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MAGYAR
1. Bécs2. Helsinki3. Hamburg4. Zürich=5. Amszterdam=5. Genf=7. Koppen-

hága=7. Frankfurt9. Berlin10. München11. Oslo12. Stockholm13. Luxem-
bourg14. Brüsszel15. Lyon16. Barcelona=17. Düsseldorf=17. Párizs19. Buda-
pest20. Reykjavík...

28. Prága29. Pozsony30. Varsó
Más lista, más eredmény
Egy másik elemzôcég, a Mercer néhány hónapja jött ki hasonló listájával, 

amely 231 várost rangsorol. Azt Bécs vezette, immár nyolcadik éve egy huzam-
ban. Budapest azon a listán a 78. helyen végzett, megelôzte ôt Prága és Ljubljana 
is.

Kövér László: 
még nem nyertünk

Szent Istváni állam politikai vezetésének teljesítménye a mai szellemi 
elit számára is fontos viszonyítási pont –-- hangsúlyozta Kövér László a 
Magyar Idôk holnapi számában olvasható ünnepi interjúban.

Az Országgyûlés elnöke kontinensünk jövôje kapcsán kétségesnek nevezte 
az Európai Unió hosszú távú fennmaradását. Ugyanakkor kifejtette: Ma-
gyarország abban érdekelt, hogy az unió megreformált, erôs nemzetállamokra 
épülô közösségként tovább éljen.

Kövér László úgy véli, az európai demokratikus elitek jelentôs része annak a 
globális háttérhatalomnak az ügynöke, amelynek a most zajló folyamat az 
érdeke. Szerinte ebbe a körbe tartozik Soros György is, akit a jövô évi magyar 
parlamenti választásokkal összefüggésben az ellenzék egyik meghatározó sze-
replôjének nevezett. Az amerikai spekulánst tekinti a nagyobb ellenfélnek, de 
–-- mint fogalmazott –-- „a régi harcostársat”, Simicska Lajost sem akarja lebe-
csülni.

A házelnök kitért arra is, hogy a józan ész alapján elképzelhetetlen, hogy ne 
a Fidesz- KDNP nyerjen 2018 tavaszán, de a közvélemény-kutatások nem 
téveszthetik meg a kormányzó pártok táborát.

A választást még nem nyerték meg.

Vona a külhoni magyarokat is 
elárulta

A Fidesz szerint Vona Gábor, a Jobbik elnöke „ismét színjátékot játszik”, 
miközben a hatalomért és a pénzért már elárulta a külhoni magyarokat és a 
Jobbik korábbi nemzetpolitikáját is.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott 
közleményében arra reagált, hogy Vona Gábor sajtótájékoztatóján közölte, a 
Jobbik támogatja a Kárpát-medencei magyar közösségek autonómiatörekvé-
seit.

Azt mondta, el kell ismerni, hogy a mostani kormány nemzetpolitikájában 
történtek elôrelépések a szocialista-szabad demokrata kormányhoz képest –-
ilyen a kettôs állampolgárság ----, ugyanakkor kifogásolta, hogy érdemi áttörés 
nem történt az elvándorlás, az asszimiláció, a közösségi jogok érvényesülése 
területén.

Budapest ismét feljebb lépett 
a legélhetôbb városok listáján

A magyar fôváros idén is jól szerepelt a brit Economist Intelligence Unit 
rangsorában, amelyet továbbra is a Melbourne-Bécs-Vancouver trió vezet.

Immáron hetedik egymást követô évben az ausztráliai Melbourne lett a világ 
legélhetôbb városa az Economist Intelligence Unit (EIU) rangsorában. A brit 
elemzô listáján továbbra is Bécs a második és Vancouver a harmadik, lejj-
ebb azonban több változás is történt.

Így számolják
Az EIU a stabilitás, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és környezet, 

valamint az infrastruktúra szempontjából pontozza a városokat, majd ezeket az 
értékeléseket foglalja különbözô súlyozásokkal egy nullától százig terjedô át-
fogó minôségi indexbe. A zéró osztályzat “elviselhetetlen”, a 100-as “ideális” 
életkörülményeket jelöl.

Manchester és Stockholm helyezése például esett a legutóbbi terrortá-
madások miatt. Amszterdam viszont feljebb került a rangsorban, mert anny-
ira stabilan csökkent a bûnözés, hogy börtönöket kell bezárni. A tavalyi 50. hely-
rôl a 37.-ra ugrott fel Izland fôvárosa, Reykjavík, ami növekvô látogatószámnak 
és a belváros fejlesztésének köszönhetô.

A világ legélhetôbb városai
1. Melbourne2. Bécs3. Vancouver4. Toronto=5. Calgary=5. Adelaide7. Perth8. 

Auckland9. Helsinki10. Hamburg
A világ legkevésbé élhetô városai
1. Damaszkusz2. Lagos3. Tripoli4. Dhaka5. Port Moresby=6. Algír=6. Karac-

si8. Harare9. Douala10. Kijev
Budapest azon 12 város között szerepel, amelyek tavalyhoz képest ja-

vítani tudtak a pontszámukon.
A 140 vizsgált város közül magyar fôváros idén 36. lett a tavalyi 42. és a két 

évvel ezelôtti 45. hely után,
Európán belül pedig a 19. a tavaly elért 22. után – közölte az Origo kérdésére 

az EIU kommunikációjával megbízott Grayling munkatársa, Deepali Sch-
neider. Ezzel Budapest – tavalyhoz hasonlóan – a rendszerváltó országok 
fôvárosai közül a legjobb eredményt érte el.

A legélhetôbb európai városok

Kapufa
Hogyan szólítsam? A szerencse an-

gyalának vagy a végzet Luciferének? 
Attól függ, honnan nézzük. Merthogy 

egyik esetben a mennyországot nyitja 

meg, a másik esetben azonban egye-

nesen a pokolba visz. Egy bekeretezett 

játéktér a vízben (a földön), amelyet a 

magyar nyelv kapufának nevez. A szót 

elôször a Herkules Testgyakorlási 

Közlöny írta le 1884-ben, hogy sokkal 

késôbb Zelk Zoltán, a költô is megé-

nekelje emigyen: „…ó, hányszor múlt 
a kapufán, egy/arasznyin csak, a gyô-
zelem…”

Átvitt értelemben egész életünk 

szimbóluma lehet ez a speciális négy-

szög, amely kihívóan áll elôttünk, és 

várja, hogy célba vegyük, hogy „ka-

pura lôjünk”. S kikacag, ha a kapufán 

csattan a labda, s mi balszerencsét 

emlegetünk. Mondják, a bajoknak két 

változata van: saját balszerencsénk és 

mások szerencséje. Tagadhatatlan az 

is, hogy a szerencsét a felkészülés és 

az alkalom keresztútjaként emlegetik. 

S a keresztúton sorsunk elkerülhetet-

len kísérôjét „kapufának” kereszteltük. 

Ha tetszik, ô a szörnyeteg, Fortuna el-

lenfele, aki sosem kacsint vele össze.

Ha szemben állsz vele, ágaskodik, 

kinyújtott nyelve parázzsal teli, hiszi, 

hogy túljárt az eszeden. Ne hagyd, 

hogy kinevessen! Az álmaidat, a vá-

gyaidat akarja tönkretenni –-- egy 

kapufa. Ezért hát nôjenek szárnyaid, 

verekedj, tombolj, akarj, és lôdd rá a 

labdát keményen, kérlelhetetlenül!

Mert itt kell belôni a labdát, nem a 

másvilágon! Grosics Gyula, az 

Aranycsapat kapusa Az évszázad mér-

kôzésén, a Wembley szentélyében, 

túláradó örömében, magasra felugor-

va, fejjel rohant a felsô kapufának, 

menny és pokol, magasság és mélység 

ellentétét idézve. 

Max Planck, a kvantummechanika 

atyja vendégeket fogadott. Az egyik 

pillanatban valamelyik meghívott fel-

kiáltott:

–-- Hisz lópatkó van a dolgozószoba 
ajtaja fölött! –-- Majd a házigazdához 

fordulva így folytatta:

–-- Ön hisz a babonában, hogy a ló-
patkó szerencsét hoz?

–-- Nem –-- válaszolta a tudós –--, de 

azt mondják, szerencsét hoz annak is, 

aki nem hisz benne. Ne higgyünk a 

lópatkóban. Ne féljünk a magától el-

csattant pohárban, a 13-as számban, a 

páncélozott fácánkakasban, egyszóval 

a babonában, de igenis higgyünk ön-

magunkban, a szándék állhatatosságá-

ban, az alapos felkészülésben, nem 

mellesleg a bátorságban. 

Ne féljünk attól sem, hogy a kapufán 

csattan majd a labda, éppen ezért te-

gyük azt, amit Illyés írt a jól mûködô 

tanyai kályhához. „Karomba! Hô-ha! 

Megbocsáss, hogy/nem ölelhetlek át”.

S ha így közelítünk a kapufához, nem 

múlik egy arasznyin sem a gyôzelem.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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A Fidesz erre reagálva megjegyezte, hogy a kettôs állampolgárságról szóló 
törvényt –-- Gyurcsány Ferenc DK-elnökkel és Botka László szocialista kor-
mányfôjelölttel együtt –-- Vona Gábor sem szavazta meg. Ezen felül pedig 
„velük együtt nemzetárulást követett el”, amikor nem szavazta meg a migrán-
sok betelepítésének elutasításáról szóló alkotmánymódosítást sem –-- hang-
súlyozták.

A Jobbik „ma már rendszeresen összeborul azokkal, akik a külhoni mag-
yarok ellen gyûlöletkampányt folytattak és a párt ma már nem a magyar érde-
keket, csak egy milliárdos érdekeit védi, aki kilóra felvásárolta a pártot” –-- ér-
tékelt a nagyobbik kormánypárt, hozzátéve: a „Jobbik politikusai ma már odáig 
mennek, hogy a külhoni magyarokat gyalázzák”.

Megalakult a Határon Túli Magyar 
Zenészek Szimfonikus Zenekara

Megalakult a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara, amely-
nek debütáló fellépése augusztus 21-én volt a Pesti Vigadóban.

A belépôdíjmentes hangversenyen Kodály Zoltán Marosszéki táncok és 
Páva-variációk címû zenekari darabjai, valamint Psalmus Hungaricus címû, 
tenorszólóra, vegyeskarra és zenekarra írt mûve szólalt meg Medveczky 
Ádám Kossuth-díjas karmester, az MMA rendes tagja vezényletével, Kiss B. 
Atilla operaénekes, az MMA rendes tagja és a Magyar Rádió Énekkara köz-
remûködésével.

A határon túli zenészek zenekara augusztus 25-én a Pécsi Bazilikában lép fel, 
ahol Joseph Haydn Teremtés címû oratóriumát a Vashegyi György vezette 
Purcell Kórussal közösen szólaltatják meg.

A két hangversenybôl álló projektre összeállt zenekar tagjai többségében az 
Erdélyben mûködô zenekarokból érkeznek, úgymint a Kolozsvári Filharmónia 
Zenekarából, a Kolozsvári Magyar Opera Zenekarából, a Kolozsvári Román 
Opera Zenekarából, a Marosvásárhelyi Filharmónia Zenekarából, a Nagyváradi 
Filharmónia Zenekarából, a Szatmári Filharmónia Zenekarából, a Csíki Kama-
razenekarból, valamint az újvidéki Kotor Art Fesztiválzenekarból. A meghívott 
mûvészek közül többen Nyugat-Európában is komoly karriert futottak be, vala-
mint olyan világhírû kamaraegyüttes tagjai, mint a Tiberius Kvartett.

