy gondolta, hogy az ázsiai modell 
Spanyolországban is mûködhet, hiszen 
ott gyakran két-három órára is meg-
szakad a munkavégzés.

Az étterem tulajdonosa szerint érde-
kes látni, hogy öltönyös üzletemberek 
és kosztümös üzletasszonyok pihenni 
térnek be hozzájuk, de a biznisz mû-
ködik.

Vicces, hogy sziesztázunk, de erre 
nincs külön szolgáltatás.”

Ezt az üzleti rést használta ki Jorro de 
Inza, aki egy óra pihenésért 14 eurót 
kér, amiért egy privát hálószobát kap 
az ember.

A bár 19 szobával rendelkezik, mind-
egyik hálóban friss ágynemû, illetve 
füldugó, szemvédô, papucs és távo-
záskor kávé jár a pihenô mellé.

Átlagosan napi 30 ember él a lehe-
tôséggel, többségük a 20-30 éves ko-
rosztályból kerül ki, de 50 év feletti 
vendége is van az étteremnek.

* * *

AZ IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS 
SZÖVETKEZET

SZERETETTEL MEGHIVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

„Már nyilnak a völgyben a kerti virágok”
CIMÛ ZENÉS MÜSORÁRA

PASKA BÉLÁVAL
2017. július 16-án VASÁRNAP 12.00 órától

Melbourni Magyar Központ
(760 Boronia Road, Wantirna)

Belépö: $30 
(a belépö a fôétel, a sütemény
és a welcome ital
árát is tartalmazza)
Újdonságaink:
Sült gesztenye, forralt bor
Asztalfoglalás:
Balázs Delinke 
Mobil: 0432 162-907  Email: delinkeb@gmail.com

Kérjük hogy hozza el kedvenc nótáját /kinyomtatva/és közösen elénekeljük.

Minden további információval szivesen állunk rendelkezésükre a fenti telefonszámon

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV



   8. oldal                                                 MAGYAR ÉLET                                                          2017. július 13.  

110 éve született a három 
Oscar-díjas magyar

A 110 éve született, háromszoros Os-
car-díjas Rózsa Miklós azoknak a 
hollywoodi magyar mûvészeknek a 
táborát gyarapítja, akiket a tengeren-
túlon jobban ismernek, mint saját szü-
lôhazájukban. Majd száz filmhez kom-
ponált zenét, és összesen 17 
alkalommal jelölték Oscarra –-- volt 
olyan év, hogy egyszerre több mûvéért 
is. Olyan nagy sikerû produkciókban 
dolgozott, mint A bagdadi tolvaj, a 
Kettôs élet vagy a Ben Hur.
Rózsa Miklós 1907. április 18-án 

született Budapesten, és hamarabb 
tudott hegedülni, mint olvasni. Zenei 
tehetségét zongoramûvész édesanyjá-
tól örökölte, aki a családja érdekében 
lemondott saját karrierjérôl. Rózsa 
Miklós szülei döntésének értelmében 
tízévesen reálgimnáziumba került, 
ami szenvedés volt számára, mert 
nem érdeklôdött a természettudomá-
nyok iránt. Arról, hogy miket kellett 
kiállnia az iskolában, önéletrajza, a 
csak angolul megjelent 1982-es Do-
uble Life és az Életem történeteibôl 
címû magyar nyelvû 1981-es anek-
dotagyûjtemény mellett Karinthy 
Frigyes Tanár úr kérem-jébôl is 
tájékozódhatunk, hiszen Rózsa abba az 
iskolába járt, amelyet Karinthy a be-
mutat történeteiben.

Saját bevallása szerint a zeneszerzô 
is azok közé tartozott, akikre a félel-
metes tanárnak, Frôhlichnek pikkje 
volt, még pótvizsgára is utasította, 
amin csak nagy nehezen tudott át-
menni.

Az iskola zenei életében viszont ak-
tívan és örömmel vett részt, és bár a 
gimnázium után édesapja akaratát kö-
vetve kémiát hallgatni ment Lipcsébe, 
alig egy év múlva már a város kon-
zervatóriumába járt, illetve zenetu-
dományt tanult. Már az egyetemi évei 
alatt is kiadták két kompozícióját, és 
darabjaival komoly sikereket ért el.

Magyarországon 1931-ben ismerték 
meg a nevét, amikor Dohnányi Ernô 
vezényletével elôadták kiszenekarrra 
írt Szerenád címû mûvét, amely ké-
sôbb Magyar szerenád néven várt is-
mertté. Rózsa visszaemlékezése sze-
rint az Operában bemutatott mû 
sikere elsôsorban annak volt köszönhe-
tô, hogy az éppen Budapesten tar-
tózkodó Richard Strauss lelkesen 
tapsolt a páholyában, és így „a sznob 
budapesti közönség” is elkezdte ünne-
pelni az ismeretlen fiatal zeneszerzôt.

Rózsa Miklós Németország után a 
mûvészvilág központjának tartott Pá-
rizsba vágyott, ahol 1935-ig élt. Mivel a 
„komoly” zeneszerzésbôl nem tudott 
megélni, kénytelen volt kevésbé ma-
gasztos munkákat vállalni: kabarészá-
mokhoz írt zenét, és olyan rövid da-
rabokat is komponált, amelyeket a 
filmek közti szünetekben játszottak a 
mozikban. Egyszer kétszáz fanfárt 
szerzett a Pathé vállalat mozikban 
vetített híradóihoz –-- ezek az általa 
ujjgyakorlatoknak titulált mûvek ké-
sôbb a Ben Hur és a Quo Vadis kap-
csán is jól jöttek Rózsának.
A pénzgondok vezették a filmzené-

hez is.
Példaképének és mentorának, Arthur 

Honeggernek köszönhetô, hogy Rózsa 
elhatározta, a filmszakmában próbál-
kozik. Beszámolója szerint egy közös 
párizsi koncertjük után jött a felis-
merés, amikor Honeggerrel együtt 
olyan kevés honoráriumot kaptak a 
bevételbôl, hogy még az éttermi va-
csorájukat is alig tudták kifizetni be-
lôle. Rózsa megkérdezte a nála idôsebb 
zeneszerzôt, hogy mibôl tud megélni, 
Honegger pedig azt felelte, hogy 

filmzenét ír. Rózsa nagyon megdöb-
bent, mert azt gondolta, hogy ezek 
csak „ócska slágerek”, és nem gondolta 
volna, hogy az általa olyan nagyra 
tartott Honegger hajlandó ilyesmire. 
A svájci származású zeneszerzô vi-
szont felvilágosította, hogy komoly-
zenét ír a filmekhez, és el is küldte 
Rózsát moziba, hogy nézze meg a Nyo-
morultak háromrészes filmváltozatát, 
amelynek ô komponálta a zenéjét. 
Rózsának tetszett Raymond Bernard 
filmje, és arról is meggyôzôdhetett, 
hogy szó sincs slágerekrôl.

Tulajdonképpen ebben a percben 
dôlt el a sorsom. ... Mert elhatároztam, 
hogy ilyet én is fogok csinálni”

–-- írta az élményrôl az Életem törté-
neteibôl címû könyvében.

Rózsa Miklós a saját mûveit ve-
zényli a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon

Az elhatározás tehát megvolt, de a 
késôbb lovaggá ütött Alexander Kor-
dával, azaz Korda Sándorral történt 
találkozás kellett ahhoz, hogy Rózsa 
valóra tudja váltani a terveit. Rózsa 
Hungária címmel írt egy balettet, 
amelynek Londonban nagy sikere 
volt, és a francia filmrendezô, Jacques 
Feyder felkérte, hogy a Páncél nélküli 
lovag címû, Marlene Dietrich fôsze-
replésével készülô filmjéhez készítsen 
zenét. Ezt a filmet Feyder Korda 
londoni produkciós cégének csinálta. 
A magyar producer felfigyelt Rózsára, 
és megkérte, hogy hivatalosan is csat-
lakozzon a London Filmshez. Elsô 
nagy sikere a The Four Fethers (A 
négy toll) címû film volt Kordáéknál.
„Számomra, aki közelebb kerül-

tem hozzá, az apát is pótolta.”
Az ember általában biztonságban 

érezte magát a közelében. Valahogy 
úgy tetszett: amíg ô ott van, semmi baj 
nem történhet” –-- írta Rózsa Kordáról, 
akit a háború kitörése után Holly-
woodba is követett. A bagdadi tolvaj-t 
kényszerûségbôl már Amerikában fe-
jezték be, bár a zenei felvételeket még 
Londonban készítették el. A forgatásra 
V. György felesége, Mária királyné 
is kilátogatott, aki nagyon érdeklôdött 
Rózsa zenéje iránt. Az 1940-ben bemu-
tatott film döntô szerepet játszott 
Rózsa karrierjében, Oscar-jelölést is 
kapott érte, bár a rendezô, Ludwig 
Berger másik zeneszerzôt szeretett 
volna eredetileg felkérni.

Egy másik egzotikus kalandfilmmel 

Rózsa filmzene-történelmet is írt:
A dzsungel könyvé-hez készített 

zenéje 1942-ben annyira megtetszett 
az RCA Records-nak, hogy külön kiad-
ták lemezként, ezzel ez lett a világ elsô 
filmzenealbuma. Igaz, hogy az akkor 
kialakult gyakorlatnak megfelelôen a 
lemezre még nem a filmben használt 
felvételek, hanem egy újonnan rögzí-
tett szvit került.

A kalandfilmek után keresett lett  
thrillerekben és az 1940-es években 
kibontakozó film noir mûfajban is, 
amely zeneileg is más megoldásokat is 
kívánt. 1946-ban –--- amikor hivatalo-
san is amerikai állampolgár lett -– 
három filmje, az Elbûvölve, a Férfi-
szenvedély és A Song to Remember is 
versenyzett a legjobb filmzenének 
járó Oscarért.

A Hitchcock rendezte Elbûvölve 
zenéjéért meg is kapta a díjat. Rózsa 
merészen nyúlt a filmhez: az Ingrid 
Bergman és Gregory Peck fôsze-
replésével készült produkcióban elô-
ször használta a teremin nevû, Orosz-
országban kifejlesztett elektronikus 
hangszert. Hitchockkal viszont nem 
ment túl jól az együttmûködés, a ren-
dezô nem is gratulált Rózsának a 
díjhoz.

A felkérések és a sikerek ellenére 
nem volt mindig egyszerû dolga Holly-
woodban, még akkor sem, ha –-- ahogy 
írja –-- magyarnak lenni nem volt 
éppen rossz állapot”.

A stúdiókorszak fénykorában renge-
teg magyar vetette meg a lábát az 
álomgyárban, és Rózsa beszámolója is 
megerôsíti, hogy már önmagában jó 
ajánlólevél volt, ha valaki magyar. A 
hollywoodi zenei vezetôk viszont sok-
szor nem tudtak mit kezdeni Rózsa 
európai gyökerû zenéjével. A zene-
szerzô „megkövült hagyományokkal” 
találkozott Hollywoodban, ezért sok-
szor ellenállásba ütközött kísérletezô 
zenéjével.

A rendezôk viszont általában a pártját 
fogták, például a Kettôs élet esetében, 
amelynek zenéjéért 1948-ban ismét 
Oscart nyert. A filmet George Cukor 
rendezte, aki nagyra tartotta Rózsa 
zenéjét, ami a fôszereplô skizofrén 
állapotát hivatott kiemelni. A zenei 
rendezô viszont túl modernnek találta 
Rózsa megoldásait, de Cukor nem 
hagyta, hogy bármit is átírjanak a 
kottákban.

1948-ban az egyedi megbízások he-
lyett az MGM-hez szerzôdött a bizto-

sabb megélhetés érdekében. Ügynöke 
segítségével sikerült szokatlan elôjo-
gokat is kiharcolnia magának, és azt is 
kikötötte, hogy más szerzô nem nyúl-
hat bele a zenéjébe. Itt hatalmas pro-
dukciókban dolgozott, például a Quo 
Vadis-ban, amellyel megint filmzene-
történetet írt: a film zenéjébôl kiadott 
lemezen már a filmben felhasznált 
felvételeket lehetett meghallgatni. A 
filmhez zenetörténeti kutatást is vég-
zett, az ókori görög-római zenét vizs-
gálta, hogy autentikusabbá tegye a 
kísérôzenét, a történetben elhangzó 
zenei részletekhez pedig autentikus 
hangszerek másolatait használták. Ké-
sôbb történelmi filmek sorához kom-
ponált zenét hasonló elvek mentén.

Ennek csúcsa a Ben Hur lett, és a 
film 11 Oscar-díja közül ô kapta az 
egyiket.
(Az Elbûvölve címû film zenéjéért 

Ginger Rogers adta át neki a díjat a 
18. Oscar-gálán, a Ben Hur-ért 
1960-ban Gene Kelly.)

Rózsa Miklós a saját zenéihez érdeke-
sen viszonyult: igyekezett minél ha-
marabb elfelejteni ôket, hogy ne is-
mételje önmagát abban a rengeteg 
filmben, amelyben dolgozott.

Az elkészült alkotásokat sem nézte 
meg, és nem is járt moziba, de nem 
azért, mert idegenkedett Hollywoodtól. 
Tíz évig volt a hollywoodi zeneszerzôk 
szövetségének elnöke. 1945-tôl tanított 
is, Amerikában elôször ô tartott film-
zenei kurzust, a Dél-kaliforniai Egye-
temen.

Rózsa saját maga jellemzése szerint 
kettôs életet élt, innen az önéletrajza 
címe is. Híres és keresett filmze-
neszerzô volt, a szakma elismert tagja, 
de Hollywoodban sem hagyott fel 
azzal, hogy komolyzenét komponáljon. 
Hosszú pályafutása alatt írt szimfóniát, 
hegedû-, zongora- és gordonkaver-
senyt, kamaramûveket, zongoradara-
bokat és kórusmûveket is. Alkotásait 
világhírû hangszeres szólisták és ka-
rmesterek mutatták be.

Büszkén számolt be róla, hogy Leo-
nard Bernstein pályafutását is többek 
között egy Rózsa-mû indította el.

