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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
is. Az egyszerûsített honosításnak köszönhetôen ugyanis már egymillió új 
magyar állampolgár él a határokon túl. Csak Csíkszeredában már 200 ezren 
kérvényezték a magyar állampolgárságot –-- jegyezte meg.

Beszélt Szilágyi Péter arról is, hogy a jogszabályok ugyan számos lehetôséget 
biztosítanak a magyarságnak Erdélyben és a Székelyföldön, a jogalkalmazásban 
visszalépés tapasztalható. Példaként említette a szimbólumhasználatok korláto-
zását, a köztéri székely zászlók tiltását vagy a különbözô nyelvi jogok használa-
tának akadályozását, ami miatt magyar feliratokat és táblákat távolítottak el.

Szlovákiában tiltott a kettôs állampolgárság, és a kevés gyermekre hivatkoz-
va számos magyar iskola bezárását fontolgatják; Kárpátalján mind a nyelvi 
jogok, mind az oktatás területén szintén visszalépés tapasztalható; Horvátor-
szágban és Szlovéniában pedig nem a kormányzati politikával van gond, hanem 
az ott élô közösségek létszámával – sorolta a problémákat a helyettes államtitkár. 
Kivételként Szerbiát említette, ahol jelenleg nemzetpolitikai kérdésekben nagy 
az egyetértés a belgrádi és a budapesti kormány között.

Megkezdôdött Kárpát-medencei Nemzetpolitikai Szabadegyetemet a lakite-
leki Népfôiskola Alapítvány, valamint a Nemzeti Fórum szervezte. A 
találkozón bemutatják az értékfeltáró kollégiumok tapasztalatait is.

Az elmúlt három évben tizennyolc értékfeltáró kollégium mûködését terem-
tették meg. 2017 tavaszán három új kollégium kezdte meg a munkáját a Kiskun-
ság, Vasvár és Kisvárda térségében. Ôsszel továbbiak kezdik meg mûködésüket. 
Az eddigi terepmunka során összesen 300 település értékeit tárták fel a Kárpát-
medencében.

Sok a csipsz a sulibüfékben
Még most is sok a csipsz és a cukros, szénsavas üdítô az iskolai büfékben, 

ezért körlevélben hívta fel a szakminisztérium az iskolaigazgatók figyelmét a 
gyermekek helyes táplálkozására. Indokolt a felszólítás, mivel az iskolák és a 
tankerületek mostanában kötik meg a szerzôdéseiket a büféüzemeltetôkkel.

Körlevélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériuma az iskolai büfékben árusítható egészséges ételek fontosságáról, 
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Augusztus 31-én Erika, Bella név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Aida, Al-
dán, Amina, Amira, Árisz, Arisztid, 
Dórabella, Hanga, Izabella, Metella, 
Móna, Pamína, Rajmond, Rajmonda, 
Rajmund, Rajmunda, Ramóna, Regölô 
névnapja van.
Szeptember 1-jén Egyed, Egon 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Artúr, 

Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, 
Gedô, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ig-
nác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, 
Júda, Kende, Kund, Kurd, Naómi, No-
émi, Tamara, Veréna, Verita, Zádor 
névnapja van.
Szeptember 2-án Rebeka, Dorina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, Ab-

solon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csé-
pán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Fédra, 
Felda, Fodor, Inka, István, Kalliszta, 
Kasszandra, Margit, Renátó, Renátusz, 
René, Reneé, Stefán, Ted, Teó, Teodor, 
Teodóra, Töhötöm névnapja van.
Szeptember 3-án Hilda névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Cso-
bán, Gergely, Hildelita, Piusz, Tíria, 
Tirza névnapja van.
Szeptember 4-én Rozália névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ida, 
Ma-rinusz, Mór, Móric, Mózes, Muriel, 
Romi, Róza, Rózabella, Rózamari, Ro-
zi, Rózsa, Rózsi, Ruszalka, Stecina 
névnapja van.
Szeptember 5-én Viktor, Lôrinc 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Albert, 

Alpár, Bertina, Enzó, Larina, Ofélia, 
Romulusz, Tárkány, Viktorina névnap-
ja van.
Szeptember 6-án Zakariás név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Aldán, Bea, Beáta, Csanád, Harkány, 
Hárkány, Horka, Ida, Magnusz, Man-
ga, Pamína névnapja van.
Szeptember 7-én Regina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Admira, 

Begónia, Dumáta, Dusán, Dusánka, 
István, Ivor, Kósa, Lél, Mábel, Mabel-
la, Márkus, Menyhért, Pszihé, Rea, 
Rege, Riana, Stefán névnapja van.
Szeptember 8-án Mária, Adrienn 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adorján, 

Adria, Adrián, Adriána, Adrianna, Ad-
riel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, 
Koriolán, Néró, Nesztor, Szerafina, 
Szergiusz névnapja van.
Szeptember 9-én Ádám névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Gara, 
Gorgiás, Jáde, Omár, Orgona, Péter, 
Petô, Szergiusz, Sziringa, Vulfia név-
napja van.
Szeptember 10-én Nikolett, Hunor 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Edgár, Erik, Erika, Honóra, 
Honória, Honorina, Menodóra, Miklós, 
Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Niko-
letta, Noémi, Tardos, Zalán névnapja 
van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. aug 17-én

1 AUD = 203.40 Ft

Késôn önállósodnak 
a magyar fiatalok is

Világjelenség, hogy a szülôktôl elköltözés az elmúlt évtizedekben egyre ké-
sôbbi életkorra tolódott. Ez elsôsorban azzal magyarázható, hogy a fiatalok 
egyre késôbb fejezik be tanulmányaikat, és késôbb történik meg a házasságkötés 
is. Ugyanakkor vannak olyan „felnôtt gyermekek” is, akik egy válás vagy az 
élettársi kapcsolat felbomlása miatt kényszerülnek arra, hogy visszaköltözzenek 
szüleikhez.

Egyre több fiatal felnôtt marad otthon a szülôi házban, aminek elsôdleges 
oka a fiatalok életszakasz-kitolódása. Már a legutóbbi, 2011-es népszámlálás 
adatai is ezt igazolják, amelyek alapján a 20–39 éves korosztály harmincegy 
százaléka, mintegy 883 ezer fiatal lakott együtt a szüleivel. A Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) összefoglalója szerint a „felnôtt gyermekek” jellemzôen 
inkább férfiak, közepesen vagy aluliskolázottak, akik egyszerûbb munkát vé-
geznek. Az elemzésbôl kiderül az is, hogy ezek a fiatalok az önállósodottakkal 
szemben sokkal jobban ki vannak téve a munkanélküliségnek. Nagyobb részük 
kisebb településeken és jellemzôen falusias, családi házas övezetben él, párkap-
csolatuk, gyermekük nincs, és bár az életkor elôrehaladtával egyre csökken a 
számuk, ám az arányuk még a harmincas korosztályban is jelentôs.A jelenséget 
nem csupán a népszámlálási adatok, hanem a KSH 2015. évi, a lakosság lakáskö-
rülményeinek feltárására irányuló felmérése is igazolja. Ebbôl az derült ki, 
hogy a szülôktôl elköltözés az elmúlt évtizedekben egyre késôbbi életkorra 
tolódott. Az 1970-es évekre jellemzô huszonöt évrôl a 2000-es évek elejére hu-
szonnyolc év fölé emelkedett a hazulról elköltözôk átlagos életkora.

A KSH közölte, a jelenség elsôsorban a tanulmányok és a házasságkötés ide-
jének kitolódásával magyarázható. Bár utóbbi folyamat az elmúlt években 
megállt, a lakáspiaci válság 2008-tól 2014-ig szintén nehezítette a fiatalok önálló 
lakáshoz jutását. A kutatóintézet figyelmeztet azonban arra, hogy a 2015-ben és 
2016-ban bevezetett lakáspolitikai intézkedések hatását majd csak a következô 
években tudják felmérni. A KSH  táblázatából egyébként az derült ki, hogy míg 
1960-ban a házasságkötéskor jellemzô átlagos életkor a férfiak esetben 29,3 év, 
a nôknél 25,2, 2000-re 30,4 és 27,5 volt, 2006-ra viszont már a nôknél is elérte a 
harmincat (a férfiaknál ekkor 32,9 volt).

Felmerül a kérdés, mennyien lehetnek azok a felnôtt „gyerekek”, akik vala-
milyen élethelyzetbeli változás miatt kényszerülnek haza költözni, vagyis akik 
korábban már önállósodtak. A hivatal vizsgálta ezt a jelenséget is, ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy összességében csak elvétve találni a szülôkkel élô felnôttek 
között olyanokat, akik például válás után a szüleikhez költöztek. Ennek azonban 
inkább statisztikai, osztályozási okai vannak: aki gyermekével együtt költözik 
vissza a szüleihez, azt már önálló családként tartják számon. „A felbomlott élet-
társi kapcsolatok után hazaköltözôket nem tudjuk a hagyományos statisztikai 
felmérésekben beazonosítani, hiszen ôk továbbra is nôtlenek, hajadonok. A 
2015. évi felmérés alapján mindössze tízezres nagyságrendûre becsülhetô a 
házas vagy elvált felnôtt gyermekek száma” –-- mutatott rá a KSH. Az adatokból 
annyi látható, hogy fôleg a válás és az élettársi kapcsolat felbomlása, továbbá a 
tanulmányok befejezése és a munkalehetôség jellemzô költözési ok a vizsgált 
korosztályban. Emellett a hivatalnak olyan válaszadója is volt, aki az albérlet 
felmondása vagy a korábbi lakhatási lehetôség megszûnése miatt kényszerült 
visszaköltözésre.

Arra a kérdésre, hogy miként lehetne elôsegíteni a felnôtt gyermekek önál-
lósodását, a kutatók válasza az, hogy a lakáspiaci és a jövedelmi folyamatok 
nagymértékben befolyásolják a fiatalok önállósodási esélyeit, így az ezeket 
érintô intézkedések –-- mint a családi otthonteremtési kedvezmény –-- áttéte-
lesen a fiatalok önállósodására is hatással vannak. Nagy a jelentôsége a lakás-
bérleti piac folyamatainak is, illetve annak, hogy a fiatalok számára milyen 
szociális lakásellátási lehetôségek érhetôk el.

Erôsebb kapocs
Egyre élôbb és erôsebb a kapocs a határon túli magyarok érdekében tevé-

kenykedôk között: nemcsak a kormányzatok, illetve a politikai szervezetek, de 
a különbözô kutatócsoportok és intézmények között is –-- mondta a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkára a Lakitelek Népfô-
iskolán zajló Kárpát-medencei Nemzetpolitikai Szabadegyetemen.

Szilágyi Péter kiemelte: a magyar kormányzat célja a Kárpát-medencére, 
valamint a diaszpórára ható programok további erôsítésével megállítani és 
megfordítani a népességfogyást.

Kitért arra, hogy a nemzetpolitika legfontosabb irányát a 2011-ben elfogadott 
alaptörvény határozza meg, amelynek szövegét a korábbi Magyarország „fele-
lôsséget érez” helyett a „felelôsséget visel” formára változtatták a határon 
túli magyarsággal kapcsolatban, ami mindenkit cselekvésre ösztönöz.

Kiemelt jelentôségûnek nevezte az állampolgársági törvény módosítását 



valamint a büfékben tiltott magas só-, zsír- és koffeintartalmú termékek körérôl 
–- közölte Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára tegnap Budapesten.

–-- Senki nem szeretné sem Magyarországon, sem máshol, ha a gyermeke 
ahhoz szokna hozzá, hogy a reggelije egy energiaital, a tízóraija pedig csipsz. Ha 
nem figyelünk oda, akkor ez könnyen megvalósulhat, ami jelentôs kockázatokat 
hordoz a gyermekek jövôjét tekintve –-- jelentette ki a politikus. A rizikókról 
szólva kiemelte: a felnôttek mintegy 30 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Mind-
ez már gyermekkorban jelentkezik, hiszen minden ötödik kisfiú és negyedik 
kislány már hétévesen túlsúllyal küzd, ami a szív- és érrendszeri megbete-
gedésekben, a cukorbetegség kialakulásában jelentôs tényezô lehet.

Az iskolaigazgatóknak kiküldött dokumentumhoz hatósági leírást is mellékel-
tek, amely az egyenként felsorolt termékek mellett tartalmazza az egészségtelen 
termékek árusításának jogkövetkezményeit is. A túlcukrozott, mesterséges 
adalékanyagokkal ellátott, a gyerekek fejlôdését, egészséges növekedését hát-
rányosan befolyásoló termékek nem árusíthatók iskolai büfékben.

Az államtitkár kitért az egyéb kormányzati intézkedésekre is, így a minden-
napos testnevelésre, a dohányzás kitiltására minden zárt helyrôl, a menzare-
formra, hogy minél egészségesebbek legyenek az ételek. Emellett volt fontos 
lépés, hogy azok a termékek, amelyek a csipszadó hatálya alá esnek, nem áru-
síthatók az iskolabüfékben, az iskolai étel- és italautomatákban. A következô 
hetekben a jegyzôk is kapnak tájékoztató levelet, hogy ôk is tisztában legyenek 
azzal, mi engedhetô meg és mi nem.

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja alapítója a sajtótájékoztatón arról 
beszélt, a közelmúltban nagyon sok megkeresést kaptak amiatt, hogy az iskolai 
büfék polcai minden törvényi elôírás ellenére tele vannak magas só- és cukor-
tartalmú termékekkel. –-- Hiába van menzareform, hiába tesz meg sok szülô 
otthon is mindent az egészséges táplálkozásért, az iskolákban tálcán kínálják a 
gyermekeknek az egészségtelen ételeket. Az elkövetkezô hetekben várhatók a 
szerzôdéskötések, amikor a tankerületek, az igazgatók megállapodnak a büfék 
üzemeltetôivel. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szerzôdésben 
pontosan szabályozzák, milyen termékek árusíthatók, és melyek nem az iskolai 
büfékben –-- tette hozzá.

Az iskolai büfék kínálatának szempontjairól egyébként az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján (www.ogyei.gov.hu) 
címen olvasható hivatalos ajánlás.

Gyorsítanak a józsefvárosi 
roma központ kialakításán

Újabb kormányrendelet született a józsefvárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ megvalósításával összefüggésben, a beruházó eddigi tapasztalatai 
nyomán ugyanis a humántárca szerint szükséges a közigazgatási eljárások to-
vábbi tisztázása. A létesítményre korábban kilencszázmillió forintos támogatást 
szánt a kormány.

Tovább gyorsítaná a kormány a józsefvárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ megvalósítását. Az errôl szóló rendelettervezet szerint ugyanis a 
beruházó feltárta az ingatlan helyzetét és a „beruházáshoz kapcsolódóan az 
adott körülmények között megismerhetô peremfeltételeket is”. Mindezek nyo-
mán látja szükségesnek az Emberi Erôforrások Minisztériuma, hogy módosít-
sák a központ megvalósítását célzó beruházással összefüggô közigazgatási 
hatósági procedúrák nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû üggyé 
nyilvánításáról szóló korábbi határozatot.

Korábban a Horváth Aladár vezette Roma Parlament által is használt, le-
pusztult állapotú, ám igen impozáns, Nagymezô utcai ingatlanra esett a szak-
tárca választása. Hogy itt alakítanák ki a Cziffra György világhírû roma zon-
goramûvészrôl elnevezett központot, arról már tavaly döntés született, ahogy 
arról is, hogy a létesítmény tartalmáról alapos társadalmi egyeztetés indul. A 
korábbi rendelet szerint a kormány –-- a még hazánk soros uniós elnöksége nyo-
mán elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával 
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HÍREK
összhangban –-- elkötelezett a roma kultúra támogatása iránt. Az új központ 
célja pedig az, hogy „színvonalas körülmények között, komplex módon mutassa 
be a roma nemzetiségi kultúra hagyományait, valamint teret adjon oktatási 
programok lebonyolításának”.

A mostani módosítás kitér arra, hogy az örökségvédelmi hatóság az összevont 
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás elvi örökségvédelmi kereten-
gedélyezési szakaszában vagy az örökségvédelmi szakhatósági eljárásban, to-
vábbá az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata során tizenöt napos határidô 
kitûzésével kikéri a Mûemléki Tanácsadó Testület szakértôi véleményét, ugyan-
akkor építészeti-mûszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, telepü-
lésképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, sôt településképi bejelentési 
eljárásnak sincs helye.

Korábbi információink szerint a kormány kilencszázmillió forintot szán a 
központ kialakítására, a jövô évi költségvetésben ugyanakkor csupán nyolcvan-
millió szerepel ezen a jogcímen. Igaz, Langerné Victor Katalin társadalmi 
felzárkózásért felelôs helyettes államtitkár korábban lapunknak úgy nyilatko-
zott, ha szükséges, nagyobb összeg is rendelkezésre állhat a projekt megvalósí-
tása érdekében.

Díjmentes utazás
A határozat értelmében az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógype-

dagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendsze-
rû iskolai oktatásban részt vevô tanulói, és minden tizedik tanuló után egy fô 
kísérô (pedagógus vagy szülô) az iskola által szervezett csoportos utazáson 
díjmentes vasúti utazással látogathat meg országos múzeumokat, valamint 
egyes nemzeti emlékhelyeket és mûemlékeket a tanítási évben.

A kedvezmény az ôszi, téli és tavaszi szünet kivételével a tanítási napokra, 
valamint –-- a látogatás szombati napra történô visszaigazolása esetén –-- 
szombati napokra vonatkozik.

Az ingyenes vasúti utazással látogatható 13 múzeum között található egyebek 
mellett a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a nemzeti emlékhelyek közül többek között a 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely, a nagycenki Széchenyi-kastély, az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark és –-- kiemelt nemzeti emlékhelyként –-- az 
Országház szerepel a listán.

A mûemlékek közül a Trianon Múzeum, a Zsolnay Kulturális Negyed, a 
Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely, a történelmi emlékhelyek 
közül a Diósgyôri vár, a fertôdi Esterházy-kastély és a keszthelyi Helikon Kas-
télymúzeum is díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogatható a határozat 
szerint.

Emlékhely Oroszlányban
Oroszlány határában, egy szögesdróttal övezett területen, egy ôrtorony-ból 

és egy gránittáblából álló emlékmûvet avattak fel a „Kocsedó”-nak nevezett 
volt XVIII-as aknai rabtáborra emlékezve.

Az emlékmû avatása elôtti köszöntôjében az Emberi Erôforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtitkára kiemelte: „ahogy az Alaptörvény is fogalmaz, 
bûnözô szervezetek voltak azok, melyek Magyarországot a szovjet rabigában 
1945 után 1990-ig irányították és kormányozták”.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a kormánynak fontos volt a történelmi 
igazságtétel, és az áldozatok kárpótlása. „Idén a kárpótlási nyugdíj kiegészíté-
seket hatvan százalékkal emeltük, jövô év január elsején további negyven 
százalékkal emelkednek, így a kommunista rendszer áldozatainak nyugdíj kie-
gészítése két év alatt megduplázódik” –-- fogalmazott. Hozzátette, az 1956-os 
forradalom nemzeti büszkeségünk alapja, mert a magyar nemzet saját függet-
lenségéért szembe tudott szállni az akkori kor legerôsebb hadseregével. Az 
ötvenhatos forradalmárok mindenki számára példaképek lehetnek.

„Emlékeztessen ez az emlékmû a szabadságért meghurcoltakra, a ma már 
érthetetlenre, hogy orvosok, értelmiségiek, mérnökök, papok és munkások 
nyomora lett ez a hely a hazaszeretetért, a szabadságszeretetért” –- hangsúlyozta 
Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz), a térség országgyûlési képviselôje.

Lazók Zoltán (MSZP-DK-Együtt) polgármester elmondta, az oroszlányi 
önkormányzat a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint 
a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézô, a hôsöknek és az áldozatoknak 
emléket állító pályázaton nyert forrás kiegészítésével hozta létre az emlékmû-
vet.

„Egy rendszer nem attól diktatúra, mert én vagy mások úgy érzik, hanem 
attól, hogy politikusok hazugságaira és félrevezetésére épül, s ez nem szolgálhat 
mentségül a politikai ellenfelek megalázásának, ellehetetlenítésének, megsem-
misítésének” –-- jelentette ki a város vezetôje. Lazók Zoltán emlékeztetett arra, 
hogy a Népgazdasági Tanács 1951-ben rendelkezett a Közérdekû Munkák Igaz-
gatósága, a KÖMI létrehozásáról. Ennek keretében szovjet mintára alakították 
ki a magyarországi kényszermunka-táborokat, összesen harmincnégy helyszí-
nen.

A hazai kényszermunka csúcspontján, 1953. június elején a letartóztatottak, 
internáltak és katonai elítéltek összlétszáma mintegy 40 ezer volt. A tatabányai 
szénmedencében több bányaüzemben is dolgoztattak rabokat. Oroszlányban 76 
ôr és 1196 kényszermunkás tartozott a munkahely-parancsnokság felügyelete 
alá.

Az oroszlányi volt XVIII-as aknai rabtáborról, a Kocsedóról kevés 
dokumentum található a hazai levéltárakban. Nem ismert a parancsnokok 
neve, az ôrszemélyzet és a fogvatartottak névsora sem, viszont az 
bizonyított, hogy a tábor még 1956 októberében is mûködött.

A forradalom hírére a még mindig kényszermunkát végzô rabok kitörtek a 
létesítménybôl. Szabadulásuk után egy részük Tatabányára ment, majd a Csol-
nokról szabadult kényszermunkásokkal együtt harcoltak a forradalomban –-- 
ismertette a polgármester.
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A VIZES VB-RÔL 
IS HITLER JUT 

ESZÜKBE
Mást sem olvastunk a ballib médiában 

a vizes vb-rôl az elmúlt két évben, mint 

mocskolódást, gyanúsítgatást, helyen-

ként örömködést, hogy úgysem sikerül 

majd tisztességgel megvalósítani. 