A zenekar Vashegyi György karmester, a Magyar Mûvészeti Akadémia ren-
des tagjának ötlete alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „egységbe szervezze 
a Trianon által elszakított nemzetrészek szimfonikus és kamarazenekarainak 
kiemelkedô képességû magyar zenészeit. A kezdeményezés megvalósítása ha-
talmas erkölcsi támogatást nyújthat a legkiválóbb határon túli magyar zenésze-
knek, valamint –-- magában hordozva a magyarság összetartozásának érzését – 
erôsítheti az itthoni és külhoni magyarok között kialakult kapcsolatok ápolását 
is.

Mindezen túl a zenekar szimbolikája felhívhatja a figyelmet a határon túli 
magyar muzsikusok elismertségének és megbecsülésének szükségességére” --
-– közölte a Magyar Mûvészeti Akadémia szerdán az MTI-vel.

500 hangon szóló Biblia jelent 
meg Szegeden

A magyar nyelv dialektusait is bemutató hangos Biblia jelent meg Szegeden. 
A Kárpát-medence különbözô tájegységeirôl összesen 500 önkéntes vett részt a 
felvételben.

Benyik György Szegeden tartott sajtótájékoztatót a hangos Biblia bemu-
tatóján. Ô az a teológus, aki korábban a szegedi kézírásos Biblia másolását is 
kezdeményezte. Csütörtökön elmondta, hogy sokféle hangzó Biblia van, de ez az 
egyetlen, amely dokumentálja a mai magyar nyelvhasználat sokszínûségét.

Az 500 önkléntes közül mindenki egy-egy háromperces részt olvasott fel a 
Biblia újszövetségi részébôl Szegeden, Szatymazon, Nyíregyházán, Na-
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gykanizsán, Csíksomlyón, Csíkszeredán, Gyulafehérváron, Kolozsváron, 
Szabadkán, Pozsonyban és Komáromban. A teológus egyébként bejelen-
tette a kezdeményezés folytatását. 2020-ra szeretnék elkészíteni a szétszórtan 
élô magyarok hangzó Bibliáját. A szentírás ószövetségi részét öt kontinens 
magyar közösségeinek tagjai olvasnák fel.

A már elkészült hanganyag, tehát az Újszövetség mindenki számára hozzá-
férhetô a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány honlapján. A 
CD megjelenésének apropója egyébként az volt, hogy augusztus 28-án kezdôdik 
a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, amelynek központi témája Szent 
Pál római levelének értelmezése. A tanácskozásra nyugati és ortodox teológu-
sok érkeznek Magyarországról, Közép-Európából és Japánból is.

A konferencia alkalmából augusztus 29-én pedig jótékonysági koncertet 
rendeznek a szegedi Fogadalmi templomban a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a 
Vaszy Viktor Kórus és a Szegedi Ökumenikus Kórus közremûködésével. A 
hangversenyen a nagy történelmi egyházak magyarországi képviselôinek 
üzenetei hangzanak el, amelyekhez kötôdve egy-egy felekezet jellemzô zeneda-
rabjai csendülnek föl.

Közép-Európa szerint
 Magyarország jó irányba tart

Magyarország jó irányba tart --- ezt a közép-európaiak körében közel másfél-
szer többen gondolják, mint akik az ellenkezôjét állítják --- derül ki a Nézôpont 
Intézet tíz régiós államra kiterjedô közvélemény-kutatásából, amelyet a Ma-
gyar Idôknek készített. A betelepítési kvótáról, az illegális bevándorlók befoga-
dásáról, Soros Györgyrôl, valamint Magyarország migránspolitikájáról kérdez-
ték Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, 
Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária állampolgárait a Nézôpont Intézet 
közvélemény-kutatásában, melynek eredményeit a lapszám ismerteti. A 
júniusban készült felmérés rámutat, hogy a vizsgált országokban elsöprô 
többség ellenzi a kötelezô betelepítés tervét.

Tíz közép-európai polgárból csaknem nyolc, a megkérdezettek 75 százalé-
ka elutasítja az elképzelést. Ez az arány a kelet-közép-európai államok átlagá-
ban eléri a 80 százalékot.

A kutatás foglalkozott azzal is, hogy a közép-európaiak mennyire támogatják 
a magyar kormány bevándorlási politikáját. A három visegrádi ország --- 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia --- esetében átlagosan kétszer többen 
értenek egyet a magyar kormány bevándorlási politikájával (53 százalék), mint 
ahányan ellenzik azt (27 százalék). Ez az arány a németek és az osztrákok ese-
tében fordított.A kutatás külön kitért Soros György személyére. Kiderült: Soros 
jelenleg kevésbé számít ismertnek Közép-Európában, a teljes minta háromötöde 
(62 százalék) nem ismeri személyét, vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. Az 
amerikai spekuláns ismertsége ugyanakkor Romániában kimondottan magas. 
Minél magasabb az adott országban Soros ismertsége, annál kevésbé szimpa-
tizálnak vele.

Ijesztô számok, a roncsautók 
lerakatává válik Magyarország
Újra gyorsuló ütemben bôvül a külföldrôl behozott használt autók száma: az 

elmúlt három hónapban 40 800-ra ugrott az importált személyautók menny-
isége. Július végéig már közel 86 600 külföldrôl származó használt személyautó 
kapott magyar okmányokat, ez a szám 6,3 százalékkal magasabb a tavalyi év 
elsô hét hónapjában mért 84 400-as értéknél ---- áll a Használtautó.hu közlemé-
nyében.

Az utolsó három hónapban a bôvülés éves összehasonlításban ismét kétszám-
jegyûre váltott, 11 százalék felett alakult. Amennyiben ez az újabb lendület az 
év végéig kitart, az idei használtautó-import mértéke akár a 153 ezer darabot is 
elérheti.

Hat év alatt csaknem megötszörözôdött az évente behozott személyautó-
mennyiség.

A behozott autók összetétele idôközben jelentôsen megváltozott: míg 2011-
ben a presztízsmárkákat jelentô Audi-BMW-Mercedes hármas közel 26 száza-
lékát tette ki a behozatalnak, idén ez az arány már 20 százalék alá esett, miköz-
ben a nagyobb autók kárára nôtt az alsó-középkategóriás modellek 
részesedése.

A használtautó-import felfutásának számos negatív következménye van. A 
túlnyomórészt a nyugat-európai országokból származó használt autóknak mind-
össze 20 százaléka tartozik az öt évnél nem idôsebb korosztályba, miközben 62 
százalékuk legalább 10 éves. Átlagéletkoruk 11 év, vagyis érdemben nem fia-
talítják az átlagosan 14 éves hazai személyautó-állományt.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE
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GYURCSÁNY 
POKOLIAN 

MEGSÉRTÔDÖTT
Bástya elvtársat már meg sem akar-

ják gyilkolni?

Gyurcsány ezúttal a közösségi olda-

lán hozta a tôle megszokott one man 

show-t.

Immár nem elôször, börtönnel fenye-

gette meg a magyar bírói kart:

„Remélem, hogy el fog jönni az igaz-

ság pillanata. És az elítéltekbôl vádlók, 

a vádlókból és bírókból vádlottak lesz-

nek.”

Szép szavak, fôként a 2006-os rendôr-

terror levezénylôjétôl.

De íme az igazi gyöngyszem:

„Ma reggel Tátrai Miklós börtönbe 

vonul. Helyettem. Az volt a bûne, hogy 

nem volt hajlandó hamisan tanúskodni 

ellenem a Sukoró perben. Azt a szám-

lát fizeti, amit nekem szántak.”

Gyurcsány megsértôdött.

Ugyanis Tátrai került, ha ideig óráig 

is, de a figyelem középpontjába. Ezt 

pedig ô nem bírja elviselni.

Ugye emlékszünk Bástya elvtárs 

örökbecsû mondataira Bacsó Péter, 

1969-es Tanú címû klasszikusából:

„Mi ez? Bástya elvtársat már meg 

sem akarják gyilkolni? Én már szart 

érek?!”

Ezek szerint…

(Magyar Idôk)

ÚGY TETTE HELY-
RE AZ LMPT AZ 
ÁLLAMTITKÁR, 

AHOGY KELL
Nagyon szellemes akart lenni az LMP 

két társelnöke, Hadházy Ákos és Szél 

Bernadett, amikor a miniszterelnökhöz 

fordultak az alábbi színvonaltalan kér-

désükkel.

„Kérem, az alábbi két megoldás közül 

az Ön által helyesnek vélt választ szí-

veskedjen aláhúzni.

A.) Európai UnióB.) Oroszország

Várom válaszát!”

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda parlamenti államtitkára 

mindkettôjüknek megadta a megfelelô 

választ.

„Köszönettel vettük feleletválasztós 

kérdését, ugyanakkor sajnáljuk, hogy 

a lehetséges válaszok között nem sze-

repelt az, ami számunkra a legked-

vesebb:

C) Magyarország.

Mi egy erôs Európát szeretnénk, ben-

ne erôs Magyarországgal.”

Dömötör Csaba hozzátette:

‘Kérdésébôl jól látszik, hogy az LMP 

csak a másokhoz való igazodást látja 

az egyetlen megoldásnak, és nem is 

tud elképzelni más lehetôséget. Ezzel 

szemben a kormány minden esetben a 

magyar érdekek mentén jár el, még 

akkor is, ha ez sok esetben kemény 

vitákkal jár. Annak mindenesetre 

örülünk, hogy az LMP-nek van ideje 

hasonló beadványokat megfogalmazni 

egy olyan idôszakban, amikor sajtó-

hírek szerint a párt alelnökét a patak-

ból kellett kihalászni egy nyári tábor-

ban.’

Társelnök legyen a talpán, aki erre a 

válaszra tudna mit mondani.

(Magyar Idôk)

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu
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Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (24)
A Magyarok 

Világszövetsége 
szerepe az emigráció 
és a magyarországi 

kormányszervek 
közötti kapcsolatban
1995
(Csapó Endre felszólalása a 

VIII. Magyar Tanácskozá-
son, 1995. január 28-án.)

Ezt a felszólalásomat az aggodalom 
szülte. Amiatt aggódom, hogy a tava-
lyi magyarországi választások szá-
munkra váratlan és értelmetlen ki- 
menetele kedvezôtlen hatással lesz az 
emigrációban évtizedek folyamán ki- 
alakult egységre, már ami a lényeges 
kérdésekben létrejött.

Ilyen alapvetô kérdés volt az, hogy 
az egypártrendszer korifeusaival 
nem kerültünk kapcsolatba. Ilyen 
kísérleteknek ellenálltunk, és ezt a 
magatartást tiltakozásnak szántuk, 
nem ismertük el az egypártrendszert 
törvényesnek. A képlet ilyen egy-
szerû volt. Ugyancsak egyszerû volt 
a képlet az 1990-ben létrejött politikai 
garnitúrával szemben, amelyben nem 
vettek részt a kommunisták.

A probléma tehát tavaly májusban 
jött elô, azáltal, hogy a választók elé 
állított kínálatból a szavazás jogával 
élôk olyan parlamentet választottak, 
amiben döntô többségbe kerültek a 
kommunisták, aminek eredménye-
ként olyan kormányt kapott az or- 
szág, amelynek mindenegyes tagja 
kommunista. 

Ez a helyzet két szemléletet ütköz-
tet. 

Az egyik valamikor így szólt: Nem 
fogadjuk el ezt a kormányt, mert ezt 
nem a magyar nép választotta. Majd 
ha lesz egy szabad választás, annak 
eredményét elfogadjuk. Ebben benne 
volt a bizakodás, sôt talán meggyô-
zôdés, hogy egy szabad választáson a 
magyar nép a pokolba küldi kegyet-
len sanyargatóit. Most, hogy túl va- 
gyunk két szabad választáson, ha 
csalódottan is, de ezek eredményét el 
kell fogadni, a választás érvényes-
sége ellen nem lehet fellépni, a ma- 
gyar nép így döntött, Magyarország-
nak van törvényes kormánya, mi ezt 
nem tudjuk kétségbevonni, ezzel a 
kormánnyal kell felvennünk a kap-
csolatot.