1943-ban a Téma, variációk és finálé 
egy nagyszabású koncerten hangzott 
el New Yorkban, amelyet Bruno 
Walter dirigálta volna, aki már több-
ször is vezényelte a mûvet Európában. 
A koncertközvetítés során viszont 
Rózsa rémülten hallotta a rádióban, 
hogy Walter betegsége miatt egy bizo-
nyos Leonard Bernstein fog vezényelni 
(aki egyébként korábban nem is pró-
bálta el a mûvet a zenekarral, és nem 
volt nagyzenekari tapasztalata). Ró-

zsának akkor még fogalma sem volt 
arról, ki az a Bernstein, de a koncert 
után megállapította, hogy eddig ô in-
terpretálta legjobban a mûvet. A kon-
certnek hatalmas sikere lett, amirôl 
Rózsa és a szintén világhírûvé vált 
zeneszerzô-karmester Bernstein az 
évfordulóján rendszeresen megemlé-
kezett sürgönyben.

Rózsa Miklós szeretett Amerikában 
élni, és nem is akart onnan elköltözni, 
habár ôszintén ír arról, hogy mennyire 
brutális és kegyetlen a versengés a 
filmiparban. Családot is Los Angeles-
ben alapított, de ôrizte magyarságát, 
mert szerette szülôhazáját.

Én nem lettem Nicholas (ez a fiam 
neve), mint ahogy Németországban 
nem lettem Nikolaus és Franciaor-
szágban Nicolas. Sôt, még az ékeze-
teimhez is ragaszkodom” –-- írta az 
Életeim történeteibôl címû könyvé-
ben.

Csak több mint negyven év múlva, 
1974-ben jött vissza Magyarországra. 
A Margitszigeten, gyerekkora egyik 
kedvenc helyén vezényelte mûveit a 
magyar közönségnek, és beszámolója 
szerint valósággal elhalmozták ked-
vességgel a régi ismerôsök és az is-
meretlenek is. A mozikban épp A 
bagdadi tolvaj-t vetítették egy Korda-
fesztivál keretein belül, és Rózsa 
rácsodálkozott arra, és büszkeséggel 
töltötte el, hogy szinte magyar film-
ként tekintettek rá a három közre-
mûködô Korda testvér, Sándor, 
Zoltán és Vince, a forgatókönyvíró 
Bíró Lajos és az ô zenéje miatt.

„Úgy éreztem magam, mint egy 
visszatérô hôs” –-- írta a Double Life-
ban a magyarországi út kapcsán. Vi-
szont azt is kifejti, hogy azért hagyta el 
fiatalkorában Budapestet, mert zavar-
ta a sokszor megtapasztalt szûklátó-
körûség, és az, hogy a magyarok azt 
gondolják, hogy ôk mindent jobban 
tudnak. Csalódottan megjegyzi azt is, 
hogy hiába fogadta szeretettel a kö-
zönség, zeneszerzôtársai nem siettek a 
köszöntésére Magyarországon, és a 
koncertjérôl is távol maradtak.

1982 szeptemberében agyvérzést ka-
pott, és bár felépülése után a bal oldala 
lebénult, jobb kezével még mindig 
tudott alkotni kisebb darabokat, bár 
filmzenéket már nem komponált. Hol-
lywood így sem feledkezett meg róla, 
zenéibôl számtalan új felvétel szü-
letett, amikor pedig 1995-ben meghalt, 
koncertekkel emlékeztek meg róla. 
Magyarországon ennél lassabban ha-
lad munkásságának méltó elismerése. 

TASNÁDI KATA
(Origo)

Sydney Magyar Kaszinó
Szeretettel hiv mindenkit 

Dr. Szomor Zoltán ortopéd sebész
2017. július 23-án, vasárnap du.13.00 órakor

a Punchbowl-i Magyar Házban 
(1-5 Breust Place)

tartandó tanulságos és szórakoztató elôadására.
Belépô díj ebéddel $ 25.00

Jelentkezés július 20, csütörtök estig.
Papp Ibolya: 9713-4197
Patay Feri: 9567-2562
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Karom-virág: GulagVannak szavaink, amelyek belénk 
akadnak, megkarmolnak szép júni-
usi délelôtt is
Mindannyian értjük, s ugyanazt 

gondoljuk általuk, pedig száz jelen-
tésük is van, vagy akár ezer. Le-
mondó is, dacos is, fogvacogtató is. 
„Mohács”, „Világos”, „Arad”, 
„Trianon”, „Don-kanyar”, „ost-
rom”, „málenkij robot”, „kékcé-
dula”, „Kistarcsa”, „kulák” és ha-
sonlók. Ezek közé emelkedett a 
„Gulag” is. Pedig akik évekig éltek a 
gúzsba kötöttségben, sokszor nem is 
hallották, nem is értették ezt a kife-
jezést. Talán ismerték a láger nevét, 
ahová kerültek, de inkább csak a szá-
mát, lehetett a barakkfalu akár a zord 
északon vagy délen, a Kaukázusnál. 
Hogy mit jelent a Gulag, hogyan acé-
lozza meg vagy ôrli fel az embert, 
miként fakulnak meg a tekintetek, 
nem is sejthették. De hogy beleakad 
egy egész nép lelkébe a Karom-virág: 
Gulag, száz év múlva is bizonyosan 
érzik majd a Kárpát-medencében.

Az itthon váró kétségbeesett hozzá-
tartozók csak a legfontosabbat tudták. 
Tudták, hogy hadifogságban van a fér-
jük, fiuk, vôlegényük vagy leányuk, 
anyjuk, apjuk. Talán tudták, hogy a 
megszállók civilként összefogdosták 
ôket, s most valahol fogva tartják, de 
nem tudhatták hol és meddig. És hány-
szor tették fel a kérdés: miért? Megis-
merjük még majd ôt? Apát? Volt, aki 
tán sírt egy kicsit, de könnyû szível 
lemondott a rabságban sínylôdô fiúról. 
A nagy többség azonban várta vissza a 
szeretteit. Hosszú évekig. S közben 
minden évben tavasz lett és nyár, 
kinyíltak a virágok a réten, szerelmek 
születtek, nevetés is hallatszott.

A hadifoglyok közül sokan hazatér-
hettek, ha megérték 1947–48-at. Meg-
kínzott tekintetük, meggyötört testük 
és lelkük nem ígért sok jót. De a Gulag 
foglyainak csak nem akart véget érni 
a rabság. A kitaszítottság. S talán úgy 
hihették: a Kedves, a Család, a Haza, 
sôt az Isten is megfeledkezett róluk. 

Micsoda erô, fegyelem, hit kellett, 
hogy túléljék ezt a megpróbáltatást! S 
ha nem sikerült, a túlélôknek hányszor 
kellett feltenni a kérdést: így kell meg-
halnunk, Uram? Hol vagy, Uram? Hol 
vagy, Hazám?

Mert ha az Úr nem is, a Haza mintha 
tényleg megfeledkezett volna róluk. 
Ez lehetett a legnehezebb. Ezerszer 
gondolni, álmodni, hogy a szerelmem, 
testvérem, barátom, tanárom beletörô-
dött: nem jövök többé haza. Volt, aki 
imával, volt, aki daccal, erôvel próbál-
ta elhessegetni a gondolatot. Nehezen 
sikerült. Tavasszal egy kis színes me-
zei virág, egy madárraj hangos röpte, 
langyos szellô simogatása segíthetett.

De mit csináltak az itthon maradot-
tak? Miközben a Délvidéken tízezrével 
gyilkolták a magyarokat. A Felvidéken 
megfosztották ôket minden joguktól 
és tulajdonuktól. Kárpátaljáról tízezre-
ket hurcoltak el, Erdélybôl brutális 
tömeggyilkosságok elôl menekültek 
tömegek. S több százezren szovjet lá-
gerekben sínylôdtek, akikrôl nem le-
het tudni, visszatérnek-e valaha. Akik-
rôl beszélni sem volt szabad. Mit 
csinált az „új elit”? Akasztatott, villát 
„szerzett”, megbélyegzett, éltette a 
nagy Sztálint, a „felszabadítónkat”. 
Mások kollaboráltak, csencseltek, fe-
ketéztek vagy menekültek. Árulás volt 
ez, amely lassan befonta az egész or-
szágot. Akik harcoltak ellene, egyre 
magányosabbak lettek. S végigélték a 
legszörnyûbb megpróbáltatást, a cser-
benhagyás lelki terhét. Lelküket min-
den nyáron megkarcolta a Karom-vi-
rág: Gulag. A forró nagyvárosi 
utcákon is.

Ezért bizony lehetett volna bûntudata 
a Hazának. Politika, kávéház, kabaré: 
volt itt minden 1945-tôl, infláció, féle-
lem és kevés remény. Közben más-
fajta bûntudatot is próbáltak beletáp-
lálni a magyarba. Ezzel feledtetni a 
Gulag magyar mártírjait. Aztán a me-

gint elszakított magyar nemzetrésze-
ket. Aztán az egész magyar nemzet 
céljait, távlatait. Ezt a kilátástalanságot 
próbálták belénk plántálni 1945 óta. 
Különbözô intenzitással, különbözô ha-
tékonysággal, de makacs kitartással. 

Talán úgy tûnhet, Rákosi vagy Kádár 
idején legalább voltak pozitív célok is, 
mint például a „Ratkó-korszak” gyer-
mekvállalást ösztönzô kampánya vagy 
a Kádár-idôk életszínvonalat emelô 
törekvései. Csakhogy sem egyik, sem 
másik nem vált organikus fejlôdés for-
rásává: sôt! Mindkettô teljes csôdbe 
jutott. Demográfiailag is, gazdaságilag 
is. A bûntudatot ezekben a szocialista 
korszakokban egyes társadalmi réte-
gekre hárították. Ôk a magyar Gulagra 
kerültek, s ez nem csak a Hortobágyon 
létezett, vagy Recsken. Ez a lelkekbe 
költözött. Milliónyi, emberi mivoltában 
megalázott ember lelkébe. A Karom-
virág: Gulag a Ferencvárosban és 
Kôbányán is utánakapott az embernek. 
Széles volt a „bûnösök” skálája: osz-
tályellenség, kulák, kispolgár, ellen-
forradalmár, fasiszta, horthysta, volt 
kizsákmányoló, szabotôr, sôt a kádári 
optimizmussal szemben: még ingadozó 
és „ajakbiggyesztô” is. Közben haza-
tértek a túlélôk a Gulagról. Túlélték, 
de itthon várta ôket még egy nehezebb 
feladat: új életet kezdeni. Új szakmát 
tanulni meglett férfiként, munkát ta-
lálni, családot alapítani, barátokat sze-
rezni. Keveseknek sikerült.

A szabadság késôn jött, már alig segí-
tett. Ráadásul „bûnverseny”, „bûnlicit” 
kezdôdött. Pedig semmilyen szenve-
dést nem szabad kitenni alantas szán-
dékoknak. Fôként, mert az áldozatok 
teljesen kiszolgáltatottak. Egyesek 
szenvedése nem igazolhatja és nem 
enyhítheti mások szenvedéseit. Mint 
ahogy érték nem semlegesít értéket, 
bûn sem oldoz fel más bûnök alól. Sok 
forrása lehet a hitnek, de a gyûlölet 
nem hit. Csak a legrosszabb ösztön. A 

szenvedés érték: az értékek erôsítik 
egymást.

A Gulag rabjai megértették ezt, s 
hogy a 20. század minden lágerépítô 
diktatúrája azonos gyökerû, azonos 
lényegû. Kétfelôl vert nemzetünk en-
gesztelô hitének jelképe az elhurcoltak 
szenvedése.

Tatár által egy kis rabszolgaságra, 
török által egy kis janicsárságra, csá-
szár által egy kis katonáskodásra, né-
met által egy kis birodalmi munkára, 
orosz által egy kis robotra elhurcolt 
magyar milliók szenvedése. A túlélôk 
aránya egyik esetben sem volt magas, 
de a holtak lelke mégis egy nemzetben 
támad fel újra meg újra.

A Gulag ezernyi tábora helyén ma 
pusztaság van. Talán néhány kereszt 
jelzi az emberárulást. Ahogy az idô-
járás engedi, vadvirágok nônek, a szél 
most is fúj, az esô, a hó és fagy most is 
hosszú hónapokig ránehezedik a tájra. 
A szögesdrótot szétmarta a rozsda, a 
barakkoknak már legfeljebb a nyoma 

látszik. Sírás nem hallatszik, verejték 
szaga nem érzôdik, sóhaj nem lebeg a 
szalmaágy felett. Éjszaka álomból fel-
riadó csontváz kiáltása már nem riaszt 
el száz édes álmot. De a lepke és a bo-
gár kora nyáron úgy telepszik rá a táj-
ra, hogy a szúrós bogáncsok, de maguk 
a pillangóhadak is beleremegnek. 
Szenved a lepke és a virág is. Hang 
nélkül, zokszó nélkül. 
A Karom-virág: Gulag nem szere-

pel egyetlen növényhatározóban 
sem. Botanikailag nem létezik. Színe 
sötétvörös, mint a vér, és minden 
évben újra és újra kivirágzik. Tüntet. 
Csak ott nô, ahol széjjeltépett álmok, 
rettenetes didergések, lefagyott végta-
gok, felismerhetetlenségig összevert ar-
cok, halálos éhezés emléke lebeg a leve-
gôben. A Karom-virág: Gulagnak van 
törzse, levele, virágfeje, sôt mottója is: 
Nagy László írta: „Nyílhat a virág / 
Jöhet a féreg”.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

A Melbourne-i 54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat,
a 63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat,

és a 52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat
Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a

2017. július 22-én szombat 
este 6.30 órai kezdettel tartandó

Cserkész Anna Bálra
a Magyar Központ Nagytermébe

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)

Elsôbálozók bemutatója 8.00 órakor 
Zenét az Új Hullám együttes szolgáltat

Vacsorával együtt Belépôdij  $40      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $35

Vacsora nélkül  Belépôdíj  $30      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $25

Vacsora $15  12 éven aluliaknak ingyenes belépôdíj

Finom sütemények és italok vásárolhatók.
Gazdag tombola

Gárdonyi Eszter   0466 880-701
Fried Andrea  andrea@altustravel.com.au

Kérjük legyen a vendégünk – Estélyi ruha ajánlatos

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették,

hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédapa, 
rokon és barát

Bokody Mihály
2017. június 28-án, 87 éves korában elhunyt.

Július 7-én kísértük utolsó földi útjára a 
Rookwood-i temetôbe, 

majd a Magyar Social Club-ban búcsúztunk 
tôle, melynek alapító tagja volt.

Szép, beteljesült életet élt nagy szeretetben.

 Emlékét szívünkben 
örökre megôrizzük.