(Ezek után, a hírek szerint, ballib mé-

diamunkások, politikusok kuncsorog-

tak jegyekért, hogy ingyen juthassa-

nak be országunk történetének 

legnagyobb sporteseményére.)

Még meg sem száradt az elégedett 

sportolók törölközôje, még élénken él 

bennünk az aréna frenetikus hangula-

ta, éppen csak befejezôdött a záróün-

nepség, a Népszava tollnokai máris 

bôszen, gyûlölködve verték a billen-

tyûzetet. Egymást túllicitálva eljutot-

tak odáig, hogy a budapesti vizes vb-t 

egyiküknek sikerült Hitler nyári olim-

piájához is hasonlítania…

A csodaszarvas legendája üthette ki 

náluk a biztosítékot, vagy csak a meg-

maradt ballib tábor szokásos agymosá-

sa folyik?
(Magyar Idôk)

A CIKK, AMELY 
MEGRÍKATTA A 

POLGÁRI OLDALT
A HVG könnyfakasztó története.

Ceglédi Zoltán a HVG-ben elôször 

tôle idegen módon ömlengett egy ki-

csit, hogy mennyire szereti a magyar 

nyelvet, hogy milyen csodás a magyar 

irodalom. Márai, meg Pintér Béla(!). 

Na és az elsô családi nyaralás Miskolc-

tapolcán….

Meg, hogy magyarul mondta ki elô-

ször, hogy szeretlek.

Bevallom zavarba jöttem, el is mor-

zsoltam gyorsan egy könnycseppet.

De a Heti Hetes egykori sztárja foly-

tatta:

„Estig tudnám sorolni, akkor se sze-

repelne a példáim közt, hogy „és nem-

rég vizes világbajnokságot rendeztek 

Magyarországon. Jogom van így érez-

ni, és nem fogok szabadkozni miatta. 

Nem leszek attól kevésbé vagy rosz-

szabb magyar, hogy így gondolom. (…) 

Olyan ország ez, ahonnan menekül, aki 

tud, a maradóktól pedig egyre jobban 

elszívja a levegôt Pártunk és Kormá-

nyunk.”

Helyben vagyunk. Megérkeztünk.

Ez már nem hangzott idegenül. Ez 

Ceglédi valódi terepe. Végre kinyithat-

ta a megszokott ballib gyûlölködés, 

rosszindulat és demagógia unalomig 

ismételt tárházát.

Világos.

A ballibek tehát úgy szeretik Magyar-

országot, hogy azt írják/gondolják: 

innen menekül mindenki aki teheti.

Sajátos patriotizmus, meg kell hagy-

ni.

Már csak azt nem értem, hogy ki 

mondta a Ceglédi féléknek, hogy köte-

lezô nekik együtt örülni és ünnepelni 

az országgal.

Nyugodtan fortyoghatnak, dúlhatnak-

fúlhatnak a sötét szobáikban.

De addig mi hadd örüljünk, élvezzük 

a nyarat és a magyar sikereket!

(Magyar Idôk)



 (Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyanakkor Kína véleménye sze-

rint el kell kerülni minden olyan 
lépést, ami szembe megy az ENSZ 
határozataival. Ezzel vélhetŒen arra 
utalt, hogy nem örülne, ha Amerika 
megelŒzŒ csapást hajtana végre 
Észak-Korea ellen, feltéve, hogy utób-
bi nem támad, amint azzal ismételten 
fenyegetŒzött.

A kínai külügyminisztérium szóvi-
vŒje szerint a telefonbeszélgetés azt 
mutatja, hogy országa és Amerika 
között szoros kommunikáció van, ami 
egyaránt jó a két országnak és az 
egész világnak. Trump a japán mi-
niszterelnökkel is beszélt telefonon, 
aki elmondta, hogy együtt követelik 
Észak-Koreától az önmérsékletet, 
állandó kapcsolatban vannak, éberen 
figyelnek, és baj esetén azonnal és 
együtt lépnek fel, azaz régebbi diva-
tos kifejezéssel: egységük megbont-
hatatlan.

A kínai vámszolgálat hivatalos uta-
sítást adott a kereskedési vállalatok-
nak, hogy küldjék vissza Észak-Kore-
ába a kínai kikötŒkben veszteglŒ 
szénszállítmányokat – közölte a Dan-
dong Chengtai Trade kínai vállalat. 

Az észak-koreai szén legnagyobb 
felvásárlójaként ismert vállalat a ha-
tár kínai oldalán fekvŒ Tantung (Dan-
dong) városban m°ködik. A kínai ha-
tóságok nem kommentálták a vállalat 
közlését, de a hajózási adatok azt 
mutatják, hogy a közelmúltban lega-
lább egy tucat hajót küldtek vissza 
szállítmányával együtt az Észak-Ko-
rea nyugati partvidékén fekvŒ Nam-
po kikötŒjébe.

Az ismétlŒdŒ észak-koreai rakéta-
kísérletek nyomán a kínai kormány 
február 26-án megtiltotta az észak-
koreai szén importját, a kínai vám-
szolgálat pedig április 7-én adta ki a 
kínai kereskedési vállalatokat az 
észak-koreai szénszállítmányok visz-
szaküldésére kötelezŒ utasítását – ér-
tesült a Reuters három kínai forrás-
ból. Kétmillió tonna észak-koreai szén 
rekedt különbözŒ kínai kikötŒkben, 
ebbŒl 600 ezer tonnát vásárolt volna 
meg a Dandong Chengtai Trade.

A szén Észak-Korea egyetlen nagy 
mennyiségben eladható exportcikke, 
amelynek 40 százalékban Kína volt a 
felvevŒpiaca.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tavaly 
november végén elfogadott határo-
zatában szigorúan korlátozta – 60 szá-
zalékkal, 7,5 millió tonnára csökken-
tette – Észak-Korea szénexportjának 
maximális mennyiségét, valamint 
megtiltotta az észak-koreai bányák-
ban kitermelt réz, nikkel, ezüst és 
cink importját. A BT-határozat célja 
az, hogy jelentŒsen csökkentse a 
phenjani rezsim exportbevételeit, 
amelyeket az atomfegyver-program 
finanszírozására fordítottak.

Az észak-koreai szén importjának 
betiltása miatt Kína az Egyesült Álla-
mokból vásárol szenet. Kína február-
ban 400 ezer tonna kokszot importált 
Amerikából, és ez mennyiség márci-
usban valószín°leg tovább nŒtt, mert 
Ausztráliából a rossz idŒ miatt aka-
dozott a szállítás. Kína 2014 és 2016 
között egyáltalán nem vásárolt az 
acélgyártáshoz szükséges kokszot az 
Egyesült Államoktól.

Kínának egyértelm°vé kell tennie, 
hogy semleges lesz, ha Észak-Korea 
indít elŒször olyan támadást, amely 
fenyegeti az Egyesült Államokat, de 
ha az Egyesült Államok és Dél-Korea 
támad elŒször, és megpróbálják meg-
dönteni az észak-koreai kormányt, 
megváltoztatni a Koreai-félsziget 
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politikai jellegét, akkor Kína meg 
fogja akadályozni Œket ebben – írta a 
Kínai Kommunista Párt angol nyelv° 
hivatalos lapja, a Global Times.

A cikk szerint Peking nem képes 
rávenni hátralépésre sem Phenjant, 
sem Washingtont. Kína mint Észak-
Korea legjelentŒsebb szövetségese és 
kereskedelmi partnere már többször 
próbálta önmérsékletre inteni a 
mostani válságban érintett feleket.

Kifejezte dühét Phenjan sorozatos 
nukleáris és rakétatesztjei miatt, de 
vitában áll az Egyesült Államokkal és 
Dél-Koreával is, róluk szintén úgy 
gondolja, hogy szítják a feszültséget. 
Kína már régóta tart attól, hogy kitör 
valamilyen súlyos konfliktus a Kore-
ai-félszigeten, vagy esetleg megismét-
lŒdik az 1950–53-as koreai háború, és 
akkor észak-koreai menekültek óriási 
hulláma éri majd az északkeleti or-
szágrészt, végül pedig egyesül a két 
Korea, és az Egyesült Államok szö-
vetségese lesz.

Kína számára Észak-Korea ütközŒ-
övezetül is szolgál közte és a Dél-
Koreában állomásozó amerikai erŒk 
között, de Japánnal szemben is – írta 
a Reuters hírügynökség.

A Global Times szerint Peking „szi-
lárdan ellenáll minden olyan kísérlet-
nek, ami megváltoztatná az érdeköve-
zetében fennálló status quót, misze-
rint egyetlen országnak sincs abszolút 
dominanciája a térségben”.

Jim Mattis amerikai védelmi mi-
niszter újságírókkal beszélgetve kö-
zölte Kaliforniában, hogy Donald 
Trump elnök kormánya megpróbál 
szövetségeseivel kidolgozni egy diplo-
máciai megoldást az egyre nagyobb 
feszültség jellemezte válságra. 

Malcolm Turnbull ausztrál minisz-
terelnök közölte rádióinterjúban, 
hogy országa az Egyesült Államok 
segítségére sietne, ha Észak-Korea 
megtámadná, ami a Washingtonnal és 
Új-Zélanddal kötött védelmi szerzŒ-
désébŒl (ANZUS) is következik. 

Kína oldhatná meg a feladatot
Hír 2017. május 22-én: Kína egyedül 

oldaná meg az észak-koreai helyzetet. 
Japáni lapértesülés szerint Hszi Csin-
ping kínai államfŒ arra kérte Donald 
Trump amerikai elnököt, Washington 
száz napig ne hozzon kemény egyol-
dalú lépéseket Észak-Korea ellen, 
hogy ez idŒ alatt Peking jobb belátás-
ra tudja bírni Phenjant. Az Aszahi 
Simbun nev° japán napilap japán és 
amerikai forrásokra hivatkozó értesü-
lése szerint Kínának ennyi idŒre len-
ne szüksége ahhoz, hogy „saját eszkö-
zeivel változást érjen el Phenjan poli-
tikájában”.

Trump a találkozón felhívta kínai 
vendége figyelmét arra, hogy ameri-
kai adatok szerint Észak-Korea kül-
földi kereskedelmének 90 százalékát 
Kínával bonyolítja le. Washington 
úgy véli, ez lehetŒséget teremt Pe-
kingnek arra, hogy hatékonyan befo-
lyásolja Phenjant. Amennyiben Pe-
king nem él ezzel a lehetŒséggel, ak-
kor az Egyesült Államok egyoldalúan 
szankciókat léptet érvénybe az Észak-
Koreával együttm°ködŒ vezetŒ kínai 
vállalatok, így a pénzintézetek ellen 
is. Az újság szerint az amerikaiak 
megtiltanák, hogy ezek a cégek ame-
rikai bankokkal és vállalatokkal üzle-
teljenek, ami komoly csapást mérne 
a kínai gazdaságra.

A japán lap szerint Észak-Korea 
bizonyos mérték° visszafogottságot 

mutatott azzal, hogy nem hajtotta 
végre hatodik föld alatti nukleáris 
robbantását. Phenjan azóta újabb si-
keres kísérletet hajtott végre egy új, 
Pukgukszong-2 típusú közepes ható-
távolságú ballisztikus rakétával. Kim 
Dzsong Un észak-koreai diktátor sze-
mélyesen felügyelte a rakéta indítá-
sát. Az észak-koreai vezetŒ elégedett 
volt a teszt eredményével, és utasí-
tást adott a rakétatípus sorozatgyártá-
sára az ország hadászati erŒi számá-
ra. 

Az ENSZ már számos, Észak-Kore-
ára vonatkozó határozatot fogadott el, 
hogy rákényszerítse a kommunista 
országot az atom- és rakétaprogram-
járól történŒ lemondásra, de haszta-
lan. Phenjan azt állítja, hogy vitat-
hatatlan joga van az önvédelemre 
Washington ellenséges politikájával 
szemben.

Oroszország és Észak-Korea
titkos kapcsolata
2017. május 18. 
Az Egyesült Államok és Oroszor-

szág közötti együttm°ködés keve-
sebb, mint valaha. Mégis, az USA 
egyik legnagyobb külpolitikai prob-
lémáját, Észak-Korea kérdését, nem 
lehet megoldani Oroszország rész-
vétele nélkül. Már nem elég Kínával 
beszélni Észak-Korea agresszivitásá-
nak enyhítésére, így az utóbbi évek-
ben Vlagyimir Putyin orosz elnök 
szoros kapcsolatot épített ki Kim 
Dzsong Unnal.

Észak-Korea legutóbb olyan ballisz-
tiku rakétát próbált ki , amely képes 
elérni az Egyesült Államok katonai 
bázisát Guamban. Az USA jelentései 
szerint a rakéta a Japán tengerbe 
esett, körülbelül 60 mérföldre délre 
az oroszországi Vlagyivosztok kikötŒ-
jétŒl. A Fehér Ház nyilatkozatában 
kijelentette, hogy „mivel a rakéta be-
csapódása olyan közel volt az orosz 
földhöz – sŒt közelebb Oroszország-
hoz, mint Japánhoz – valószín°, hogy 
az (orosz) elnök nem elégedett”.

Putyin válasza gyors volt és barát-
ságtalan: „Vissza kell térnünk a Kore-
ai Népi Demokratikus Köztársasággal 
folytatott párbeszédre, nem megfé-
lemlíteni kell, hanem békés megoldá-
sokat kell találni ezekre a kérdések-
re”. A kijelentés elég erŒs retorika 
Putyin részérŒl.

Peking látszólagos békítŒ álláspont-
jával szemben a Kreml az Egyesült 
Államokat hibáztatja a problémák 
fokozódásáért. 

2014 májusában, kevesebb, mint két 
hónappal a Krím félsziget elcsatolása 
után, Putyin elengedte a 11 milliárd 
dolláros Észak-Koreai adósság 90 szá-
zalékát, ami az adós állam GDP-jével 
egyezik meg. A fennmaradó 10 szá-
zalék Putyin szerint orosz–észak-
koreai projektekre használható fel. 
Ugyanebben az évben Oroszország 50 
ezer tonna búzát küldött humanitárius 
segélyként Észak-Koreába.

Körülbelül 50 ezer észak-koreai 
állampolgár dolgozik orosz építési és 
fafeldolgozó területeken az észak-
koreai hírszerzŒ szolgálat felügyelete 
alatt. Az észak-koreai állam keresetük 
nagy részét elveszi, de a maradék 
rész még így is sokkal több, mint 
amit otthon kapnának, így ezekhez a 
munkahelyekhez csak megvesztege-
téssel lehet hozzájutni. Ha bármelyik 
munkásnak eszébe jutna megszökni, 
az orosz hatóságok átadják Œket az 
észak-koreai kormánynak. 

Észak-Korea felszámolása körülményes
Amennyiben az Egyesült Államok 

nem akar erŒszakot alkalmazni Észak-
Koreával szemben, úgy szüksége lesz 
Putyinra a válság megoldásában.

Észak-Korea mindenkit meg-
fenyeget a szankciók miatt
2017. augusztus 07. 
Észak-Korea külügyminisztere elu-

tasította Dél-Korea legutóbbi tár-
gyalási kezdeményezését, Œszintétlen-
nek nevezve a javaslatot.

Észak-Korea ügyében megnyilatko-
zott Manilában, az ASEAN-tagorszá-
gok külügyminiszteri értekezletén 
résztvevŒ Rex Tillerson is. Az ame-
rikai diplomácia irányítója hétfŒi saj-
tótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy 
Észak-Koreának fel kell hagynia 
ballisztikusrakéta-kísérleteivel. 

Tillerson leszögezte hogy az ENSZ 
BT újabb határozata azt is bizonyítja, 
hogy a nemzetközi közösség a Koreai-
félsziget egészének atomfegyver-
mentesítése mellett áll ki.

Az Egyesült Államok és Dél-Korea 
számára Észak-Korea „fenyegetŒ 
veszélyt” jelent – áll a Fehér Ház 
közleményében, amit Donald Trump 
amerikai és Mun Dzse In dél-koreai 
elnök telefonos megbeszélése után 
adtak ki.

A közlemény szerint a két elnök 
megállapította: az Észak-Korea jelen-
tette közvetlen veszély „komoly és 
növekvŒ mérték°” nemcsak az Egye-
sült Államokra és Dél-Koreára, ha-
nem Japánra és az egész világra 
nézve is.

Az észak-koreai állami hírügynök-
ségben megjelent közleményben a 
kommunista diktatúra „tisztességes 
választ” ígért a szankciókra, és fi-
gyelmeztette a washingtoni kor-
mányt, ne gondolja, hogy biztonság-
ban van a Csendes-óceán túlsó part-
ján. A közleményben „ezerszeres 
bosszút” emlegettek, de azt nem rész-
letezték, konkrétan milyen válasz-
lépést terveznek. Hozzátették: azok-
kal az országokkal is „el fognak szá-
molni”, amelyek „összejátszottak az 
Egyesült Államokkal”. Forrás: MTI

A forródrót hiánya miatt
is veszélyes az észak-
koreai konfliktus
2017. augusztus 10.
Washington és Moszkva az évtize-

dek során mechanizmusokat alakított 
ki, hogy megakadályozzák a válságok 
kicsúszását az ellenŒrzés alól – ezek 
lehetnek vészhelyzetre fenntartott 
vonalak, más néven forródrótok, m°-
holdak, felderítŒ repülések, amelyek 
lehetŒvé teszik a nukleáris fegyve-
rekkel felszerelt ellenfelek számára a 
katonai mozgások kölcsönös követé-
sét.

Ilyen biztonsági hálózat nem létezik 
Washington és Phenjan között, ami 
annak kimondására készteti a szakér-
tŒket, hogy baleset, téves állítás, vala-
melyik fél akcióinak hibás értelme-
zése a másik fél által nagyszabású 
konfliktusba torkollhat, még akkor is, 
ha egyik fél sem akar háborút.

A feszültség érezhetŒen megnŒtt az 
elmúlt néhány napban, miután Észak-
Korea „komoly leckére” figyelmez-
tette Washingtont, ha akcióba lendül-
ne ellene. Donald Trump amerikai el-
nök válaszában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az Egyesült Államokat 
érŒ bármely fenyegetést Phenjan 
részérŒl „t°zzel és haraggal” fogadna 
az amerikai oldal.

Trump váratlan megjegyzései vá-
laszra találtak, Észak-Korea rakéta-
csapást helyezett kilátásba az ameri-
kai külbirtok, a csendes-óceáni Guam 
szigete ellen.

SzakértŒk rámutattak: korlátozottak 
a kommunikációs csatornák, amelye-
ken keresztül a két fél javaslatokat 
tehetne az észak-koreai rakéta- és 
nukleáris program miatt keletkezett 
feszültségek oldására.

A két fél között nincsenek diplomá-
ciai kapcsolatok, nincsenek követsé-
gek. Kapcsolatokat tartanak fenn 
ENSZ-képviseleteiken, pekingi nagy-
követségeiken, valamint tisztjeiken 
keresztül Panmindzsonban, a Koreai-
félszigetet kettéválasztó katonailag 
megerŒsített demarkációs vonal azon 
helyén, ahol aláírták az 1950–53-as 
koreai háborút lecsendesítŒ fegyver-
szüneti egyezményt. Washington 
üzeneteket küld Kínán, Phenjan 
szövetségesén és szomszédján ke-
resztül, vagy az amerikai érdekkép-
viseletet Phenjanban ellátó Svédor-
szágon át.

Még a nukleáris eszközökkel felsze-
relt India és Pakisztán között is léte-
zik egy sor alapmegállapodás, ame-
lyek egy véletlenül kitörŒ háború 
kockázatát hivatottak csökkenteni, 
valamint kötelezettségvállalás, hogy 
nem támadják egymás nukleáris tele-
peit.

Észak-Koreával kapcsolatban azon-
ban nincsenek meg ezek a kockázat-
csökkentŒ eszközök. Létezett úgyne-
vezett forródrót Szöul és Phenjan 
között, de Kim Dzsong Un észak-
koreai vezetŒ 2013-ban megszüntette, 
s nem volt hajlandó ismét üzembe 
helyeztetni – közölte Gary Samore , a 
Fehér Ház volt magas beosztású 
tanácsadója. Forrás: MTI/Reuters.

Összegezés
Ismerve az elŒzményeket, megálla-

pítható, hogy Amerika még mindig 
érdekelt az 1953-ban létrejött helyzet 
fenntartásában, az ellenséges Észak-
Korea indokolja katonai jelenlétét 
Dél-Koreában. Jelenleg 28 ezer ame-
rikai katona teljesíti az állandó jelen-
létet, ami bármikor növelhetŒ.

Dél-Korea jól járt az amerikai szö-
vetséggel, de a nemzeti függetlenség 
eszméjét az észaiak ápolják. Ideális 
fejlemény lenne az egységes, függet-
len Korea állam létrejötte, de csak a 
koreai nép számára. Ez nem érdeke 
Japánnak sem, Kínának sem. 

Korea szorgalmas, tehetséges (dé-
len 50, északon 25 milliós) népe egy 
országa nagy vetélytársa lenne gaz-
dadaságilag Japánnak, de Kínának is.

Észak-Korea folyamatos anyagi tá-
mogatásban részesül a térségben ér-
dekelt négy nagy (Amerika, Oroszor-
szág, Kína, Japán) államtól, hogy már 
legyenek szívesek, ne veszélyeztes-
sék a békét atomfegyverzet készíté-
sével, és azokkal való fenyegetések-
kel. Lám a nagy Szovjetunió szét-
mállott a bomlasztó nyugati behatá-
sok során, a kommunista terror alatt 
élŒ kis állam népe nyomorban él, 
mert a világot megváltoztató eszme 
gyŒzelme érdekében mindenét felál-
dozza a fegyverkezés érdekében. 

Tillerson amerikai külügyminiszter 
megfogalmazta: „Nem akarunk rezsim- 
váltást, a rezsim összeomlását, nem 
akarjuk a félsziget gyors összeomlá-
sát. Egy atommentes Koreai félszige-
tet akarunk, és ez összhangban van a 
térség más hatalmainak céljaival is.”