A másik szemlélet megvallóit nem 
a pragmatikus tények, hanem az ide-
ológiai tények vezérlik. Ennek értel-
mében abból indul ki, hogy közel fél 
évszázadon keresztül a kommunista 
elveket vallók, tehát kommunisták 
vezették az országot. Uralmukat a 
terrorra alapozták, az országot 
kszolgáltatták a szlávbolsevizmusnak, 
kiirtották a magyar középosztályt és 
pusztították a magyar érzést, az ön- 
célú nemzeti gondolatot. Most hogy 
visszakerültek a hatalomba, nemzet-
ellenes irányzatukat újra érvényesí-
tik. Kommunistának lenni egyenlô a 
hazaárulással. Cselekedeteik azt mu- 
tatják, hogy nem változtak meg, noha 
demokratáknak, szocialistáknak ne- 
vezik magukat. Ezektôl féltjük a 
magyar jövôt, a magyar demokráciát 
és ezekkel nem vehetjük fel azt a 
fajta kapcsolatot, amit a korábbi 

Antall–Boross kormányzattal, annak 
képviseleti szerveivel gyakoroltunk.

Kedves Hallgatóim, itt történelmi 
emlékezetû megosztottság réme me- 
rül fel. Afféle kuruc–labanc szemben-
állás. Ez veszélyes, ezt nekünk el kell 
hárítanunk. És itt, ezen a problémán 
az sem hozhat megoldást, ha például 
valamilyen szavazásra bízzuk a kér-
dést. Az emigráns szervezeti élet tel-
jes egészében a voluntarizmus alap-
ján áll. Önként vállatunk feladatot 
távoli hazánk, és szétszóratott népünk 
érdekében. Ha így szavazuk, ez a 
része fog tétlenségbe vonulni. Ha 
úgy szavazunk, az a része fog tét-
lenségbe vonulni. Az így meghozott 
döntés pontosan azt a szakadást 
eredményezheti, amit mindannyian 
szeretnénk elkerülni. 

Az emigrációs vállalásnak az alapja 
elkerülhetetlenül világnézeti. Gyakor-
lati kifejezéssel: továbbra is ellenez-
zük a kommunizmust, mint egy világ-
nézetet, vagy akár nevezzük hatalmi 
rendszernek, ellenezzük mindenkép-
pen: ebbôl nem engedhetünk önma-
gunk egyénisége és közösségünk 
meghasonlása nélkül.

Remélem a probléma érzékelhetô 
az alábbi mondatból: Magyarország 
jelenlegi törvényes és elismert kor-
mánya mindenegyes tagjának kom-
munista múltja van. Ez tény. És az 
ilyen tény eo ipso fölveti a kérdést: 
visszajött-e hát részünkre az egy-
pártrendszer idején fennállott hely-
zet?

Ennek is van másik oldala: úgy poli-
tizálni, ahogy a pártdiktatúra idején 
gyakorolták, ma már nem lehet. Van-
nak dolgok amik gyökeresen megvál-
toztak, és reméljük, hogy megma-
radnak: a nemzetünknek azok a ré- 
szei, amelyek a szomszéd államokban 
kénytelenek élni, politikai szerveze-
teket hoztak létre, jelét adták társa-
dalomszervezô erejüknek. Ezzel szá-
molni kell a kisantant-kormányoknak 
is, meg a jelenlegi budapesti kor-
mánynak is, mégpedik olyan kény-
szerûséggel, hogy a feladat alól már 
nem lehet kibújni. A kisantant a 
nyugati integráció miatt, a budapesti 
kormány a saját népe miatt. Ezekbe a 
folyamatokba kapcsolódott be az 
emigráció még a nemzeti kormány 
idején, és a kormányváltozás miatt 
nem szeretné ezt a szerepét elveszí-
teni, már csak amiatt sem, hogy a 
nemzeti emigráció az utóbbi évtize-
dek folyamán súllyal és zömmel az 
elszakított területek kérdéseire össz-
pontosított.

Remélem érzékeltettem a problé-
mát, legalábbis nagy vonalakban. Ez 
a kérdés itt szônyegre kerül, és 
ebben a kérdésben az Ausztráliai és 
Új-Zélandi Magyar Szövetségnek 
holnapi közgyûlésén döntenie kell. 
Ehhez ma itt csak javaslatot adha-
tunk, ez a mi íratlan, alkotmányos, 
demokratikus gyakorlatunk.

Ezekután rátérek a címben kifeje-
zett témára, kérem ne feledjék az 
eddig mondottakat, mert a továbbiak 
ezzel lesznek kapcsolatosak.

Az öt évvel ezelôtti magyarországi 
változások egyik minket érintô követ-
kezménye, a Magyarok Világszövet-
sége átalakítása. Tudjuk jól, a párt-
kormány alatt ez is – mint minden –
pártszervezet volt. Nem éppen köny-
nyû és éppen nem feszültségek nél-
küli események után, ma itt áll 
elôttünk a Magyarok Világszövetsé-
ge, olyan formában, amit már elfo-

gadhatunk, magunkénak vallhatjuk 
mint olyan szervezetet, aminek a 
révén a nemzeti emigráció súlyt kap 
a magyar politikai arénában. Érzé-
kelnünk kell, hogy végre van olyan 
összefogó szervezet, amelyben egy-
aránt jelen vannak a magyarországi, 
az elszakított területek és az emigrá-
ció magyar szervezetei. 

Természetesen korai volna azt mon-
dani, hogy a Magyarok Világszövet-
sége ma már teljesen megfelel min-
den szempontból. De minden szerve-
zet annyit ér, amennyi erôt bele-
teszünk. Nyolc–tíz évvel ezelôtt még 
álmodni sem mertünk ilyen szerve-
zetrôl, tegyük hát azt olyanná ami 
nekünk megfelel. A határokon túlról 
résztvesznek benne mindazok a szer-
vezetek, amelyek az elszakított ma- 
gyarok autonómiájáért küzdenek. A 
Világszövetség hazai tagjai között 
nincsen egyetlenegy baloldali szer-
vezet sem. Annak idején ezek fölé-
nyesen ignorálták, ma már számolni 
kénytelenek vele. Több elnökségi 
ülésen és küldött-közgyûlésen részt-
vettem, mindenkit megnyugtathatok, 
hogy ott a nemzetért aggódó és 
munkálkodó szellemet tapasztaltam. 

A Világszövetség 92-ben megren-
dezett III. Világkongresszusán pár-
toktól és kormányoktól független 
civil szervezôdésként határozta meg 
önmagát. Nagyon jól tudom: nincs az 
a kormány, amely nem kísérelné 
meg szekere elé fogni a Világszövet-
séget, de ha az ellenáll, ilyen törekvés 
csôdöt mond. Az ellenállás sikere is 
attól függ, milyen erôket tud össze-
gezni. A múlt évben nagyon sikeres 
erôfeszítést tettek annak érdekében, 
hogy megalapozzák anyagi függet-
lenségüket.

Ebben a szervezetben látom a mi 
jelenlegi problémánk megoldását. 
Ismeretes, hogy február utolsó heté-
ben az ausztrál szövetségi parlament 
vendégeként magyar parlamenti kül-
döttség érkezik Ausztráliába. Valami 
oknál fogva ez a küldöttség, illetve a 
mögötte álló rezsím mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a nemzeti 
emigráció szervezeti hálózata, vagyis 
az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Szövetség fogadás keretében üdvö-
zölje ôket. Annyira nagyon fontos 
lehet részükre egy ilyen fogadtatás, 
hogy ennek érdekében képesek vol-
tak meghosszabbítani a leváltott 
nagykövet itt tartózkodását, majd a 
látogatás elhalasztása után az ugyan-
csak elbocsájtott fôkonzul hivatali 
idejét hosszabbították meg, számítva 
arra, hogy az ô közöttünk élô presz-
tizse révén ez sikeres lesz.

Most visszatérek egy mondat ere-
jéig a felszólalásom elején kifejtett 
tézisre, arra, hogy milyen beláthatat-
lan következmények, veszélyek 
fe-nyegetik a sokáig megôrzött és 
ápolt egységünket. Említettem tehát 
a két szemléletet, amelyek egyike az, 
hogy fogadjuk az idelátogató buda-
pesti korifeusokat, mintha csak a 
korábbi kormány személyiségeirôl 
lenne szó, avagy hozzunk olyan hatá-
rozatot, hogy negligálunk minden 
kapcsolatot, beleértve a külképvise-
leteket is. 

Mindkét megoldás egyaránt veszé-
lyes, és ránk nézve, szervezeteink 
békés munkásságára nézve végzetes 
lehet. Én, a veszélyt látva, azt java-
solom, ne hozzunk ilyen salamoni 
ítéletet. Várjunk a jelenlegi budapesti 
kormányzat fogadtatásával, ne 

siessük el a dolgokat. E szélsôbal-
oldali kormányzat alatt inog a trón, 
ne rohanjunk oda megtámogatni. 

Ezeket az aggodalmakat egyhan-
gúan osztja velem az Ausztráliai és 
Új-Zélandi Magyar Szövetség külügyi 
bizottsága. Ez a felelôs egyénekbôl 
álló szervezet, ugyancsak az egység 
megôrzése érdekében javaslatot 
fogalmazott meg a Szövetség holnapi 
közgyûlése részére, amelynek a 
lényege a következô:

„A Szövetség egyik fô feladata a 
csonka haza határainak békés revi-
ziójára irányuló felvilágosító munka, 
ezzel szemben a jelenlegi magyar 
kormány programjába vette, hogy 
ún. alapszerzôdéseket köt a szomszé-
dos államokkal és következetesen 
kijelenti, hogy e tervezett szerzôdé-
sekben elkötelezné az országot, hogy 
véglegesen lemondjon minden határ-
módosításról. A Bizottság úgy találta, 
hogy a jelenlegi hatalomnak, kor-
mánynak és parlamentnek az össze-
tétele és a korábbi egypártdiktatú-
rához való személyi és elvi azonosu-
lása nyomán teljesen kilátástalan 
lenne bármilyen érdemi tárgyalás, 
akárcsak a tájékozódási szinten is, az 
érkezô parlamenti küldöttséggel, 
mert egy ilyen találkozás úgy tûnhet 
fel, mintha a Szövetség – feladva a 
nemzeti emigrációban kiérlelôdött 
álláspontot – támogatná a kormány 
vázolt politikáját. A kapcsolatfelvé-
telt ugyancsak súlyosan megnehezíti 
a jelenlegi törvényhozói és kormány-
zati gyakorlat, aminek szinte egészé-
vel a keresztény erkölcsiség és nem-
zeti elkötelezettség alapján álló emig-
ráció nem érthet egyet.

Mindamellett a Szövetség nem he- 
lyezkedik olyan álláspontra, hogy 
visszautasít bármiféle kommuniká-
ciós kapcsolatot a Magyarországon 
éppen hatalmat gyakorló állami szer-
vekkel, ennek megfelelôen – amikor 
a magyar nemzet érdekében álló 
esetekben szükségét látja, hogy a 
nemzethez tartozás jogán szóljon –  
ezt megteszi a Magyarok Világszö-
vetsége közvetítésével.

A fentiek értelmében azt kéri a 
Külügyi Bizottság, hogy az Ausztrá-
liai és Új-Zélandi Magyar Szövetség 
hozzon olyan határozatot, hogy a 
február végén Ausztráliába hivatalos 
látogatásra érkezô parlamenti bi- 
zottsággal és annak tagjaival a ma 
gyar szövetségi hálózat szervezetei 
nem kívánnak találkozni.”

Ha a holnapi közgyûlés ezt a meg-
oldást magáévá teszi, azt hiszem 
elkerülhetjük a szakadást, ami ebben 
a kiélezett helyzetben, ebben a kiala-
kulatlan állapotban minket fenyeget. 
Egyéb kapcsolatok felvételének ké- 
sôbbi, higgadt és tárgyilagos meg-
beszélésére ez a megoldás módot ad. 
Ne hagyjuk sorainkat szétzilálni!