A gyászoló család

Búcsú Bokody Mihálytól
Hát viszlát öreg barátom! 
Drága Miska bátyám!
Te aki olyan sok szeretettel, kitartással, és kemény munkával egy 

csodálatos családot alapítottál, abban a gyönyörû országban most 
elmentél tovább...

De itt vagy velünk gyermekeidben, unokáidban és 
dédunokáidban. Én téged látlak az Ô tekintetükben, mosolyukban 
és mozdulataikban.

Apámnak voltál unokatestvére, de míndig úgy szólítottátok 
egymást hogy: kedves testvér. Nekem, olyan voltál mint egy apa, 
édes fiamnak szólítottál. Bölcs voltál és vidám, tele szeretettel és 
kitartással. Mindíg figyeltél rám, akárcsak gyermekeidre és 
unokáidra. Nagyon szeretted a családodat, és mindíg emlékeztél 
az ôsökre. 

Az elmúlt néhány évben volt szerencsém két alkalommal is 
meglátogatni téged. Láttam és tapasztaltam, ahogy a te gyönyörû 
és nagy családod szeretettel körülvesz téged. 

Most is itt vagy velem, a szívemben, és ha utódaidra nézek téged 
látlak.

Most búcsúzom, a szép napokra ürítem poharam, Szervusz.

Tuba János
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. július 16-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól -- 12 óráig Vasárnapi iskola a 

Bocskai teremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-

ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 július 16-án 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. július 16-án 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 július 16-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) július du. 2 
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik 

vasárnapján) 2017. július 16-án du. 2 órától  
Istentisztelet

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

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

vasárnapján  2017. július  12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

Megemlékezés július 16-án
A North Fitzroy-i Magyar Református Templomban

(121 St. Georges Rd)
Istentisztelet keretében emlékezik meg gyülekezetünk,

Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és városunk temetôiben
nyugvó gyülekezeti tagjainról.

Istentisztelet után gyülekezetünk elhelyezi a hála és 
köszönet koszorúit a templom falában lévô 

Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk! 
Megemlékezés után, ebéd várja a templom melletti

Bocskai Nagyteremben.

Bôvebb felvílágositás Júliánál: 9439-8300

NÔSZÖVETSÉGI HÍREK
Régóta nem adtunk hírt a Nôszövetségrôl, de létezünk, dolgozunk és tervezünk, az Egyház elôre 

menetelén munkálkodunk. 
Jövô hónap augusztus 13-án terveztünk a hideg melbournei tél közepén egy könyvvásárt.
Lesz alkalom összejönni a barátságos Bocskaiban, ahol családtagok és barátok közösségében, egy 

finom gulyás és lángos ebéd fogyasztása után lehet vásárolni nagyon kedvezményes áron könyveket 
és lemezeket. 

A könyvek nem újak, de aki szeret olvasni az talál magának való szellemi táplálékot.
Felkérjük mindazokat, akik túl akarnak adni a régi könyveiken és lemezeiken (lehet magyar vagy 

angol), adományozzák a könyvvásárra. Az egész bevétel az Egyház fenntartására megy. 
Gondolom sokan terveznek kisebb lakóhelyre költözni..., és szeretnének túladni a felesleges dolgo-

kon.
Bôvebb felvílágosításért hívjanak engem a: 9439 8300 telefonszámon.
A könyveket egy héttel a vásár elôtt lehet leadni a Bocskaiban, vasárnap 11-2 óra között.

Csutoros Júlia Nôszövetség elnöke
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Az elmúlt 
hét

DEMOKRATIKUS 
SZOBROZÓK

Bár csak néhányan lézengtek a har-
madik kerületi szálloda udvarán tar-
tott Horthy-szobor-tüntetésen, még 
így is sikerült hajba kapniuk. Azon 
robbant ki a vita: ki jelentette be elôbb 
hôbörgési szándékát a kormányzót 
ábrázoló mellszobor ellen.

A kakaskodó felek --– a Magyar 
Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége, 
illetve a Demokratikus Koalíció --– 
mérkôzését végül a Gyurcsány-párti-
ak nyerték, így a DK-elnökség tagja, 
Földi Judit szónok méltatlankodhatott 
a „felháborító alkotáson”. (Judit asz-
szony nem ismeretlen a DK-pankrá-
ciókon. Egy ízben odaláncolta magát 
Hóman Bálint készülô szobrához, más 
alkalommal a felcsúti kisvasút elé 
feküdt –-- fél órát hevert a talpfák 
közt, mert elnézte a menetrendet…) 
„Itt csak a cirkuszból értenek” –-- véli 
a szilaj asszonyka, aki csupán négy 
éve kezdett politizálni. „Az ôszödi be-
széd fogott meg. Ilyen ôszinte dumát 
politikustól még nem hallottam.” Ter-
mészetesen a Demokratikus Koalíció-
hoz „láncolta” magát…

Szó se róla, hôsnônk mostani szózata 
is gyurcsányosra sikerült. Ilyeneket 
mondott: „Amit most csinál a szélsô-

jobboldal, az felháborító. A Fidesz pe-
dig teret ad ennek a gyûlöletkel-tés-
nek. Horthy, hogyha nem is bizonyí-
tottan, de háborús bûnös, részt vett 
nagyon-nagyon sok magyar zsidó de-
portálásában.” Vagyis nem bizonyított 
ugyan, hogy a kormányzó háborús 
bûnös (Nürnbergben is csak tanúként 
hallgatták meg), de ô, Földi-Talpfás 
Judit ennek dacára annak tartja, és ez 
a lényeg. Abba, hogy Horthy zsidókat 
deportált, már bele se menjünk, mert 
a végén még kiderülne, hogy demok-
rata Judit archív Szabad Nép-vezér-
cikkekbôl okosította ki magát.

Azért csak kíváncsi lennék: vajon az 
„ôszinte dumát” kedvelô, szenvedélyes 
szoborszakértô asszony látta-e már a 
kenderesi Horthy-mauzóleumban a 
„Hálás magyar zsidóság” feliratú ko-
szorút?

MÓNIKA-SHOW
Szerkesztôi tapasztalat, hogy a Lam-

perth Mónikáról szóló hírekre elôsze-
retettel bukik az olvasó. Az ember 
szeret nevetgélni, márpedig a vicc –-- 
a röhej –-- árnyékként követi a Gyur-
csány-kormány egykori belügyminisz-
terét. Belôlem a legnagyobb kacajt az 
váltotta ki, amikor a szocialista asz-
szonyka néhány éve bejelentette: föl-
hagyott a politizálással, s a jövôben 
kizárólag potencianövelô szerek for-
galmazásával kíván foglalkozni. A hírt 
a delnô Kálmán Olga beszélgetôs mû-
sorában (még az ATV-n) osztotta meg 
a nyilvánossággal, ahová a vállalkozás 
másik résztvevôjével, Herényi Károly 
egykori MDF-felszámolóval érkezett. 
Megtudhattuk, a pirulakínálós munka 
nemcsak izgalmas, de lélekemelô fog-
lalatosság is. Ahogyan fogalmaztak: 
tablettáik révén egészségesebb, fit-
tebb és fickósabb lesz a nemzet, az 
pedig rá fér erre a sokat szenvedett, 
fonnyadó magyarságra. Hozzátették, 
tablettáikat a régi MSZP-vezérkar 
majdnem fele szedi. Kell az erô, a po-
tencia. Föl akarnak állni…

A minap a XV. kerületbôl érkezett 
Lamperth-hír. Az idôközben rákospa-
lotai jegyzônek állt Mónikával bajuszt 
akasztottak a helyi képviselôk. A DK-
vezetésû, ám kormánypárti többségû 
testület Fidesz-frakciójának vezetôje 
azt mondja, hiába mondott le MSZP-s 
tagságáról a jegyzô asszonyka, ceza-
román mentalitása szemernyit sem 
változott. Megtiltotta például, hogy az 
önkormányzat képviselôi beszéljenek 

a polgármesteri hivatal dolgozóival. 
Késôbb ugyan enyhített a rendelkezé-
sen, ám a minap –-- amikor a testület 
nem támogatta az ô beszámolóját --– 
újra visszaállította. A képviselôk a 
polgármestertôl várták a megoldást, 
ám ô csak hallgatott, mint hal a sza-
tyorban.

Mónika ragyog, a kerület szív.

BEFEKTETÔI BIZALOM
A „cselekedni kívánó állampolgárok 

és önszervezôdô közösségek segítô-
fejlesztô szervezete” --– így aposztro-
fálja magát a Civil Kollégium Alapít-
vány (CKA) –-- is kaphatott abból a 113 
millió forintból, amit zárt körû „polgári 
engedetlenségi képzésre” utalt át So-
ros György hálózata, az OSF. Azt rég-
rôl tudtuk, hogy a Magyar Helsinki 
Bizottságtól a kacér Háttér Társaságig 
bezárólag számos ambiciózus közös-
ség tartozik a CKA partnerei közé – 
immáron a nagy épületfoglalási gya-
korlattal rendelkezô

A város mindenkié felekezet is ide 
sorolható. (Az újsütetû elvtársak közt 
találhatjuk a szentendrei „eleven em-
lékmûsöknek” nevezett kretén gyüle-
kezetet is, amely akcióival több mint 
egy éven át akadályozta meg a városba 
tervezett turulszobor felállítását.)

Bôkezû Gyuri bácsi régóta támogatja 
a civil hôbörgôket. Ez a mániája. Se-
gítségével olyan fontos dolgokra is jut 
pénz, mint például aktivisták kiképzé-
se „esedékes intézményelfoglalásokra
”. A gladiátorok egyik tenyérbe mászó 
frontembere, Gulyás Slejm Márton 
elárulta, hogy Saul D. Alinsky A radi-
kálisok törvényei címû tanulmánya 
alapján készülnek a fellépéseikre, 
amelyeknek egyetlenegy célja van: 
kibillenteni békéjükbôl az embereket. 
(Alinsky Magyarországon kevésbé is-
mert szerzô –-- elmebeteg, anarchis-
takörökben bibliaként falják a munká-
it; tüntetési kalauza hivatkozási alap 
rémbaloldali körökben.)

Marci cimborája, Misetics Bálint azt 
nyilatkozta a minap, „erôszakmentes 
ellenállásképzéseiken” semmi olyan 
nem hangzik el, amirôl ô nyilvánosan 
ne beszélne. „Mellesleg megtisztelô, 
hogy olyan dolgokkal igyekeznek lejá-
ratni engem és barátaimat, amikre 
büszkék vagyunk, például amit a Fi-
desz-székházba szerveztünk. Bárcsak 
sokkal több ilyet csináltunk volna.”

Az ifjú civilek szeretnék meghálálni 
Soros megelôlegezett bizalmát.

HARANGOZÓK
Még 2014-ben határozta el Ujhelyi 

István, hogy rendszeresen emlékeztet-
ni fog Orbán Viktor miniszterelnök 
„országromboló dolgaira”. –-- Minden 
héten meg fogom kongatni a harango-
kat, mert demokrataként ez a dolgom 
–-- közölte a szocialista EP-képviselô. 
Két éve a kormányfô egyik strasbourgi 
felszólalása után is „harangozott”, teát-
rálisan széttépett néhány, a nemzeti 
konzultációról szóló levelet –-- hadd 
lássák, milyen egy karakán szocialista, 
még külországban is köpködi hazája 
kormányfôjét.

Ezen a héten speciel Washingtonban 
harangozott, ahol mint az unió közleke-
dési bizottságának alelnöke (és szegedi 
VIP-parkolóbérlet-tulajdonos) az ame-
rikai adminisztráció több vezetôjével 
tárgyalt. Arról tájékoztatta vendéglá-
tóit, hogy a magyar ellenzék, benne 
Orbán Viktor kihívója, Botka László a 
kormányváltást követôen „meg fogja 
szüntetni a jogállamisággal és a de-
mokratikus alapértékekkel ellentétes 
törvényi szabályozásokat, és az EU 
fôsodrában fogja tartani Magyarorszá-
got”. Ideje ennek, magyarázta Ujhelyi, 
mert Orbánék illiberális, putyinista 
ámokfutása a mélypontra süllyesztette 
Magyarország transzatlanti kapcso-
latait. Ennek azonban hamarosan vé-
ge, tájékoztatott, a Botka-kormány 
vissza fogja állítani a haza becsületét a 
szövetségesek elôtt.

Ujhelyi nincs egyedül hazájának lejá-
ratásában. „Harangozókból” nincs hi-
ány. Magyar Bálint egykori SZDSZ-es 
oktatási miniszter a minap a Soros-
közeli Project Syndicate hírportálon 
kesergett. Régi kesergô. Azt írta, ôk a 
kommunizmus után még azt remélték, 
hogy Magyarország a liberális demok-
rácia felé tart, erre tessék… Mekkora 
csalódás! Diktatúra épül, Orbán Pu-
tyinhoz húz, a szegény liberáldrogo-
sokat meg nem engedik érvényesülni. 
Itt a világvége…

ÚJRA JÖTT AZ 
„INFORMÁTOR”

Két hónapos tavaszi szünet után ked-
den újra mûsorra tûzte a Titkos Or-
bán-dokumentumok címû szappano-
perát a szerzô, Gyurcsány Ferenc. 
Rövid emlékeztetô a vígjátékból: az 
exminiszterelnök egy áprilisi napon 
azzal állt elô, tudomására jutott, hogy 
az oroszok Orbán Viktort a markukban 
tartják. Errôl egy titkos informátor 
tájékoztatta, aki mindenféle dokumen-
tumokat is mutatott neki, de ezek még 
nincsenek a birtokában, ám, ha ott 

lesznek, Orbánnak annyi… Láriferi 
ezután felszólította a kormányfôt, 
tisztázza magát vagy 72 órán belül pe-
relje be ôt. Ellenkezô esetben igazolt-
nak tekinti a vádjait, és megteszi a 
„szükséges lépé seket”.

A vészjóslónak szánt bejelentést az 
avatott közönség fergeteges derûvel 
fogadta, ami csak fokozódott, amikor a 
demokratikus ember kiadta újabb 
közleményét: „A 72 óra lejárt (…), 
egyetlen lehetôsége maradt (Orbán 
Viktornak), imádkozhat, hogy a doku-
mentumok ne kerüljenek nyilvános -
ságra.” Kommenteket nem idézek, 
csak a Fidesz szûkszavú közleményét 
biggyesztem ide: „Mindig is tudtuk, 
hogy bolond lyukból bolond szél fúj. 
Gyurcsány Ferenc egyszerûen meg-
hülyült”.