Kína fogja megoldani a kérdést, 
Nem üldözte a koreai kultúrát, inkább 
sokat átvett belŒle.
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25 éve talán csak egy pillanatnyi 
jó ötletnek tûnt, maradandó alko-
tás lett belŒle. Ilosvay Gusztáv és 
felesége Kati nem is sejthették, 
mekkora fába vágták fejszéjüket, 
amikor kezükben a kazettás mag-
nó felvétel gombját elŒször meg-
nyomták. Hogy mik is hangzottak 
el a mikrofonba a legelején, sajnos 
már nem hallhatjuk, mert az 
archiválás csak késŒbb kezdŒdött 
meg. De az alkotókban és a hall-
gatókban az emlékek szerencsére 
nem halványodtak el. 

Ki kisebb, ki nagyobb téglát rak 
be a diaszpóra magyarságának 
erŒs építményébe. Ha maradunk 
az analógiánál Guszti és Kati 
szikla méretû téglával járultak 
hozzá az „építkezéshez” azzal, hogy 
megalapították a magyar nyelv és 
kultúra ápolására hivatott, de 
ugyanakkor rendkívül szórakozta-
tó és könnyed hangvételû Mozaik 
Rádió Sydney-t 1992-ben.

Most pedig az ünneplésnek jött 
el az ideje! A Club Ryde színház-
terme meg is telt magyarokkal. A 
szülinapi „buli” a rádió arculatát 
tökéletesen tükrözte: humor, vi- 
dámság, szép gondolatok, zene és 
sok nevetés. Guszti és Kati hiába 
próbált háttérben maradni, a mû- 
sorvezetŒ, Bakonyi Péter (aki 12 
évig volt a rádió budapesti tudó-
sítója, jelenleg a Melbourne-i Ma- 
gyar Konzulátus vezetŒje) bizony 
gyakran a színpadra szólította 
Œket, hiszen ez az este, szerény-
ségük ellenére, igenis Róluk szólt! 

A közönség hallhatott humoros 
anekdotákat, verseket, zenés pro-
dukciókat, és videó üzenetek for-
májában jókívánságokat a világ 
minden pontjáról. A rádió korábbi 
vagy jelenkori munkatársai mel-
lett felléptek és emelték az est 
fényét: TAG 66 Trió (Soós And-
rás, Tony Kamanicky, Guszti), 
Gáspár András, Szigeti Éva, 
John Napier, Sevi Celik, Chris 
Sparrow, Jeremy Lee, Varga 
Frida és Könczei Soma. 

Rozgonyi Magdi nagyon magas 
szinvonalús mûsort szervezett 

meg, és a háttérben dolgozók 
nagyban hozzájárultak, hogy hiba 
nélkül pörögtek az események a 
színpadon.

A rendezvény díszvendége 
Pánczél Károly, a Magyar Or- 
szággyûlés Nemzeti Összetartozás 
Bizottságának elnöke volt, aki 
mindamellett, hogy felemelŒ be- 
széddel járult hozzá az ünnepség 
presztízséhez, még egy meghök-
kentŒ születésnapi ajándékkal is 
szolgált: tolmácsolta Potápi Ár- 
pád János nemzetpolitikai állam-
titkár ötezer dolláros felajánlását a 
Rádió számára! Kíséretében jelen 
volt titkárságvezetŒje, Dr. Sándor 
Tamás is. Az elnök urat a Can-
berrai Nagykövetség részérŒl Dr. 
Tóth Ferenc ideiglenes ügyvivŒ 
és kedves felesége Tóth Tünde 
kísérték el. 

A program, amolyan „Guszti-
rádiósan” fergeteges volt. Dina-
mikus, pörgŒs, a nézŒket, hallga-
tóságot elszenderedni egy pilla-
natra sem hagyó mûsorfolyam 
volt, szellemes átkötésekkel, vir-
tuóz, tehetséges fellépŒkkel. Az est 

Negyed évszázados születésnap

fénypontja a Finálét (Próbálj meg 
lazítani!) követŒen a születésnapi 
torta betolása volt, amit nem más, 
mint maga az alkotó Gerecs 
Károly hajtott végre az esemény-
hez méltó ünnepi öltözékben: 
Fradi-köntösben!

Ilosvay Gusztáv míves alkotásait, 
gyönyörû emlékplaketteket és 
okleveleket vehettek át mindazok, 
akik az elmúlt évtizedekben ko- 
moly alkotói munkával járultak 
hozzá a mûsorok készítéséhez. 

Végül, de nem utolsó sorban meg 
kell említeni a szponzorokat, akik 
nélkül ez a magas színvonalú 
ünnepség nem jöhetett volna létre. 
Köszönet Nekik: Corner 75 
Restaurant, Hungarian Goods Pty 
Ltd, Deák Kör, Délvidéki Magyar 
Klub, Magyar Karitász, Magyar 
Ház Szövetkezet, Magyar Kaszinó, 
Szent Erzsébet Otthon, Vitézi 
Rend. 

A Magyar Élet szerkesztŒsége 
kíván ezúton is sok hasonló ünnepi 
pillanatot és további boldog, alkotó 
évtizedeket a Mozaik Rádió Syd-
ney-nek és munkatársainak!

Pánczél Károly

Bakonyi Péter
Ilosvay Kati

a díszvengégtől kapott
országgyűlési ajándékkal



Magyarországnak jelentékennyé kell 
tennie magát az Egyesült Államokban 
- jelentette ki az MTI-nek adott inter-
jújában Szabó László, Magyarország 
új washingtoni nagykövete, aki pár 
nappal ezelôtt foglalta el állomáshelyét 
az amerikai fôvárosban.

Szabó László nemcsak szereti, hanem 
kiválóan ismeri is az Egyesült Államo-
kat. Az Ely Lilly amerikai gyógyszer-
gyártó óriáscég HR-igazgatójaként 
évekig Indiana szövetségi államban 
dolgozott. Az elmúlt három évben 
pedig - a külgazdasági és külügyi tárca 
parlamenti államtitkáraként --- rend-
szeresen tárgyalt, egyeztetett és meg-
állapodást kötött az amerikai gazda-
sági-üzleti élet legfontosabb 
szereplôivel. Mint az MTI-nek mondta: 
a magyar-amerikai gazdasági sike-
rekre alapozva lehet és kell a politikai 
viszony minôségét is javítani. 

Azon kérdésére, vajon az a tény, hogy 
az elmúlt években elsôdlegesen gazda-
ságdiplomáciával foglalkozott, azt je-
lenti-e, hogy a magyar diplomácia 
most majd gazdasági feladatokra össz-
pontosít az Egyesült Államokban, Sza-
bó László kifejtette: feladata komplex, 
de tény, hogy --- éppen a külgazdasági 
és külügyminisztérium prioritásainak 
újragondolása nyomán ---- az igen si-
keressé vált gazdasági kapcsolatokra 
építve lehet jelentôsen javítani a poli-
tikai kapcsolatokat is. A nagykövet 
leszögezte: „a magyar-amerikai kétol-
dalú gazdaság nagyon jól és dinami-
kusan fejlôdik, s bár az éves forgalom 
már több mint ötmilliárd dolláros, és a 
két ország közötti kereskedelem már 
az idén is 5 százalékkal gyarapodott, 
még mindig vannak feltárandó és 
kiaknázandó lehetôségek”. Hozzátette: 
„jó úton járunk, de most a politikai 
kapcsolatokat kell okvetlenül erôsíte-
ni”. 

A kétoldalú politikai kapcsolatok jel-
lemzésénél Szabó László utalt arra, 
hogy az Obama-adminisztráció nyolc 

éve alatt „nagyon komoly ideológiai 
összecsapások voltak” Washington és 
Budapest között, s megítélése szerint 
„gerjesztett politikai helyzet alakult ki 
a két ország között”. Ez azonban --- 
hangsúlyozta --- a Trump-kormányzat 
hivatalba lépésével „jelentôsen módo-
sulni látszik”. 

„A Trump-kormányzat nem fél ki-
mondani azt, amit gondol, ez nagyon 
friss, új szellemiséget jelent a kétol-
dalú kapcsolatokban is. A magyar 
kormány 2010 óta nagyon nyíltan kép-
viseli a magyar nemzet érdekeit, s jó 
látni, hogy most Amerika szintén ki-
mondja: az amerikaiak számára Ame-
rika a legfontosabb, ugyanúgy, aho-
gyan a magyarok számára 
Magyarország az elsôdleges. Ezt nem 
kell szégyellnünk egymás elôtt” --- 
fejtette ki véleményét Szabó László.

Az MTI azt firtató kérdésére, hogy a 
magyar-amerikai viszony csak látszó-
lag vagy valóban változik, a nagykövet 
úgy válaszolt, hogy a lényegi változás-
hoz idô kell. „Az amerikai külügymi-
nisztériumban, ahol több tízezer em-
ber dolgozik, még a munkatársak 
nagy része az Obama-kormányzat-
hoz kötôdik, de mi bízunk abban, hogy 
ez változik, s a külügyben is egyre 
több barátunk lesz. Olyan munkatár-
sak, akik megértik, hogy a javuló ma-
gyar-amerikai és a V4-amerikai kap-
csolatok igenis értéket jelentenek 
Amerika számára is” --- hangsúlyozta 
a nagykövet. „Relevánssá kell tennünk 
magunkat Amerika számára, el kell 
mondanunk, hogy miért fontos a jó vi-
szony Magyarországgal” --- szögezte 
le. A kérdésre, hogy mivel érvelne, 
Szabó László kiemelte: jelenleg a leg-
fontosabb a már meglévô gazdasági 
sikerek hangsúlyozása, az például, 
hogy 1700 amerikai vállalat dolgozik 
Magyarországon, hogy közel 100 ezer 
embert alkalmaznak, hogy több mint 
18 milliárd dollárnyi amerikai befek-
tetés van az országban, s az Egyesült 

Államok a második legfontosabb part-
nere Magyarországnak. 

 „De világossá kell tennünk azt is, 
hogy mint a V4-es országcsoport soros 
elnöke, igenis odafigyelünk az Egye-
sült Államok energiapolitikájára, s 
ezen belül is kivált arra, hogy Wash-
ington hogyan tudja eljuttatni a csepp-
folyósított gázt (LNG) Európába. El 
kell érnünk, hogy potenciális piacként 
velünk is számoljanak” --- hangsúlyozta 
Szabó László. Hozzátette: Magyaror-
szág bízik abban, hogy megépül a hor-
vátországi Krk szigetére tervezett 
gázterminál ---- amire Zágráb köte-
lezettséget vállalt ---, s megépülnek az 
interkonnektorok Horvátország és 
Magyarország, valamint Románia és 
Magyarország között is. Így Magyar-
ország amerikai forrásból is hozzájut-
hat energiához, és „nem fogunk any-
nyira függeni az orosz gáztól” 
--- szögezte le. A nagykövet utalt arra, 
hogy az orosz gáz hosszú távon is 
fontos lesz Magyarország számára, de 
ha van versenytárs és egészséges 
árverseny, az mindenképpen hasznos 
lesz a magyar embereknek is. 

Szabó László közölte: az amerikai 
külügyminisztérium energetikai rész-
legével éppen a napokban tartottak 
„nagyon hasznos megbeszélést” errôl. 
„Nagy érdeklôdéssel fordulnak Közép-
Európa felé” --- jelentette ki. 

 Donald Trump amerikai elnök varsói 
beszédét --- amelybôl az szûrôdött ki, 
hogy az amerikai külpolitika a ko-
rábbinál nagyobb figyelmet akar for-
dítani Közép-Európára --- Szabó László 
jelentôsnek nevezte. „Sok mindenben 
azonosan gondolkodunk” --- fogalma-
zott. 

 A nagykövet az MTI-nek kiemelte a 
magyar-amerikai biztonságpolitikai 
együttmûködést. „Nagyon komoly 
partnerek vagyunk, ezt Magyarország 
már bizonyította. Például azzal, hogy 
egyike vagyunk annak a 27 államnak, 
amely csapatokkal járul hozzá az Isz-
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Magyar sikerek
A nemrég lezajlott vizes világbaj-

nokság Budapesten és a Balatonon 
óriási sikerrel zárult. Mindenki jól 
érezte magát, a rendezôk, sportolók, 
önkéntesek, túristák kitûnô osztály-
zatot adtak ennek a rendezménynek. A 
FIFA dícséretétôl nehéz nagyobbat 
mondani, miszerint ez a vizes világ-
bajnokság minden idôk legjobb és leg-
sikeresebb úszó-sport eseménye volt.

Ha a több mint száz éves modern 
olimpia történetében keresgélünk ak-
kor a medencébe nézve magyar sike-
rekben nincs hiány. Nézzük meg az 
1932-es los angelesi olimpia vízilabdás 
eredményeit. Ott Magyarország meg-
mutatta, hogy ki a legény a csárdában. 
A résztvevôk egy csoportot alkottak 
amelyben körmérkôzések döntötték el 
a csoport végeredményét ami egyben 
a torna végeredménye is volt. A ma-
gyar eredményekhez nem szükséges 
kommentár. Legyôztük Németországot 
6:2-re, Japánt 18:0-ra, az Egyesült Álla-
mokat 7:0-ra. Az aranyérmes Magyar-
ország 31 gólt dobott és csak kettôt 
kapott. Az ezüst érmet Németország a 
bronzot az USA nyerte.

Az 1936-os berlini olimpián a néme-
teknek nem sikerült kiköször ûlni a 
csorbát, mert ugyan a magyarokkal 
szemben döntetlent játszottak a góla-
rányban alúl maradtak s így megint 

csak ezüst érmet szereztek és kény-
telenek voltak a magyar Himnuszt 
hallgatniuk a meccs után. A bronz ér-
met Belgium szerezte az USA pedig 
tizedik helyre csúszott.

A 2000 évi sydneyi nyári olimpiai já-
tékokon a vízilabda torna az újkori 
olimpiák történetében huszonharmad-
szor került a  hivatalos programba. A 
férfiak tornáját szept 23 és okt 1 között 
tartották. A helyszín a sydneyi Ryde 
Aquatic Centre volt. A férfiaknál a 
magyar válogatott 1976 után ismét 
olimpiai bajnok lett.

Ha az összes férfi vízilabda olimpiai 
eredményeket nézzük, akkor Magyar-
ország toronymagasan elsô helyen áll 
9 arany 3 ezüst és 3 bronzzal, összesen 
15 éremmel. Mögöttünk csak arany 
érmeket nézve áll Nagybritannia 4, 
Jugoszlávia és Olaszország pedig 3-3 
éremmel. (Itt talán meg lehet jegyezni, 
hogy mind a négy brit aranyérmet 
1920 elôtt szerezték azóta síri csend 
borítja a brit vízipóló sportot.)

A sydneyi olimpián a döntôben Ma-
gyarország és Oroszország küzdött az 
aranyéremért. Már a félidôben 8:1-re 
vezettünk. A harmadik negyedi gólok 
száma 2:2, az utolsó negyedben 3:2-re 
vertük az oroszokat. A végeredmény 
13:6 volt. Ezen sorok írója abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy sike-
rült jegyeket szerezni a vízilabda dön-
tôre. A végefelé már csak néhány perc 

volt hátra amikor azt pusmogtam- 
mert a sok ordítástól egész bereked-
tem-, hogy ezt már nem lehet elveszí-
teni amikor egy bomba vagy talán 
ágyú golyó repült a víz felett s ez csak 
az orosz kapú hálójában állt meg. 
Örömmel vettem tudomásul, hogy 
mire a Himnuszt kezdték eljátszani a 
hangszálak egy kicsit rendbe jöttek és 
ezzel részt vehettem ebben az ünne-
pélyes hangulatban. Nagyon szép 
volt fiúk! Köszönjük nektek az 
egész nemzet nevében! Hajrá ma-
gyarok! 

Ezért is elszomorító, és felháborító, 
hogy egyes u.n haladó, demokrata ha-
zaárulóknak sikerült megfúrni a ma-
gyar kérvényt a 2014-es olimpiára ez-
zel százezreket fosztottak meg attól az 
élménytôl hogy a helyszínen vagy ott-
hon a TV elôtt büszkén talán öröm-
könnyekkel énekeljék el a Himnuszt 
és nézzék ahogy a piros-fehér-zöld 
zászló lassan felkúszik a legmagassabb 
árbócon.
Az idén megszervezett vizes VB 

megmutatta, hogy Magyarország 
képes lett volna egy nagy, pompás 
nyári olimpiát megrendezni 2024-
ben.

De megfúrták ezt azok akikre Petôfi 
azt mondaná, hogy „cudar, áruló test-
vérek”

Kroyherr Frigyes
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lám Állam nevû terrorszervezet elleni 
küzdelemhez” ---- hangsúlyozta. Utalt 
az iraki Erbíl városában szolgálatot 
teljesítô magyarokra ---- akiknek lét-
számát egy júliusi parlamenti döntés 
nyomán 150-rôl 200 fôre növelik ----, 
valamint a koszovói és a baltikumi 
magyar jelenlétre is. „A NATO-had-
mûveletekben csaknem ezer fôvel 
vagyunk jelen, s ez figyelemre méltó 
egy ilyen kicsiny országtól, mint a 
miénk. Ezt az amerikaiak értékelik is” 
--- szögezte le Szabó László.

* * *
Súlyos kérdés lett Norvégiában a gaz-

dagok megadóztatása, ahogy a skandi-
náv államban a jövô hónapban válasz-
tásokat tartanak. A nagy vita azon 
robbant ki, hogy vajon a vagyonadó 
vagy a könnyítés állna-e inkább a gaz-
daság érdekében.

Miután világosság vált, hogy Norvé-
giában az ellenzéki Munkáspárt a kö-
vetkezô négy évben 5 milliárd koro-
nával (633 millió dollár) növelné meg a 
gazdagokra kivetett vagyonadót, az 
ország legnagyobb üzleti csoportja a 
héten beszállt a vitába –-- írja a Bloom-
berg. A szervezet elôhozakodott 
ugyanis egy tanulmánnyal, amely 
szerint a cégtulajdonosok közel 60 
százaléka növelné a foglalkoztatást, 
amennyiben a vagyonadót eltörölnék.

Nem szabad mesterséges választóvo-
nalat húznunk az üzletemberek és a 
nép, a gazdagok és a szegények közé -
– mondta Kristin Skogen Lund, a 
szervezet vezetôje, amely 25 ezer vál-
lalatot képvisel. Hangsúlyozta, az 
egész kérdés a munkahelyteremtésrôl 
szól, ami a legfontosabb eszköze a va-
gyoni redisztribúciónak –-- tette hoz-
zá.
Adó és jólét
A kérdés azért is jelentôs, mert a 

legtöbb közvélemény-kutatás szerint a 
Munkáspárt négy év ellenzékiség után 
idén visszatérhet a hatalomba. A párt 
ezzel együtt megfogadta, adókat fog 
emelni, hogy fokozza a jóléti kiadáso-
kat, és csökkentse az egyenlôtlenséget 

a leggazdagabb skandináv országban.
Norvégia egyébként amellett, hogy 

az OECD szerint Izland után a második 
legjobb vagyoni eloszlással rendelke-
zik, az egyik azon kevés európai ország 
közül, ahol van explicit vagyonadó.

Ilyen még Franciaország, Svájc és 
Spanyolország.

Mindeközben Jonas Gahr Store, a 
Munkáspárt vezetôje visszautasította 
a kritikákat, melyek szerint a vagyon-
adó ártana a munkahelyteremtésnek. 
A párt egy másik tagja pedig hangsú-
lyozta, a vállalatoknak is meg kell 
érteniük, hogy ôk is profitálnak egy 
erôsebb társadalomból, melyet támo-
gatnak a magasabb adók.
A lecsorgás ellen
A „lecsorgó” gazdaság elmélete (a va-

gyonosabb rétegek támogatása végsô 
soron az egész gazdaságra, így a sze-
gényekre is kedvezô hatással lesz) so-
ha sehol nem teremtett több munka-
helyet, és semmi nem indokolja, hogy 
Norvégiában mûködnie kellene --– 
mondta a Munkáspárt Pénzügyi Bi-
zottságának egyik tagja.

A párt egyébként azt tervezi, hogy 
0,85 százalékról 1,2 százalékra emeli 
az 1,45 millió koronánál nagyobb va-
gyonokra kivetett adót.

Noha a jelenleg kormányzó jobbközép 
párt korábban 1 százalékra csökken-
tette a vagyonadót, és ki is akarta ve-
zetni azt, az elmúlt idôszakban visz-
szavettek a tervbôl, és inkább az 
átlagemberek adóinak csökkentéstét 
tûzték zászlajukra.

Ezzel egy idôben a Munkáspárt éppen 
azért kritizálja a kormányt, mert az 
nem volt képes munkahelyeket terem-
teni, ahogy a foglalkoztatási ráta 69-rôl 
67 százalékra süllyedt.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, 
hogy a jelenlegi kormánypárt 2013-
ban került hatalomra, éppen mielôtt az 
olajár 2014-ben elkezdett összeomlani. 
Vagyis a kormány jelentôs részben ar-
ra kényszerült, hogy igyekezzen meg-
gátolni egy mindent elsöprô recessziós 
hullámot.

* * *
Soha nem látott mennyiségben kerül-

nek elô az elsô világháborúból szár-
mazó tárgyak az észak-olaszországi 
Marmolada-gleccserbôl, amely egy 
évszázad alatt csaknem a felére zsugo-
rodott, és különösen erôsen megolvadt 
az elmúlt hetek hôhullámának hatá-
sára.
Súlyos harcok színtere volt a 

gleccser
Világháborús „relikviákat” keresô 

kincsvadászok tucatjai járják a Dolo-
mitok legmagasabb hegycsoportja, a 
Marmolada északi lejtôjét, ahol a 
hegység egyetlen nagyobb méretû 
gleccsere található.

A jégfolyam az elsô világháborúban 
súlyos hegyi harcok színtere volt.