***

Mi az emigráció 
mostanában?

Hiányoljuk 
Magyarországon a

nemzet egészében való 
gondolkodást.

Változnak az idôk, változnak az em- 
berek. Változnak a körülmények, és 
miután az emigrációt a körülmények 

hozták létre, változik az emigráció. 
Csak egy dolog nem változhat: a 
magyar nép iránti elkötelezettség. Az 
Antall-kormány tagjai részérôl el- 
hangzott annak idején, hogy Önök 
már nem emigránsok többé, mert az 
ország felszabadult. Akkor azt vá- 
laszoltuk: ne siessük el a dolgokat, 
úgy érezzük, még nem vagyunk egé-
szen feleslegesek. Azóta történt egy-
két dolog Magyarországon, amiknek 
során az a kijelentés, hogy nincs 
többé emigráció, értelmét vesztette.

Szabó Lôrinc Ima a jövôért címû 
írásában, 1956. október 31-én így 
aggódott: „Magyarország felszaba-
dult. Hadd kérdezzem azonban ma- 
gamtól és mindenkitôl: igazán fel-
szabadult-e?! Felszabadult-e a további 
lidércnyomás lehetôségétôl, felsza-
badult-e a megismétlés veszélyétôl?! 
... Akként is fel kell szabadulnunk, 
hogy megmentsük magunkat és jö- 
vônket az elmúlt tizenkét év bûnei- 
nek ismétlôdésétôl és ismétlésétôl.”

Magyarországon 1989-ben megbu-
kott az egypártrendszer. Magyaror-
szágról eltávoztak a szovjet-orosz 
megszálló erôk 1991-ben. Hadd kér-
dezzem azonban magamtól és min-
denkitôl: igazán felszabadult-e?! El- 
hárultak-e a nemzet feje felôl azok a 
nemzetsorvasztó körülmények, ami-
ket negyvenöt éven át idegen meg-
szálló erôk és nemzetellenes honi 
bolsevisták létrehoztak annak érde-
kében, hogy ez a nemzet a testi-lelki 
bomlásnak, az enyészetnek az útját 
járja?! Felszabadult-e az öncélú nem-
zeti tudat, a keresztény erkölcsiség, a 
magyar jövô vállalásának, a nemzeti 
hivatástudatnak a szelleme?! Valóban 
független lett-e az ország, valóban 
szabad lett-e a nemzet, valóban meg-
indulhat-e a demokratikus polgári 
társadalom építése, a szellem sza-
badsága?! Felszabadultunk-e a poli-
tika önkényétôl, a pártemberek mani-
pulációjától, a sajtónak, rádiónak, 
tévének lélekromboló tevékenységé-
tôl, a maffia-gazdálkodástól?! Felsza-
badultunk-e a társadalom kollektív 
kizsákmányolásától, az érvényesülés 
korlátaitól, a bolsevizmus kiválasz-
tottjainak az önkényétôl, a megszó-
lalás, a helytállás, a tiltakozás félel-
métôl? Az idegent kiszolgáló szolga-
lelkû beamter-szellemiségtôl, letar- 
giától, a reménytelenségtôl és a 
jövôtlenség bénultságától?

A kérdések hosszú sorát lehetne 
még feltenni, de felesleges, hiszen 
ezek akárcsak egyike is – ha nem-
leges a válasz – elég annak megindo-
kolására, hogy még ma is emigráns-
nak tekintjük magunkat.

De ha még magán a szón lovago-
lunk is, a szó emigráns, minden adott 
történelmi esetben valamelyest elté-
rô tartalmú, legfôképpen függ az 
elérendô céltól. Másképpen emigráns 
egy szökni kényszerült politikus, aki 
külföldön készül visszatérni a hata-
lomba, és más az a nagy tömegû 
emigráció, amelynek tagjai nemzeti 
helytállásuk miatt lettek veszélyez-
tetettek egy hatalomra került nem-
zetellenes irányzat által. Utóbbi, tehát 
a mi esetünkben, megszûnhetett bár 
az egyén életének, biztonságának, 
szabadságának veszélyeztetettsége, 
de esetleg nem szûnt meg a szülôha-
zában a nemzetellenes irányzat ha- 
talmi helyzete. 

(Folytatjuk a sorozat
következô számában.)
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Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes szerint Magyarországnak, Iz-
rael példája alapján, meg kell védenie 
minden magyart, bárhol él a világban. 
A politikus errôl, a Külhoni Magyar-
ságért Díjak átadásán beszélt Ország-
házban.

„Ugyanazt kell csinálnunk, mint Izra-
elnek, ha Izraelnek szabad, nekünk is 
szabad. Izrael állam lényege az, hogy 
minden zsidó, bárhol él a világban, 
biztos lehet abban, hogy van egy or-
szág, van egy hazája, és ha valahol ül-
dözik, akkor oda haza tud menni, és az 
az ország minden körülmények között, 
minden befolyásával, látható és nem 
látható befolyásával meg fogja véde-
ni” --- fogalmazott Semjén Zsolt.

Szerinte Magyarországnak ugyanez 
a feladata: minden magyart meg kell 
védenie, bárhol él a világban.

A miniszterelnök-helyettes a Külho-
ni Magyarságért Díj tizenegy díja-
zottja közül kiemelte a venezuelai ma-
gyar közösséget, amelyet bár nem 
üldöznek, de kaotikus, nyilvánvalóan 
diktatórikus állapotban, létbizonyta-
lanságban él. Semjén Zsolt ezért a ve-
nezuelai magyarságnak azt üzente: 
Magyarország a hazájuk, bármikor 
jöhetnek, családostul is, és azok is, 
akik már nem tudnak magyarul, mert 
Magyarország minden segítséget meg 
fog adni nekik. Hangsúlyozta: a vene-
zuelai magyaroknak tudniuk kell, 
hogy ôk ide nem menekülnek, nem 
emigrálnak, hanem hazajönnek.

„Ez üzenet minden magyarnak a vi-
lágban, hogy bármi történik, Magyar-
ország a hazájuk, Magyarország tárt 
karokkal várja ôket” ---- jelentette ki.

Semjén Zsolt felidézte, hogy tavaly a 
díjat zömmel olyanok kapták, akiket 
Romániában üldöznek és joginak álcá-
zott magyarellenes lépésekkel támad-
ják ôket, mert a magyar nemzet emb-
lematikus képviselôi. Szerinte ez a 
tendencia nem ért véget, ezért a díja-
zottak közül külön szólt Horváth 
Annáról, Kolozsvár volt alpolgármes-
terérôl, akit szerinte „egyfajta vérta-
núságot szenvedett”, és „nyilvánva-
lóan koncepciós, mondvacsinált, 

nevetséges, aljas magyarellenes tá-
madás” áldozata lett.

Hangsúlyozta: a magyar állam nem 
engedi el a kezét, ahogyan egyetlen 
nemzetrésznek és magyarnak sem, 
akit azért üldöznek, mert magyar.

A miniszterelnök-helyettes szerint a 
Külhoni Magyarságért Díj annak a 
szimbóluma, hogy elszakíthatatlan 
egymástól az anyaországi és a külhoni 
magyarság. Hangsúlyozta: a külhoni 
magyarság felelôs magáért, a többi 
elszakított nemzetrészért és az egye-
temes magyarságért is, míg a magyar 
államnak az egyetemes magyarság 
megmaradása érdekében büszkének 
és erôsnek kell lennie, valamint bizto-
sítania kell a forrásokat az identitás 
megôrzéséhez és gazdaságilag is a tá-
mogatnia kell a külhoni magyarságot. 
Hozzátette: az állampolgárság biztosí-
tása pedig a közjogi keret, ami „acélab-
roncsként” fogja egybe a magyarsá-
got.

Közölte: a Magyar Állandó Értekezlet 
november eleji ülésére meglesz az 
egymillió új esküt tett magyar állam-
polgár.

Semjén Zsolt a díjátadás után újságí-
róknak Horváth Anna kitüntetését 
demonstratív kiállásnak nevezte, sze-
rinte természetes, hogy a magyar ál-
lam minden segítséget megad neki 
romániai és nemzetközi fórumokon is. 
A venezuelai magyar közösséggel 
kapcsolatban megjegyezte: Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget vezetô mi-
niszterrel elôkészítették a megfelelô 
államigazgatási és egyéb területen a 
hazajövetelüket.

Arra a kérdésre, hogy egy sajtóhír 
szerint megmondták a nagykövetek-
nek, hogy fûzzék bele augusztus 20-i 
beszédükbe Soros Györgyöt, Semjén 
Zsolt úgy reagált: alapvetôen Szent 
Istvánról és a magyar ezer évrôl kell 
szólnia az ünnepségeknek, de farizeus 
dolog lenne, ha csak a történelembe 
mennének vissza és az aktuális hely-
zetre nem térnének ki.

Hozzátette: Soros György támadást 
intézett Magyarországgal szemben, és 
nemzetközi színtéren, az Egyesült Ál-

lamokban és Brüsszelben is Magyar-
ország-ellenes propagandát folytat, és 
a magyar nép “életérdekeivel” ellenté-
tes célokat finanszíroz. „Az önvéde-
lembôl és az életösztönbôl következik, 
hogy világosítsuk fel a világot, hogy 
mi Soros György mesterkedése” --- 
mondta Semjén Zsolt, aki szerint kö-
vetkezéseképpen helyes, ha a nagykö-
vetek a magyar önvédelmet a 
középpontba állítják.

Idén tizenegy ember, illetve szerve-
zet kapta meg Külhoni Magyarságért 
Díjat, amelynek alapításáról 2011-ben 
döntött a kormány.

A díj a külhoni magyar közösségek 
érdekében a közéletben, az oktatásban, 
a kultúrában, a nemzet örökségének 
megôrzésében, az egyházi életben, a 
tudományban a tömegtájékoztatásban, 
a gazdasági önszervezôségben kie-
melkedô tevékenységet végzô ma-
gyarországi és a külföldi személyeknek 
és szervezeteknek adományozható.

Díjat kapott Zupko Mária (Szlová-
kia) gyógypedagógus, Vadkerti Imre 
(Szlovákia) színész-énekes, Verebes 
Krnács Erika (Szerbia) elôadómû-
vész, Pénzes János (Szerbia) sza-
badkai megyéspüspök, a Nagydob-
ronyi Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthon (Uk-
rajna), Cár Anna (Szlovénia) tanár, 
Lengyel Ferenc és Lengyel Melinda 
(Ausztria) tanár és a venezuelai 
magyar közösség. A miniszterelnök 
díjat adományozott továbbá Horváth 
Annának, Kolozsvár volt alpolgár-
mesterének, Kató Bélának, az Erdé-
lyi Református Egyházkerület püspö-
kének és Tamási Zsolt Józsefnek, a 
marosvásárhelyi Római Katolikus 
Teológiai Líceum volt igazgatójának.

* * *
A Felvidéken is megkezdték az alá-

írásgyûjtést az Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniója (FUEN) által jegy-
zett Minority SafePack kisebbségvé-
delmi európai polgári kezdeménye-
zéshez. Az aláírásgyûjtést, amelyet a 
Felvidéken a Magyar Közösség Pártja 
(MKP) végez, Berényi József, az 
MKP volt elnöke, Nagyszombat me-
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Az elhibázott 
stadion

Amikor a román Craiova városban 
épülô stadionról értesült a világ elô-
ször az interneten de késôbb hivatalos 
helyekrôl is, akkor valahogy az a régi 
nóta juthatott eszünkbe:

„Egyik szára rövid vót
A másik meg hosszú vót
Látod-e babám
Nem jól vartad a gatyám!”
A történelem folyán több esetben 

elôfordult, hogy az ember által létre 
hozott épületeknél vagy a tervezésbe, 
vagy a kivitelezésbe hiba csúszott. Er-
re jó példa a pisa-i Ferde Torony ami-
nek építése 200 évig tartott és három 
szakaszban történt. Bár függôlegesnek 
kéne lennie, már nem sokkal az építés 
kezdetének éve (1173) után elkezdett 
dôlni délkelet felé a rosszul lefektetett 
alapok és a laza alréteg miatt. Ugyan-
csak Itáliához fûzôdik egy másik kö-
zépkori torony sorsa. Itt a Pávia város 
Polgári Torony (Torre Civica) 1989-es 
összeomlásáról van szó ami maga mö-
gött hagyott 4 halálos áldozatot 15 se-
besültet és 8000 köbméter törmeléket. 
Ez a tragédia buzdította az olaszokat 
arra, hogy a pisai Ferde Toronnyal 

foglalkozzanak. Tíz évi restaurálás 
után 2001-ben a tornyot ismét meg-
nyitották a látogatók számára.