Minap folytatódott a darab. Az ATV 
mûsorában fellépô szerzô-komikus el-
mondta, újra találkozott titkos infor-
mátorával, s noha a dokumentumokat 
ezúttal nem látta (ahogyan mi sem az ô 
titkos diplomáját –-- a szerk.), az árról 
már egyeztettek; bár ô úgy érzi, nem 
csak pénzügyi alkut akarnak kötni 
vele a titkos tárgyalópartnerek. 
Egyébként –-- itt egy kis hatásszünetet 
tartott --–, ellenzéki politikusként köte-
lességének érzi, hogy a dolog végére 
járjon.

Nos, itt tart a mûsorfolyam. (Mélyen 
megértem Botka László miniszterel-
nök-jelöltet, aki csak úgy vállalta el az 
MSZP felkérését, hogy elôtte tisztázta: 
Gyurcsánnyal soha, semmikor…)

MOMENTUM-
NÁSZPOLITIKA

A szerelemnek nincs színe --– magya-
rázza Fekete-Gyôr András pártelnök-
szexológus, és én már itt elveszítem a 
fonalat, merthogy határozottan emlék-
szem, hogy a Momentum-vezér által 
javasolt Pride-fesztiválokon szivár-
vány-, illetve rózsaszínû zászlók szok-
tak lobogni, sôt a placcon vonagló ha-
gyományôrzôk tangája, ülepdíszítô 
pávatolla is ezekben a színekben ját-
szik.

Azt is állítja a búgó hangú, szôrös em-
ber, hogy nemzetisége, sôt neme sincs 
a szerelemnek –-- bár ezt a kormány-
oldal úgysem értheti. (Azok ott elavul-
tak, kirekesztôk és begyepesedettek, 
gôzük nincs, mi az a XXI. század.) A 
videóüzenetbôl megtudjuk, a Momen-
tum politikai közösségként vesz majd 
részt a melegfesztiválon. „Ez közössé-
günkben nem kérdés, nem is vita --– 
magyarázza a szónok --–, ez arról szól, 
hogy valaki érti-e a XXI. századot.”

Régen, az ántivilágban másnak lenni 
még pártsemleges státusnak számí-
tott. Az ismerkedni akaró azonos ne-
mûek nem firtatták egymás ideológiai 
hovatartozását; liberális szemléletû, 
homokos ember minden további nél-
kül barátságba elegyedett a legbigot-
tabb rendpárti vágytársával is –-- és 
fordítva --–, mozgalmi kérdések ilyen-
kor sosem kerültek szóba.

(Agitálás ugyan elôfordult, de sosem 
politikai természetû…) Most viszont, 
hogy a pártpolitika a szerelmi élet e 
szegmensére is rátelepedett (értsd: a 
liberális pártok potenciális szavazókat 
látnak az érintettekben), elmérgesedni 
látszik a helyzet. Lám, itt ez a karonülô, 
lármás ifjú is! Képes saját politikai 
ambíciói érdekében egymásnak ug-
rasztani hagyományos párokat a kaci-
fántosabb szerelem híveivel.

Igen érdekel, hogy a migránsgyámo-
lítással is foglalkozó Momentum ho-
gyan tervezi majd összehozni a páva-
tollas büszkéket a harmadik világból 
érkezô, nagytermészetû népvándorlók-
kal.

Az lesz majd a fesztivál!

ahogy 
Pilhál György 

látta

CSÓK EURÁBIÁÉRT
Hatalmas, szív alakú kontúrban látszik egybeforrni George Soros és Jean-

Claude Juncker alakja. Az amerikai tôzsdespekulánsnak és az Európai Bizottság 
elnökének hosszan tartó csókja a jelképe kezd lenni mindannak, ami miatt 
számos fórumon már csak Eurábiaként kezdik emlegetni az öreg kontinenst. A 
Soros-féle érdekkör és az Európai Unió vezetôinek nagy összeborulását pedig a 
legjobban éppen azok a civil szervezetek leplezik le, amelyeknek az lenne a 
feladatuk, hogy csak titkon, fedôszervként szolgálják a közös célt, Európa 
elárasztását az afrikai és az ázsiai térségbôl érkezô, kétes hátterû bevándorlók 
millióival.

A leleplezôdés központja jelenleg leginkább Magyarország, ahol parlamenti 
döntés született arról, hogy minden civil szervezetnek be kell vallania, ha súlyos 
pénzekkel támogatják a mûködését külföldrôl.

Jellemzôen azok körében lett a legnagyobb a felháborodás, akik George Soros 
aranytojásain kotlanak már évtizedek óta, a milliárdos céljainak megfelelôen 
befolyásolva a honi politikát. Az elsôk között jelentette be például a spekuláns 
pénze nélkül létezni sem képes két szervezet, az Amnesty International és a 
Helsinki Bizottság, hogy nem regisztrálják magukat a külföldrôl támogatott 
szervezetek közé, hanem a bírósághoz fordulnak az ügyben. Ez a bejelentés 
azonban több szempontból is nonszensz.

A közhasznúsági jelentésükbôl ugyanis kiderül, hogy több száz milliós támo-
gatást markolnak fel külföldrôl, így nincs semmi jogalapjuk arra, hogy bármi-
lyen bíróságon kérjenek orvoslatot azért, mert ezt nyilvánosan be is kell valla-
niuk. Sôt, inkább ellenük kellene eljárni a bíróságnak, ha nem tartják be a ma-
gyar parlament által elfogadott törvényeket.

Az is érthetetlen, hogy tulajdonképpen miért szégyellik azt, kik támogatják 
ôket, és ha már szégyellik, akkor miért nem utasítják vissza hôsiesen és 

büszkén ezt a támogatást?
Az utóbbi kérdésre könnyen megkaphatjuk a választ, ha megvizsgáljuk, hogy 

ezek a szervezetek valójában honnan és kiktôl kapják a busás apanázst.
Itt van mindjárt a Helsinki Bizottság. Mint lapunk mai számából kiderül, ez a 

szervezet nemcsak George Sorostól kapott hatalmas összegeket, hanem magá-
tól az Európai Bizottságtól is, hogy megvédje a rossz bánásmódtól a határainkra 
rázúduló, illegális migránsokat.

A balkáni útvonalon érkezô illegális bevándorlók „jogellenes fogva tartásának 
felszámolása” címén például több mint 133 millió forintnyi összeget folyósítottak 
Junckerék a szervezetnek. Hogy mindenki számára világos legyen, arra kapták 
a pénzt, hogy megpróbálják kiszabadítani a fogdából a bûncselekményeket, 
vagyis az illegális határátlépést elkövetô, azonosíthatatlan hátterû, vagyis akár 
terroristaként is mobilizálható külföldieket.

A „fogolyszabadításhoz” persze meg kellene puhítani az ügyvédeket és a bírá-
kat is, meg kell támadni a független igazságszolgáltatást. Mélyen a zsebükbe is 
nyúltak Brüsszelben az ügy érdekében, mintegy 118 millió forintot kapott a 
Helsinki Bizottság az Európai Bizottságtól a bírák befolyásolására is, például 
úgynevezett interaktív képzésekre, a menekültügyi és idegenrendészeti ôrizet 
bírói felülvizsgálata érdekében. Hogy ezt is értsük: azért, hogy minél több mig-
ránst engedjenek majd ki bírói segítséggel a nemzetbiztonsági ellenôrzésükhöz 
szükséges ôrizetbôl.

George Soros céljait tehát úgynevezett civil szervezeteknek kifizetett progra-
mokon keresztül is támogatja az Európai Bizottság az unióba befizetett közpén-
zekbôl, vagyis a mi adónkból. Ezért sem mindegy, hogy megtudhatjuk-e, való-
jában kik és mire használják fel ezeket a külföldrôl érkezô forrásokat. Ha 
ugyanis a mi pénzünkbôl is fizetik ôket, nyugodtan az arcukba is vághatjuk:

Ebbôl most már elég!                       Haraszti Gyula (Magyar Idôk)



Zimankós, fogcsikorgató, vadul 

szeles hideg nap van ma Bécsben. 

Kabátjainkat magunkra szorítva ká-

szálodunk én és leányom az autó 

hátsó üléseire. A férjem és a sofôr 

csak nagy harc árán a fagyos széllel 

tudják csomagjainkat a csomagtar-

tóba és az autó tetejére biztonságosan 

felerôsíteni.

Vagy 250 km út áll elöttünk, mielött 

a kényelmes fürdôhöz érkeznénk a 

négy hetes pihenônkre.

Utunkon az ablakokon keresztül 

bámuljuk a hóval borította szép ha-

zai földet, a békességesen nyugvó 

kisebb nagyobb településeket, az ol-

talmat adó házacskák ablakaiból a 

barátságosan szóró fényeket a most 

már szürkülô messzeségbe.

Vacsorára gondolván, a sofôr aján-

lalát elfogadva, egy kedves, ma-

gyaros útszéli csárdába ülünk a 

meleg, duruzsoló cserépkályha mel-

lé. A piros-fehér kockás abroszos 

asztal tetejére halászlé kerül túrós-

csuszával.

Igen finom, már régen nem ettem 

igazi halászlét. Még régen odahaza, 

meg-megleptem a családomat vele, 

hiszen tudtam vásárolni sokféle apró 

halat, amikbôl átpaszírozva az ízletes 

alaplevest készítettem, majd nagy 

halszeleteket fôztem bele együtt a 

magam készítette tojásos metélttel.

Itt Ausztráliában is próbálkoztam e 

híres magyaros étellel, de az ízek 

nem jöttek ki. Fel is adtam a további 

szerencsejátékkal.

Befejezve vacsoránkat, mindhár-

man azon gondolkodtunk, ha ez így 

fog menni a további hetekben is, 

akkor  hazafele mindhármunknak 

dupla repülôjegyre kell cserélni az 

együléseseket. Hm. Majdnem úgy 

történt.

Lépkedve a kocsihoz, halljuk az 

épület felôl a kutyák vonyítását. Hi-

deg van. Talán szeretnének velünk 

jönni?

A fürdô igazgatósága már hetekkel 

elöbb megkért minden orvosi iga-

zolást egészségi állapotunkról, ami-

ket a fürdô orvosa átnézett és 

érkezésünkor bennünket személye-

sen is megvizsgált annak esetére, 

valamelyikünk részére nem ajánlja 

a helybeli gyógyvizet. Mindhármun-

kat elfogadott az összes kezelésre. 

Mint jóval késôbben megtudtuk, a 

víz erôsen radióaktív. Rákos bete-

geknek, vagy volt rákos betegeknek 

nem ajánlatos. Férjemet nem régen 

hoztuk vissza jóformán a halálból  a 

„Stage 4” bélrákból. Mégis aláírta 

befogadását.

Hála Istennek nem történt baj, 

egészséges mint a makk, ahogyan a 

magyar mondja.

Felejthetetlen heteket töltöttünk e 

kis városban, ahol a látogatók többen 

vannak mint a helybeliek. Kitünô 

vendéglátásuk bizonyítja, jól tudják 

honnan ered a magasabb életszínvo-

naluk. Még ha nem is vagy éhes, a 

finom illatok mindjárt mutatják a 

lábadnak merre az út. Be is tértünk 

mindenhová untalan.

Nagy meglepetésben is van ré-

szünk. Kellemes meglepetésben. 

Úgy félfüllel hallom, hogy innen 

nem túl messze, tartanak egy kis elô-

adást Wass Albert munkásságáról. 
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Nagy híve vagyok, legtöbb könyve 

nekem is megvan.

Elcipelem családomat, gondolom, 

ha nem is értik, vagy nem is érté-

kelik, majd leülnek a sarokba, én 

meg egy pár idôsebb érdeklödôvel 

meghallgatom az elôadást. Hû, ha!

Egy nyüzsgô, bolygó, forrongó, lel-

kesedô, minden korosztály, külön-

bözô életformákról árulkodó tö-

megbe érkezünk, alig férünk el még 

szorongva is. Ez igen! Itt van ér-

deklôdés irodalom iránt. Szép Iro-

dalom iránt. Magyar Irodalom iránt. 

Eladásra kiállitott könyvei között 

találok még birtokomban nem lévô 

könyveket. A böröndök súlyát figye-

lembe véve csak egyet veszek.

Leányom rádöbben, nagy a veszte-

sége, hogy nem otthon nevelkedett 

fel.

Hazafele nem lehet kihagyni a 

cukrászdát, ahol a legfinomabb 

gesztenyepürét kanalazgathatjuk jó 

lassan, hogy minél tovább élvez-

hessük aromás ízét.

Egyik nap a fürdôben megismer-

kedünk egy ott dolgozó, nagyon 

szimpatikus fiatal asszonykával. 

Mivel férjem még mindíg nem tar-

totta be jószándékú igéretét, hogy 

igyekszik valamicskét megtanulni 

magyarul, így angolul beszélgetünk 

mi hárman.

Odalép hozzánk a hölgy, aki  kedves 

szerénységgel megkér bennünket, 

tudnánk e átnézni a fürdô ismertetô 

prospektusának angol fordítását. 

Természetesen. Ez mindjárt a fér-

jem feladata lesz, mivel leányom a 

számos egyetemi végzettségei elle-

nére is angolból csak másod hegedûs 

lehet férjem mellett, én meg loholva 

futva sem érném el ôket.

Innentôl kezdve kellemes kapcsolat 

alakul ki házaspár és mi köztünk. 

A felejthetetlen négy hétbôl már 

csak két napunk maradt mielött in-

dulnánk tovább, észak fele, leányom 

szülôvárosába, ahol család, rokon és 

ismerôs látogatással fogjuk tölteni a 

következô két hetet.

Azt hiszem ez a hír nem igen tetszik 

az egyik fogamnak. Olyan nyavalyás 

fájásba kezd, jelezve, ô nem megy 

sehová, hogy még a fejem is pörög 

bele.

A mi újonnan talált barátaink 

fogorvos szomszédja gondoskodott 

arról, hogy fogam kívánsága tel-

jesüljön, maradjon újonnan meg-

szeretett otthonában és a helybeli, 

másnapi kukába kerüljön  végleges 

nyugalomba.

Jó fogorvosnak látjuk, így egy to-

vábbi kezeléssel is megbízzuk. Egy 

hét múlva kell visszajönni és kb. egy 

hétig itt maradni a munka befejezé-

séig. Rendben van. Majd szállodába 

megyünk.