A helyi médiumok beszámolói szerint 
a relikviavadászok szép számmal ta-
lálnak egykori csajkákat, evôeszközö-
ket, bakancsokat, dróthálódarabokat, 
bombákat, puskákat és szuronyokat, 
sôt elôkerült egy kisebb, sziklába vájt 
erôdítmény is a Trentino-Alto Adige 
(Dél-Tirol) és Veneto tartomány hatá-
rán fekvô gleccseren.
Mumifikálódott katonák is elôke-

rültek az olvadás miatt
A gleccser területe 100 év alatt 420 

hektárról 214 hektárra csökkent, és 
ma minden korábbinál könnyebb rá-
bukkanni a száz éve mintegy 3000 
méteres magasságban harcoló kato-
nák dolgaira, eszközeire.

A csendôrök próbálják megakadá-
lyozni a fosztogatást, az újfajta „arany-
lázat”, de --- fôleg a létszámhiány miatt 
--- kevés sikerrel.

Egy másik gleccseren, a Veneto tar-
tomány nyugati részén emelkedô 
Presena-csúcson, 3000 méteres ma-
gasságban 2012-ben két tiroli császár-
vadász katona holttestét adta vissza az 
olvadó jég.

2004-ben egy 3640 méter magas alpe-
si gleccseren, az Ortles-Cevedale 
hegycsoporton három osztrák katona 
mumifikálódott teteme olvadt ki a jég-
bôl.
Szemetet is hoz az intenzív olva-

dás
Az olvadó gleccserekbôl azonban 

nemcsak holttestek és tárgyak kerül-
nek elô, hanem sok újkori szemét is: 
eldobált palackok, italosdobozok, régi 
sífelvonópályák drótkötelének darab-
jai.

Egy, a Marmolada-gleccser határait 
rögzítô 2002-es megállapodás alapján 
a szemét eltakarítása most Veneto tar-
tományra hárul.

* * *
Megnyílt az ázsiai hunok történelmét 

a világon elsôként bemutató múzeum-
komplexum az észak-kínai Belsô-Mon-
gólia Autonóm Terület székhelyén, 
Hohhotban --- jelentette a Csungkuo 
Hszinven Vang kínai hírportál.

A múzeumban a kelet- és közép-ázsiai 
nomád népek történelmét bemutató 
régészeti leletek és tárgyak találha-
tóak, többségük az Kr. e. 3. századtól 
az Kr. sz. 2. századig a Belsô-Ázsia és a 
mai Kína északi felének nagy részét 
ellenôrzése alatt tartó nomád törzsszö-
vetség vezetô tagja, az ázsiai hunok-
ként ismert hsziungnu nép birodalmá-
nak idejébôl származik.

A kínai történetírás szerint a hsziung-
nu nép a 4. században Európába betörô 
hunok ôsének tekinthetô.

Az ázsiai hunokkal az évszázadok so-
rán a kínai uralkodók számos háborút 
vívtak, részben miattuk, illetve a no-

mád törzsek támadásai ellen kezdték 
el késôbb építeni a kínai Nagy Falat.

A Belsô-Mongólia Autonóm Terület 
megalapításának 70. évfordulójának 
alkalmából emelt két háromszög alakú 
kurgán --- egyes észak-ázsiai népek 
sírhalmának ---- külsejét megidézô 
múzeumkomplexum a hivatalos indok-
lás szerint „az etnikai harmóniát és a 
kínai nép egységét hivatott hangsú-
lyozni”.
Attila alatt a Kárpát-medence volt 

a hunok birodalmának központja
A hunok Belsô-Ázsia sztyeppéirôl 

származó, ismeretlen nyelvû népcso-
portot alkottak. A Kárpát-medencében 
lévô fejedelmi központú Hun Biroda-
lom az 5. század elején jött létre.

A hunok, Ruga, Bleda (Buda), majd 
Attila fejedelemsége alatt a Nyugat-
római Birodalom szövetségesei voltak, 
ám 451-ben Attila a korábbi szövetsé-
gese ellen fordult, formálisan azzal az 
indokkal, hogy Honoria, III. Valentinia-
nus császár nôvére állítólagos eljegy-
zési ajánlatának érvényt szerezzen, 
valójában azonban hódító céllal.

A 451-ben lezajlott catalaunumi-ütkö-
zetben Aetius, a nyugat-római légiók 
és a velük szövetséges segédhadak 
taktikai gyôzelmet arattak a hun törzs-
szövetség hadai felett.

A rákövetkezô évben 452-ben Attila 
ismét betört a birodalomba, és egészen 
Róma határáig jutott. Feltehetôen a 
nagy szárazság, és a pestisjárvány mi-
att  azonban kénytelen volt félbeszakí-
tani hadjáratát, és az örök város ostro-
ma nélkül visszavonulni a  feltehetôen 
Duna-Tisza közén fekvô törzsszállásá-
ra.
453-ban új házasságának nászéj-

szakáján Attila hirtelen meghalt.
Halálának okai tisztázatlanok, min-

denestre Attila halála után a hunok 
birodalma gyorsan szétesett. Magyar-
országon számos régészeti feltárás 
bizonyítja a hunok több évtizedes 
kárpát-medencei jelenlétét.

* * *
Nem a városvezetés tulajdonában 

van Mátyás király szülôháza, ezért a 
kolozsvári önkormányzatnak nincs be-
leszólása az épület hasznosításába. A 
tulajdonos a Szépmûvészeti és Forma-
tervezôi Egyetem, amelynek bár nin-
csenek komoly céljai a mûemlékkel, 
nem is adja tovább a városnak.

A Mátyás-ház körüli zökkenôkrôl a 
Krónika online írt. Hiába szeretette 
volna a kolozsvári városvezetés láto-
gathatóvá tenni a település jelképének 
számító épületet, tehetetlen volt a vá-
rosban mûködô egyetemmel szem-
ben.

A portál az alpolgármester sajtóiro-
dájától megtudta, utoljára 2014-ben 

ajánlottak épületcserét az egyetemnek, 
a felsôoktatási intézmény azonban 
nem volt hajlandó lemondani a Má-
tyás-házról.

Emlékszobát és restaurálást akartak, 
hogy ezzel pályázhassanak az Európa 
kulturális fôvárosa címre még 2014-
ben. Évekig nem történt semmi, egé-
szen múlt péntekig.

A Szépmûvészeti és Formatervezôi 
Egyetem ugyanis kinyitotta az épüle-
tet, ahol az oktatók festményeibôl, 
szobraiból készítettek kiállítást. Ioan
Sbârciu szenátusi elnök szerint fon-
tos, hogy a turisták számára látogat-
ható legyen Mátyás szülôháza, a bevé-
telbôl pedig majd felújítják az 
épületet.

Szükség is lesz a restaurálásra, a 
házhoz ugyanis 1940 óta nem nyúltak 
érdemben.

* * *
Románia 9,8 milliárd euró értékben 

vásárol fegyvereket és katonai eszkö-
zöket, ez a tízéves fejlesztési terv ré-
sze.

A Legfelsôbb Védelmi Tanács máso-
dik nekifutásra fogadta el a tervet, 
mert korábban nem felelt meg annak a 
szigorú pártközi politikai kötelezettsé
gvállalásnak, miszerint Románia a 
bruttó hazai termék legalább két szá-
zalékát fordítja a következô évtizedben 
védelmi kiadásokra.

A román hadsereg nyolc százmilliós 
eurós beruházási programot indított.

A legnagyobb összegért --- csaknem 
négymilliárd dollárért ---- Patriot 
rakétavédelmi ütegeket vásárolnak az 
Egyesült Államoktól, az elsô részletet 
novemberben fizetik ki.

A harci gépek cserélését is folytatni 
akarják. Románia tavaly októberben 
vette át az elsô hat F-16-os Fighting 
Falcont abból a tizenkettôbôl, amelyet 
630 millió euróért Portugáliától vásá-
rolt. Romániának még 36 gépre lenne 
szüksége a légi járôrözési feladatohoz.

A B1 hírtelevízió szerint a 2026-ig 
tartó hadi beszerzések sorában 1,6 
milliárd euróért négy új korvettet 
akarnak venni a haditengerészek. Ta-
valy decemberben az elôzô szakértôi 
kormány már határozatba foglalta, 
hogy a holland Damen csoporttól 
vesznek négy, Romániában legyár-
tandó hadihajót. Ezt a döntést a vá-
lasztások után a szociálliberális kor-
mány eltörölte.

A hírtelevízió úgy tudja, hogy Romá-
nia egyebek mellett kis hatótávolságú 
légvédelmi rendszereket is be akar 
szerezni 1,37 milliárd euróért, vala-
mint csaknem száz nyolckerék-meg-
hajtású csapatszállító páncélost 370 
millió euróért.

* * *

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (23)
Kellene már védekezni!
A cím kifejezi a szándékot, ami 
az alább olvasható Memoran- 

dumban megnyilatkozik. A 
Memorandum elküldését az 

Ausztráliai Magyar Szövetség 
tagszervezetei jóváhagyták, 

ennek értelmében továbbította 
Kardos Béla a Szövetség elnöke 

Boross Péter kormányfôhöz.

1993
Memorandum
az Ausztráliai Magyar 

Szövetségtôl Magyarország 
kormányához

a magyar nemzet önérzetének 
megnyilvánulása érdekében, egy 
inzultussal kapcsolatban, ami az 

ország területi integritását és 
nemzeti biztonságérzetét sérti. 

(Javasolta, megfogalmazta Csapó Endre)

A román parlament két háza ünne-
pi ülést tartott december 1-én a 75 
évvel ezelôtti gyulafehérvári gyûlés 
emlékére. Ezen a gyûlésen olyan 
manifesztáció történt, ami mellett a 
magyar kormány és társadalom 
nem mehet el szótlanul vagy kö- 
zömbösen, de aminek figyelembe 
vétele és megfelelô kezelése esetén 
– véleményünk szerint – a magyar 
kormány eddigi külpolitikájának új 
alapokra helyezése szóba kell hogy 
kerüljön.

A gyûlésen a kormány tagjai is 
résztvettek, kivéve az államelnök és 
a külügyminiszter, egyéb elfoglalt-
ságuk miatt. Meghívót kapott az 
összes bukaresti nagykövet. Népes 
delegáció érkezett Besszarábiából, 
Moldova Köztársaság 39 fôs parla-
menti küldöttsége Victor Puscas 
parlamenti elnök vezetésével, to- 
vábbá az unionista Moldovai Ke- 
reszténydemokrata Népfront 15 
képviselôje. E Népfront parlamenti 
frakciójának elnöke, Valentin Bon-
daniuc, mindjárt az ünnepség ele-
jén felszólalásra jelentkezett, ami-
nek során kijelentette, hogy: „1918-
ban a románok Európának akarták 
tudtul adni, hogy a román nép ter-
mészetes nemzeti határai között a 
Dnyesztertôl a Tiszáig húzódó terü-
leten egységes nemzeti államban 
akar szabad lenni”.

Az elhangzott nacionalista jelsza-
vakra reagálva az együttes ülés 
valamennyi résztvevôje, az RMDSZ 
frakció kivételével, ütemes tapssal, 
felállva köszöntötte a felszólalót. A 
hangzavar miatt, vagy inkább a 
hatás fokozása kedvéért Bondaniuc 
megismételte a Tiszára vonatkozó 
utalást, amire ismét felhangzott a 
taps. Erre a jelen lévô magyar, uk- 
rán és bolgár nagykövet tiltakozásul 
kivonult a terembôl.

A fenti eseményt és annak részle-
teit, a további esetleges lépéseket és 
következményeket a magyar kor-
mány bizonyára nálunk jobban is- 
meri. Minket sem lepett meg a de-  
monstratív román magatartás, 
mondhatnánk tôlük ez a termé-
szetes. Mi ebben az esetben a ma- 
gyar magatartást vallatjuk. Úgy 
érezzük, a megalázkodó, mindent 
eltûrô magyar magatartásnak el 
kell jutni a provokációk során egy 
pontra, amikor a magyar viszonyu-
lásban megérlelôdik a változtatás 

igénye. Ezt követeljük, mert ezt 
követeli az idôk változása.

Megváltozott a világpolitikai kon-
stelláció: az a cél ami miatt szétda-
rabolták a Monarchiát és a magyar 
államot, már nem tartozik a nagyha-
talmak törekvései közé. Sorsunk ma 
is a nagyhatalmi politikától függ, de 
amíg századunk két világháborúja a 
kontinens közepe elleni fegyveres 
és diplomáciai harc gyôzelmét cé- 
lozta, ma a kontinens közepét is el-
fogadó szándékkal az európai egye-
sülés a cél. A mi reményeink csak 
ebben a célban rejlenek, ezért a mai 
magyar politikának fel kell ismer-
nie az adódó lehetôségeket, és mind-
en erôt ennek a politikai irányzat-
nak a támogatásába kell fektetnie. 
Ez önálló és öncélú politizálást kö-
vetel.

A Trianon által létrejött magyar 
szuverenitás is csonka volt, de kü-
lönösen a szláv-bolsevista megszál-
lás óta a magyarság még kevésbé 
folytathatott önálló és öncélú poli-
tizálást. Ennek a sötét korszaknak a 
terméke az „utolsó Hitler-csatlós” a 
„háborús bûnös” a „fasiszta” a „sovi-
niszta” magyar, és ennek a kornak a 
terméke a „bûnös nemzet” fogalma, 
ami nemcsak a magyar területekkel 
megajándékozott szomszédaink tu-
datában rögzôdött, de a kollektív 
bûntudat komplexusát rögzítette ez 
a kegyetlen korszak a mindenki 
által gyalázott, és senki által meg 
nem védelmezett magyar népben is. 
Ebbôl máig sem tudtunk kivetkôzni, 
ezt tükrözi még ma is a magyar kül-
politika. Ez a viselkedés élteti szom-
szédainkban a magyargyûlöletet, 
akik ezekben az egyébként silány és 
igaztalan propagandaszólamokban 
erkölcsi igazolást találnak a ma-
gyarüldözésre és további hódító 
szándékaikra, de magyar részrôl 
sem jelentkezett még e beidegzés 
elleni küzdelem fontosságának felis-
merése.

Új korszak van kialakulóban. A 
kétezredik év körüli idôszak lega-
lább olyan jelentôs változást hoz 
létre Európában, mint létrehozott az 
ezredik év körüli idôszak annak ide-
jén. A tézis akkor is az integráció 
volt, akkor jött létre Európa elsô 
politikai térképe a keresztény nem-
zeti királyságok telekkönyvezésé-
vel.

A francia forradalom eszméiben 
fogant nemzetállam koncepció rek-
tifikálni kívánta a feudalizmus által 
az uralkodócsaládok birtokrendsze-
rébe torzult Európa-képet, de – ta-
lán akaratlanul – létrehozta az im-
már nemzetek közötti antagóniz-
must elsôsorban Európa nyugati 
felében, ahol a hatalmi versengés 
kirobbantotta az elsô világháborút, 
ami viszont magával rántotta Euró-
pa keleti felét is, ráerôltetve az ott 
még dívó uralkodócsalád-birtok-
rendszerén alapuló államiságra a 
forradalmi nemzetállam-koncepciót, 
létrehozva addig soha nem volt új 
államokat. Csakhogy ez a rendezés 
nem a meghirdetett etnikai alapon, 
a népek önrendelkezése alapján jött 
létre, hanem a háborús gyûlölet, a 
bosszú és a zsákmány jegyében.

Ezek ismert dolgok, részünkre 
most csak annak a ténynek a rögzí-
tése fontos, hogy a huszonegyedik 
század ádventjében induló európai 
integráció, a földrész nyugati felé-
vel ellentétben, az egykori vasfüg-

gönytôl keletre esô felében, ez utób-
bit teljesen integrálhatatlan állapot-
ban találja. Európa nyugati perem-
hatalmai abban találták meg bizton-
ságukat, hogy a legyôzött Németor-
szágot és Olaszországot integrálták, 
pacifikálták, mintegy állandósítva a 
második világháború eredményeit 
(sokat tanulva a szovjet típusú in-
tegráció hibáiból). 

A példa alapján Európa intergrá-
lódni akar, ma már 12 tagja van az 
Európai Közösségnek. Kétségtele-
nül ez a jövô század európai kerete. 
De amennyire megkívánta Európa 
nyugati felének integrációja a hatá-
rok érintetlenségét, ugyananynyira 
alapvetô követelmény lesz az integ-
rációt megelôzô határrendezés Eu- 
rópa keleti felében. Ennek oka ab-
ban rejlik, hogy amíg a két világhá-
ború szinte érintetlenül hagyta a 
nyugati rész államhatárait, ugyan-
akkor mértéken felül szétdúlta a 
szervesen kialakult határokat a ke-
leti részen. Ez nem hogy nem ma-
radt nyomtalanul, de olyan súlyos 
kisebbségi problémákat okozott, fô-
leg a magyar etnikum szétszagga-
tásával, amikkel lehetetlen az inte-
gráció útjára lépni.

Jó integráció csak kölcsönös jó-
szándékkal, egyenlô erôsségû ér-
dekazonossággal, egyenlô alapokról 
indítva érhetô el. A nemzet a priori 
entitás, az állam (földrajzi fogalmá-
ban) a megelôzô háború-kialakította 
helyzet szubjektuma. A vegyes 
nemzetiségû területen létrejött 
nemzetállam a xenofób nacionaliz-
mus diadala. Minél nagyobb két 
szomszédos állam között egymás 
kisebbségeinek aránya, annál ke-
vesebb remény van békés meg-
egyezésre. Másszóval az alkú tárgy-
talan. Magyarország és szomszé-
dainak ilyen aránya páratlan Euró-
pában. Ezért a magyar helyzet kü-
lönleges kezelést igényel.

Ha majd Európa komolyan foglal-
kozik a keleti részek integráció-
jának kérdéseivel, két utat választ-
hat: a jelenlegi határokkal a siker-
telenség útját, vagy az imperializ-
musban fogant akadályok eltünteté-
sén alapuló paritásos (egyenlô szá-
mú kisebbségek) utat. Az integráció 
az idô méhében van, de a megvaló-
sulás részünkre veszélyesen hosszú 
idôt vesz igénybe. A veszély nem 
kevesebb mint az, hogy még egy 
emberöltô, és a határokon túli ma-
gyarság létszáma a mainak a felére 
csökken.

Ehhez mérhetô a felelôsség, mind-
annyiunk felelôssége. A cél iszonya-
tos erôfeszítést követel, mert egy 
dologban mindenki biztos lehet, a 
magyar nemzetrészek megmaradá-
sáért rajtunk kívül senki nem moz-
dítja a kisujját sem.

E Memorandum címzettje a ma-
gyar kormány, ennélfogva itt a ma-
gyar kormány felelôsségérôl szó-
lunk. Ami a bukaresti parlamentben 
történt, az sem nem meglepô, sem 
nem szokatlan. Az sem szokatlan, 
hogy az ilyen viselkedésnek sehol 
semmi nyoma. Ugyanakkor, ha a 
magyar parlamentben egy valaki 
megemlíti, hogy sérelem éri a ma-
gyar kisebbségeket a szomszéd álla-
mokban, végigszalad a panasz a 
világon, a fasiszta-nacionalista-irre-
denta magyarokról. 

Itt két alapállásról van szó, egy-
részt a magyarüldözésrôl és a ma-

gyarokat rágalmazásról, másrészt a 
magyarüldözéssel szembeni hazai 
érzéketlenségrôl és minden rága-
lom szervilis eltûrésérôl. 

Ôk végzik az etnikai tisztogatást, 
és mi vagyunk a fasiszták, ôk kö-
vetelik a Tisza vonalát, és mi va-
gyunk a területrablók. Ôk verik le a 
helység-névtáblákat, zárják be az 
iskolákat, és mi vagyunk akik fel-
bolygatjuk a térség békéjét. A pa-
nasztt lehetne folytatni nagyon so-
káig, de itt nem az a kérdés, hogy 
ôk mit tesznek, mit mondanak, ha-
nem az, amit a magyar kormány 
nem tesz és a magyar kormány 
nem mond.

Talán ott kellene kezdeni, hogy 
magyar részrôl szükség volna a régi 
beidegzôdésektôl végleg elszakadni 
és kialakítani az új lelki alapállást. 
Lemenni egy olyan nulla pontra, 
ahol többé már nem gyôztesek és 
legyôzöttek, nem felsôbbrendû szlá-
vok és betolakodott barbár ma-
gyarok, nem a nagyhatalmak ked-
vencei és népligeti pofozóbábuk, 
nem hetyke urak és utca rongyai 
társalognak egymással, hanem egy 
öntudatos nép, amely követeli a jus-
sát a nap alatt.

Ha a román, a szerb, a szlovák stb. 
nép fiainak joga van nemzeti sajá-
tosságához, nyelvéhez, kultúrájához 
ott ahol van, akkor a magyarnak is 
joga van mindezekhez a természeti 
jogokhoz ott ahol él. Ha ez nem ada-
tik meg, akkor a határ rossz helyen 
van.

Magyarországon 1945-tôl 1989-ig 
nem törôdtek a határokon túl hadi-
fogságban szenvedô négymillió ma-
gyarral. Az új nemzeti kormány 
törôdése ehhez a negyvennégy éves 
mulasztáshoz viszonyítva jelentôs, 
de a mai veszély nagyságához ké-
pest végzetesen elégtelen.

A magyarüldözéssel való szem-
benállással egybekapcsolódó feladat 
a külföld tájékoztatásának feladata. 
Az ellenállás és a védekezés straté-
giája nem nélkülözheti a helyes 
tájékoztatást. Ezen a téren iszonya-
tos nagy a mulasztás, ennek már 
bôséges irodalma van.

Mire mutatott rá a bukaresti inci-
dens? Arra, hogy a szomszéd álla-
mok magyarellenes fasizmusát nem 
kezeljük megfelelôen, valójában 
nincs is védekezési stratégiánk.

A magyar nép Európa legtagoltabb 
népe, annak ellenére, hogy földraj 
zilag összefüggô tájon lakik. A ma 
gyar nép ugyanakkor, nemzeti jel-
lege megtartása tekintetében, Eu 
rópa legveszélyeztetettebb népe. Ez 
teszi legfôbb feladattá a nemzeti 
megmaradást a Kárpát-medencé 
ben. Ehhez nagyszabású, történelmi 
méretû stratégia szükségeltetik. 