A craiovai stadion történetét a Ma-
gyar Nemzet is felvette az internetrôl 
és „A fél világ az elfusérolt román 
stadionon röhög” címû cikkbôl meg-
tudjuk, hogy a stadion tervezôi (vagy 
építôi) egészen elképesztô hibát követ-
tek el. A napilapot idézve „Az 50 millió 
euróból felhúzott teljesítménynek már 
a kupoláját próbálták összeilleszteni, 
de az északi kanyarban a tetôszerkezet 
két lemeze között félméteres eltérés 
van. Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy a lemezek találkozásánál nem 
tudják megfelelôen összeilleszteni az 
elemeket, és a problémát pedig elvileg 
csak úgy lehetne tökéletesen orvosolni 
ha visszabontanák a szerkezet egy ré-
szét. A stadion kivitelezésének ellen-
ôrzésével megbízott testület jelenté-
sében arra jutott, hogy a tetôszerke-
zetben komoly szintkülömbség mutat-
kozik a két északi lemez között. Egy, az 
építkezésrôl kikerülô video tanusága 
szerint a munkások így is megpró-
bálták lefedni az érintett részt, külsô 
szemlélônek meglehetôsen mókás 
amit a képsorokon látni.”

Talán még nem késô, hogy a sydney-i 

Kikötô Híd (Harbour Bridge) építésé-
nek tapasztalatait felhasználhatják az 
oláh tervezôk illetve a vállalkozók. A 
harmincas évek elején a nagy világ-
válság idején a sok nélkülözést és 
munkanélküliséget átélôk számára 
valami vígaszt jelentett, hogy napról 
napra a híd északi és déli végébôl 
épülô acél boltívek egyre közeledtek 
egymáshoz. Nagy tömegek nézték 
büszkén amikor az utolsó lemezeket 
szegecsekkel összeillesztették, és az 
eltérést nem méterekben, centiméte-
rekben, hanem milliméterekben mér-
ték. Az irigy melbourniek most is 
ruhaakasztónak becézik ezt az épít-
ményt ami a Sydney Operaházzal 
együtt Ausztrália szimbólumává vált.

El sem lehet képzelni azt a röhögést 
ami Melbourne-ben kitört volna ha 
azon a napon egy félméteres eltérés 
lett volna a hidon.

Befejezésül szólaljon meg a craiovai 
polgármester aki azt se bánja, hogy a 
stadionnak már tavaly kellett volna 
elkészülni. „Csak az a lényeg, hogy ne 
legyen benne hiba. A csúszásért a 
kivitelezô majd fizet.”

Kroyherr Frigyes
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gye alelnöke egy sajtótájékoztató ke-
retében indította el a Csallóköz köz-
pontjának számító Dunaszerdahelyen.

„Ez egy történelmi pillanat, amikor 
egy olyan nagy európai összefogásnak 
lehetünk tanúi, amely elvezethet ah-
hoz, hogy egy nemzeti kisebbségeket 
érintô norma megszülethessen” --– je-
lentette ki Berényi József a kezde-
ményezés célját ismertetve. Felhábo-
rítónak nevezte, hogy a kezdeményezést
az Európai Bizottság elôször eluta-
sította, s rámutatott, hogy nem volt 
egyszerû az idáig vezetô út.

A kezdeményezés fontosságát han-
goztatva Berényi József megjegyezte: 
az Európai Unió az egyes tagországok 
csatlakozását megelôzôen igencsak 
odafigyelt arra, milyen az ott élô ki-
sebbségek helyzete, a belépést köve-
tôen azonban ez megváltozott, „leke-
rültünk a napirendrôl”, s más jellegû 
kisebbségek témái kerültek elôtérbe.

Az egyes kisebbségi jogok uniós kodi-
fikálását célzó Minority SafePack pol-
gári kezdeményezés keretében 2018 
március végéig több mint egymillió 
aláírást kell összegyûjteni az EU lega-
lább 7 tagországában. A megállapított 
limitek szerint Szlovákiából legkeve-
sebb 7500 aláírásra van szükség.

„A vállalásunk azonban ennél na-
gyobb, bízom benne, hogy 50-60 ezer 
aláírást sikerül összehoznunk” --– je-
lentette ki Berényi József. Elmondta: 
az aláírásgyûjtés több érintett ország-
ban már hamarabb megkezdôdött, 
Szlovákiában azért csak most indul-
hatott el, mert a belügyi tárcával elôbb 
tisztázni kellett, hogy milyen nyelven 
lehet elkészíttetni az íveket. Ennek 
végeredménye az lett, hogy kétfajta ív 
készült, szlovák nyelvû, illetve olyan, 
amelyen magyar és szlovák nyelvû 
szöveg is van.

Az MKP által most indított aláírás-
gyûjtés lesz az elsô a párt hasonló kez-
deményezései közül, amelyhez már 
elektronikusan is csatlakozhatnak az 
érdeklôdôk a felvidéki magyar párt 

honlapján, a www.mkp.sk címen. Az 
aláírásgyûjtés a Felvidéken is a jövô 
év tavaszáig tart. A petíciót a meghir-
detés helyszínén elsôként közismert 
felvidéki magyar személyiségek, köz-
tük egyházak képviselôi, mûvészek 
támogatták aláírásukkal.

Az EU tagországaiban együttvéve 
csaknem 60 milliót tesz ki az ôshonos 
kisebbségek tagjainak száma. A Mino-
rity SafePack polgári kezdeményezés 
egyes kisebbségi jogaik uniós kodifi-
kálását célozza. A kezdeményezés 
bejegyzését korábban elutasította az 
Európai Bizottság (EB), de ezt a ha-
tározatát a kezdeményezôk megtámad-
ták az EU luxemburgi székhelyû bíró-
ságán, és pert nyertek.

Ezt követôen idén márciusban az EB 
megállapodott a kezdeményezôkkel a 
javaslatcsomag részleges bejegyzé-
sérôl. Amennyiben a polgári kezdemé-
nyezés sikeres lesz, a brüsszeli bizott-
ságnak véleményt kell nyilvánítania 
arról, hogy milyen irányban folytatja a 
kezdeményezésben indítványozott 
jogok megformálását.

* * *
Az erdélyi magyarok kötelességvál-

lalását méltatta a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelôs államtitkára 
a Kolozsvári Magyar Napok vasárnap 
esti záró gálája elôtt mondott ünnepi 
beszédében.
Potápi Árpád János az erdélyiség 

sajátosságait keresve megállapította: 
az erdélyi magyar közösség minden 
idôben a magyarság többi része elôtt 
járt a szellemi élet számos területén, 
és a kötelességvállalásban.

„Amikor már majdnem minden elve-
szett, amikor kicsúszott a kezünkbôl az 
irányítás, akkor a haza áthelyezôdött 
ide, akkor a magyar államiságot a 
Tündérkert rejtekében ôrizték. Köny-
nyebb lett volna közömbösnek marad-
ni, az erdélyi magyarok azonban min-
dig készek voltak arra, hogy utat mu-
tassanak a sötétségben, felelôsséget 
vállaljanak az egységes magyar nem-

zetért” --- fogalmazott az államtitkár.
Potápi Árpád János szerint a magyar 

kormány azzal a hittel támogatja az 
erdélyi magyar oktatást, kultúrát, gaz-
daságot, hogy ezzel annak a szellemi 
bázisnak az életben tartásához járul 
hozzá, amely irányt mutat minden ma-
gyar számára. Arra biztatta ugyan-
akkor a Kolozsvár fôterét megtöltô 
hallgatóságát, vállaljanak szerepet a 
közös ügyek irányításában, és hallas-
sák hangjukat a jövô évi magyarországi 
országgyûlési választásokon.

Az államtitkár a Kolozsvári Magyar 
Napokat az erdélyi magyarság legna-
gyobb kulturális eseményének nevez-
te, amely azt is megmutatja, hogy az itt 
élôk mit adnak hozzá az egyetemes 
magyar és a román kultúrához, mivel 
járulnak hozzá a többnemzetiségû ré-
gió sajátos képének a kialakításához.

A közönség megtapsolta az államtit-
kár bejelentését, hogy külhoni ma-
gyarságért díjjal tüntették ki Horváth
Annát, Kolozsvár volt alpolgármes-
terét, Kató Béla erdélyi református 
püspököt és Tamási Zsoltot, a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Gimná-
zium volt igazgatóját.
Oláh Emese, Kolozsvár alpolgár-

mestere beszédében kívánatosnak ne-
vezte, hogy a Kolozsvári Magyar Na-
pok ünnepélyessége a hétköznapok 
részévé váljon, hogy a nyitottság, a 
magyarokkal együtt élôk egymás irán-
ti tisztelet ne csak egy hétig gyôzedel-
meskedjen, hanem váljon a hétközna-
pok valóságává.
Gergely Balázs, a magyar napok 

fôszervezôje a szervezôk fáradtságáról 
beszélve megemlítette: olyan jól esô 
fáradtság ez, mint a sportolóé, amikor 
célba ér a maratoni táv végén. Hozzá-
tette: már nem a magyar napok záró-
rendezvényét várja, mint az elején 
nyilatkozta, hanem a jövô évi magyar 
napokat.

A Kolozsvári Magyar Napok záró gá-
láján Kálmán Imre Csárdáskirálynô 
címû operettjét nézhette meg a közön-
ség a Budapesti Operettszínház elô-
adásában.

* * *
Az Amazon a világ legnagyobb online 

kereskedelemmel foglalkozó cége, 
amely más területeken is terjeszkedik. 
A héten azért bocsátottak ki kötvényt, 
hogy az USA legegészségesebb áru-
házláncát megvehessék. A kötvényki-
bocsátás olyan jól sikerült, hogy több 
készpénzhez jutnak, mint amennyi Fe-
héroroszország teljes GDP-je.

Az Amazon 16 milliárd dollár összeg-
ben tervezett kötvényeket kibocsátani. 
Azonban a kötvényekre ennél jóval 
nagyobb értékû jegyzés érkezett, ösz-
szesen 47 milliárd dollár.

Ez azt jelenti, hogy az online keres-

kedéssel foglalkozó vállalat egy csa-
pásra több pénzhez juthat, mint amek-
kora a teljes fehérorosz GDP –-- írja a 
CNBC a Deutsche Bankra hivatkozva.

A kötvénykibocsátásra azért volt 
szükség, hogy az Amazon fel tudja vá-
sárolni a Whole Foods áruházláncot.

A Deutsche Bank kiderítette azt is, 
hogyha az Amazonra kötvényeire ér-
kezett jegyzési összeg egy ország 
GDP-je lenne, akkor az Amazon a világ 
79. leggazdagabb országa lenne.

Magyarország a lista 56. helyén sze-
repel 124,343 milliárd dollárral.

A Világbank 2016-os rangsora alapján 
olyan országokat elôzne meg az Ama-
zon, mint Fehéroroszország, Libanon 
vagy Litvánia.