Nem, nem. Újdonsült barátaink 

erôsködnek. Mi gondoskodunk szál-

lásotokról. Az egyik lakásunkat 

adjuk át néktek és maradtok amed-

Az élet csak annyi...
Isten megteremti létünket, megáld lélekkel, 

majd magához szólit kérdôrevonni, 
hogyan gazdálkodtunk ajándékaival.

dig jólesik.

Így még egy hetünk volt róni a kis 

utcákat, jobban ismerkedni a kör-

nyezô településekkel, figyelni embe-

reket, mit tesznek, hogy tesznek. 

Soha nem fogom elfelejteni a vagy 

három tucatnyi, talán tizedik osz-

tályos fiatalt, amint szemben jövet 

haladtak el mellettem a járdán. Hal-

lásom szerint egyetlen egy sem ma-

radt ki a tiszteletteljes köszöntéssel 

irántam. Nem mertem utánuk nézni, 

látták volna a meghatódás könnyeit 

szemeimben.

Egy más alkalom Budapesten. Ta-

lán csoportos kirándulás kisiskolás 

gyerekekkel. Másodikosok? Har-

madikosok? Szép, rendezett sorok-

ban, kettesével haladnak. Mi egy-

irányban tartunk mellettük a járdán. 

Értelmes, szép beszélgetést folytat-

nak egymással. Semmi jele a kajla 

neveletlenségnek.

A sarkon az egyik leválik, majd 

visszaszól társának. „Ez egy nagyon 

érdekes téma volt, holnap folytatjuk. 

Addig is szervusz.” 

Ó...Ó, még található a földön ilyen 

hely, ahol a szülôk és az iskola 

ennyire értékes fiatalokkal tudja 

megajándékozni az emberiség jövô-

jét? 

Magyarországi utunkat meghosz-

szabbítjuk egy kicsit, így a ro-

konokkal is tölthetünk több idôt. 

Fürdôvárosi barátainkkal továbbra 

is tartjuk a kapcsolatot, olyannyira, 

hogy a kis fiatalasszony elfogadja 

meghívásunkat három hétre hozzánk 

Melbournebe. Párja nem jöhet, a 

munkát nem lehet otthagyni. Nagy 

lázzal, örömmel készülünk fogadá-

sára. A papírok intézése viszont úgy 

néz ki, nagyon körülményes. Még 

ma sem értjük, hogy miért nem 

engedte be Ausztrália ôt. Nincsen 

magyarázat, vagy az ok megadása. 

Talán a Konzulunk lehetne egy kicsit 

agilisabb? Más országoknak nincsen 

kifogásuk a fogadásukkal, pedig so-

kat utaznak.

Évek múlnak. Adódik egy új alka-

lom. Repülôvel mennek San Fran-

ciskóba, onnan hajóval Sydneybe, 

ahol két napot töltenek, azután Mel-

bourne. Hozzánk. Kilenc napra.

Bennünk a közeli viszontlátás örö-

me nézegetteti útjuk vonalát napon-

ta. Tervezzük a kilenc nap minél 

jobbani kihasználását. Mutatni 

Ausztráliából a lehetô legtöbbet. 

Az elsô pihenô, beszélgetô nap után 

utilaput kötünk talpainkra, illetve az 

autónk négy kerekére bízzuk a 

kilométerek gyûjtését. Ilyenkor 

látjuk mi is, milyen szép Ausztrália, 

amikor másokat is akarunk gyö-

nyörködtetni benne.

Vendégeink hálásak minden látot-

takért. Hiszen hiába jártak oly sok 

helyen, Ausztrália szépsége külön-

leges. Egyedi. A fényképezô gépek 

izzadnak munkájukban, állandó 

mûködésben vannak. Még mi is 

fényképezési lázt kapunk tôlük. 

Örülök is ennek, mert magunktól 

nem jönne ránk a kattogtatási he-

vület.

Az utolsó három szép napot Beech-

worthben szenvedjük a gyönyörû-

ségtôl. A mi kedvenc minden évi 

titkos búvóhelyünk.

Szállásunk egy hatalmas 80 ha park 

közepén símul az égig érô öreg fák 

oltalma alá a fôépülettôl, a volt kór-

háztól nem messze. Csak alig pár 

éve, 1995-ben, hogy e tekintélyes, 

szépre tervezett, 1867 évben átadott 

1200 beteget befogadó, 6-700 sze-

mélyzettel dolgozó elmegyógyinté-

zetet véglegesen lezárták. Testvér-

kórházaival együtt Kewben és Ara-

raton. Annak idején igen könnyû volt 

ide bekerülni. Csak két aláírás és 

már bent is volt a szerencsétlen, még 

akkor is, ha csak depresszió nyomta 

lelkét, vagy kismamák a szülésutáni 

post natal szimptomával. Onnan 

kikerülni ritkaságnak számított. 

Nyolc aláírás nyitott csak kaput. Ha 

átélték a kezelések szörnyûségeit. 

Ugyan az utóbbi  évtizedekben „mo-

dernizálták” a gyógykezelések mód-

szereit, de nem tudom, melyik kor-

szak betegei jártak jobban. Az 

eredetileg mindössze négy fajta 

(mania, melancholia, dementia, pa-
ranoia) idegbetegséget ismerve és 

arra mérve a kezeléseket, a kutató 

orvosok segítségével ma már több 

mint kétezer különbözô elmebajt 

kezelnek a mind kövérebb gyógy-

szeripar örömére.

Lábunk alatt morzsolódnak a töl-

gyek sok színekben játszó levelei, 

amint sétáljuk körbe a titokzatos, ma 

már elhagyatott épületeket. Állitólag, 

az ott elhunyt több mint kilencezer 

szerencsétlen lelkeikbôl sok nem tá-

vozott el. Ma is ott lézengenek az 

üres falak között. Vannak akik e je-

lenséget még fényképeken is tudják 

bizonyítani. 

A sok beteg már nincs itt. Több-

jükkel az utcákon kerülgetjük egy-

mást, amint új helyet keresnek le-

telepeni éjjelre.

Ma már csak a  békés  és csodálatos 

természet nyugtatgat bennünket e 

helyen. Nagy sétákat teszünk még a 

környezô kisebb városkákban is, 

finom ételek, fagylaltok, a három 

fiatal még esti kerékpár utakat is 

kockáztat.

Szép volt.

Eljött a búcsúzás elötti nap. Holnap 

este 10.30-kor indul repülôjük „haza”. 

Barátaink magukban lesznek egész 

nap, így akarják. Vonattal be a 

városba, leányommal együtt, akinek 

ma munkába kell menni, ôk meg 

majd mennek ahova a lábuk viszi. 

Nagy a hôség. Állitólag még 4OC is 

mértek kora délután. Egész nap 

kutyagolnak. Még a St.Kilda ten-

gerpartra is kimennek. Délutánra a 

férj egy kicsit fáradt, ami szokatlan 

jelenség nála, de rátudják a nagyon 

meleg napra. 

Még ránézésre is csupa egészség. 

Soha nem dohányzott, nem kávézott, 

gyógyszereket nem szedett, az egy 

pohárka bort is csak ritkán, külön-

leges alkalmakkor fogyasztotta. Ed-

zett, hatvanhárom éves, messze 

jövôre tervezgeô egészséges fér-

fi....volt.

Elutazásuk napja hajnalán, 2.3O-

kor örökre lehunyta szemeit. Percek 

alatt három mentôautó, tüzoltó (az ô 

szolgálatukban is van orvos), rend-

ôrség, majd a Coroner lepi el há-

zunkat. Tíz pár szorgos kéz másfél 

órán át igyekszik visszahozni az 

életét. 

Csak a meglepetés, a remegô  tehe-

tetlenségi érzés kínos fájdalma 

marad a megüresedett házban. Még 

vígasztaló szavak sincsenek. Egy 

nagy fekete lepel borítja lelkeinket, 

várva a lehetetlenre, hogy valaho-

gyan mindez nem történt meg. Rossz 

álom volt az egész. Ha benyitunk a 

hálószobába, ott fogjuk Ôt találni 

szépen álmodozva.

Nem merünk ajtót nyitni.

A késô reggeli órákban térünk nyu-

govóra, hogy nyitott szemekkel ku-

tassuk tovább a miértet. A fiatal, 

újonnan megözvegyült asszonyka is 

ágyába bujik, feje alá hajtva kedvese  

ittmaradt illatát párnáján, míg lelke 

a fergeteges, ocsmány igazságtalan-

sággal bírkózik.

Majdnem négy hét tellik el meg-

beszélésekkel, határozathozásokkal, 

éjjel-nappali intézkedésekkel, lelki-

fájdalom ápolással, mielött a kis 

asszonyka hazaindulhat Szerette 

hamvaival kezeiben. 

Nem tudja még felmérni, milyen 

göröngyös utakon kell majd átha-

ladnia, mielôtt szíve, lelke nyugalmat 

talál.

Úgy mondják, hogy sokkal nehe-

zebb az itt maradtaknak. De nem 

könnyû annak sem, akit az Úr magá-

hoz szólít. Mérlegre kell elôtte tenni 

minden tettet, szavat, gondolatot, 

reménykedve, hogy jó jegyek kerül-

nek a Nagykönyvbe. Sokan vakargat-

hatják ilyenkor a fejüket.

A mi Barátunk mindenbôl jelesre 

fog vizsgázni, ahogyan Ôt mi meg-

ismertük. 

Lucia Boling

Hévíz
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Nagy idôk tanúja
 – Hódy László

„Kit érdekelhet az én életem a csa-
ládtagjaimon kívül?” –-- tette fel a kér-
dést számtalanszor angol és magyar 
nyelven kiadott önéletrajzi könyve 
összesen hét évet felölelô megírása 
során. Tényleg, kit érdekelhet az, aki 
tagja volt a hazai kosárlabdasport 
egyetlen Európa-bajnoki címét meg-
nyerô együttesnek, aki a világ elsô 
kosarasaként két ország képviseleté-
ben játszhatott két különbözô olimpián, 
s akit szülô- és választott hazájában is 
a sportág halhatatlanjai közé került…
Hódy László angolul írt Not an 

Ordinary Life címû önéletrajzi köny-
vét 2015. november 14-én mutatták be 
Melbourne-ben, a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége és a Ma-

gyar Kosárlabda Archívum Alapít-
vány kiadásában elkészülô magyar 
nyelvû változatot pedig május 30-án 
Budapesten. 
Az Osztályidegenbôl halhatatlan 

címû kötet nem tükörfordítása az an-
gol nyelvû verziónak –-- a 22 évet Ma-
gyarországon, 61 esztendôt Ausztráliá-
ban megélô szerzô az olvasóközönség 
igényének megfelelve próbálta eltolni 
az arányokat. Hogy az angol és a ma-
gyar nyelvû kötet birtokában kiknek 
ajánlanám a Hódy-önéletrajz elolvasá-
sát?

Elôször is a sport, a sportág iránt ér-
deklôdôknek. Kosárlabdasportunk 
mai helyzetét ismerve, még a sport-
ágban felnövônek is szürreális, hogy 
egykor a magyar férfiválogatott Eu-
rópa meghatározó ereje volt. Márpe-
dig válogatottunk részt vett már az 
1948-as londoni olimpián is, aztán a 
formálódó nagycsapat az 1952-es hel-
sinki játékokon a legjobb 16 közé ju-
tott, s már Páder János szövetségi ka-
pitány vezetésével ezüstérmet szerzett 
az 1953-as moszkvai Európa-bajnoksá-
gon a Szovjetunió mögött. Az 1954-es 
budapesti fôiskolai világbajnokságot 
megnyerte, ahogy az 1955-ös Európa-
bajnokságot is –-- a Népstadion köze-
pére fektetett (Németh Imre, korábbi 
kalapácsvetô olimpiai bajnok, a Nép-
stadion igazgatójának ötletére) hajó-

padlóból épített pályán 40 ezer nézô 
elôtt gyôzte le Szovjetuniót, s sze-
rezte meg a magyar kosárlabdasport 
egyetlen aranyérmét.

Az aranycsapatból Páder János ka-
pitány mellett Bencze János, Bogár 
Pál, Czinkán Tibor, Greminger Já-
nos, Hódy János, Mezôfi Tibor, 
Papp Péter, Simon János, Zsíros 
Tibor, Bánhegyi László is elment 
már, s csupán négyen – Hódy Lász-
ló, Cselkó Tibor, Dallos János, Tóth 
László –-- élnek közöttünk. Úgyhogy 
meg kell becsülnünk azt, aki a nagy 
idôk tanújaként még el tudja mesélni, 
milyen volt régi dicsôségünk.

Ráadásul nem csupán saját dicsôsé-
gérôl mesélhet: ugyanis a szegedi Hó-
dy család három kiváló kosárlabdázót 
adott a nemzeti csapatnak. A tízszeres 
válogatott Hódy János (1933–1989) 
is tagja volt az Európa-bajnok együt-
tesnek, s bár porcsérülése miatt 1962-
ben, 29 évesen abba kellett hagynia a 
játékot, a Melbourne Tigers csapatá-
nak húzóembere, késôbbi támogatója 
volt. Az 1947-ben született 33-szoros 
válogatott Hódy Szabolcs egy késôb-
bi generáció kimagasló alakja: 1967-tôl 
három bajnoki címet nyert a Honvéd-
dal, az 1969-es olaszországi Eb-n nyol-
cadik helyen végzett a válogatottal, 
majd 1971-ben követte fivéreit Auszt-
ráliába.
És persze az is unikális történet, 

hogy a magyar színekben 31-szeres 
válogatott, olimpiai 13. (1952), Eb-
ezüst-érmes (1953), fôiskolai világ-
bajnok (1954), Eb-aranyérmes 
(1955) Hódy László miként válha-
tott 1956-os emigrálását követôen a 
világ elsô kosárlabdázójává, aki két 
ország képviseletében játszhatott két 
különbözô olimpián. Megtudhatjuk, 
miként gyakorolt kegyet a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság az 1963-as baden-
badeni közgyûlésén, s mit érzett az 
1964-es tokiói olimpián a mi váloga-
tottunkétól különbözô csoportba sor-
solt Ausztrália mezét viselve Les Hó-
dy, amikor az „auszik” Peru elleni 
meccsén egyszer csak felhangzott a 
lelátóról, hogy „Hajrá, magyarok!” 
Természetesen egyedülálló az is, hogy 
az Adelaide Budapest csapatával sok-
szoros bajnok, a válogatottal olimpiai 
9. (1964), pályafutását 1967-ben befeje-
zô Les Hódyt 1989 novemberében 

Adelaide-tôl a Z betûig
„Tizenhárom éves voltam, amikor elôször láttam. Az Adelaide Budapest 

csapatának kosármeccsére mentünk ki a szüleimmel és a nôvéremmel, nem 
értettem, édesapámékat miért tartja annyira izgalomban, hogy »játszanak a 
nagyszerû Hódy fiúk«. Aztán 39 éves koromban találkoztam vele ismét, és 
három hónappal késôbb összeházasodtunk” –-- elevenítette fel megismerkedésük 
történetét Hódy László felesége, Éva. Akinek –-- Laci Magyarországon élô 
húga, Ildikó, valamint elsô házasságából született lánya, Adri mellett --– 
óriási szerepe volt abban, hogy az önéletrajzi könyv két kiadása is elkészült.