A megfelelô stratégiát nem lehet 
egyszerûen megfogalmazni, mint 
ahogy azt sem lehet kategórikusan 
kijelenteni, hogy mindaz amit eddig 
tettünk céltalan és hiábavaló. Egy 
azonban bizonyos: ha végigtekintünk 
az elmúlt hetvenvalahány év esemé-
nyein, azt látjuk, hogy a magyarság 
elleni támadásnak sok válfaja volt, 
csakúgy mint a mi védekezésünk-
nek, de mindvégig jellemzô tünet a 
védekezésünk sikertelensége. Min-
dennél legrosszabb azonban az az 
ostobaság, hogy ne sértsük szomszé-
daink érzékenységét. Tudomásul 
kell vennünk, hogy az utódállamok 
semmilyen körülmények közt nem 

fogják abbahagyni a magyarság 
üldözését, mert a hódítást nemzeti, 
történelmi küldetésû cselekedetként 
élik meg, és csak a magyar kisebb-
ség felszámolásával láthatják befe-
jezhetônek. A magyargyûlöletnek ez 
az alapja, és ameddig tart a négy-
millió, addig ez a gyûlölet nem csök-
ken. Mi legyen tehát a stratégia: – 
Mindent elkövetni, hogy az elha-
tárolt négymillió magyar megtartsa 
magyar nyelvét, magyar szellemisé-
gét, kultúráját, identitását.

Szólni kell a határok szerepérôl is. 
A határ az állami szuverenitás terü-
leti meghatározója. Az állam politi-
kai és hatalmi szervezet. A nemzet 
etnikai (kulturális, nyelvi) közösség. 
Az államnak a nemzet az alanya. 
Ahol több nemzet van jelen, ott vagy 
több államnak kell létrejönnie, vagy 
ha ez nem lehetséges (sehol sem 
lehetséges, legfeljebb megközelít-
hetô) a több nemzet képezzen egy 
államot. Közös államot. Európá-
ban az egy nemzetre alapított nem-
zetállamok hozták létre a nemzetisé-
gi elnyomást, amit a háborús idô-
szak elleplezett és elmérgesített, 
ami most mutatkozik valódi veszé-
lyességében kontinentális probléma-
ként.

A problémára Magyarországnak 
kell élenjáróan rámutatni is, meg a 
megoldást kidolgozni is, mint a 
legérdekeltebbnek. Az alaptételnek 
egészen  ôszintének kell lenni:  a 
probléma az államhatár. El kell 
határozni azt a napot, amitôl fogva 
magyar részrôl nem hangzik el töb-
bé a határokra vonatkozó olyan ki-
jelentés, ami csak a másik félnek 
érdeke és a magyaroknak nem érde-
ke. Ettôl a naptól kezdve nyíltan és 
ôszintén rá kell mutatni arra, hogy 
nem magyar érdek ezeknek a hatá-
roknak a megtartása, és ha módunk 
volna megváltoztatására, igyekez-
nénk is azt elérni. 

Ha nem akarják, hogy errôl be-
széljünk, vagy a határmódosítást 
megkívánjuk, teremtsenek olyan kö-
rülményeket odaát, amitôl eszünkbe 
sem jut, hogy minden baj forrása az, 
hogy a határok rossz helyen vannak. 

Mondjuk meg ôszintén, nekünk az 
a természetes törekvésünk, hogy 
együtt akarunk lenni azokkal a ma-
gyarokkal, akiktôl a háború követ-
kezménye elszakított bennünket.

Politizáljunk végre ôszintén az 
összmagyarság érdekében a szétsza-
kított nemzet egyesítése természe-
tes céljaiért.

Sydney, 1993. december 15.
(Magyar Élet 1993. december 30.)

***
24 év múltán...
A Memorandum megfogalmazása 

idején a magyar államiság közel fél-
évszázadra felfüggesztett állapota 
csak 30 hónappal elôtte szûnt meg. 

Európa felszabadult keleti fele re-
ményekkel telten várták Európa új-
ra egyesülését. Ma is úgy érezzük, 
hogy helyénvaló lett volna ilyen ha-
tározott kiállás magyar részrôl. 

Az Európai Unióba vetett remé-
nyeink a csatlakozásunk óta fokoza-
tosan zsugorodnak. Ha egy mondat-
tal akarjuk megfogalmazni  az unió  
erkölcsi bizonyítványát, az így hang-
zik:  semmi nem változott, ez az Eu- 
rópai Unió, amely jogrendszerébe 
foglalta a benesi dekrétumokat,  
méltatlan a vállalt feladatra!
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Már ötödik éve, hogy a Magyarország 
fiatal értelmiségieket küld ki a világ 
minden tájára, akiknek (feladatuk) az 
ott élô magyarok --- fôleg fiatalok ---, 
magyarság megmaradására kell 
öszpontosítaniuk. Különbözô területen 
történik a kiküldöttek (Kôrösi Csoma 
Sándor Program küldöttei) munkája, 
magyar néptánc, zene, és nyelv, vala-
mint más területeken is.

Ez alkalommal egy nagyon kedves, 
szimpatikus házaspárral beszélgetek, 
Bodor Rékával és Lóránddal --- a  
Kôrösi Csoma Sándor programról ---, 
akik kisfiukkal Benkével (Benedek) 
jöttek,  két és fél éves csoda édes apró-
sággal.

Hol születtetek és mikor? Mi a leg-
magasabb iskolai végzettségetek?

R. 1992-ben születtem Szekszárdon. 
A tanítóképzô fôiskolát végeztem el 
Szegeden.

Angol nyelbôl szintén van végzett-
séged?

R. Érettségiztem angol nyelvbôl és 
nyelvvizsgát is tettem.

L. Én 1991-ben születtem Csíkszer-
dában, Gyimesben nôttem fel. Buda-
pesten Indológiát, keleti nyelveket, 
kultúrát tanultam.

Na akkor te nagyon érdekes tanul-
mányt folytattál, mostmár értem, 
hogy az elôbb miért mondtad, hogy 
indiai ételeket szeretsz fôzni. Hány 
nyelven beszélsz?

L. Angol, román és kicsit beszélek 
németül és a hindi is elég jól megy, el 
nem adnak egyik nyelven sem.

Hol dolgoztatok Magyarországon és 
milyen munkakörben?

R. Budapest mellett, Pomázon nap-
közis tanítónô voltam, alsósokat taní-
tottam.

L. Irodai munkakörben dolgoztam a 
Minisztériumban, természetesen Bu-
dapesten.

Hogyan találkoztatok, mikor háza-
sodtatok össze és ez milyen változást 
jelentett életetekben?

R. Pomázon a Magyar Vár táborban 
találkoztunk, egy fél napot voltam ott, 
majd onnan ô vitt haza Kalocsára.

Ez egy elsô látásra szerelem volt?
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Bagin Lívia 

Beszélgetés a Bodor családdal

R. Nekem igen.
Szóval Te már tudtad, hogy Lóri el-

vesz feleségül, Ô még nem.
R. Majdnem így volt. Egy évre rá 

összeházasodtunk és megszületett kis-
fiunk Benke is, ami még csak össze-
forrottabbá, boldogabbá tett minket.

Hogyan értesültetek a Kôrösi Csoma 
Sándor programról?

R. Évek óta tudtam a programról és 
felkeltette az érdeklôdésemet. Azon-
ban elôször írtam a szakdolgozatomat, 
utána Benkével voltam Gyesen, most 
viszont idôben észrevettük a felhívást 
és jelentkeztem.

Nem féltél, hogy a kicsinek nehéz 
lesz a nagyszûlôk nélkül?

Benke nagyon alkalmazkodóképes, 

nem egy sírós kisgyerek, ezért mer-
tünk jelentkezni.

Mind a ketten jelentkeztetek?
R. Nem, csak én.
A felvételnél milyen szempontok sze-

rint válogatták ki a megfelô személye-
ket? Te személy szerint miért jelent-
keztél, mi volt a motivációd?

R. Be kellett adni egy ônéletrajzot, 
motivációs levelet írni, és ajánlóleve-
leket csatolni.

A fôiskola alatt néptáncot is tanítot-
tam, azonkívül foglalkoztam migrán-
sokkal, így kínaiakkal, szírekkel. A 
szüleim a Vajdaságban éltek és a há-
ború kitörése elôtt jöttek Magyaror-
szágra, a nagyszüleim ott maradtak, 
így a délvidéki magyarok helyzetét 
ismerem. A fôiskola alatt fél évet 
Nyitrán tanulhattam, így a felvidéki 
magyarságba is betekintést nyerhet-
tem. Lóri, pedig Erdélyben nôtt föl, 
tehát a Kárpát-medencében, az anya-
országon kívül élô magyarok helyzete 
ismert számomra. Ezért érdekelt, 
hogy a messze távolban hogyan tudják 
megôrizni a magyarságukat a magya-
rok.

Te Lóri nemcsak, hogy erdélyi vagy, 
hanem csángó származású. Benned, 
hogy csapódik le mindez?

Nekem az az elhatározásom, hogy 
szeretnék majd Gyimesben is élni a 
családommal, mert az ottani életforma 
semmi mással össze nem hasonlítha-
tó.

Az anyagok beküldése után, hogyan 
folytatódótt Réka a felvételi?

R. Aki szimpatikus volt a leírtak után, 
azt behívták elbeszélgetésre. Pl. pró-
báljam meg megtervezni, pár percben, 
ha már kint lennék Ausztráliában mi-
lyen feladatokat végeznék? Úgy lát-
szik, tetszett a fellépésem minden 
szempontból, mert már itt vagyok.

Aminek szívbôl örülünk és természe-
tesen Lórinak és a kis aprószentnek, 
Benkének is nagyon.

Mit vártál, milyen elképzelésed volt 
az itteni magyar közösségi életrôl? --- 
és hogy érintett a találkozás?

R. Nem mertem elképzelni semmit, 
azt hittem, hogy minden nagyon nehéz 
lesz, viszont itt nagyon nagy szeretet 

kaptunk mindenhonnan.
Te magyar táncot tanítasz. Hány he-

lyen, hol és hogyan tudod ezt beosztani 
idôben?

Három helyen tanítok, Geelongban 
csak vendég tanító vagyok egy hónap-
ban  egyszer megyek ki.

Hányan vannak ott táncosok?
R. Egész szép számmal vannak, 6 pár, 

12 fô táncos összesen. Nagy szeretettel 
várnak, én pedig örömmel megyek.

 Tanítok a Fonó néptánc együttesben 
itt minden héten van táncpróba, a 
Gyöngyösbokrétánál felnôtt és gyerek 
csoport is van, velük hetente két alka-
lommal találkozunk.

Péntekenként a Magyar Kultur Kör-
rel vagyok (itt is két tánccsoport van, 
gyerek és ifjúsági csoport is 12-tôl 20 
évesekig vannak) a másikon a Fonóval 
ahol 18-an táncolnak.

Ki a mentorod, milyen fûggôviszony-
ban vagy vele?

R. A mentorom Rind Attila, nagyon 
örülök és Lóri is, hogy ô lett a men-
torom. Mindenben segít, a lakást is ô 
kereste nekünk, ha valamilyen problé-
mám van, vagy új programot tervezek, 
hozzá fordulok és megbeszéljük. Ô is 
értékeli a munkámat és táncol is. 
Felesége Lucika is nagyon aranyos és 
babáink is szinte egykorúak.

Hányan vagytok itt Melbourneban 
idén KCsP-sek és ki mit dolgozik?

R. Hárman vagyunk jelenleg és szep-
temberben jön egy fiatalember Hor-
váth Balázs, aki több hangszeren 
játszik és fog tanítani. Így hegedûn és 
brácsán is. Farkas Dorina, magyart 
tanít a magyar etnik iskolákban, tehát 
több helyen, azon kívül van egy baba-
köre és felnôtt nyelvkurzusa olyanok-
nak, akik egyáltalán nem tudnak ma-
gyarul.

Ez igen, ez a kis hölgy nem tudja mi 
az, hogy szabadidô.

R. Tokai Tamara az itteni magyar 
TV.-nél teljesít szolgálatot. Felvétele-
ket készít és interjúkat és digitalizálja 
az összes kazettákat, amit a 20 év alatt 
felvettek.

Ki az aki összefogja a Kôrösi Csoma 
Sándor program kiküldôtteinek tevé-
kenységét itt és Otthon?

R. Itt Melbourneban a fogadó szer-
vezetünk, a Victoriai Magyar Ta-
nács. Potápi Árpád Államtitkár úr 
Magyarországon.  Az Államtitkárságon 
egy coordinator, Kántor Noémi az, 
akihez fordulhatunk, ha szükségeltetik 
valami. Minden ami történik azt le kell 
rögzítenünk és havonta egy beszámo-
lót kell küldenünk.

Az Agusztus 20. mûsort ti állítottátok 
össze és rendeztétek. Mi volt az elkép-
zelés, milyen ötletekkel van gazdagítva 
a Szent István ünnep, illetve az Új 
kenyér ünnepe?

R. Az a szerencsénk, hogy mind a 
hárman 25 évesek vagyunk és ha-
sonlóan gondolkodunk és nagyon jó 
barátság alakult ki közöttünk, így 
nagyon  jól tudunk együtt dolgozni. 
Néptánc van benne. A tánccsoportok 
nôi táncosai összeállnak egy karikázó 
erejéig. Voltak még versek, énekek is. 
Valamint a mûsor végeztével kis 
kiállítások is megtekinthetôk voltak. 
Úgy próbáltuk a mûsort összeállítani, 
hogy minden korosztálynak kedvez-
zünk. Mi KCsP-sek is szerepeltünk és 
a helyi ifjúságot  is bevontuk, ezt na-
gyon fontosnak tartottuk, hogy késôbb 
is részesei legyenek a mûsoroknak.

Köszönjük mindazoknak, akik au-
gusztus 20-án, délután 4 órakor meg-
nézték a Magyar Ház Ifjúsági termé-
ben, mûsorunkat! Reméljük, hogy 
mindenkinek tetszett és azzal a jó ér-
zéssel mentek haza, hogy valami fele-
melôt kaptak.

Miben kérnél segítséget a magyar 
közösségtôl?

R. Mindenki olyan segítôkész, nagyon 
sok szeretet vesz minket körül.

Mit jelent Nektek a szeretet?
R. A szeretet az, amikor ránézek erre 

a két fiúra.
L. Azt, amikor a család együtt van és 

harmóniában tudnak együtt mûködni, 
amikor örömben éljük napjainkat.

Szabad idôtökben, mit szerettek csi-
nálni?

R. Amit most csinálok, hogy táncolok, 
és taníthatok, átadhatom azt, amit én 
tudok. Kirándulni nagyon szeretünk 
és olvasni is.

Milyen írókat, költôket szerettek és 
miért?

R. A költészetet nagyon szeretem, az 
iskolában hárman voltunk barátnôk és 
mindig résztvettünk a szavalóver-
senyen és mindig hármunk között 
oszlott meg az elsô három helyezés. 
Mióta a kicsi fiamnak meséket olva-
sok, azóta újra megszerettem a nép-
meséket.

L. Hamvas Bélát, mint írót szeretem 
és amit szívesen olvasok az a tör-
ténelem, régi népek kultúrája, így a 
hindu és kínai és folytathatnám a sort.

Mi az életetek mottója?
R. „Minden álmunk valóra válhat, ha 

van bátorságunk a nyomukba eredni”. 
Walt Disney
Búcsúzzunk el ezzel a szép idé-

zettel, amit kívánok minden fia-
talnak. Rékáéknak köszönöm a 
beszélgetést és további jó munkát 
kívánok a Kôrösi Csoma Sándor 
program kiküldöttjeinek!

K.Cs.P.-sek az Anna Bálon

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. augusztus 27-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
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. augusztus 27-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE

(SA) 2017.augusztus 27-én vasárnap de.11 
órakor ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2017. augusztus 27-én 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) augusztus du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. augusztus 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. augusztus 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
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

Könyvvásár a Bocskaiban
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a vasárnapi könyvvásárunkon. Nagy mennyiségû könyvek várták a 

kedves vendégeket és a kiválasztás és vevés után lehetett elfogyasztani a finom gulyást és a mindig kedvelt 
lángost. Ebéd elfogyasztása után még sokan újra visszamentek könyveket vásárolni.
Nagyon alacsony áron adtuk el a könyveket. Így gyakran megtörtént --- mind kellemes meglepetés ---, hogy 

úgy a magyar, mind a környéken élô ausztrálok számos alkalommal többet adtak, mind amibe a könyv került. 
Mondván, hogy úgyis az Egyháznak megy! Nagyon szép gesztus, amit nagyon szépen köszönünk.
Az elején, nehezen indult meg a könyv adakozás, már kezdtem pánikolni..., amikor Litvik Kati, Szabó Ilona 

és férje Jóska, Kovács Vera és férje Pista, felhívtak, hogy --- itt a könyves polcunk vidd el az egészet ---. 
Ezután egy kicsit megnyugodtunk. Aztán Vida Tamás testvérünk üzente, hogy nagyszámú könyv adományt 
vitt az Egyházhoz. Hálásak vagyunk érte Tamás. Hamarosan a Gyülekezeti tagok is hozzájárultak, dobo-
zokkal teli könyvekkel. Köszönet Mindnyájatoknak.
Hálás köszönet azoknak is, akik a nehéz konyhai munkában vettek részt: Oláh Irén és férje Ernô, Szöke 

Kati és lánya Liptai Ibolya és Bartha Gyöngyi és Szatmári Juci, akik már kora reggeltôl munkálkodtak, 
hogy minden idôben kész legyen. A munka után a fiatal Poor Laci elvállalta --- szintén önkéntes munkával --
--, hogy a konyhát rendbeszedi.
Köszönjük Boros Emilnek újból --- aki a bár munkát végezte ---, és a számos hölgynek, akik résztvettek a 

könyvek eladásában. Csutoros Julia
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Az elmúlt 
hét

SZÍVNI SZERETNÉNEK
Hogy nyoma legyen a csapat végle-

ges elhülyülésének, a Magyar Liberá-
lis Párt minap hivatalosan is benyúj-
totta a marihuána legalizálását célzó 
népszavazási kezdeményezését. Fodor 
Gáborék lépése várható volt, a pártel-
nök már májusban törvénymódosító 
javaslatként hozakodott elô az ötlettel. 
Azóta már tudjuk, Magyarországon 
hatmillióan ellenzik a liberális javasla-
tot; egyetlenegy társadalmi csoport 
sincs, ahol többségben lennének az 
agyalágyulat támogatói.

Fodor pártelnök régi, dédelgetett vá-
gya, hogy meggyôzzön mindnyájunkat: 
jót tenne a nemzetnek, ha alkotmányos 
jogon hülyíthetné el magát a könnyû 
füvekkel… Azt bizonygatja, a drogok 
tiltása nemhogy csökkentené a füve-
zôk számát, olaj a tûzre.

Az állam épp a hasznot húzó bûnszö-
vetkezeteknek segít, ha tiltja a kokszot. 
Jó, ha tudjuk –-- érvel a füvész --–, 
amennyiben törvény engedélyezné a 
szívást, azzal komoly adóbevételhez 
jutna az állam. Az elrettentés különben 
sem hatékony, a világért se gondoljuk, 
hogy a szabadon füvezô országokban 
kisebb a drogbûnözés… Frászt!

A másik réteg –-- az említett hatmillió 
–-- viszont úgy látja, hogy az agykérget 
szép akkurátusan legyalulja a fû.

A vizenyôs tekintetû fogyasztók --– 
miközben „lebegnek a szabadságban” 
–-- lassan, de határozottan elhülyülnek. 
(Lásd a romkocsmákban verbuvált if-
jú tüntetôk idvezült ábrázatát!) Any-
nyira persze nem hülye a drogbarát 
párt –-- épp itt a fifika! --–, hogy ne 
tudná: lánglelkû marihuánakiállása 
révén jelentôs szavazóréteggel szá-
molhat, amennyiben tavasszal ráikszel 
a vigyorgó ifjúság. (Régi trükk. Haj-
dan a sorkatonaság eltörlését szorgal-
mazó SZDSZ édesgette így magához a 
bevonulástól szûkölôket.)

Igaz, a többi ellenzéki pártnak még 
ennyi ötlete sincs. Legtöbbjük „prog-
ramja” kimerül a szimpla vesszenorbá-
nozásban. Ôk is szívni fognak.

TÍZ KICSI GENDERES
Nagy port kavart néhány hónapja a 

hír, miszerint társadalmi nemek ta-
nulmánya (gender studies) mesterkép-
zés indul ôsszel az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Indulatos ér-
vek és ellenérvek csaptak össze, kell-e 
nekünk ilyen. A genderhívôk szerint 
épp ideje beemelni a tudományágat a 
hazai magaskultúrába, a fejlett Nyu-
gat már fényévekkel megelôzött ben-
nünket.

Különben is tarthatatlan, hogy a XXI. 
században itt áll az ország diplomás 
genderszakértôk nélkül. (Ráadásul 
olyan izgalmas kurzusok várják a le-
endô hallgatókat, mint például a „tár-
sadalmi nemek szociálpszichológiája”, 

vagy az „antidiszkrimináció és emberi 
jogok a társadalmi nemek perspektí-
vájából”. A diák összekarmolja magát 
a gyönyörûségtôl.) A másik tábor erre 
azt válaszolta, épeszû ember eddig is 
elvolt, ezután is ellesz gender nélkül, 
rosseb az ilyen kergekóros ökörségek-
be. Meg egyebet is mondtak, de azokat 
nem írom ide.