A kötvénykibocsátás kapcsán érde-
mes megemlíteni, a 16 milliárd dollá-
ros kibocsátás csak a negyedik legna-
gyobb idén, korábban a Microsoft (17 
milliárd dollár), a British American 
Tobacco (17,25 milliárd) és az AT&T 
(22,5 milliárd dollár) is nagyobbat vál-
lalt.

Ezekre a kötvényekre azonban nem 
érkezett az Amazonhoz hasonló mérté-
kû jegyzés.

Az Amazon kötvényeit hét különbözô 
típusban lehetett jegyezni, a skála há-
romtól a 40 éves kötvényekig terjedt.

* * *
Wess Mitchell történész-politológust 

jelölte Donald Trump amerikai elnök 
az Európáért és Eurázsiáért felelôs 
külügyi államtitkárnak.

Wess Mitchell a Központ az Európai 
Politikai Elemzésért (CEPA) nevû 
washingtoni agytröszt alapító elnök-
vezérigazgatója, akit a transzatlanti 
kapcsolatok, Európa és Oroszország 
szakértôjeként tartanak számon az 
amerikai politikai életben.

A CEPA a közép-európai biztonsággal 
foglalkozó egyik legnagyobb kutatóin-
tézet az Egyesült Államokban.

A washingtoni külügyminisztérium-
ban az európai és eurázsiai ügyekért 
külön államtitkárság felelôs, s ehhez 
tartozik Magyarország is. Az államtit-
kári tisztséget az Obama-adminiszt-
ráció második felében a Magyarország-
gal kifejezetten rossz viszonyba került 
Victoria Nuland töltötte be, aki Donald 
Trump januári beiktatása után lemon-
dott.

Mitchellt, aki a Georgetown Egyet-
emen német és európai tanulmányok-
ból szerzett mesterfokozatot és disz-
szertációját az Osztrák-Magyar 
Monarchiából írta, a hagyományos 
republikánus külpolitikai elit tagjaként 
ismerik Washingtonban.

Jelölését a szenátusnak még jóvá kell 
hagynia.

Az amerikai elnök még hét kormány-
zati tisztségre terjesztett fel jelölteket, 

köztük a védelmi és a belbiztonsági 
tárca államtitkári posztjaira.

* * *
Miközben számos afrikai ország két-

számjegyû gazdasági növekedést pro-
dukál, a kínai technológiai társaságok 
hatalmas lendülettel és étvággyal 
vesznek részt a kontinens fejlôdésében. 
A kínai cégek terjeszkedése az elmúlt 
4-5 évben kezdôdött, és most már ott 
tartunk, hogy a világ második legna-
gyobb gazdaságának cégei mindenhol 
jelen vannak –-- mondta a CNBC-nek 
Ignio Gagliardone, a dél-afrikai Uni-
versity of Witwaterstand professzora.

A kínai vállalatok azonban erôsen 
súlyoznak az afrikai kontinensen --– 
tette hozzá a szakértô. Etiópiában pél-
dául lényegében Kína az egyetlen 
játékos a piacon, ahogy az országból 
érkezô beruházások 2012-ig 3 milliárd 
dollárt tettek ki.

Mindazonáltal a világ második legna-
gyobb gazdasága nem csupán Kelet-
Afrikában terjeszkedik a szektorban. 
Kína cégei ott vannak Egyiptomban, 
Marokkóban és Dél-Afrikában is.

A kínai „hódítás” hátterében jelentôs 
részben az áll, hogy a kínaiak sokkal 
olcsóbb alternatívákat kínálnak ameri-
kai, vagy európai versenytársaiknál.

Ráadásul az afrikai vállalatok igen-
csak kedvelik a kínai cégek üzletkötési 
stílusát, melynek része, hogy „nem 
kérdezünk semmit” –-- hangsúlyozza 
Gagliardone.

A kínai-afrikai technológiai történet 
egyébként két évtizede vette kezdetét, 
amikor a ZTE kínai telekommunikációs 
óriás terjeszkedni kezdett. Ôt követte 
a Huawei, amely hasonló szolgáltatá-
sokkal lépett be a piacra.

A kontinens mindemellett igen szé-
pen profitál a kínai jelenlétbôl. A cé-
gek ugyanis jelentôsen támogatják az 
afrikai telekommunikációs infrastruk-
túra fejlôdését, de ezzel párhuzamosan 
együtt dolgoznak helyi vállalatokkal, 
kutatóintézetekkel, valamint kormá-
nyokkal is.

Mi több, a McKinsey júniusi elemzése 
szerint a kínai társaságok igen nagy 
részben építenek a helyi innovációra. 
Ennek eredményeként a társaságok 
közel fele vezetett be új terméket vagy 
szolgáltatást az afrikai piacon, és több 
mint harmaduk mutatott be új techno-
lógiát.

A kínai cégek ezzel együtt erôsen di-
verzifikált tevékenységeket végeznek 
Afrikában. Mára elmondható, hogy ott 
vannak a mûsorszóró hálózatok, az 
adatközpontok, illetve az okostelefon 
értékesítések területén is.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Gizella között létrejött házasságot is. 
Amikor az ifjú trónörökös atyja 

halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, 
a keresztény szellem és vallásos vi-
lágnézet már szilárd volt benne. A 

Koppány felletti gyŒzelem és annak 
halála, Istvánt legfŒbb belsŒ ellensé-
gétŒl, az országot pedig a pogányság-
ba való visszaeséstŒl szabadította 
meg. A Konstantinápolyban megke-
resztelt Gyula és Ajtony leverése 
viszont a Bizánchoz való csatlakozás 
lehetŒségét hiúsította meg. Azonkívül 
István megszerezte magának a Ti-
szán és Dunán túl fekvŒ területeket, 
valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapí-
totta országát, birtokát, és uralmát.

Ezzel megteremtette messzenézŒ 
uralkodásának elŒfeltételeit, és szívós 
energiával, okos taktikával fogott 
hozzá nemzetpolitikai fŒ feladatához. 

A történelmi keresztút elŒtt álló 
országban négy nagy probléma je-
lentkezett: a kereszténység megked-
veltetése, az állam önállósága, vagyis 
nemzeti függetlenség, mind a német-
római, mind a bizánci császársággal 
szemben; erŒs monarchia fölépítése, 
vagyis a törzsi önállóság és h°béri 
hatalom megszüntetése központi ha-
talom alapítása által, azaz politikai 
egység; s végül, amennyire lehetsé-
ges, a magyar népi jelleg és szokások 
megŒrzése a Nyugat-Európába való 
beilleszkedés közepette.

(Folytatás a 9-ik oldalon.)

A NSW-i Magyar Szövetség 
rendezésében

Az idei évben vasárnapra esett 
augusztus 20.  Sokunkban, itt a Dél 
Keresztje alatt ez is emelte az ünnep 
fényét, hiszen (bár néhány óra eltoló-
dással) valóban EGYÜTT ünnepel-
hetett az összmagyarság szerte a 
nagyvilágban. 

A NSW Szövetség az idei évben is 
ökumenikus Istentiszteleten való 
részvételre buzdította Szent István 
királyunk emlékünnepén a Sydney-
ben élŒ honfitársainkat. A Strath-
fieldben megtartott Istendícséret 
után ízletes ebéd várta a közel 100 
ünneplŒt a Punchbowl-i Magyar Ház-
ban. 

Az ünnepi mûsor pontosan 2:30-kor, 
délután kezdŒdött. E sorok írása köz-
ben is meghatottan gondolok arra a 
pillanatra, amikor a színpadra léptem 
mûsorvezetŒként, a Petrás Mária 
csángó magyar népi énekes és kerá-
mikus mûvésztŒl ajándékba kapott 
népi viseletben. „Ennek a viseletnek 
üzenete van:  ÖSSZETARTOZUNK!” 
– mondta Mária, amikor gondjaimra 
bízta az autentikus nŒi viseletet mint-
egy két esztendeje.

Pekanovics Gabriella tanárnŒ, aki 
fáradhatatlanul munkálkodik nyel-
vünk fennmaradásáért a magyar kö-
zösségben, most zenetanárként vállalt 
szolgálatot az ünnepségen. Zongorán 
játszotta nemzeti Himnuszunkat, me-
lyet a nagyszámú ünneplŒ közönség 
meghatottan énekelt. A zenei záró-
akkordok után Gáspár András, a 
tŒle megszokott és elvárt lélelemelŒ 
hangon elszavalta nemzeti imádsá-
gunkat, a Himnuszt.

Az ünneplŒ közösséget Vass Sándor, 
a NSW-i Magyar Szövetség alelnöke 
köszöntötte, majd Mikes Eszter a 
Sydney Opera zenekarának vezetŒ 
cselló mûvésze  gyermekeivel – Már-
tával és Kristóffal (mindkettŒ a 
Homebush-i magyar iskola diákja) – 
lépett a színpadra.

A Mikes Trió a magyar népdalkincs 
gyöngyszemeibŒl játszott, tisztelegve 
elsŒ királyunk, államalapítónk –Szent 
István emléke elŒtt.

Az ünnepségen a canberrai magyar 
nagykövetséget Dr. Tóth Ferenc el-
sŒ beosztott képviselte, aki ideiglenes 
ügyvivŒként a távol lévŒ Dr. Gruber 
Attila nagykövet nevében ismertette 
Magyarország kormányának Augusz-
tus 20-i üzeneteit „Választás elŒtt 
állunk: Szent István Magyarországa 
és Soros-terv között” címmel:

— Augusztus 20-án Magyarországot 
ünnepeljük, amely soha nem ajándék-
ba kapta létét, hanem mindig meg 
kellett küzdenie érte. Minden elŒttünk 
járó nemzedéknek megvolt a maga 
választása: ellenállás nélkül hagyja 
idegenek kezére jutni Magyarorszá-
got vagy harcba száll a Szent István 
által alapított Magyarországért, 
amely keresztény államként született 
meg saját törvényekkel, saját identi-
tással, saját határokkal.

— Szinte minden elŒttünk járó nem-
zedéket próbára tett a történelem, 
hogy kész-e megvédeni hazáját. Ma-
gyarország ma azért létezhet még, 
mert az elŒttünk járó nemzedékek, 

amikor kellett, akkor 
megvédték Szent Ist-
ván Magyarországát. A 
mi nemzedékünk se 
kivétel. Mi is választás 
elŒtt állunk: Szent Ist-
ván Magyarországa és 
a Soros-terv között.

— A Soros-terv nem 
titkolt célja, hogy meg-
változtassa Európa la-
kosságát, identitását, 
új kevert, muszlimi-
zált Európát hozzon 
létre, ahol a határok és 
a nemzetek eltûnnek. 
Villámgyorsan történ-
nek az események. Ha 
nem teszünk ez ellen 

semmit,  gyerekeink és az unokáink 
egy egész más világban élnek majd. 
Olyan világban, ami legrosszabb ál-
mainkban sem fordul elŒ. Elég meg-
nézni azokat a tŒlünk nyugatra lévŒ 
országokat és településeket, amelyek 
naívak és erŒtlenek voltak: most a 
gyerekeik biztonságát féltik, terrortól 
rettegnek, az idegenek kedvéért saját 
kultúrájukról mondanak le.

— Választás elŒtt állunk mi is: Ma-
gyarországot magyar országnak vagy 
valami egész másnak akarjuk-e? Vá-
lasztanunk kell, hogy olyan országot 
akarunk-e, ahol együtt kell élnünk 
olyanokkal, akik nem tisztelik, sŒt 
támadják a kultúránkat, a törvénye-
inket, ahol megszûnik a mindennapok 
biztonsága, ahol a terrorfenyegetett-
ség a hétnapok része, vagy olyan or-
szágot akarunk, amely a Szent Istváni 
alapokra, a kereszténységre és a 
nemzeti identitásra épül, amely több 
mint ezer éve otthont és biztonságot 

ad a magyarságnak.
— Választás elŒtt állunk: Szent Ist-

ván Magyarországa és a Soros-terv 
között.