„Harminchárom éve vagyunk házasok, a történetek nagy részét ismertem, de 
kiderült, mindet azért nem. Mivel tizenkét évesen kerültem ki Ausztráliába 
azután, hogy a Tompa utca sarkán álló házunk találatot kapott 1956-ban, s kint 
jártam iskolába, az angol szövegen sokat javítottam. Az elkészült, túl nagy 
terjedelmû magyar szövegbôl is segítettem húzni –-- de láttam, ez az ô sztorija, 
az ô lelke, s ahogy húzogattam ki belôle, mintha a lelkét szabdaltam volna.”
Éva szerint Laci úgy írt, mint egy élsportoló: gyûrte, hajtotta magát és a 

számítógép klaviatúráját, a végtelenségig kizsigerelve szervezetét. Megtörtént, 
hogy a gépre borulva aludt el, ujját a z betûn hagyva. A bajnok és neje mindenkit 
biztosít, a 360 oldalas kötet egy lapja sincs tele z betûkkel, de Éva azt is 
leszögezte, ha rajta múlik, nem lesz bôvített, harmadik kiadás sem

megválasztották minden idôk legjobb 
ausztrál kosárlabdázójának, majd újra 
csak Hódy Lászlóként 2012. szeptem-
ber 11-én bevonult a magyar kosárlab-
dázás halhatatlanjai közé is.

Hogy kiknek ajánlanám még a köny-
vet?

Például azoknak, akik kíváncsiak a 
hamisítatlan történelemre. Az 1956-os 
forradalom elôtti, alatti, utáni esemé-
nyekre a szemtanú tollából. Ahogy az 
Osztályidegenbôl halhatatlan cím is 
utal rá, Hódy János és László nem csu-
pán kalandvágyból disszidált. Hiába 
voltak élsportolók, az 1946 utáni Rá-
kosi-rendszer osztályidegennek nyil-
vánította a Szeged elsô cipôgyárát és -
boltját tulajdonló családot. „Édesapám 
és édesanyám szorgalmának büntetése 
az volt, hogy elvették mindenünket. A 
kapitalista kizsákmányolónak, osztály-
idegennek bélyegzetteket a nép ellen-
ségének tartották. Szüleimet börtönbe 
zárták, megkínozták és folyamatosan 
kilakoltatással fenyegették. Az egész 
család koldusbotra jutott, nekünk pe-
dig egyértelmûen a tudtunkra adták, 
nincs lehetôségünk továbbtanulni, 
munkát vállalni” –-- írta Hódy László, 
akit a komlói bányába vittek kényszer-
munkára.

Hogy az 1955-ös Eb megnyerése sem 
jelentett garanciát semmire, arról hô-
sünk így mesélt: „Kitört a forradalom, 
s Páder János szövetségi kapitány 
ugyan marasztalt minket, felvázolta a 
jövô válogatottját, amelyben fontos 
szerep jutott volna nekünk is, de Jan-
csi kiújult tbc-je, a milánói tornán 
megsérült térdem, a harcok, a romok 
és leginkább az, hogy folytatódik a 
bizonytalan életünk –-- hol kiemelt, 
megbecsült élsportolók, hogy megfi-
gyelt, veszélyes ellenségek voltunk –--, 
eldöntötte a kérdést. November 7-én 
elhatároztuk, hogy fájó szívvel, de el-
hagyjuk az országot.” (Az akkori 
sportvezetôség egyébként már koráb-
ban eldöntötte, a hasonlóan sikeres 
labdarúgó-válogatott mellett a kosár-
labdacsapatot sem utaztatja ki az 
1956-os melbourne-i olimpiára.) Hogy 
aztán a hontalan menekültek az auszt-
riai táborban töltött hónapok után mi-
ként jutottak el 1957 márciusában 
Ausztráliába, és hogyan sikerült ott 
gyökeret eresztve új életet kezdeniük, 
szintén tanulságos történet

És még kiket érdekelhet a kötet?
Mondjuk azokat, akik kedvelik a 

humoros, lebilincselô történetvezetésû 
sztorikat. Az az eset például, amely a 
könyv budapesti bemutatóján is el-

hangzott, s a tiszteletüket tevô egykori 
sporttársak –-- Telegdy György, Dal-
los János, Judik Zoltán, Banna Va-
lér, Hódy Szabolcs, Pólik György, 
Gyulai Géza, Greminger János öz-
vegye, a korábbi kiváló rövidtávfutó 
Tilkovszky Ibolya, Páder János Ka-
ti lánya, Kiss Lenke –- emlékezetében 
többféle változatban él. „A párizsi tor-
nán vettem egy meseszép bôrcipôt --– 
annyira tetszett, hogy hazafelé tartva, 
a vasúti kocsi fülkéjében feltettem az 
ülésemmel szemben lévô csomagtar-
tóra, s egyre csak gyönyörködtem 
benne –-- elevenítette fel az eredeti 
verziót Hódy László. –-- Ez azért volt 
kissé ironikus helyzet, mert cipô-
gyáros volt az édesapám, mégsem volt 
egy rendes cipôm, hiszen a háború utá-
ni kommunizmus elvette az üzemét. 
Amikor aztán a vonat hirtelen fékezve 
hatalmasat rántott, a légáramlat kire-
pítette az ablakon a pár egyik darabját! 
Csapattársam, Bánhegyi Laci látta az 
arcomon, mennyire odavagyok, s fel-
kapva a megmaradó cipôt átviharzott 
a szomszéd fülkébe a válogatott másik 
feléhez. »Mennyit mertek rátenni, 
hogy ki merem dobni Hódy imádott 
cipôjét az ablakon?« –-- harsogta, és 
azonnal el is kezdôdött a licitálás arról, 
kinek mennyit ér meg a vaskos tréfa. 
Amikor Bánhegyi úgy vélte, a felaján-
lott összeg már elég lesz egy új párra, 
a kezében tartott cipôt kihajította az 
ablakon. Majd a felmarkolt pénzzel 
visszajött a mi fülkénkbe, és a ke-
zembe nyomta azzal, »Lacikám, átszál-
lunk Bécsben, vegyél egy új párat!« 
Késôbb persze megtudták a többiek is, 
volt egy kis vita, de a pénzt nem adtam 
vissza.”

Az elhíresült sztorira reagálva Hódy 
László a könyvbemutatón kapott az 
MKOSZ fôtitkárától, Bodnár Péter-
tôl, a Magyar Kosárlabda Archívum 
Ala-pítvány kurátorától, Lugossy 
Norberttôl, a kötetet szerkesztô és 
lektoráló Dobor Dezsôtôl egy vado-
natúj, 47-es Nike magas szárú kosár-
labdacipôt.

És hogy miért tartom majd ritka 
becsben a könyvespolcom darabjai 
között ezt a két kötetet?

Mert büszke vagyok rá, hogy Hódy 
László többször is megemlítette: a 
Nemzeti Sportban róla írt ötrészes 
sorozat nyomán kapott impulzív visz-
szajelzések tolták afelé, mégis érde-
mes lenne az önéletrajzát magyarul is 
megjelentetni…

Németh Andrea)
(Nemzeti Soprt)

A könyvbemutatón megjelenô korábbi játszótársak, illetve hozzátartozóik: balról Banna 
Valér, Judik Zoltán, Dallos János, Pólik György, Greminger János özvegye, Hódy László, 

Páder János Kati lánya, Telegdy György, Hódy Szabolcs, Gyulai Géza (Fotó: Földi D. Attila)

Felemás magyar kezdés az Európa Ligában
A Magyar Kupa-gyôztes Ferencváros a duplázó Varga Roland vezérletével hazai 

pályán 2-0-ra legyôzte a lett Jelgava együttesét az Európa Liga elsô selejtezôkörében, 
így elônnyel utazhat a visszavágóra. A játéknap másik magyar érdekeltje, a Vasas, 
bár hátrányból fordítva két góllal is vezetni tudott, katasztrofális hajrával 4-3-ra 
kikapott a Beitar Jeruzsálem vendégeként.

Az FTC új szerzeményei közül Otigba, Gorriarán és Priskin is a kezdôben kapott 
helyett az összecsapáson, melyet nagy lendülettel kezdett a magyar csapat: már a 6. 
percben megszerezhették volna a vezetést, ám Moutari passzából csak a kapufát 
találta el Varga Roland. Négy perccel késôbb ugyancsak ôk játszottak össze, és 
ezúttal már nem hibázott Varga, ezzel 1-0 volt az állás a hazaiak javára. 

A 64. percben Bôle pályára küldése remek húzásnak bizonyult: a román Iasitól 
szerzôdtetett játékos gyakorlatilag elsô labdaérintésébôl gólpasszt adott Vargának, 
aki önmaga és csapata második találatát elérve beállította a végeredményt.,

Úgy tûnt, a Vasas is szépen rajtolhat a második számú európai klubsorozatban, bár 
az összecsapás elsô 20 perce nem sok jót ígért az angyalföldiek számára. A Beitar 
Jeruzsálem ugyanis már a meccs elejétôl irányította a játékot, nyomasztóvá váló 
fölényük a 18. percben, Georginho révén érett góllá. A bekapott találat azonban 
ahelyett, hogy lelombozta volna, inkább felpaprikázta a Vasast: Pavlov duplájának 
köszönhetôen még az elsô félidô vége elôtt megfordították az állást. A második 
felvonásra sem fogyott el Hangya Szilveszterék lendülete: az 52. percben Kulcsár 
lépett meg egy jó kiugratással és higgadtan értékesítette is az adódó helyzetet.

Egészen az utolsó percekig nem sok jel mutatott arra, hogy a Vasas eltékozolja 
elônyét, ám a hajrában teljesen szétesett a vendégek játéka, amit az izraeliek ki is 
használtak: a 88. percben az egykori Liverpool-játékos Benajun nyitotta, majd 
Vered és Sabo volt eredményes, így az örömünnepbôl gyorsan rémálom lett a 
piros-kékek szurkolói számára.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Florida állambeli 
Orlandóban, 2. Erkölcs, erô, Egyetér-
tés, 3. A spanyol, 4. Fokvárosban, 5. A 
Dolly Rollé, 6. Adolf Eichmannt, 7. A 
magyar származású Joe Eszterhas, 8. 
Az USA-beli James Connolly kalapács-
vetô, 9. Szent Borbála, 10. Bauer Ru-
dolf Díszkoszvetô, 1900-ban, Párizs-
ban.

E heti kérdéseink:

1. Mi a neve Erzsébet és Ferenc Jó-

zsef Magyarországon szül. leányának?

2. Melyik Shakespeare mû utolsó 

sora, „S Robin megjavítja magát”?

3. Melyik híres amerikai színész fia 

Emilio Estevez?

4. Melyik volt a legészakibb magyar 

vár, amelyet a törökök elfoglaltak?

5. Melyik olasz labdarúgócsapat bece-

neve a „farkasok?

6. Melyik Városhoz kapcsolódik a for-

dított canossa-járás?

7. Hogy hívják a képregény- és 

rajzfilmhôs Garfield gazdáját?

8. Mikor rendztek elôször gyorsíró-

versenyt Magyarországon?

9. Melyik az az év, amikor három 

brit uralkodó is ült a tronon?

10.Hány évig volt pápa II. János Pál?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...Kémia és a nô
ELEM NEVE: Nô
VEGYJELE: Fm
FELTALÁLTA: Ádám
ATOMTÖMEG: Optimálisan 54 kg, 

de változó 40-120 kg közt.
FELLELHETÔSÉG: Nagy mennyi-

ségben található városi környezetben.
Fizikai tulajdonságai:
--- Az elem ritkán fellelhetô szûziesen 

tiszta állapotában.
--- A felülete általában színes mázzal 

van bevonva.
--- Erôs hangokat hallat, ha a megfele-

lô helyre nyomást gyakorlunk.
--- Azonnal forr és ok nélkül fagy.
--- Megfelelô eljárás alkalmazásával 

olvad.
--- Rossz izû, ha téves helyen kóstol-

juk.
Vegyi tulajdonságai:
--- Könnyen vegyül az arannyal, 

ezüsttel és más nemesfémekkel, va-
lamint a drágakövekkel.

--- Nagy mennyiségû értékes anyagot 
tud abszorbálni.

--- Könnyedén felrobbanhat, minden 
elôzetes figyelmeztetô jel és világosan 
látható ok nélkül.

--- Vízben nem oldódik, viszont ve-
gyülésre való hajlama nagymértékben 
növelhetô alkohol adagolásával.

--- Az ember által ismert leghatéko-
nyabb anyag, ami a pénz mennyisé-
gének csökkentésére szolgál.

Leggyakoribb felhasználásai:
--- Leginkább mint díszitô elem, fô-

ként drága sportkocsikban.
--- Kitûnôen alkalmazható relaxációs 

célokra.
--- Nagyon hatékony tisztitóeszköz.
Végzett kísérletek:
--- Színét gyakran vörösre váltja, ha 

csomagolás nélkül tálaljuk.
--- Szinét zöldre váltja, ha egy jobb 

minta mellé kerül.
Veszélyek:
--- Nagyon veszélyes elem, csak szak-

emberek tudnak bánni vele.
--- Illegális több minta tulajdonosának 

lenni, de tartható több is belôlük azzal 
a feltétellel, hogy különbözô helyeken 
tároljuk ôket. Egyébként katasztrófális 
következményekkel kell számolnunk.

* * *
--- Ma nagy szerencséje van, mama, - 

mondja a biciklis fiatalember egy idôs 
néninek, akit éppen elütött.