Aki esetleg nem tudná, a genderelmé-
let az a magasröptû tudomány, amely 
–- sok más mellett –-- arra hív fel, hogy 
a lányokat fiús, a fiúkat pedig lányos 
nevelésben kell részesíteni, hogy az-
tán felnôttként maguk dönthessék el, 
melyik nemet választják. A genderpár-
tiak szerint azért sem jó a mai gyakor-
lat, mert sémát kényszerít az egyénre, 
csupán azért, mert az nô vagy férfi. Az 
ilyen elvárások leszûkítik a szerencsét-
len egyén választási lehetôségeit.

Nos, az elôzmények után az ember 
logikusan –-- már a pride-fesztiválok 
létszámából kiindulva is –-- arra gon-
dol, jelentkezni sem lehet az ôsszel 
induló mesterképzésre; annyi a poten-
ciális hallgató, hogy talán az alma 
mater kapuja is kilazult a helyérôl az 
ismétlôdô rohamok nyomán. Erre 
most jön a hír, tessék fogódzni: mind-
összesen –-- írd és mondd! –-- tíz 
páciens jelentkezett a fejtágításra.

Akkor most mi van? Kik fogják a 
jövô emberét elbizonytalanítani, fiú-e 
vagy lány?

DEHOGY KÉR 
BOCSÁNATOT

Napokkal azután, hogy a túlcukisodott 
Jobbik-vezér tenyérbemászó bejegy-
zést tett közzé Facebook-oldalán (osto-
ba és veszélyes nyugdíjasokról írt, 
akiknek „a szemükben gyûlölet lobo-
gott, a szájukból pedig a szennyvíz 
folyt”), Vona Gábor sajtótájékoztatón 
közölte: élô adásban ütköztetné prog-
ramját Orbán Viktorral –-- közte a 
nyugdíjasokkal kapcsolatos kérdése-
ket --–, ha mindketten hazugságvizs-
gálót viselnek.

Vona Gábor összetéveszti a bátorsá-
got a pofátlansággal. Ahelyett, hogy 
kijelentései után bocsánatot kért vol-
na, esetleg elbujdosna a Bakonyba, ô 
fölveszi a karakán legény szerepet. 
Gagyog, s ragyog… Menthetetlen.

Teszi mindezt mindenféle tudálékos 
„szakmaisággal” körítve. „Megfelelô 
hátteret kell biztosítani az idôsgondo-
zásnak, ma már ugyanis elárasztja az 
idôsotthonokat a demencia problémá-
ja, a kormánynak pedig nincs erre 
stratégiája (…), a szakmai testületek, 
például az Idôsek Tanácsa, beszorultak 
a pártpolitika erôterébe, a kormányt 
pedig nem érdekli az idôsek vélemé-
nye, nem hisz bennük, ami óriási tisz-
teletlenség…” –-- mondja a nyugdíja-
sokat ostobázó Vona.

Legvérlázítóbb kijelentése valahogy 
így szólt: a kormánypártokkal ellentét-
ben ôk nem szavazóként, hanem csa-
ládtagként tekintenek a nyugdíjasok-
ra.

Méretesebb hazugságot keveset hal-
lottam, pedig mostanában „jó” a fel-
hozatal.

Persze az újságírók föltették Vonának 
a blogbejegyzését firtató obligát kér-
dést is, amire az a felelet érkezett: 
nem neki, hanem a miniszterelnöknek 
kell bocsánatot kérnie, amiért folya-
matosan hergeli az idôseket. A kollé-
gák egymásra néztek –- nem volt több 
kérdés…

Kis színes a sötét történet végére. A 
botrányriporter Vujity Tvrtko (ATV) 
nyomban rácuppant a hazugságvizsgá-
lós ötletre, kijelentette: mielôbb inter-

jút kíván készíteni a „bekábelezett” 
Vonával. Mit mondjak? Egy áramkö-
rön vannak.

ÖKÖLJOGVÉDÔK
A sokoldalú Magyar Helsinki Bizott-

ság azon is ôrködik, jogsérelem ne 
érje a sitten lévô bûnözôket. A Soros-
koszton élô humanisták minap 83 mil-
lió forintot kaptak Brüsszeltôl azért, 
hogy vizsgálják meg, érvényesül-e a 
lefülelt gonosztevôk tájékoztatáshoz 
való joga a büntetôeljárások során. 
(Ebbôl a pénzbôl készült az a büntetô-
eljárási kvízjáték is, amely felhívja a 
haramiák figyelmét, hogy bûnösségük-
rôl bátran hazudhatnak a rendôröknek, 
az simán belefér…) Soroséknak fonto-
sak a haramiák.

A Gyuri bácsitól érkezô pénzbôl Hel-
sinkiék milliókat fordítanak az ô jogi 
védelmükre és lehetséges „átminôsíté-
sükre”. Emellett, hogy gördülékenyeb-
ben menjenek a dolgok, Brüsszel 
nemrég 13 millió forintot utalt át a 
jogvédôknek úgynevezett ügyvédto-
vábbképzésre.

A fejtágító célja –-- nehéz szöveg jön! 
–-: „gyakorlatorientált, interaktív kép-
zés a menekültügyi és idegenrendészeti 
ôrizet bírói felülvizsgálata, valamint a 
gyûlölet-bûncselekményekkelszem-
ben hatékony büntetôjogi fellépés tár-
gyában”.

Aki még ezek után sem tudja hová 
tenni a Magyar Helsinki Bizottságot, 
annak figyelmébe ajánlom az emléke-
zetes kvótareferendum-voksolást. Aki 
érvénytelenül szeretett volna szavazni, 
ám nem tudta, ezt hogyan teheti, an-
nak kis tájékoztatófüzetben nyújtottak 
segítséget a jótevôk („tépjük le a sza-
vazás helyét, úgy dobjuk be a szava-
zólapot, satírozzuk tele a papírt, raj-
zoljunk mindkét körbe egymást met-
szô vonalakat” stb.).

Hogy ez mennyiben illeszkedett a 
szervezet fennen hangoztatott jogvé-
dôi feladatai közé, azóta sem tudjuk, 
mindenesetre a brigád jelezte, ilyes-
miben is segít.

Sok árnyalata van a humanizmusnak. 
Meg hamisítója is.

A B-KÖZÉP 
ELMEBETEGEI

Amikor tehetem –-- régi mániám --–, 
Újpest-meccsekre járok. Múlt vasár-
nap nem tehettem, mert az MLSZ zárt 
kapus mérkôzést rendelt el még a 
júliusi derbi (Újpest–Fradi) tradicioná-
lis balhéi, fôképp a szokásos tûzijáték 
miatt. Nem ismerem a vonatkozó sta-
tisztikát, de gyaníthatóan a Szusza-
stadion vezeti a zárt kapus meccsek 
lajstromát, jelezve, errefelé kemény 
B-közép látogatja a találkozókat. Olyan 
„kemény legények”, akik nemcsak a 
biztonságiakra, de a futballszövetség 
retorzióira is nagy ívben tesznek. Si-
etek kijelenteni, nem tartom jónak a 
zárt kapus büntetést. Fôképp azért 
nem, mert az nem a tetteseket, hanem 
a valódi szurkolókat sújtja.

A gyújtó-füstölô randalírozó nem 
szurkoló. Ôt nem érdekli, hogy nem 
láthatja a következô otthoni bajnokit, 
mert ôt igazából nem is érdekli a foci, 
ha érdekelné, biztosan nem tüzesked-
ne. A randalírozó a balhé kedvéért jár 
ki a meccsre. Neki a szektor tömege, a 
nyáj kell, amelyben megbújva kiélheti 
a perverzitását. (Jó hecc ám az ilyes-
mi! Lám, mekkora kalamajkát tudok 
kavarni én, a kis nulladik nímand, akit 
sehol senki nem jegyez! Vagy lehet, 
hogy mégiscsak vagyok valaki?…)

Mondom, nem tartom jónak --– sôt 
egyenesen rossznak tartom –-- ezt a 

közönségellenes pályabezárást, de az 
is biztos, hogy valamit okvetlenül ten-
ni kellene, mielôtt még az a pár ezer 
drukker is végképp leszokik a meccs-
látogatásról, aki még megmaradt a 
régi, méretes táborból.

Kimerítené a Btk. felbujtásról szóló 
bekezdését, ha én most azt javasolnám 
a drukkereknek –-- az igaziaknak --–, 
hogy legközelebb csavarják ki a pe-
tárdát az azt elhajítani készülô baj-
keverô kezébôl, netán mindjárt kever-
jenek is le neki két egyformát --– nem 
is mondok ilyet. Csak kérdést teszek 
föl nekik, szigorúan magánemberként: 
arany cimborák, miért nem kapjátok 
már végre szájon, zavarjátok el a 
pusztába ezeket a mellettetek tobzódó, 
elmebeteg anyaszomorítókat?

TÖRÖK-UGRATÓ
Nagy a meleg, már a Jobbik néppár-

tosodásának nagyszerûségérôl érte-
kezik a Magyar Narancsnak nyilatkozó 
Török Gábor elemzô.

A 888.hu egy mondatban összegzi a 
cikket: „Török Gábornak új hobbija 
van: a science fiction.” (Engem speciel 
már az meglepett, hogy a liberális 
Mancs egy ilyen interjút közöl. Bár ha 
azt vesszük, egy ideje a harapós Kál-
mán Olga is nyájasan cseveg a cuki-
sodó Vona Gáborral a szintén nyájassá 
lett Hír TV-ben. Változik a világ.)

Megtudjuk az írásból, a néppártoso-
dást úgy kell érteni, hogy „a Jobbik 
középre való mozgása »megroppantot-
ta a centrális erôteret«, amelyben ad-
dig a Fidesz oly otthonosan mozgott 
(…), megjelent az átszavazási hajlan-
dóság, számottevôen csökkent a Job-
bik elutasítottsága”. Ezzel szemben --– 
közli az elemzô –-- a kormánypártok 
szemernyit sem léptek elôre, bezár-
kóztak a saját 2-2,5 milliós táborukba, 
csak velük törôdnek; az állandó moni-
torozás miatt pontosan tudják, mire 
rezonálnak a hívek.

Török úgy látja, Simicska Lajosnak a 
Jobbik melletti kiállása megerôsítette 
a pártot, amely szegény, korábban be 
volt szorítva a szélsôjobboldali térbe, 
így nem volt kellô nyilvánossága. Most 
viszont van, hála istennek –-- és Si-
micska árkedvezményes plakátfelüle-
teinek. Tévednek azok, akik azt hiszik, 
hogy a cukisodó, középre húzódó Job-
bik veszített erejébôl –-- frászt, éppen 
most találta meg igazi önmagát! Érde-
kes, én eddig azt hittem, hogy ha egy 
pártból kilépnek a tagok (elkeseredett 
alapítók, gárdisták, betyárseregesek 
stb.), akkor az a párt kisebb lesz.

Azt is mondta ez a Török elemzô --– 
kapaszkodjunk az ülôgarnitúrába! --–: 
a momentumos Fekete-Gyôr András-
ban megvan ugyanannak a politikai 
pályának a lehetôsége, amelyet Orbán 
Viktor is befutott, pártja pedig akár az 
új Fidesz is lehet, egy jobboldali, kon-
zervatív párt. (De errôl majd késôbb, a 
kánikula után…)

ahogy 
Pilhál György 

látta

Orbán ma már több, mint Magyarország 
kormányfôje

A havi szinten negyedmillió olvasóval rendelkezô véleményformáló, jobb-
oldali konzervatív Postoj.sk két riportere Tusványosra utazott, hogy riportban 
számoljon be Orbán Viktor beszédérôl és a magyar miniszterelnökkel kap-
csolatos benyomásaikról. A Körkép.sk lefordította a terjedelmes, ámde annál 
érdekesebb írást.

Orbán Viktor már 27 éve választja Tusványost fô politikai elôadásának. 
Beszélt itt már az illiberális demokráciáról, korábban a kettôs állampolgárságról, 
többször pedig arról a politikai elvrendszerrôl, melyek hosszú idôre elôre 
meghatározzák tevékenységét –– olvasható a korkep.sk fordításában. A szem-
lézett cikk így folytatódik: Bizarr, hogy mindezt Budapesttôl mintegy 800 kilo-
méterre, miközben a helyi magyarokat inkább Bukarest politikája és a betiltott 
székely zászlók zavarják. Eljöttek viszont meghallgatni azt a férfit, aki innen 
üzen Budapestre, Berlinbe, Brüsszelbe, de Pozsonyba is.

Hasonló fesztiválokat környékünkön minden egyes magyarok által lakott 
országban szerveznek. Szlovákiában kettôt. A tusványosi viszont különleges. 
Orbán Viktor is rendszeresen meglátogatja, ahol egész héten elôadások, viták 
zajlanak, este pedig koncertek vannak. Nem egy Pohoda fesztivál, a szervezés 
is keményen a Fidesz kezében van –-- írja a Postoj.sk.

A portál riporterei arról írnak, hogy a szabadegyetem közönsége napközben 
eléggé kicserélôdik, mások járnak az elôadásokra napközben, a jóval fiatalabban 
pedig az esti koncertekre. Mindez lángos, kürtöskalács, cigánypecsenye, hasáb-
burgonya mellett. (…) Sok székely, és itt-ott magyar zászló is felbukkan.

A portál riporterei –-- a magyar kormányfô beszédére várva –-- megjegyzik: 
Orbán Viktor továbbra is uralja pártját, politikai és ideológiai tehetsége kétség-
telen. Egyetlen európai politikus sem akkora nagykutya ideológiai, politikai 
értelemben, mint ô. Már csak ezért is érdemes ideutazni a mintegy egy órás 
elôadására, melyben az elmúlt hónapok történéseinek magyarázatán kívül 
vázolja azt is, mi vár Magyarországra az elkövetkezô idôszakban –-- írják, hoz-
zátéve: Orbán ma már több, mint Magyarország kormányfôje. Ô a legláthatóbb 
politikus Kelet-Európában, az elsô, aki látványosan szembeszállt Angela 
Merkellel. És amikor a bajor CSU is Orbán oldalára állt, egyszeriben az is 
kiderült, mekkora súlya van.

A postoj.hu cikkének fordítás a korkep.sk oldalon teljes terjedelmében 
elolvasható.



Ják felé…..
Magyarország történelme viharos, 

mondhatni a hely, ahol Árpád Apánk 
letáborozott, huzatos kissé. Keresztül-
fúj itt a nyugati és a keleti szél, hozza 
magával a jót és rosszat, néha megáll 
ez a „fura szmog”, és fuldoklunk tôle 
évtizedekig. Azonban mindig elámu-
lok, hogy ez mára már sajnos picike 
ország mennyi szépséggel, érdekes-
séggel szolgál a benne élôknek is!

Az Ôrség! Magyarként én sem tud-
tam róla többet, mint hogy a határaink 
mellett található terület, és nevébôl 
adódóan mi más lehet, mint egy hely, 
amely azoknak a lakóhelyéül szolgált, 
akik országunk ôrzésére voltak hiva-
tottak…. még nagyon régen. Ahogyan 
honlapján is olvasható: Talán az egyet-
len tájegység hazánkban, amely elne-
vezését, nem földrajzi fogalom, hanem 
saját történelme adja. 

Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló 
magyarok ôrállókat telepítettek az or-
szág nyugati kapujának védelmére.

Nyár, szabadság, valahova menni 
kellene, de hova? Balaton csobbanás, 
napozás, hôguta! Külföld nem jön szá-
mításba, de itthon is annyi a látnivaló! 
Rengeteg szép emlék, ahova bármikor 
újra és újra elmennék, de inkább 
valami olyasmi kellene, ahol még nem 
jártam. És akkor jött az Ôrség!

Micsoda helységnevek, az osztrák és 
a szlovén határ közelében! Hegyhát-
szentjakab, Velemér, Kondorfa, Pi-
tyerszer, Szalafô, Kercaszomor, Ma-
gyarszombatfa, Egyházasrádóc, Rá-
dóckölked, Szentpéterfa. 

Ezt a vidéket meg kell nézni! Az 
idôjárás kedvezett, se meleg, se hideg, 
igazi Ôrségjáró idô! Budapesttôl kb. 
270 kilométer, igen ez csak nekünk 
magyaroknak tûnik távolságnak tu-
dom, de a mai magyar útviszonyok 
mellett már nem is olyan hosszú. Oda-
felé elsuhanunk Körmend mellett, az 
Ôrség kapujában a gyönyörû, impo-
záns Batthyány kastély hívogat, de 
majd inkább visszafelé! 

Mielôtt azonban az Ôrséget beven-
nénk, egy kanyarral lefordulunk Kör-
mendnél az útról és elautózunk Ják 
felé, hiszen itt, Jákon áll Magyarország 
legjobb állapotban fennmaradt, leghí-
resebb román kori temploma és mel-
lette a Jáki kápolna, melyet szintén a 
templomot készítô mûhely emberei 
készítették 1250 körül. 
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Az Ôrség I.

A Szent Jakab-kápolna ott szerény-
kedik a templom mellett a temp-
lomkertben, pedig ma már tudjuk, 
hogy ez volt a középkorban a környék 
temploma, mivel a kolostori templom-
nak nem volt szabad plébániaként is 
mûködnie. 

Az 1992. évi ásatáskor megtalálták a 
falu középkori temetôjét, melyet a 11. 
századtól használtak. Ugyanekkor bi-
zonyosodott be, hogy az apátsági 

templommal szembeni Szent Jakab 
kápolna volt eredetileg a falu temp-
loma.

Maga a Jáki templom, mely az Árpád-
házi királyok korából maradt meg, 
igazi dísze a környéknek és nem mel-
lesleg az egyik legfontosabb, Európa-
hírû egyházi mûemlékünk.

Az épületen nyomon követhetôek az 
építészeti változások, alapvetôen ro-
mán kori építmény, gótikus stílus-
jegyekkel színesítve. Nevét egykori 

birtokosairól a Ják nemzetségrôl kap-
ta. A név eredete vitatott. Egyesek 
szerint a Jakab személynév rövidített 
változata, míg mások a Csák nem-
zetségtôl származtatják mondván, 
hogy a két nemzetség tulajdonképpen 
azonos. 

Ezen a  Templomdombon már a 11. 
században település állt, és a mai te-
lepülést 1211-ben Iyak néven említik 
elôször. Történelme viharos: tûz, vihar 
és az oszmán hadsereg is megrongálta, 
többször helyre kellett állítani. 1557 és 
1613 között a Zrínyi család volt a falu 
földesura. 1562-ben a monostort el-
hagyták a szerzetesek, a templomot 
1745-ben gr. Erdôdy Gábor jáki apát 
állíttatta helyre.

Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 
közt zajlott, Schulek Frigyes tervei 
alapján.

A Jáki templom külön érdekessége, 
hogy ikertestvére, a Budapesttôl né-
hány kilométerre álló Zsámbéki Ben-
cés kolostor romjai hasonló képet mu-
tatnak, igaz a Zsámbéki gyönyörû és 
különös erôt sugárzó romtemplom 
csak töredékében mutatja meg vala-
mikori szépségét. Elrendezésében 
olyan szorosan csatlakozott a bencések 

Városligetben, biztosan nem hagyta ki 
a fôváros egyik turistalátványosságát, 
a Vajdahunyadként ismert épület-
együttest. Ezt az épületcsoportot a 
magyarság Kárpát-medencében való 
tartózkodásának ezredik évfor-
dulójával kapcsolatos országos létesít-
mények-emlékmûvek egyikeként 
építtette a kormány. Nos, ennek része 
a Jáki kápolnaként ismert felszentelt, 
római katolikus misézô hely, egyéb-
ként látványos esküvôk színhelye. 
Alaprajza a lébényi templomét, ka-
puzata, és csak kizárólag a kapuzata, a 
jáki apátsági templomét utánozza! 
Mégis mi Budapestiek ezt nevezzük itt 
a Jáki kápolnának! Micsoda zavar, 
mondhatnánk, de hát ez is olyan ma-
gyaros picit. 

Mindenesetre én Jákon, a templom 
közel ezer éves falai között elsétáltam 
arra a helyre, ahol Zsámbékon már 
csak a szabad ég van a fejem felett, 
ahol ott már csak oldalfalak állnak. 
Próbáltam felidézni ebben a Jáki 
templombelsôben azt az érzést, amit 
egy zsámbéki férfi mesélt nekem, 
nevezetesen hogy egy ilyen régi 
templomnak szerkezete, építése miatt, 
és a hely kiválasztása okán, olyan 

Jáki templom

Zsámbéki templom.
hasonló templom – és kolostorépít-
ményeihez, mint például a Jáki, hogy 
építését egyes kutatók hajlandók a 
Benedek-rend mûvészileg rugal-
masabb, s a kegyúri építkezésekben 
egyébként is igen tevékeny dunántúli 
építômûhelyének tulajdonítani. A kö-
zépkorban emelték ott, ahol a dombság 
véget ér és átadja helyét a lapálynak.

S ha már továbbvezetjük a gondolat-
fonalat, akkor illik tudni, hogy a Zsám-
béki ma már csak romtemplomként 
látható mintájára építették a Budapesti 
Lehel téri Árpád-házi Szent Margit-
templomot. A templom tehát, amely 
mellett a budapestiek naponta mennek 
el, a csodás a Zsámbéki romtemplom 
román stílusban épült mása.

Az Ôrségre indultunk, de még csak 
Jákon állunk, közben megidéztük a 
Jáki templom ikertestvérét a Buda-
keszi járásban álló Zsámbéki rom-
templomot, és a mintájára épült Lehel 
térit, de még nem végeztünk Jákkal.  

Mert aki Budapesten járt már a 

ereje van, amit minden halandónak 
éreznie kell. Nem csalódtam, ahogyan 
Zsámbékon, sem soha, úgy itt most a 
Jáki templomban sem! 

És még csak ekkor indultunk tovább 
az Ôrségbe!

Kovács Hédi

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.
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Harry Blutstein könyvében a 
„Cold War Games” ami magyarul 
a „hidegháború Olimpiája” vissza-
vezet bennünket az 1950-es évekre, 
amikor a magyar népnek a legnehe-
zebb idôszaka volt, de ugyanakkor a 
sport területén a legszebb és legsike-
resebb eredményeket értük el.   