— Szent István tudta, hogy mindig 
lesznek olyan külsŒ és belsŒ ellensé-
gei a nemzetnek, akik át akarják írni 
az ország határait, a nemzet történe-
tét, és más birodalmak részévé akar-
ják tenni hazánkat. Igaza volt. Most is 
vannak olyanok, akik át akarják írni 
Európa, a nemzetek, és Magyarország 

történelmét, mert így akarnak nye-
részkedni és hatalmat szerezni. Most 
is vannak olyanok, akik annak örül-
nének, ha a magyarok is feltett kézzel 
hagynák, hogy idegenek szállják meg 
Œket, mert egy nagyobb birodalom 
részeként képzelik el hazánkat, ahol 
nekik talán pozíció juthat. Most is 
vannak olyanok, akiknek nem okozna 
gondot egy egészen más kultúrát, 
identitást, vallást betelepíteni Euró-
pába és ide, a magyarok földjére 
sem. 

— Soros emberei le akarják rom-
bolni Szent István Magyarországát, 
Œk ma is nemzeti identitásunkat,  
nemzeti függetlenségünket és  határ-
védelmünket támadják. Kerítést akar-
nak bontani, kvótát akarnak ránk 
erŒltetni és migránsokkal akarják 
betelepíteni hazánkat. Rendszeresen 
megpróbálják lejáratni hazánkat, 
gyengíteni nemzeti identitásunkat, 
összetartásunkat, megkérdŒjelezni 
szuverenitásunkat. Soros emberei 
már készen állnak – nekünk is készen 
kell állnunk. Választás elŒtt állunk: 
Szent István Magyarországa és a 
Soros-terv között.

Joli Doan, Pekanovics Gabriella 
tanárnŒ tanitványa két zongoramû 
eljátszásával is megörvendeztette a 
megjelenteket. Beethowen Szonátája 
(Opus 26.) után Bartók Béla: Hat 
Tánc Bolgár Ritmusban (153) is 
felcsendült a kiválóan felhangolt zon-
gorán.

Az ünneplŒi beszédet ebben az év-
ben Kicsi György Péter mondta, 
amit bezsámolónk befejezŒ részében 
idézünk. (Gyurka, népszerû és szere-
tett tagja közösségünknek, aki – bár 
Budapesten él – korábban KŒrösi 
Csoma Sándor ösztöndíjasként mun-
kálkodott a sydney-i magyarok kö-
zött. Ezúttal a Mozaik Rádió 25. évi 
fennállásának ünneplésére érkezett 

Ausztráliába, mint a magyar nyelvû 
közösségi rádiónak évek óta hírszer-
kesztŒ bemondója.)

Vörösmarty Mihály: Szózat címû 
patetikus költeménye világító bás-
tyája a magyar ünnepségeknek, meg-
emlékezéseknek. Gáspár András 
elŒadásában a Szózat elcsendesülést, 
feszült figyelmet és méltóságteljes 
emlékezést teremtett az egybegyült 
ünneplŒk körében.

Kicsi Sarolt a kodályi zenei elvek 
mentén  tanulta és Œrzi Nagymagyar-
ország népdalainak ékességét, melyet 
csengŒ énekhangján közvetített a 
közönségnek. MûsorvezetŒi szere-
pembŒl kilépve, Sarolthoz csatlakozva 
az ünneplŒkkel együtt daloltuk szere-
tett népdalainkat.

A közös éneklés után – ami minden 
alkalommal összetartozásunkat is 
erŒsíti –, az idei év KŒrösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasai foglal-
ták el a színpadot.

ElŒször Szûcs Nándor László tol-
mácsolásában hallhattunk egy kortárs 
költŒ által írt verset, Szuhanics 

Albert: Szent István ünnepe címû 
költeményét. FelemelŒ érzés és mar-
káns üzenet a fiataloktól, hogy mûvé-
szetük tükrözi a múlt tiszteletét, ami 
irányt mutat a jövŒ felé.

Varga Frida és Kölczei Soma Ka-
lotaszegi Táncokkal köszöntötték és 
emelték az ünnepi hangulatot, ami 
méltó zárása volt az idei Szent István 
ünnepségnek.

Kicsi Gáborné (Kicsi Csilla)
NSW Szövetség 

Szent István ünnepe Sydneyben
8. oldal MAGYAR ÉLET 2017. augusztus 31.

Kicsi György ünnepi beszéde
Tisztelt   Hölgyeim és Uraim! 
Kedves honfitársaim!
Köszönöm a megtisztelŒ lehetŒsé-

get, hogy együtt ünnepelhetünk és 
szólhatok Önökkel.

Mottoként Balog Zoltán miniszter 
úr szavait szeretném idézni, aki a 
következŒképpen fogalmazott idei 
ünnepi beszédében: „Megmaradásunk 
és gyarapodásunk a XXI. században 
is csak a Szent István által ezer évvel 
ezelŒtt lefektetett alapokra épülhet. 
Ez a magyarok személyes és közössé-
gi szövetségkötése a keresztény hittel 
és kultúrával.”

Szent István ünnepét üljük, amely 
nem csak a katolikus egyház nagy 
ünnepe, hanem a legnagyobb magyar 
állami ünnep is. SŒt, annyira beleivó-
dott nemzetünk lelkiségébe, hogy sze-
mélyes példával élve, bár családunk 
Œsi református család, mégis, István 
napját augusztus 20-án ünnepeljük.

Történelmi vonatkozásban elŒször 
Gézát, István apját kell felidéznünk, 
aki a magyar törzsek fejedelmei kö-
zött különleges hatalmi pozíciót vívott 
ki magának. Politikai megfontolások-
ból nyugat felé fordult, és megnyitot-
ta a kereszténységnek az ország ka-
puit. 

Erre keresztény feleségének, az 
erdélyi Saroltának is befolyása lehe-
tett. Az országban azonban még túl-
súlyban volt a pogányság, és a po-
gány elem keveredett a keresztény-
séggel. 

A királyi udvarban, a keresztény 
gondolat kezdetben inkább állami 
célokat szolgált, mintsem Krisztus 
szent ügyét. 

Géza, hogy a kereszténység felvéte-
lét és ezzel kapcsolatban a nyugati 
orientációt biztosítsa, s házának ha-
talmát megszilárdítsa, kizárta a trón-
öröklésbŒl versenytársát, Koppányt, 
és jellemben, bátorságban, helytállás-
ban messze kiemelkedŒ fiát, Istvánt 
jelölte utódjául. A név választása Gé-
za fejedelem részérŒl tudatos lehe-
tett, mert a Stephanos görögül koszo-
rút, koronát jelent. 

Prágából meghívta Adalbert püspö-
köt, hogy a megtérést elmélyítse, és 
István további képzését elŒmozdítsa.  
Ô közvetítette 995-ben az István és 
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(Folytatás a 8. oldalról.)
Politikai, vallási és társadalmi szem-

pontból tulajdonképpen Œ teremtette 
meg Magyarországot. István jelölte 
ki és biztosította a jövŒbe vezetŒ utat 
népének. 

A magyarságnak négy különbözŒ 
szomszédos kultúra – a török-moha-
medán keleten, a görög-szláv a Bal-
kánon, a latin-német nyugaton és a 
pogány-szláv északon – feszültséggel 
teli területén kellett, ezek befolyásá-
val és ellentmondásaival megharcol-
nia.

A változást, amelyet István hozott, 
jól megvilágítja egy világpolitikai 
jelentŒség° tény: trónra lépése elŒtt 
nem egészen fél évszázaddal a ma-
gyar lovascsapatok még halálosan fe-
nyegették Nyugatot és a keresztény-
séget. Az István által, alkotmányában, 
kiterjedésében, és történelemformáló 
erejében újjáalakított Magyarország, 
ezzel szemben a keresztény Nyugat 
elŒretolt bástyája lett az elŒnyomuló 
mongol és török veszély ellen, és év-
századokon keresztül védŒfal a hódí-
tókkal szemben.

Egyik fŒ munkatársa, a 993-ban 
Prágából érkezett Asztrik szerzetes 
révén II. Szilveszter pápához fordult 
jogai megerŒsítéséért és a teljhata-
lom kieszközléséért. Célja az volt, 
hogy országa elfogadott keresztény 
királysággá emelkedjék, nemkülön-
ben, hogy már eleve kizárjon minden 
függŒséget a német birodalomtól és a 
szomszédos bajor egyháztól, s orszá-
ga egyházát az állammal szorosabban 
egybekapcsolja. Asztrik valóban 
kieszközölte urának a koronát, és azt 
az apostoli kiváltságot, hogy püspöksé-
geket alapíthasson és egyházi fŒ-
méltóságokat nevezhessen ki.

Az 1000. év karácsonyán kenték föl 
és koronázták királlyá Istvánt Eszter-
gomban. Ez egyenlŒ volt szuverén 
királyi méltóságra emelésével és 
apostoli küldetésének elismerésével. 
A pápától kapott elŒjogra támaszkod-
va birodalmának szilárd egyházi 
szervezetet adott: tíz egyházkerületet 
alapított köztük két érsekséget: Esz-
tergomban és Kalocsán, valamint 
nyolc püspökséget.

Közel hetven éves korában – a XI. 
században ritka magas korban –, 42 
évi uralkodás után halt meg, Mária 
mennybevitelének napján, akit mély-
ségesen tisztelt, s akinek tiszteletére 
több templomot épített. Halála elŒtt 
neki ajánlotta fel az országot.

Istvánt az egész nemzet gyászolta. 
Temetésére az egész országból sereg-
lettek az emberek Székesfehérvárra. 
Ott, az általa alapított gyönyör° bazi-
likában, mely éppen akkor készült el, 
helyezték ünnepélyesen nyugalomra 
földi maradványait.

Az általános gyász igazi és szívbŒl 
jövŒ volt. A nép érezte: István király 
személyében kimagasló uralkodó 

hunyt el, az erŒs és igazságos király, 
aki a szigort szelídséggel tudta páro-
sítani. Tudott harcolni, ha a szükség 
úgy kívánta; mindazonáltal békesze-
retŒ volt. Támadó hadjáratot nem 
kezdeményezett, harcias nemzetét a 
gyümölcsözŒ béke világába vezette, 
és a még túlnyomóan vándorló, no-
mád életet élŒ népet letelepedésre 
szoktatta. Az ország határain kívül is 
nagy tiszteletnek örvendett. Azon ke-
vés szentek egyike, akit mind a római 
katolikus, mind a görög katolikus 
egyház szentjei sorába emelt.

Mint uralkodó tudatában volt Isten 
elŒtti felelŒsségének. Ragyogó példá-
ja volt ennek, hogy a templomban 
hivatalát évente letette, annak jeléül, 
hogy csak kölcsön kapta IstentŒl, és 
annak bizonyságára, hogy hatalmát 
Istennek áldozza. Lelki arculata Imre 
fiának írt IntelmeibŒl is markánsan 
kirajzolódik. Valószín°leg nem Œ 
maga írta, de az Œ iránymutatásával, 
politikai s erkölcsi elvei értelmében. 
Ezekben az Intelmekben a személyes 
életvitelre vonatkozó tanácsok a 13 fŒ 
erény felsorolásával, és mibenlétének 
megvilágításával intik a herceget az 
egyéni élet és az államvezetŒi szerep 
szemszögébŒl egyaránt: „… én sem 
restellem, szerelmetes fiam, hogy 
neked még életemben tanulságokat, 
parancsokat, tanácsokat, javaslatokat 
adjak, hogy velök mind magadat, 
mind alattvalóid életmódját ékesítsed, 
ha majd a legfŒbb hatalom engedélyé-
vel utánam uralkodni fogsz” –

„Uralkodjál szelíden, alázattal, bé-
késen, harag és gy°lölködés nélkül! A 
király koronájának legszebb ékszerei 
a jótettek; azért illŒ, hogy a király 
igazságossággal és irgalmassággal, 
valamint a többi keresztény erénnyel 
ékeskedjék. Minden nép saját törvé-
nyei szerint él; add meg az országnak 
a szabadságot, hogy aszerint éljen!’’