--- Szerencsém? Hát ebben meg mi a 
szerencse?

--- Általában úthengert szoktam ve-
zetni..

* * *
--- Gratulálok a hármasikreidhez. Iga-

zán ritkaság az ilyesmi.
--- Hát igen --- büszkélkedik a kisma-

ma. --- A lexikonban olvastam, hogy 
csak minden egymilliomodik próbál-
kozásból születnek hármasikrek.

--- Te jó ég! Hogy tudtál emellett még 
házimunkát is végezni?

* * *
A tanító néni a családról és az otthoni 

életrôl kérdezgeti az elsôsöket.
--- Elmondanád nekem, Móricka, 

hogy apukád és anyukád esténként 
mivel tölti el az idejét?

Móricka félszegen válaszol:
--- Én pontosan tudom, a tanító néni is 

szerintem tudja, de nem korai még 
ilyen dolgokról az elsôsöket kérdez-
getni?

* * *
--- Rossz a kocsim fékje, javítsa meg!
--- Rendben, hét végére meglesz.
--- Hamarabb nem lehetne? --- Nem.
--- De nagyon sürgôs lenne.
--- Ha ennyire siet, akkor minek a 

fék?

Egyperces tudomány80 éve zuhant le a 
Hindenburg léghajó

Nyolcvan éve következett be a légi 

közlekedés egyik legismertebb bale-

sete: New York közelében leszállás 

közben felrobbant és lezuhant a német 

Hindenburg léghajó. A balesetet cso-

dával határos módon a fedélzeten tar-

tózkodó mintegy száz ember többsége 

túlélte, de a zeppelinek elvesztették a 

versenyt a repülôgépekkel szemben.

A német Ferdinand Zeppelin a ma-
gyar Schwarz Dávid terveinek 
felhasználásával építette meg az elsô 

merev testû, kormányozható és motor-

ral hajtott, a levegônél könnyebb hid-

rogéngázzal töltött jármûvet. A repülô 

szivarhoz hasonlító szerkezeteket az 

elsô világháborúban katonai célokra 

használták, a német légierôt megszün-

tetô párizsi béke után polgári célú fel-

használásuk került elôtérbe.

A friedrichshaveni gyárból 1928-ban 

került ki a legsikeresebb merev szer-

kezetû léghajó, a Graf Zeppelin (tí-

pusjelzése szerint LZ 127), amely a vi-

lág elsô menetrend szerint közlekedô 

interkontinentális légi járataként állt 

szolgálatba. A Graf Zeppelin 1928-
ban repülte át az Atlanti-óceánt, a 

következô évben 21 nap alatt körbe-

repülte a földet, 1931-ben az Északi-

sark közelébe vitt tudósokat, a látvá-
nyos utak nyomán kitört a 
“zeppelin-láz”.

A transzatlanti utakra épült meg 

1936-ra a zeppelin-flotta ékköveinek 

szánt Hindenburg (LZ 129), 1938-ra 

pedig a Graf Zeppelin II (LZ 130), az 

ember által valaha készített legna-

gyobb repülô szerkezetek. Magassá-

guk 45 méter, hosszuk 245 méter volt 

- több mint három Boeing 747 gépé, és 

csak 24 méterrel kevesebb, mint a 

Titanicé. A tiszta dúralumínium váz 16 

celláját eredetileg a nem robbanékony 

héliummal akarták feltölteni, a hajó 

életben maradtak. A közhiedelemmel 

ellentétben nem ez a léghajózás legsú-

lyosabb balesete: 1933-ban 73 ember 
vesztette életét, amikor az amerikai 
haditengerészet Akron léghajója a 
tengerbe zuhant. Érdekesség, hogy a 

Hindenburg fedélzetén szállított leve-

lek közül 176 darab egy vaskazettában 

épen maradt, ezeket késôbb ki is kéz-

besítették.

A balesetrôl számos film- és hangfel-

vétel, tanúvallomás maradt fenn, okát 

mégsem ismerjük. Feltevésekben 

nincs hiány, egyesek szerint Hitler 

által elrendelt, mások szerint éppen a 

Hitler-ellenes emigráció által elkö-

vetett merénylet történt, de szabo-

tázsra utaló jelek sem akkor, sem azó-

ta nem kerültek elô. Akadnak, akik 

szerint villámcsapás, statikus elektro-

mosság, avagy a motor keltette szikra 

borította lángba a robbanásveszélyes 

hidrogént. Vannak, akik a léghajó 

szerkezeti hibáira, megint mások az 

üzemanyag szivárgására gyanakod-

nak. Az akkori bulvárlapok arról cik-

keztek, hogy a robbanás azért követke-

zett be, mert a fedélzeten valaki 

öngyilkosságot követett el; állításaikat 

arra alapozták, hogy a maradványok 

között találtak egy pisztolyt is. A roncs 

alumíniumrészeit visszavitték Német-

országba, ahol a Luftwaffe számára 

készítettek belôle repülôgépeket.

A lángoló Hindenburg képe 1969-ben 

járta be ismét a világot, lemezbo-

rítóként, a Led Zeppelin együttes elsô 

albumán. 1975-ben nagy sikerû --- és a 

merénylet-teóriára alapozó ---- film 

készült a katasztrófáról.

A Hindenburg balesetével leáldozott 

a léghajók napja. Többé senki sem 

akart a robbanásveszélyes jármûvek-

kel közlekedni, így 1940-ben minden 

különösebb hírverés nélkül bezárták 

hangárjaikat, a roncstelepre került 

zeppelinek vázát a hadiiparban hasz-

nálták fel. Az utóbbi években ismét 

feltámadt az érdeklôdés, a csendes, 

környezetbarát és gazdaságos légha-

jók iránt, javított változataik több he-

lyen is szolgálatba álltak, természe-

tesen héliummal töltve.

* * *
--- Ki a szórakozott férj?
--- Aki a nászéjszakája után lerak egy 

ezrest az éjjeliszekrényre.
--- Ki a szórakozott feleség?
--- Aki elteszi a melltartójába az ez-

rest, és közli, hogy másutt ezért kettôt 
szokott kapni.

* * *
A terhes nô és a férje bemennek a 

klinikára, mivel már közeleg a szülés 
idôpontja. Az orvos azt mondja nekik:

--- Van egy új találmányunk, ha gon-
dolják, kipróbálhatják. Ez egy olyan 
szerkezet, amely lehetôvé teszi, hogy a 
szülés fájdalmai megosztódjanak a 
szülôk között. Beállítható, hogy a fáj-
dalomból kire mennyi jusson.

A pár megbeszéli, és úgy döntenek, 
hogy kipróbálják.

Eljön a szülés ideje, az orvos elindítja 
a gépet. Kezdetnek úgy állítja be, hogy 
a nôre jusson 90%, az apukára pedig 
10%. A férj azt mondja, ez neki meg se 
kottyan.

Az orvos erre átállítja 50-50%-ra. A 
férj fel sem veszi, sôt azt mondja az 
orvosnak: --- Nézze, ez semmi. Állítsa 
rám az összes fájdalmat!

--- De uram, ha nem készül fel rá, 
akkor még bele is halhat!

--- Nem baj, ez csak egy szúnyogcsí-
pés! Az orvos beállítja a gépet, 
rendben megszületik a baba, a férjnek 
semmi baja sem lesz.

Amikor aztán hazamegy, a lakásuk 
ajtaja elôtt találja görcsbe rándulva, 
holtan a postást.

* * *
Egyik szomszédasszony újságolja a 

másiknak:
--- Képzeld, tegnap voltam egy fan-

tasztikus elôadáson, ahol egy varázsló 
csak kiejtette a száján, hogy Csirbi-
csiribá, és erre minden eltûnt körü-
lötte.

--- Ez nekem nem újdonság --- mondja 
a másik. --- Én is, ha csak kiejtem a 
számon azt a szót, hogy „mosogatás”, 
akkor abban a pillanatban eltûnik az 
egész családom.

* * *
A fônök diktál az új titkárnôjének:
--- Írja, hogy összehívunk egy meg-

beszélést a témában keddre.
--- Fônök, a keddet egy vagy két d-vel 

írjuk? --- Tudja mit? Legyen a 
megbeszélés szerdán...

* * *
A pap kimegy a hegyekbe sétálni, 

amikor hirtelen kibukkan a sûrûbôl 
egy medve.

Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, 
hogy semmi esélye már, ezért letérdel 
és elkezd imádkozni:

--- Istenem add, hogy ez a medve 
irgalmas keresztény legyen!

Isten meghallgatta az imát, ezért a 
medve, mielôtt megette volna a papot, 
letérdelt és így szólt:

--- Édes Jézus légy vendégünk, áldd 
meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

* * *
--- Miben hasonlítanak a férfiak és a 

halak?--- ??? --- Mindkettônek van feje, 
de a farkuk irányítja ôket.

* * *
Vacsora végeztével az egyik vendég 

a felszolgáló felé int:
--- Pincér, hozzon nekem egy fog-

piszkálót!
--- Sajnos nincsen, uram.
--- Milyen étterem az, ahol még fog-

piszkáló sincsen?
--- Eleinte volt, de a vendégek soha 

nem adták vissza.

azért is lett ekkora, mert a hidrogénnél 

nehezebb héliumból ugyanakkora te-

her felemeléséhez többre volt szükség. 

A rendkívül drága és akkoriban csak 

az Egyesült Államokban elôállított 

hélium exportját azonban Washington 

már 1927-ben betiltotta, így maradt a 

robbanásveszélyes hidrogén, és a lég-

hajó szerkezetét is át kellett tervezni.

Az elsô világháborús hôs tábornokról, 

késôbbi államfôrôl elnevezett Hinden-

burg már a nácik hatalomra jutása 

után készült el.

Elsô útján a demilitarizált Rajna-

vidékre bevonuló német katonák fölött 

repült, majd elhúzott az 1936-os berlini 

olimpia közönsége felett is.

A Hindenburg ingajáratban közleke-

dett a New Jersey állambeli Lakehurst 

és Frankfurt között 135 kilométer 

óránkénti sebességgel, így két és fél 

nap alatt tette meg az utat, fele annyi 

idô alatt, mint egy hajó. Az utasok 

kabinjai ugyan kicsik voltak, de a 400 

dolláros jegy fejében bár, étterem és 

csodálatos kilátást biztosító sétafedél-

zet várta ôket; kisebb kényelmetlenség-

nek csak az számított, hogy a dohányo-

zást csak egyetlen helyiségben 

engedélyezték. A léghajó olyan stabi-

lan repült, hogy a toll nem esett le az 

asztalról, és olyan simán landolt, hogy 

a földet érést sokszor észre sem lehe-

tett venni.

A Hindenburg utoljára 1937. má-
jus 6-án hajnalban érkezett meg 
Amerikába 36 utassal és 61 fônyi 
személyzettel. A rossz idôjárás miatt 

a landolásra várni kellett, a kapitány 

addig New York és Boston fölé vitte 

utasait városnézésre. A leszállást reg-

gel 7 órakor kezdték meg a lakehursti 

repülôtéren, a kapitány közben kétszer 

is hidrogént engedett ki, hogy a viha-

ros idôben kiegyensúlyozza a jármû-

vet. A horgonykötelek kiengedése 

után lángok jelentek meg a jobboldali 

függôleges vezérsík közelében, a lég-

hajó pillanatok alatt lángba borult és 

lezuhant, de nem robbant fel. A bale-

setnek 36 halálos áldozata volt --- egyi-

kük a földi személyzet tagja ---, a 

zeppelinen tartózkodók többsége, akik 

kivetették magukat az ablakokon, 



05:25 Balatoni nyár
  06:50 Öt kontinens
07:20Ridikül Belsôügyeink
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek

 08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 HungarIQ - Minden, 

ami magyar (2011TúróRudi, 
magyarkert, intelligens on-
ko-kés, easy-glider
Magyar ismeretterjesztô 

magazin
09:10 Világ
09:35 Summa
09:55 Isten kezében 
10:25 Az utódok remény-

sége
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Az új rokon (1934)

Magyar filmvígjáték  (ff.)
Szereplôk: Gózon Gyula 

(Esztáry Sándor), Berky Lili 
(Tóni néni, a felesége), Del-
ly Ferenc (Miklós, a fiúk), 
Perczel Zita (Kitty), Kabos 
Gyula (Sámson fôpincér), 
Esztáry Sándor felségével, 
fiával, és felesége elszegé-
nyedett rokonaival éli egy-
hangú életét falusi kúriáján 
egészen addig, míg egy 
újabb szegény rokon, az 
Amerikában nevelkedett 
Kitty meg nem érkezik.  
Kitty modern gondolkodású 
lány, aki hamar beleszeret 
Miklósba, a szépreményû, 
szegény ifjúba. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2016)
Nekézseny  a kis telepü-

lések nagy kincseket rejte-
nek. A csodás természeti 
környezet több napos túrá-
zást is megér, de vajon ki 
tud arról, hogy Szeleczky 
Zita színésznô emlékháza is 
Nekézsenyben található?
14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin
15:30 Domovina 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Hogy volt?! (2016)
Aradszky Lászlót köszönt-

jük„Nemcsak a húszéveseké 
a világ”, énekli évtizedek 
óta, ez a sláger a védjegyévé 
vált. 1962-ben indult a karri-
erje, azóta áll a színpadon.   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
Mindenki, amit megérde-

mel Magyar bûnügyi tévé-
filmsorozat  A kutató pro-
fesszort saját szülinapi par-
tiján gyilkolják meg az 
egyetem épületében. 
22:35 Életmûvész (2013) 
Katus Attila
 23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró Pádis
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek

 01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Az új rokon (1934)

 Magyar filmvígjáték  (ff.)
 03:50 Nyitott stúdió 

(1996)   Laokoon csoport
04:05 Hogy volt?! (2016)

AradszkyLászlótköszöntjük
 05:00 Híradó
 05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. július 13. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 17. hétfô Július 18. kedd Július 19.  szerda

Július 20.  csütörtök

Július 21. péntek Július 22.  szombat Július 23.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül Figyelmet 

kérek, különleges gyerek 
vagyok!
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek

 08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép 
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda 
10:00 Evangélikus magazin 
10:30 Tanúságtevôk (2017)  
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Oszlopos Simeon 