Ennek a könyvnek kaptam meg a 
kéziratát, mert az én sportpályafutá-
som is azokban az években érte el a 
csúcspontját. A könyvében az irónak 
sikerült bemutatni azt az idôszakot 
amikor az 1956-os Olimpia összekeve-
redett a négy ország titkosrendôsé-
gével és besúgóival: ASIO (ausztrál), 
ÁVÓ (magyar), CIA (amerikai) KGB 
(szovjet). Ezek voltak a háttérben 
mozgató erôk, akik figyelték és irányí-
tották az 1956-os  melbournei olimpiai 
játékokat.   

Ez az olimpia hasonlított egy hatal-
mas jéghegyre. Ami a „víz felett” volt  
látható, arról jót vagy rosszat, de az 
újságok mint érdekességet mindent 
megírtak. 

Ami a „víz alatt” volt azt senki nem 
láthatta és tudhatta, mert az sok évti-
zedig szigorúan féltveôrzött titok ma-
radt. Ott volt az igazi küzdelem tit-
kosszolgálat ügynökei között, ami 
élet-halál harcá változott a világ 
politikai csatájában.  
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Harry Blutstein: Cold War Games
Kalandozás a „Hidegháború” titkos iratai között...

Az úgynevezett „hidegháború” ideje 
régóta megváltozott, de ma már a sze-
replôk mások, a fegyverek is jobban 
és nyíltan de ugyanúgy háborúznak, 
nem ’hidegen’ hanem a felszínen gyil-
kos ’robbanó’ fegyverekkel. A most 
kiadott könyvbôl ma már meg-tudhat-
juk a féltveôrzött 1950-es politikai ma-
nipulációkat, a sok hazugságot és a vi-
lág félrevezetését amihez a sportnak 
semmi köze nem volt. 

Azt is kiderült, hogy kik voltak a be-
súgok és kik lettek az áldozatok? Mi 
történt velük merre menekültek vagy 
hazamentek és otthon folytatták a 
sport mellett a kémelhárító vagy kém-
kedô munkájukat? 
Végezetül pedig a könyvnek a 

nagy értékét abban látom, hogy a 
„Cold War Games” alapja Magyar-
ország és a fôszereplôi a magyar 
sportolók. 

Harry Blutstein az 1952-es Helsinki 
Olimpiától kiindulva a magyarok  sze-
replésére koncentrált és a forradalom 
elôtti és utáni érzéseire építette fel a 
’hidegháború’ politikáját. Nem volt 
irigylésreméltó vállalkozás amikor a 
„furcsa” magyar neveket kutatta és 
próbálta megérteni a magyar sporto-
lók és a magyar nép gondolatait és 
érzelmeit. Emiatt kétszer is elment 
Magyarországra és személyesen be-
szélt az akkori olimpikonokkal és a 
politikusokkal.  

Most pedig átadom a szót az írónak. A 
kérdéseket elôre feltettem amire ô a 
közbeszólásom nélkül válaszolt.  

Melbourneben születtem 1951-ben. 
Az olimpiai játékok idején még csak 
ötéves voltam. A családom nagyon 
szegény volt, és nekünk a jegyek drá-
gák voltak és így a magamfajta gye-
rekekkel együtt szerettünk volna 
résztvenni az ’olimpiai’ versengésben. 
Ezért azt csináltuk, hogy két szeme-
tesbödönt megfordítottunk, egy desz-
kát rátettünk és azt ugrottuk át. A 
téglákkal emeltük a magasságot. A 
földreérkezésre, hogy a talaj puhább 
legyen a vágás utáni füvet használtuk 
fel. Itt Melbourneben mindenki rajon-
gott a sportért és az olimpiai játéko-
kért, legyen az ötéves vagy felnôtt.

Az iskoláimat Melbourneben fejez-
tem be. Különösen érdekelt a törté-
nelem, a kémia és az írás. A végén a 
kémiai tudományok doktora lettem, 
de amellett nem adtam fel a történelmi 
kutatásaimat sem. Annak ellenére, 
hogy teljes energiám a kémiának 
szenteltem, ám mégis a Természetvédô 
Hivatalnál dolgoztam 27 évig. Ennek 
ellenére szabadidôm minden pillanatát 
történelmi kutatással és azok megírá-
sával töltöttem. 

A különbözô ausztrál újságok várták 
a kutatásaim eredményeit. A végén 
így lettem író. Az elsô sikeres köny-
vem ami  a kezdet kezdetén nagyon 
lekötött az a világ globalizációja volt. 
Óriási témát próbáltam feldolgozni 
ami  nagyon sok kutatást, rátanulást 
igényelt és nyolc évig tartott amíg a 
könyv elkészült. A világon is elismert 
Manchester University Press adta ki 
és ez volt az elsô sikeres könyvem.

Amikor még iskolába jártam volt egy 
magyar tornász válogatott tanítóm 
akit Kovács Józsefnek hívtak. Ô an-
nak ellenére, hogy a magyar B válo-
gatottban volt mint tornász, engem 
matematikára  tanított. Kovács tanár 
úr egy nagyon érdekes ember és egy 

nagytudású tanár volt. Fizikailag erôs, 
egy régivágású szigorú, de jó ember 
akit minden diák szeretett. Én is pró-
bálkoztam a közelébe kerülni. Többet 
akartam megtudni róla, de nagyon fé-
lénk voltam és nem mertem a múlt-
járól kérdezôsködni. Akkoriban nem 
illett egy tanár magánéletérôl beszél-
getni. 

Amikor elkezdtem a mostani köny-
vem a „hidegháború olimpiáját” meg-
írni, akkor éreztem, hogy eljött az idô 
amikor rákérdezhetek bizonyos dolgo-
kat a múltjáról. Sajnos rövidesen meg-
tudtam, hogy Kovács József májrák-
ban meghalt. Talán érthetô, hogy 
nincs a könyvemben említve, de ami-
kor beszélgettem más 56-os olimpi-
konokkal akkor jöttem rá, hogy amiket 
hallottam azoktól, biztosan ugyanazt 
mondta volna el Kovács tanár úr, akire 
még most is nagy szeretetettel gon-
dolok. 

Mielôtt nekiálltam volna a könyv 
megírásának, annyit biztosan tudtam, 
hogy egy rendkívül érdekes történet-
nek leszek majd a kutatója. Azt is tud-
tam, hogy itt sokkal több és érde-
kesebb események vannak a háttérben 
egy meghirdetett „Baráti Olimpia”. 
Mind a négy kormány:  Ausztrália, 
Magyarország, Szovjetunió és az USA, 
több évtizedig titokban tartotta azt a  
„bûnlistát”, amire a kormányok enge-
délyt adtak, de annak nem szabadott a 
néphez kikerülni, nehogy az igazság 
kiderüljön. 

A szerencse és az állandó levelezge-
téseim és a kéréseim végülis mind a 
négy titkosszolgálatot „felörölte és 
megadták magukat”. Így tudott a 
könyvem elkészülni amiben a szerep-
lôk jó vagy rossz ténykedése, a külön-
bözô országok hivatalos papírjaival 
vannak alátámasztva. Ez az olimpia 
volt a fordulópontja az olimpiai játé-
koknak. Itt keveredett össze elôször 
hivatalosan is a politika a sporttal. 

Magyarországi lerombolása és a szu-
ezi csatorna megtámadása miatt hat 
ország lemondta a szereplést: Hollan-
dia, Spanyolország Svájc, Egyiptom, 
Libanon and Irák. 

Az akkori olimpián került a probléma 
a felszínre: melyik országrész fogja 
képviselni Németországot, Koreát, Vi-
etnamot és Kinát? Ami pedig a me-
nekültek kérdésében felmerült nem 
csak Magyarország, hanem sokan má-
sok a vasfüggöny mögül elmenekültek 
nyugatra egy jobb élet reményében. 
Ez a létszám összesen 61 volt.

A budapesti tartózkodásom alatt rá-

jöttem arra, hogy a politika és a sport 
kapcsolata nem egy könnyen bemutat-
ható és érthetôen jó és rossz, vagy 
ahogy népiesen mondják: fehér és fe-
kete. Például amikor meglátogattuk 
egy pár sportolóval a hirhedt az ÁVO 
Andrási út 60-as székházát vagy in-
kább börtönét, ahol az embereket kí-
nozták, akkor megértettem a magyar 
nép félelmét és szenvedését. De ami-
kor más sportolókkal beszélgettem a 
magyar sportról  azok elmondták, ha a 
sportoló nyíltan nem kritizálja a rend-
szert akkor a magyar kommunista 
kormány mindenben segíti és a lehetô-
ségeken belül mindent megad az él-
sportolóknak. 

Rákosi a híres vagy hírhedt vezér rá-
jött arra, hogy a sportolókat jobban 
szeretik mint ôt vagy a kormányt és a 
sportolókkal való barátkozás és azok 
szeretete talán rájuk is ragad. Ezért 
sokat foglalkoztam a magyar élspor-
tolókkal bemutatva az életüket a haj-
tóerôt ami ösztökéli ôket a jobb 
eredmények  elérésére. És még errôl a 
témáról csak annyit, hogy a sportolók 
viszonya 1956 után sok esetben a kor-
mány ellen fordult, de ennek ellenére 
a sportsiker miatt a kormány szemet-
hunyt a ’bûneik’ miatt.

A négy titkosszolgálat papírjainak az 
átkutatása a magyaroknál volt a leg-
könnyebb. Ehhez a kutatáshoz hozzá-
segített és nagy köszönet Zoltán Já-
nosnak aki mindenben segített, hogy 
a könyv egy maradandó és hiteles 
információ legyen az olvasónak. A 
legnehezebb szinte lehetetlen volt 
megkapni a CIA papírjait. Ott volt egy 
szerencsés kapcsolatom: Az amerikai 
’hidegháború’ irányítója és Eisenho-
wer tanácsadója  C.D Jackson meg-
tartott sok írást és személyi papírokat 
a melbournei olimpiáról ami kibôví-
tette az akkori idôk amerikai elgon-
dolásait. 

Végül pedig egy jólismert magyarral 
fejezem be ezt a interjút, akinek a 
neve Szepesi György, a rendszer ked-
vence és a leghíresebb sportriportere 
volt. Szigorúan ’pártvonalas’ és a for-
radalom elején a régi kormány ôt 
használta fel a forradalom ellen. De 
amikor mint riporter  kikerült az olim-
piára ott már megváltozott. Az ASIO 
hivatalos okmányából kiderült, hogy 
Szepesi disszidálni akart mert félt, 
hogy vagy a forradalmi vagy az új 
kommunista kormány le fogja tartóz-
tatni. Három hónapot töltött Sydney-
ben mint politikai menekült (?) és 
kávét szolgált ki a ’Caffee in Sydney’ 
kávéházban. Amikor megtudta, hogy 
visszavárják Magyarországra azonnal 
visszaköltözött és a kommunista kor-
mány szóvívôje lett. Még negyven 
évig szolgálta a rendszert.  Errôl idáig 
senki sem tudhatott mert az ASIO elô-
ször nekem adta ki a hivatalosan 
okmányt Szepesirôl.           

Hódy László
(A könyv kapható, a Dymocks, 

Reading, the Avenue és más ve-
zetô független könyvüzletben)

2012-es

évjáratú

tokaji

0449 792-603
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Paavo Nurmi, 2. 
Tömörkény István, 3. Befelé forduló, 
4. Kezet fog az elsôhegedûssel, 5. 
Párizsban, 6. Mátyás, 7. Botswana, 
Namíbia, és Dál-Afrika területén, 8. 
1999-ben, a Lazio színeiben Pavel Ned-
ved szerezte, mivel ekkor megszünt ez 
a kupasorozat, 9. A bárányhimlôt, 10. 
I. Lipót.

E heti kérdéseink:

1. Mit nevezünk nepotizmusnak?

2. Hány énekbôl áll Arany János 

Toldi c. mûve?

3. Milyen felfedezést köszönhet az 

emberiség dr. Vital Brasilnak?

4. Milyen tesztet készített a világon 

elôször Alfred Binnet?

5. Melyik isten testesült meg Ráma 

herceg alakjában a hindu mitológiában?

6. Melyik évben oszlott fel a KGST?

7. Melyik országban van a Rance 

folyami árapályerômû?

8. Ki az, aki minden Hitchcock- 

filmben szerepelt?

9. Melyik tudós vizsgálja a szervezet 

védekezô rendszerét?

10. Ki volt az ameerikai Egyesült 

államok külügyminisztere az Öbôl-

háború idején?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Vevôtájékoztató néhány terméken:
 Hajszárítón: Alvás közben ne 

használja!
--- Tiramisu dobozának alján: Ne 

fordítsa fel!
--- Pudingos dobozon: Melegítés után 

forró lesz.
--- Vasaló dobozán: Ne vasalja a ruhát 

saját testén!
--- Gyógyszer betegtájékoztatóján: 

Mellékhatás: hirtelen halál..
* * *

Disznóvágáson a gazda így szól a 
kancsal böllérhez:

--- Böllér uram, ha oda szúr, ahová 
néz, akkor én inkább helyet cserélnék 
ezzel a disznóval!

* * *
--- Tudod hány gyereke van a félbo-

londnak?
--- Fogalmam sincs.
--- Ötven!
--- Ötven? Ugyan miért?
--- Mert egy bolond százat csinál!

* * *

Egyperces tudományHarc az áltudományok 
ellen

Életének nyolcvannyolcadik évében, 
július 31-én elhunyt Beck Mihály 
akadémikus

Szôregen született, 1952-ben szerzett 
vegyész diplomát a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, kutatóként a komp-
lex vegyületek kémiájával foglalko-
zott. Tanszékvezetô professzor volt 
1968-tól 1990-ig Debrecenben, rektor-
helyettes, késôbb megbízott rektor a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 
Az MTA kémiai tudományok osztá-
lyának elnöke mintegy kétszázötven 
tudományos munkát és ismeretter-
jesztô írást publikált, huszonhárom 
saját szabadalmat jegyzett be.

Egész pályafutása alatt foglalkoztat-
ták Beck Mihályt a tudományetikai 
problémák, azon belül a tudomány és 
az áltudományok kapcsolata a való-
sággal, a szélhámossággal és az embe-
ri butasággal. A Tudomány --– áltudo-
mány címû munkája 1977-ben jelent 
meg az Akadémiai Kiadónál, 2010-ben 
Humor a tudományban címmel ké-
szült el az újabb könyve, mindkettô 
nagy sikert aratott az intelligens olva-
sók körében.

Már az elsô, szokatlan módon inkább 
a társadalomtudományi jelenségekkel 
foglalkozó munkája felhívta a figyel-
met arra, hogy a 20. század második 
felében csökkenni kezdett a tudomá-
nyos kutatás motiváltsága, a tudós 
szenvedélyébôl hétköznapi foglalko-
zássá degradálódott, a mennyiségi 
termelés egzisztenciális kényszerré 
vált. 

Akkoriban terjedt el az egyetemi 
versengésben a hírhedt „publish or 
perish” –-- közölj vagy pusztulj! --– 
szlogen, és az elômenetel céljából 
áradni kezdtek a felületes, mennyiségi 
dolgozatok. Elharapódzott a sok része-
redmény külön-külön történô közlése, 
nôtt az értéktelen, vagy éppenséggel 
hamis közlések száma. 

próféciákig sok mindenrôl szó esik 
benne. Talán az a legfôbb erénye, hogy 
bármikor könnyen kézbe vesszük, 
majd könnyû kézzel le is tesszük a 
könyvet, örülvén annak, hogy nem tar-
tozunk a hiszékenység és az ostobaság 
vámszedôinek népes táborához. 

Beck Mihály szabatos, tudományos 
definíciói mellé szorosan oda tartoznak 
a lazábban fogalmazó Ráth-Végh Ist-
ván (1870–1959) remek mûvelôdés-
történeti könyvei, amelyeket olvasva 
megnyugodhatunk a világ rendjében.

Ezért egyen áfonyát 
spárgával stresszes 

idôszakban
Azt már tudjuk, hogy egyes zöldségek 

és gyümölcsök szó szerint az egész-
ségünket szolgálják: a brokkoli a vér-
cukorszintre van pozitív hatással, míg 
a dió az agyi mûküdésre. Bizonyos 
élelmiszerek pedig stabilizálják a vér-
cukorszintet és a stresszre adott vá-
laszt, így segíthetnek a feszültség 
enyhítésében. Tehát, ha stresszel, ne 
fagylaltért szaladjon, hanem kapjon 
be egy marék áfonyát!

Az általunk választott ételek befolyá-
solják a stressz-szintet. A meQuilib-
rium szakemberei vizsgálták meg, 
melyek azok az élelmiszerek, amik 
növelik és melyek csökkentik a stresz-
szre adott választ. Ezek nemcsak az 
idegeket nyugtatják meg, hanem job-
ban is tudunk tôle koncentrálni és 
kiegyensúlyozottabbnak érezzük ma-
gunkat.

A stressz egyik legnagyobb kiváltó 
oka a magas vércukorszint. A túlzott 
koffeinfogyasztás szívdobogást, alvási 
nehézségeket okozhat, ami a stressz 
egyik forrása. A magas zsírtartalmú, 
magas cukortartalmú és feldolgozott 
élelmiszerekbôl álló táplálkozás, amit 
nyugati étrendnek is neveznek, egyre 
inkább összefüggésbe hozható a rossz 
egészségi állapotokkal.

Amikor épp egy stresszesebb idôszak 
köszönt be az életében, érdemes oda-
figyelni a táplálkozásra, és beiktatni 
néhány feszültségölô szuperételt.

A magnéziumhiány is okozhat szoron-
gást, ezért érdemes figyelni a termé-
szetes magnéziumban gazdag élelmi-
szerek fogyasztására, mint a spenót, 
hüvelyesek, diófélék, magvak, teljes 
kiôrlésû gabonafélék. Az olyan cink-
ben gazdag ételek is jótékony hatást 
gyakorolnak a stressz-szintre, mint az 
osztriga, a kesudió, a máj, a marhahús 
és a tojássárgája.
Stresszcsökkentô szuperételek
A spárga magas folsavtartalommal 

rendelkezik, ami segít a nyugalom 
megtartásában. A krémes avokádó szó 
szerint stresszmentesíti a testet, gátol-
ja a káros zsírok felszívódását, vala-
mint luteint, béta-karotint, E-vitamint 
és folsavat is tartalmaz. A reggeli 
szendvicsen, vékonyra szeletelve, egé-
szen különleges ízkavalkádban lehet 
részünk.

Az áfonyának van a legmagasabb 
antioxidánstartalma, de minden más 
bogyó is –- mint a szamóca, málna és a 
szeder –-- gazdag C-vitaminban, 
amelyrôl kimutatták, hogy segít a 
stressz elleni küzdelemben.

Utóbbit német kutatók tesztelték 120 
ember részvételével, akiknek egy 
kemény matematikai problémát kel-
lett megoldaniuk. Azoknál, akik C-
vitamint kaptak, alacsonyabb vérnyo-

--- Jean, bezárta a méheket a padlás-
ra?

--- Nem uram, de a létrát elvettem 
alóluk!

* * *
--- Jean, maga komornyik?
--- Igen, uram! --- feleli Jean.
--- Akkor veszek fel egy vidámnyikot 

is!
* * *

--- Ki az abszolút hülye?
--- ???
--- Aki az utolsó forintjaiból pénztár-

cát vásárol.
* * *

A nôs férfiak tovább élnek, de jobban 
várják a halált.

* * *
A nôs férfi nyugodtan megfeledkezhet 

a hibáiról; fölösleges két embernek 
észben tartania ugyanazt.

 * * *   
A nô a házasság elején azt reméli, 

hogy a férfi meg fog változni, de té-
ved.

 A férfi a házasság elején azt reméli, 
hogy a nô nem fog megváltozni, de 
téved.

* * *
Minden vitában a nôé az utolsó szó. 

Ha a férfi ezután bármit mond, az egy 
új vita kezdete.

* * *
 --- Tudod, haver, amikor vállalkozó 

lettem, csak a tudásomra és a józan 
eszemre támaszkodhattam.

--- Nem te vagy az egyetlen, aki 
nulláról indult..

* * *
Vettem egy házat az autópálya mel-

lett. Abszolút nem zavaró, ha meg-
szokod, hogy százharminccal kell ki-
állni a garázsból.. 

* * *
A legnehezebb dolog a világon tudni, 

hogyan kell valamit jól csinálni és szó 
nélkül végignézni, ahogy valaki rosz-
szul csinálja.

* * *
Nincs is gravitáció, csak a Föld szívat 

minket.
* * *

Találkozik az olasz és az ukrán 
maffiavezér. 

Kérdezi az olasz az ukránt:
 --- Van négyemeletes házad?
 --- Nincs!
 --- Akkor te nem is vagy igazi 

maffiózó!
 Ismét érdeklôdik az olasz:
 --- Van fekete limuzinod? --- Nincs! 
--- Akkor te nem is vagy igazi 

maffiózó!
 Újabb kérdés:
 --- És van ujjnyi vastag arany 

nyakláncod? --- Nincs!
 --- Akkor te nem is vagy igazi 

maffiózó!
 Erre nagyon mérges lesz az ukrán. 

Hazamegy, kiadja a parancsokat:
 --- A hat emeletbôl kettôt lerob-

bantani, a helikoptereket eladni, a ku-
tyáról meg vegyétek le a láncot, mától 
én fogom hordani! 

***
Az orvos fia is orvos akar lenni. 

Tanácsot kér az apjától, milyen szakot 
válasszon.

 - Menj bôrgyógyásznak! 
Elôször is: a bôrgyógyászt sosem 

hívják beteghez éjszaka. 
Másodszor: bôrbetegségben nem hal 

meg senki. 
Harmadszor: ki sem gyógyul belôle!    