(1976) Magyar tévéfilm
Szereplôk: Pola Raksa 

(Zsuzsi), Kozák András 
(Kiss János, az oszlopos 
Simeon), Gobbi Hilda (Vinc-
zéné, a vice házmester), A 
második világháború véget 
ért, s  Kiss János lakását 
társbérlônek utalják ki, 
többek között egy fiatal 
házaspárnak. Kiss úr húsz 
évig, mint oszlopos Simeon 
figyelte az emberi viszony-
latokat. Mária, akit szeretett 
elmenekült tôle és ezért az 
új lakó feleségével, Zsuzsi-
val próbálja elérni a szere-
lem öncélúságát. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Hazajáró   Kapacina-

hegység - Olténia rejtôzködô 
ékköve
13:45 Térkép
14:20 Életkor
14:40 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:10 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Útravaló 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2008)
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat 
(2012) Gyuszi, Lali és a 
többiek...Magyar szórakoz-
tató mûsor  Gyuszi és Lali 
köszöntik a nézôket, illetve 
köszöntenék, ha tudnák, hol 
vannak, és hogy ôk kicsodák 
egyáltalán.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013) 
Angéla Magyar bûnügyi 

tévéfilmsorozat  Angéla, a 
fodrásznô az esküvôjére 
készül. De mi ezzel a baj?
22:35 Életmûvész (2013) 
Lovasi András felforgatja 

maga körül a világot - a 
világ pedig az Életmûvész 
életét.
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012
Erdôvidék I.- Fehér 

karácsony Bardócszéken
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Oszlopos Simeon 

(1976) Magyar tévéfilm
 03:40    Világörökség Portu 

gáliában (2008)   Porto
 04:05 Banán, pumpa, 

kurbli - L’art pour l’art 
Társulat (2012) 
  05:00 Híradó 
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül
Lélektorna minden napra
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
08:40 Magyar Krónika
09:10 Médiaklikk
09:35 Útravaló
09:50 Az én ’56-om (2016)
Dr. Lehr György
10:00 Útmutató 
10:30 Kereszt-Tények 
10:40 Így szól az Úr! 
10:45 Reformáció 
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:20 Tornyot választok 

(1975) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Oszter Sándor 

(Apáczai Csere János, pro-
fesszor), Márkus László 
(Basirius, angol apátpap, 
professzor) Apáczai Csere 
János (1625-1659) a hazai 
mûvelôdés, tudományosság 
és nevelésügy úttörôje, a 
Magyar Encyclopedia meg-
alkotója, olyan gondolkodó, 
aki harmóniát teremtett az 
erdélyi, magyar, európai és 
egyetemes emberi értékek 
között.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 REFORMÁCIÓ 500
Daruka Mihály, a biblia-

gyártó (2017)  Szlovák doku-
mentumfilm  Eredeti meg-
jelenítésben, nyersanyagból 
és technikával kezdett hoz-
zá Daruka Mihály a Károli 
Biblia újranyomtatásához. 
13:45 Az én ’56-om (2016)
Petró János
13:55 Az én ’56-om (2016) 
Csernay Ádám
14:10 Magyar Krónika

  14:40 Család és otthon 
15:00 Rondó 
15:30 Kvartett 
16:00 Család-barát 
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
Milu választása Milu, a 

fiatal utcalány megválthatná 
a jövôjét, ám ehhez szerel-
me feladásán keresztül ve-
zet az út. Vajon hogy dönt?
22:35 Életmûvész (2013) 
Scherer Péter
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája 
00:30 Hazajáró (2013) 
Erdôvidék  Miklósvárszék
  00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Tornyot választok 

(1975) Magyar tévéjáték
Apáczai Csere János 
03:40 Nyitott stúdió 

(1992)   Sátoraljaújhelyi 
Hagyományörzô együttes
04:05 Nem csak a 20 éve-

seké a világ (2003)
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
  07:20 Ridikül 
Slágerek mögött
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
08:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:15 Iskolapad 
09:35 Élô egyház 
09:55 Katolikus krónika
10:25 Isten kezében 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Illetlenek (1978)

  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Harsányi Gá-

bor, Tímár Béla, Kertész 
Péter, Hollai Kálmán, Andai 
Györgyi, Benedek Miklós, 
Benkóczy Zoltán, Csonka 
Endre, Fillár István, A nyári 
uborkaszezonban a vidéki 
újság tudósítót küld a tûzol-
tó készülékeket ellenôrzô 
kis csapattal. A munka vé-
geztével, a kánikulában a 
társaság a közeli csator-
nában fürdik, ahol kézigrá-
nátot találnak. Elôször 
halászni akarnak vele, de a 
kibiztosított gránátot Néró, 
a tûzoltóparancsnok kutyája 
folyton visszahozza. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély
15:00 P’amende 
15:30 Öt kontinens
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013) 
Magyar bûnügyi tévéfilm-

sorozat  Emma fogságba 
esik. Szondinak 12 órája 
van, hogy teljes titokban 
behajtsa „Z” pénzét, akit 
anno ô küldött a hûvösre. 
„Z” azonban nem csak a 
pénzt akarja, hanem Szondi 
fejét is.
22:35 Életmûvész (2013) 
Pál István „Szalonna”
Fôhôsünk ezúttal egy 

vérbeli muzsikus
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró Gyergyói-

havasok Téltemetés Szé-
kelyföld Árkádiáján
 Pongrác-tetô, Gyergyósze

ntmiklós,Szárhegy, Pricske-
tetô, Csobot-hegy.
01:00 Híradó 
01:00 Himnusz 
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Illetlenek (1978)

  Magyar tévéfilm   a kibizto-
sított gránátot Néró, a 
tûzoltóparancsnok kutyája 
folyton visszahozza. A négy 
férfi a szélrózsa minden 
irányában menekül Néró 
elôl, megbotránkoztatva a 
k ö r n y é k e t . . . K a c a g t a t ó 
vígjáték a nyári melegben.
03:30 P’amende

  Igazgyöngy
04:05 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001)
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül
A szokás hatalma
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Unió28 
09:05 Itthon vagy! 
09:30 Öt kontinens
10:00 Orbán Viktor minisz-

terelnök beszéde a Bálvá-
nyosi Szabadegyetemen 
Élô közvetítés
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:30 Szûts Mara házassága 

(1941) Szereplôk: Simor 
Erzsi (Szüts Mara), Szörényi 
Éva (Szüts Kornélia), Páger 
Antal (Simaházi Tamás), 
Radnóti Szûts Gábor, egy-
kori fôispán, özvegy ember, 
visszavonultan él kúriájá-
ban. A házat dirigáló rokon-
nak, Lili néninek legfôbb 
gondja, hogy az idôsebbik 
leányt, a szép Marát férjhez 
adja. Margittay Balázs báró, 
fôispáni titkár udvarol épp 
Marának, amikor a pesti 
nevelôintézetbôl kicsapott 
Kornélia megérkezik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20   Bán Ferenc  Túl a 

vízen… - Portré Bán Ferenc 
építészrôl (2017)
14:15 Az önrendelkezô 

székely falu (2015)  Magyar 
ismeretterjesztô film
15:15 Balatoni nyár 
17:15 Orbán Viktor minisz-

terelnök beszéde a Bálvá-
nyosi Szabadegyetemen
18:30 Hazajáró

Kapacina-hegység - Olténia 
rejtôzködô ékköve
19:05 Térkép 
19:35 Ízôrzôk Nagydobos 

egy kis falu a keleti vége-
ken, amelyet a sütôtök tett 
világhírûvé.
20:15 OTP Bank Liga
Szombathelyi Swietelsky 

Haladás – DVSC
Élô közvetítés
22:40 Tóth János (2017) 
14. rész Szeles nap Magyar 

sitcom  Jánosnak közmun-
kára kell mennie.
23:05 Opera Café 
A Magyar Állami Operaház 

magazinmûsora.
23:35 Evangélium 
00:00 Új idôk, új dalai
00:30 Világörökség Portu-

gáliában  A Coa völgye
00:50 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 Gasztroangyal (2017) 
Madaras
02:25A Pendragon legenda 

(1974)  Magyar játékfilm
Bátky János a londoni 

könyvtárakban a rózsake-
resztesek titkát kutatja, es-
ténként pedig a szépnemnek 
hódol.
04:05 Mindenbôl egy van  .

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:15 Térkép 
07:45 Gasztroangyal (2017)
Madaras Megismerjük 

Marcsi szülôfaluját és a 
kedves ismerôsöket. 
08:40 Német nyelvû hírek
08:50 Kínai nyelvû hírek

  08:55 Orosz nyelvû hírek 
09:05 Minden tudás 
09:30 Profit7
09:50 Kárpát expressz 
10:10 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
10:40 Térkép 
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Legenda a vonaton 

(1962)  Magyarfilmvígjáték
Szereplôk: Sinkovits Imre 
(Karló), Szirtes Ádám 
(Doktor), Pécsi Ildikó (Ica), 
Madaras József (Gugis), A 
zsúfolt vonaton utazó brigád 
tagjai történetekkel szóra-
koztatják egymást és az 
utasokat. A sztorik fôhôse 
egy vérbeli vagány, Karló, 
aki szerelônek ugyanolyan 
kiváló, mint tréfamesternek. 
12:40 Reformáció hétrôl 
hétre
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok
13:45 Az élet temploma - 

tájgazdálkodás, ártéri gaz-
dálkodás, öntözéses gazdál-
kodás (2015)   Magyaror-
szágnak fogjuk nevezni a 
Kárpátok koszorújában azt 
a területet, amely ezer esz-
tendeig a mienk volt
14:45 Család-barát
16:15 Balatoni nyár

17:45 OTP Bank Liga lab-
darúgó mérkôzés 2. forduló 
Élô közvetítés Újpest FC-
Ferencvárosi FC
20:30 Európai Ifjúsági 

Olimpiai FesztiválMegnyitó, 
élô közvetítés Gyôrbôl
22:20 A vers ereje - Kádár 

félelme (2015)  Magyar 
ismeretterjesztô film  segít 
megértenünk a rendszer-
váltás folyamatát.
23:20 Hangvilla
23:50 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:20 Mesterember 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?! (2016)

Nagy Feró
 02:20 SÁRDY JÁNOS 110 

 Az utolsó dal (1941) Magyar 
romantikus dráma  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál  Sárdy 

János, Simor Erzsi Fehér 
János az ismert énekes 
Örökre elvesztette a hangját.   
03:35 Legenda a vonaton 
(1962)  Magyarfilmvígjáték   
A Doktor vezeti a brigádot, 
de rossz fônök, kíméletlenül 
hajszolja társait, ám tréfá-
ikból tanul. 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül Annyi ember 

vagy, ahány kultúrát ismersz
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek

  08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok 
09:10 Esély
09:35 Kék bolygó 
09:55 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:20 Új nemzedék
10:55 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában (2008) Sintra
11:40 Asszonyok (1981)

  Magyar tévéjáték
Bíró Lajos novelláiból ké-

szült a füzér a századelô 
asszonyairól. Az egyik kri-
mibe illô praktikákkal ha-
lálba kergeti utált férjét, a 
másik végül is vérre menô 
sakkpraktikákkal akarja bi-
zonyítani férjének a maga 
személyiség voltát. Egy fia-
tal, állás nélküli tanítónô 
felkínálkozik egy városa-
tyának s amikor egy lelkes 
ifjú meg akarja akadályozni 
ezt a megalázó viszonyt
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok 
14:15 Kárpát expressz 
14:35 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:05 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Család-barát váloga-

tás
16:40 Balatoni nyár

 18:40 Magyar rock (2010)
19:40 Legenda (2013)

  R-GO
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
30 sec Magyar bûnügyi 

tévéfilmsorozat  Egy ke-
gyetlen sorozatgyilkos szedi 
áldozatait tinilányok köré-
ben. A KÜO feladata, hogy 
feltárja motivációit, meg-
fejtse gondolatait az isme-
retlen támadónak, majd 
végül rajtaüssön.
22:35 Életmûvész (2013)
Trill Zsolt
Eheti fôszereplônk a Duna 

szerelmese, a hidak rajon-
gója, a hajók lelkes megfi-
gyelôje. Eszter segítségével 
végre megismerheti a mat-
rózok életét
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Számvetés 3.- Erdôk, 

hegyek, tanok és emberek...
Számvetés és pillanatképek 

a „Hazajáró”  Kászonaltíztôl 
Szepsiig megtett vándorút-
jairól.
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Asszonyok (1981)

  A negyedik asszony csak 
élettárs, a férfi hirtelen 
halálával kisemmizik ôt és 
gyermekeiket a rokonok.   
03:20 Nyitott stúdió (1993)
Martin zenekar
03:45 Legenda R-GO
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

Tisztelt  Szerkesztôsége

Garami András vagyok Budapest-

rôl. Egy régi barátomat keresem, aki a 

hetvenes évektôl Melbourne-be, Vic, 

lakik. Nem tudom hogy találhatnám 

meg. Bizonyos Simon Mihályt, vagy 

Michael Simont. Ha jól emlékszem 

szakácsként dolgozott valamelyik 

magyar étterembe a városba. Nagyon 

régen nincs kapcsolatom vele, és 

szeretném megkeresni. A feleségét 

Ágnesnek (Simon) hívják. 

Üdvözlettel

Garami András

a.garami@ibs.hu

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

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

BETEGGONDOZÁST, háztartási 

munkát vállalok. Sydney és környéke.

Tel.0432-614-515, (02) 8807-0318.

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.

SZAKÁCSOT KERESÜNK, a va-

sárnapi ebéd elkészitésére, a Bocs-

kaiban. Érdeklödni a 0407 683-002 

vagy 9439 7067 számokon

Tisztelt Magyar Élet Szerkesztô-

sége!

A Szerkesztôség segítségét kérem 

abban, hogy Magyarországon, Nagy-

rada község szülöttének (Iker Anna) 

gyermekét szeretnénk megkeresni, és 

a kapcsolatot felvenni vele. Iker Anna 

lánya Gelencsér Ágnes Zsuzsanna 

(született: 1949.08.07. Budapest XIII. 

kerület, anyja neve: Iker Anna), akit 

1967-ben vitt ki édesanyja Auszt-

ráliába.

Üdvözlettel:

Zsiga Zsolt polgármester

garaboncpmh@t-online.hu

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 

egy fürdôszobás ház Narre Warren-

ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 

költség hozzájárulás. Nagy méretü 

szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 

$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-

962 Justin

Idôsgondozói végzettséggel 
és tapasztalattal, 

gondozói munkát vállalok 
Sydney-ben. 

Telefon: 0431 534-265