***

Sok kutató nem rendelkezett ele-
gendô tárgyismerettel, ami hamar 
kiderült a közlemények olvasásakor. 
Például: köztudott, hogy a kémiai vas-
csoport elemei nem képeznek amalgá-
mot a higannyal, egy megjelent közle-
mény szerzôje mégis nikkelamalgám 
-elektródos mérésekrôl és azok érté-
kelésérôl írt dolgozatot. Az ilyen --– a 
maga módján szórakoztató –-- eset 
Jaroslav Hasek örökbecsû Dekame-
ronjában is megtörtént, amikor a 
bírósági hites szakértô összekeverte a 
petróleumot a rozsliszttel. 

A tudatos csalás nagyon ritka --– 
nyugtatja meg az olvasót Beck pro-
fesszor a könyvében --–, mert a tudó-
sok túlnyomó többsége a valóságos 
világ megismerésének szenteli min-
den erejét, a kisebbségi próbálkozók 
pedig idejekorán megbuknak és kínos 
helyzetbe kerülnek. 

Az elsô, világszerte ismertté vált 
„Piltdowni lelet”-tel kezdi a szerzô a 
szélhámos, áltudományos esetek be-
mutatását. Két amatôr kutató 1912 
ádventjén bejelentette, hogy a dél-
angliai ásatásuk során megtalálták az 
emberré válás folyamatának kulcsát: 
egy jókora darab koponyacsontot, egy 
szemfogat és egy alsó állkapocs leletét 
az 500 ezer évesnek (!) becsült geoló-
giai terepen. Acsalásnak messzire 
nyúlt az árnyéka, 1953-ban kimutatták, 
hogy a maradványok régiségét legfel-
jebb ezer években lehet mérni, és a 
recens –-- új keletû –-- majom fejcsont-
jának darabjai. 

Az efféle próbálkozásokat hívják ko-
holmánynak, ami a mások kárára vagy 
ámítására kigondolt hazug hír. Ezen a 
nyomon haladva több érdekes, 20. 
századi esetet is felsorol Beck Mihály. 
A másik kategória az öncsalás a tudat-
lanság/tanulatlanság terepén. „Míg a 
csalás rendkívül ritka, addig az öncsa-
lás igen gyakori a tudományos kuta-
tásban” –-- jegyzi meg könyvében a 
professzor --–, „az pedig teljesen 
általános tapasztalat, hogy az ilyenkor 
meginduló vitában a ’felfedezô’ maka-
csul ragaszkodik az álláspontjához. 
Csak akkor hajlandó megváltoztatni, 
ha vitathatatlan tények garmadája áll 
szemben a saját eredményeivel. Sokan 
még akkor sem”. 

Az elôzô századfordulón annyira nép-
szerû „technikai megoldás” volt a 
viharágyúzás, hogy a tudós akadémi-
kus Konkoly-Thege Miklós (csillagász 
és fizikus) ironikus hangvételû írással 
tette nevetség tárgyává az idôjárási 
veszedelmek harangozással, kolom-
polással, ágyúzással történô elhárítá-
sát. Az akkori, tudományos meteoro-
lógia nem is foglalkozott vele, de még 
a 20. század végén is hittek benne a 
tanulatlan szôlôs- és gyümölcsösgaz-
dák. 

Csak a könyv tartalomjegyzékét idéz-
ve: az alkímia, a nem létezô elemek, a 
különféle zavaró sugarak, mágneses 
eszközök és elektromos káprázatok, a 
varázsvesszôk, valamint a Földünk 
hívatlan vendégeivel való fantáziálás 
volt a tárgya a minap elhunyt tudós 
elsô – több kiadást megélt – könyvének. 
Aztán 2004-ben meglepte olvasóit a 
Tudomány –-- Egyetem sorozatbeli 
újabb munkájával. A korábbi köny-
vével összehasonlítva sokkal gazda-
gabb, bôvebb és korszerûbb tárlata 
nyílt ki a 185 oldalas könyvnek. Para-
jelenségek és paratudományok a cí-
me, a távolbalátási kísérletektôl a 
varázsvesszôs vízkutatáson át a bibliai 

mást és alacsonyabb kortizolszintent 
mutattak ki.

A Pennsylvania Egyetem vizsgálata 
alapján kiderült, hogy a kamillatea je-
lentôsen csökkenti a szorongás tüne-
teit, sôt még a nyugodt alvást is elô-
segíti. A fokhagyma és az étcsokoládé 
szintén antioxidánsban gazdag; ezek 
semlegesítik a szabad gyököket, ame-
lyek károsítják a sejteket, betegsége-
ket okoznak, és elôsegítik az örege-
dést.

A fokhagyma vegyületi közül az al-
licin az, amely összefüggésben áll a 
szívbetegség, a rák és a közönséges 
megfázás leküzdésével.

A Psychopharmacology folyóiratában 
megjelent kis tanulmány szerint az 
aszkorbinsav, azaz a C-vitamin csök-
kentheti a stresszhormon szintjét. A 
vizsgálat során 60 egészséges fiatal 
felnôtt 14 napon keresztül C-vitamint 
kapott, míg másik 60 csak placebót. 
Ezután a kutatók mérték a személyek 
vérnyomását és kortizolszintjét. Kide-
rült, hogy akik C-vitamint kaptak, 
azoknak alacsonyabb volt a vérnyomá-
suk, és kevesebb pszichés stresszt 
tapasztaltak.

Mi az alábbi recepttel járulunk hozzá, 
hogy stresszmentesebb legyen az éle-
te.

Sajttal és paradicsommal töltött, 
grillezett avokádó

Hozzávalók (2 fôre):
 • 2 érett, friss avokádó, kettévágva 

és hámozva
 • 2 evôkanál friss lime vagy citrom 

leve
 • olívaolaj 
 • tengeri só ízlés szerint
  • friss ôrölt bors
 • 1/2 csésze friss apróra vágott 

paradicsom
 • mozzarella vagy feta sajt
 • friss, kockára vágott bazsalikom 

vagy koriander
  • 1 gerezd összezúzott fokhagyma
Elkészítés:
Vágjuk félbe az avokádót és távolít-

suk el a magot egy kanállal. Öntsük rá 
a lime vagy citrom levét, majd a né-
hány csepp fokhagymával elkevert 
olívaolajat. Helyezzük a grillre, a forró 
szén fölé körülbelül 2-3 percig. Sózzuk 
és borsozzuk ízlés szerint. Keverjük 
össze a paradicsomot a sajttal és a ba-
zsalikommal vagy korianderrel, majd 
töltsük meg a megsült avokádókat.

Ha éhes volt, biztosan segített a fenti 
recept, hiszen már csak az evés önma-
gában is csökkenti a stresszt.



05:25 Balatoni nyár 
08:40 Német nyelvû hírek 
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Kínai nyelvû hírek
09:10 Metodista magazin
09:40 Az utódok remény-

sége
10:10 Ridikül Kis szobából 

nagy színpadra
11:05 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Családunk szégyene 
(1942)  Magyarfilmvígjáték   
Szereplôk: Goll Bea (Éva), 

Goll Bea (Lili), Turay Ida 
(Csöpi), Vaszary Piri (Klári 
néni), Benkô Gyula (A fia), 
Hajmássy Miklós (Csöpi vô-
legénye), Mály Gerô (Szôts), 
Halmay Tibor (Merész), 
Goll Bea (Éva/Lili)
Klári néni, aki Mexikóban 

éli világát 100 dollárral - 
gyermekenként - támogatja 
egykori szerelmét, aki sze-
gény egyedül neveli gyer-
mekét, mivel megözvegyült. 
A csalafinta Szôts, hogy 
több pénzt csikarjon ki be-
lôle, egy helyett két gyere-
ket hazudik. Éva mellé egy 
Lilit is.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk 
13:45 Ízôrzôk (2016)
Maglód a Budapest kapu-

jában fekvô, bájos, élhetô 
kisvárosba csalogatunk 
mindenkit.  Csicseriborsó 
leves, Pecsenyka töltött 
krumplival, Csirketorta 
rizzsel, Keksz szalámi, Sült 
tarja lángoson tavaszi 
salátával, Zserbó golyó.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:15 Roma Magazin
15:45 Domovina 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) 
Észak- és Dél- Dalmácia
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Úton a haza 
felé...  a Vereckei hágóról...
17:20 Család-barát

 19:00 Magyar rock (2010) 
20:00 Hogy volt?! (2016)
A pesti Broadway története 

a 19. század végén kezdô-
dött, igaz akkoriban még 
inkább Pesti Montmartre- 
ként emlegették.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó - 21:25 
21:35 HACKTION ÚJRa-

TÖLTVE Rózsák és fegy-
verek Az európai hírû ma-
gyar borásszal saját pincé-
jében, hat lövéssel végez az 
ismeretlen elkövetô. A mo-
tiváció ismeretlen, a csapat 
pedig elsô körben féltékeny-
ségre gyanakszik. A szálak 
azonban sokkal mélyebbre 
vezetnek...
22:30 Ridikül 
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)
20. epizód - Csigaminta és 

stukkóözön  barokképítészet 
az osztrák Duna mentén
00:50 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:25 Családunk szégyene 
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
04:05 Hogy volt?! (2016)
A pesti Broadway
  05:00 Híradó 
  05:15 Angol nyelvû hírek

2017. augusztus 24. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Augusztus 28. hétfô Augusztus 29. kedd Augusztus 30.  szerda

Augusztus 31.  csütörtök

Szeptember 1. péntek Szeptember 2.  szombat Szeptember 3.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Térkép
06:25 Család és otthon 
06:50 Magyar gazda 
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Evangélikus riportok 
09:20 Református riportok
09:45 Reformáció hétrôl 

hétre
09:55 Nagyok
A gyerekkori pillanatok
10:30 Ridikül
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 A kormányzó (1968)
Szereplôk: Balázsovits La-

jos, Békés Rita, Csók István, 
Dávid Kiss Ferenc, Dégi 
István, Greguss Zoltán, Gyen-
ge Árpád, Huszti Péter, 
Láng József, Ôze Lajos, 
Páger Antal,  A cári Orosz-
ország egyik kormányzója a 
sztrájkoló munkások közé 
lövet. Sokan meghalnak, 
akiket kötelességtudóan 
szemléz a kormányzó. Ettôl 
a pillanattól érzi, hogy vé-
tett a nép ellen s várja, hogy 
ôt is megölik. Hiába minden 
óvintézkedés a rendôrfônök 
részérôl, a kormányzó nem 
kerülheti el sorsát
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás 
13:40 Hazajáró 
Karancsvidék
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:30 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi  

16:00 Útravaló 
16:20 1100  év Európa 

közepén (1999) Isztria 
16:50 Magyarország törté-

nete (2009)A honfoglalásA 
Magyarország története c. 
sorozat második adásában 
„hont foglalunk”. Ezúttal is 
sok ismert legenda után 
nyomozunk: mi a valóság-
tartalma az „egy marék 
földért, egy kulacs vízért és 
egy tépés fûért” vett 
országnak?
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2010) 
20:00 Budavári Palotakon-

cert 2015-bensemmarad el!  
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE Szemrebbenés 
nélkül A feltörekvô modell 
lányt holtan találják hotel-
szobájában, a szálak pedig 
az ôt alkalmazó ügynök-
séghez vezetnek. 
22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
Kenyeret és cirkuszt! 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta
02:25 A kormányzó (1968)
 nem kerülheti el sorsát
03:40 P’amende  „Rendben 

vagyok”... / Oldtimerek 
doktora
04:05 Budavári Palotakon-

cert (2015)
 05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk 
06:50 Útravaló
07:05 Ybl 200 Károlyi 

György palota-bérháza
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Útmutató
09:15 Kereszt-Tények 
09:25 Így szól az Úr! 
09:35 Reformáció hétrôl  

09:50 Nagyok
Sára Sándor 2
10:20 Ridikül
11:15 Angol nyelvû hírek 

 11:35 A nagy ékszerész 
(1978)  Magyar tévéfilm
Esztergályos Cecília Dar-

vas Iván (Gyáros), Páger 
Antal (öreg betörô) Az 
elôkelô, de szorult anyagi 
helyzetben lévô gyáros 
tetten ér két be-törôt. A 
fiatalabbikról ha-marosan 
kiderül, hogy dús-gazdag 
ember, aki már csak úri 
passzióból rabol újabb 
milliókat.  Karinthy Frigyes 
írásából unokája,  Márton 
rendezett tévéjátékot.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kék bolygó 
13:40 Opera Café

 14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó  ezúttal a Ba-

laton partjáról jelentkezik, 
adásunkban többször is ellá-
togatunk a festôi szépségû  
16:00 1100 év Európa 
közepén (1999)
Szlovénia, Fiume, Abbázia
16:30 Magyarország törté-

nete (2009)István királysá-
ga Ezúttal is számtalan 
kérdést teszünk fel a mûsor-
ban, amelyek többségére 
válaszolunk is. 
17:00 Nemzeti Tanévnyitó   

18:05 Család-barát
 19:40 „Lehettem volna...”-
Psota Irén arcai (2004)
 20:00 Szenes Iván írta 
Andreával (2016)
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
Az áthelyezésBordás Attila 

kommandós ôrnagyot egy 
balul sikerült túszszabadí-
tási-akciót követôen ala-
csonyabb beosztásba helye-
zik; ôrsparancsnok lesz
22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:20 A nagy ékszerész 

(1978)  Magyar tévéfilm
03:40 Nyitott stúdió (1995) 
Túloldalon - Huzella Péter
04:05 Szenes Iván írta 

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

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:25 Iskolapad 
06:50 Élô egyház 
07:15 Kívánságkosár - 

válogatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Katolikus krónika
09:15 Isten kezében
09:50 NagyokTörôcsikMari
Ugron Zsolna író   Törôcsik 

Marival beszélget. 
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek 

 11:35 A csodálatos vargáné 
(1968)  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Domján Edit 

(Vargáné), Koltai János 
(Varga), Békés Itala (Piros 
szomszédasszony), Bogdán 
László (Kisfiú), Egri István 
(Bíró), Lôte Attila (Kalapos 
legény), A tûzrôl pattant 
menyecske fogadja, sôt 
bíztatja a fiatalembereket 
az udvarlásra. A falu szájára 
veszi az asszonyt, ezért a 
varga világgá megy. Az 
asszony tisztességesen él 
tovább, de bánkódik férje 
után, míg a varga vándorko-
médiásnak öltözve megér-
kezik, s egy kis idô után 
felfedi magát. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem 
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Esély 
15:10 P’amende 
15:45 Öt kontinens 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999)
Nezsideri járás
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) A magyar 
szentek évszázada
 17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Évszakok (2002)

Északok Balázs Fecóval 
 21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007) 

 Éjszakák és nappalok
Magyar tévéfilmsorozat
Bordás tovább ôrlôdik 

válni készülô felesége és 
gyermeket váró szeretôje 
között, helyzetét a pozíció-
jára féltékeny Móricz fô-
hadnagy állandó áskálódása 
is nehezíti. 
22:30 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
24. epizód - Mesék birodal-

mában - Pozsony Soroza-
tunkban ezúttal az egyik 
legrégebbi szláv nép fôvá-
rosába, a Duna bal és jobb 
partján fekvô Pozsonyba 
látogatunk el.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

01:35 Szenes Iván írta
02:25 A csodálatos vargáné 

(1968) Magyar tévéjáték
03:45 Világörökség Portu-

gáliában (2008) 
A Belém-torony
 04:05 Évszakok (2002)

Évszakok Balázs Fecóval 
X/1.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28 
06:15 Itthon vagy! 
06:45 Életkor 
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Nagypeterdi lakodalom
09:35 Nagyok Törôcsik 

Mari 2 Szeretni - ami sze-
rinte a legfontosabb az élet-
ben. És legnagyobb szerep-
rôl, az ô nagy életérôl.
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:35 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek 

 11:20 Köszönöm, hogy 
elgázolt (1935) Magyar 
filmvígjáték  Szereplôk: Já-
vor Pál (Dr.Balázs Sándor), 
Kabos Gyula (Ferenc, az 
inasa), Páger Antal (Aszta-
los Péter), Turay Ida (Ga-
lambos Panni), Gózon Gyula 
(Az édesapja), Erdélyi Mici 
(Terka),  Salamon Béla (A 
detektív)Dr. Balázs Sándor 
beül a kocsijába és vidékre 
indul. A folyó mellett halad-
va megkívánja a vizet, és 
megmártózik a hûvös ha-
bokban, miközben egy állás-
nélküli bárénekes „kölcsön-
veszi” a kocsiját. 
 12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hangvilla  Megyi-

morecz Ildikót hívtunk a 
mai mûsorba
13:50 Férfi kosárlabda 

Európa Bajnokság csoport-
mérkôzés Magyarország - 
Montenegró
16:20 Hogy volt?! (2016) 
A pesti Broadway
17:20 Család-barát 
18:50 Térkép 
19:25 Ízôrzôk (2016) 
Nemesnádudvar
 20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)1. Házasági évforduló,  
Véletlenül kiderül, hogy 
Fiftinek és Anikónak házas-
sági évfordulója van. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 

  21:35 A Bagi Nacsa Show - 
Best of 
22:35 Tóth János Egész-

ségnap Magyar sitcom
 23:05 Opera Café

  23:35 Evangélium
  00:05 Új idôk, új dalai
  00:35 V i l á g ö r ö k s é g 
Portugáliában (2008)Tomar
  00:55 Himnusz
 01:00 Híradó 
 01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Gasztroangyal Ven-
dégségben Kalla Kálmánnál
02:30A veréb is madár  

1968)  Magyarfilmvígjáték  
 04:05 Mindenbôl egy 

van (2012)  1.Házasági 
évforduló, 2. Vízhiány
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Térkép 
05:55 Minden tudás
06:20 Profit7 
06:45 Kárpát expressz
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:35 Életmûvész (2013)
Nagy Ervin 
09:30 Nagyok
Magyar Zoltán
10:05 Noé barátai 
10:35 Térkép 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 A papucshôs (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk:  Vaszary Piri , 

Kabos Gyula, Bilicsi Tiva-
dar Kit válasszon egy sze-
gény eladósorba került le-
ányzó, ha már szerencsét-
lensége úgy hozta, hogy 
egyszerre két kérôje is 
akadt? Szíve szerint a jóké-
pû Balogh Miklóst válasz-
taná, jóllehet mindenki tud-
ja róla, hogy enyhén szólva 
könnyelmû.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó - 13:00 
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl  

13:55 Peru, Chile Hála és 
szégyen Pizzaro árnyékában
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:55 A felszín alatt
Belga dokumentumfilm
A film azt a történetet 

meséli el, ami Románia 
kellôs közepén, egy erdélyi 
víztározó alatt fekszik. 
16:30 Ybl 200 Operaház
16:40 M5 Lexikon - Kodály
Kodály koncepció
16:50 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Bozsik Yvette
20:00 Gasztroangyal
Vendég Kalla Kálmánnál
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Az utolsó óráig - 

Egyházi személyeket ért 
atrocitások 1944/45-ben a 
Délvidéken (2013)
Magyar dokumentumfilm  
 22:35 Hogy volt?! Abigéltól 

Ámbár tanár úrig
23:30 Hangvilla

 Szimfóniák bolygója.
00:00 Tôkéczki és Taka-ró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember

  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 On TheSpot9 hónap 
alatt a Föld körül Négy baba
02:25 Dankó Pista(1940)

Magyar életrajzi film  (ff.)  
Szereplôk: Jávor Pál,
Vasszary Piroska  
03:55A papucshôs(1938)

Magyar filmvígjáték  (ff.)
 05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Nagyok 
06:25 Esély 
06:50 Kék bolygó 
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék 
09:55 Nagyok Sára Sándor
10:30 Ridikül 
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 A fürdôigazgató 

(1978) Magyar tévéjáték  A 
vidéki városka büszkesége 
a nyereséges fürdôkom-
binát. Pap Gedeon a szár-
nyaló fantáziájú, a fegyel-
met megszegô igazgató si-
kereit környezetében is 
megirigylik, s névtelen le-
velekkel ostromolják a ma-
gas vezetôket,  a fôkönyvelô, 
a kávéfôzô, Buzsák bácsi 
mind mellette vannak. 
Megérkezik a nagyhatalmú 
központ ellenôre Bódis Ire, 
akit Pap Gedeon és köre 
apró figyelmességekkel 
kíván megnyerni.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda 
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
Történetek a harciasságról
14:50 Kárpát expressz
15:15 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi  

15:45 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi   

16:20 Zebra 
16:40 1100  év Európa köze-

pén (1999) A Hegyvidék és 
Szlavónia
17:10 Magyarország törté-

nete (2009) Államalapítás
A sorozat harmadik részé-

ben felkeressük István ki-
rály, „Vajk” születésének a 
helyszínét; Gizella királyné   
17:40 Család-barát
19:20 Dob+basszus

 Régi nagy öregek és a ma 
fiatal lemezlovasai mesél-
nek munkájukról. 
19:50 Legenda (2013)

  Horváth Charlie
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE Túlcukrozva
Miután az ismert mester-

cukrászt holtan találják sa-
ját szalonjában, a nyomozás 
elôbb az örökösökhöz, majd 
a konkurenciához vezet. 
Amikor azonban kiderül, 
hogy az áldozat egy külön-
leges recepten dolgozott, a 
nyomozás új fordulatot 
vesz...
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:05 MindenkAkadémiája 
00:35 Duna anzix (2011)
 Porta Hungarica
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A fürdôigazgató 

(1978 Magyar tévéjáték 
03:35 Világörökség Portu-

gáliában (2008) Évora
 03:55 Legenda (2013)

  Horváth Charlie
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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

2012-es évjáratú
félédes, kiváló minôségû 
tokaji bor nagyker áron 

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô és importáló

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 

28 db DVD Hunnia Magyar film- 

klub produkciók, sok zenés és nosztal-

gia, a régi nagyokkal Kabos, Latabár, 

Szelecky, Jávor, stb. $2OO.00, (nem 
darabonként). Tel. esti órákban Syd-

ney 9663-3074.

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

MAGYAR ÉTTEREMBE felszol-

gálót keresünk, európai gyakorlattal, 

hosszútávra, Sydney keleti 

városrészében.  Érdeklôdôk hívják 

Palit a 0405 129-602  telefonszámon.

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.