Az Intelmek napjainkban legtöbbet 
idézett, divatos tétele az idegenek be-
fogadásáról szól, azaz „az egynyelv° 
és egyszokású királyság gyönge és 
törékeny”. Itt már a királyság kifeje-
zés, az eredeti szövegben regnum 
szerepel. Ez lehet királyság, de Or-
szág is. Az idegenek, az érkezŒ ven-
dégek, a „nobiles et sapientes”, azaz 
nemesek és bölcsek, a kor katonai 
és tudományos elitje lehetett. Saját 
királyi udvarában tartotta jónak, ha 
különféle nyelveken beszélŒ, és eltérŒ 
gondolkodásmódú emberei vannak. 
Emellett Szent István korában nem 
csak magyarok éltek a Kárpát-me-
dencében. A magyar mellett ezeket a 
népeket kellett Istvánnak integrálnia 
királyságába. Akik viszont hasonló 
kultúrkörben, a Kárpát medencében 
szocializálódtak.

És itt már óhatatlan nem észre venni 
a számos párhuzamot nagy királyunk 
ideje és napjaink között:

A kereszténység megtartó erejének 

fontossága mellett, az abból eredŒ 
védŒbástya szerep is világosan 
rajzolódik ki, amely összefonódik a 
nemzetpolitika, -stratégia kérdésével, 
aminek felvetése maga a megmara-
dás. 

A kereszténység sajnos, a pillanat-
nyi jelek szerint túl van már a csúcs-
pontján, nem elterjedése a kérdés 
– Szent István korával szemben –, ha-
nem a fennmaradás maga. De Európa 
keresztény jellegének megkerdŒjele-
zése az egyik legnagyobb, napjaink-
ban markánsan jelenlévŒ botorság, 
több mint évezredben mérhetŒ 
jelenlétének alapján. S országunk 
védŒbástya szerepe sem vitatható, a 
mai viszonyok között sem. És e feladat 
elvégzése csakis erŒs és egységes 
országot tételez fel.

ErŒsségét igyekszik a kormány nem 
idegen elitek kivülrŒl történŒ behí-
vásával, de a visegrádi négyek szö-
vetségével biztositani. Nemzeten be-
lül úgyszintén nem idegenek befoga-
dásával akarja elvégezni, hanem leg-
fontosabb nemzetstratégiai célként, 
egyesítve az összmagyarság erejét, 
markánsan megszólítva és támogatva 
a határon túli és a diaszpóra magyar-
ságát. Lehet, sokan nem érzik az erre 
tett erŒfeszítéseket elégségesnek, de 
komoly munka kezdŒdŒtt e területen, 
és mint minden nagyobb projekt, ez 
is idŒigényes. Reméljük azt, hogy a 
küldöttek is, és a fogadók is, ehhez a 
szerephez méltóak lesznek, és átlátva 
a lényeget, nem önös célok, hanem az 
összmagyarság érdekében tevékeny-
kednek. 

Minden ember számít, szakítani kell 
azzal a kispolgári mentalitással, hogy 
én csak egy ember vagyok, majd a 
közösség elvégzi nélkülem is, helyet-
tem is. E mentalitás erŒsítésében 
merült ki az elŒzŒ, szocialista-liberális 
kormányok nemzetstratégiája, a 
retorika szintjén, ami a gyászos 
2004-es magyar állampolgársági 
népszavazásban csúcsosodott ki. 
Sovány eredményként így is csak azt 
sikerült elérni, hogy nem mentek el 
elegen szavazni és eredménytelen lett 
a szavazás, mert egyébként az igenek 
voltak többségben.

Igen méltánylandónak tartom azt az 
ausztrál törvényi elŒírást, amely köte-
lezŒ jelleg°vé teszi a választásokon 
való részvételt. A közösség egyének-
bŒl áll, és akkor válik cselekvŒ erŒvé, 
ha az egyének elkötelezik magukat. 
Ezért buzdítok mindenkit a regisztrá-
cióra és a parlamenti választásokon 
való szavazásra. Mert, ahogy Szabó 
DezsŒ megkapó tömörséggel megfo-
galmazta:  minden magyar felelŒs min-
den magyarért

Mindannyian halljuk, a különbözö 
hírekben, tapasztaljuk, az ellenzék 
gyengeségét és alacsony támoga-
tottságát, valamint az idegen, külföldi 
erŒk szisztematikus támadását orszá-
gunk gyengítésére. Ezzel szemben 
bizton hiszem, hogy létezik egy egy-
séges vágy, egy független, biztonsá-
gos, erŒs Magyarország megtartásá-
ért. 

Szent István elképzelte, megálmodta 
és megvalósította ezt, de nem egye-
dül. Ô vezetŒje volt e folyamatnak. És 
zivataros évszázadokon át megmaradt 
kicsiny nemzetünk, amely már jó-
részt a nemzetté vált egyének összes-
ségének volt köszönhetŒ. 

Szóval, kedves nemzettestvéreim 
mindenkinek megvan a lehetŒsége és 
felelŒssége nemzetünk és országunk 
megmaradásában, megtartásában.

Erre hívnék és szólítanék fel igaz 
szívvel minden honfitársat!

Köszönöm hogy meghallgattak-

Az ellenzéket is bírálták az ellenzéki törpepártok 
minitüntetésén

Két, az egy százalékos támogatottságot alulról-felülrôl súroló párt politikusai 
beszéltek a Szabad sajtó útra szervezett „tüntetésen”, ahol az érdeklôdôknek, az 
újságíróknak-stáboknak és a véletlenül arra járóknak köszönhetôen kb. néhány 
száz ember lehetett jelen. Mindezt úgy, hogy az Együtt politikusa, Juhász Péter, aki 
az elmúlt idôszakban fôként azzal szerzett magának hírnevet, hogy többször is 
fütyülést szervezett nemzeti ünnepeken, továbbá kiderült róla, hogy a jogerôsen 
elítélt erôszakos bûnözônek, Portik Tamásnak dolgozott, július végén a párbeszédes 
Karácsony Gergely társaságában még „óriási” tüntetésrôl beszélt.

Végül közülük csak Karácsony mondott beszédet a napos, kellemes idôben 
tartott minitüntetésen, amely a „Függetlenség napja” elnevezést kapta, és fôleg 
azzal volt elfoglalva, hogy a többi ellenzéki pártot bírálja, amelyek szerinte túl sokat 
viaskodnak egymással, és sokszor úgy látszik, hogy képtelenek együttmûködni.

Juhász Péter helyett a nyilvánvaló bukásnak tûnô rendezvényen Hajdu Nóra, a 
szervezô Együtt alelnöke beszélt. A jövô évi választásokról szólva hangsúlyozta az 
egy százalékos párt politikusa, hogy az utolsó utáni pillanatig nyitva áll az ajtajuk 
minden új politikai erô elôtt, amellyel azonos véleményen vannak.

Erdô Péter bíboros és 
Vásáry Tamás zongoramûvész 

vehette át Áder János 
köztársasági elnöktôl 

a Magyar Szent István Rend 
díjat a Sándor-palotában.

Az államfô a díjátadón elmondott beszédében hangsúlyozta, államalapító Szent 
István ünnepén azok vehetik át ezt az elismerést, akik megerôsítik: emberként 
és magyarként is mindenkinek küldetése, hogy a maga egyedi teljesítményével, 
ötleteivel, elszántságával gazdagabbá tegye ezt a világot.

Magyar Szent István Rend a tehetségeknek, példát mutató tudósoknak, 
mûvészeknek, sportolóknak, egyházi és közéleti szereplôknek szóló közös hála 
legrangosabb kifejezôje - fejtette ki Áder János. Majd hozzátette: a nagyot 
álmodó, izzó tehetségek nélkül, az örökös fejlôdni vágyás, a kreatív megújulás, 
a kitartó, precíz és céltudatos munka, a minôség kérlelhetetlen érvényesítése és 
a mindig magasabbra igyekvô szándék nélkül a világ sokkal szürkébb, 
reménytelenebb hely lenne.

A köztársasági elnök kiemelte, Erdô Péter mindig a nemzet “pótolhatatlan 
méltóságát” szolgálta, továbbá lelkipásztori és tudományos munkáját is abban a 
tudatban végzi, hogy az igazság felismerése a továbbadás felelôsségével jár, 
ezért jelent életében a tanítás küldetést az értékek megismerésére és 
megismertetésére.

Áder János szerint a bíboros lelkipásztori, egyházszervezôi és kutatói 
hivatástudata egyaránt arra figyelmeztet: helyesen tesszük, ha tekintetünket 
idôrôl idôre az örökkévalóra, a változatlanra irányítjuk, és életünk tengelyébe 
olyan értékeket állítunk, amelyek megtartanak minket hivatásunkban

Az államfô példaként említette erre a múlt ismeretét és az elôdök tiszteletét, a 
jog következetes alkalmazásét, és a szeretet törvényének szem elôtt tartását.

“A kereszt nélkül az, amit ma Európának ismerünk, nem is létezhetne” - idézte 
a köztársasági elnök Erdô Péter korábbi kijelentését, aláhúzva, hívôknek és 
nem hívôknek közös a felelôssége, hogy Európát, és benne Szent István 
Magyarországát a maga egyediségében megôrizze, továbbá a kölcsönös 
megbecsülés, a felebaráti szeretetet, a tisztesség, az igazságosság, az emberi 
méltóság értékeit érvényre juttassa.

Az államfô elmondta, Vásáry Tamás is távolba mutató, magas célokat állított 
maga elé, csodagyerekségének ígéretét váltotta be.

Ifjú titánból lett rajongással körülvett, érett mûvész és bölcs mester - 
fogalmazott Áder János, aki szerint Vásáry Tamás szuggesztív, magával ragadó 
elôadásmódja egy olyan hangszeren hozott számára sikert, amely körül még a 
világ élvonalában is nagy a tolongás.

A köztársasági elnök köszönetet mondott Vásáry Tamásnak, amiért az egykori 
kényszerû búcsú után végül hazatért, továbbá a nagyhírû lemezkiadók és 
fényes koncerttermek ünnepelt csillagaként is megmaradt magyarnak.

A köztársasági elnök a miniszterelnök elôterjesztésére adományozza 
Magyarország legmagasabb rangú kitüntetését. Az ünnepségen ismertetett 
kitüntetési határozatok alapján Erdô Péter a Magyar Szent István Rend 
kitüntetést példaértékû egyházi szolgálata, a családok védelmében tanúsított 
következetes kiállása, nemzetközi szinten is kiemelkedô teológiai egyházjogi 
tudományos munkája elismeréseként vehette át, míg Vásáry Tamás kimagasló 
zongorajátékáért és karmesteri munkájáért érdemelte ki, amellyel egyedülálló 
módon gazdagította és népszerûsítette a magyar zenemûvészetet.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. szeptember 3-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
1 órától Presbiteri gyûlés

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.szeptember 3-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE

(SA) 2017.szeptember 3-án vasárnap de.11 
órakor ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2017. szeptember 3-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

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

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

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) szeptember 3-án du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. szeptember 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. szeptember 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, vallási megkülönbôztetés

nélkül!

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

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

 Augusztus 20-án lett megkeresztelve, Judit Csizmarik és férje David Kenneth McWilliam kislánya,
Kelly Csizmarik McWilliam. A keresztszülôk, Eva Csizmarik, Leanne Elizabeth Matthews, 

Albert Hamilton Strettle Matthews és Judith Bartalis. Isten áldása legyen életükön.

Keresztelô a North Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban

A Bocskai Nagyteremben
(123 St. Georges Road North Fitzroy)

Watkins Street bejárat
Az ajánlott ruha viselet:

az 1920. évek divatja
Belépô ( a svédasztal vacsorát is 

magába foglalja)
Felnôtteknek: 30 dollár, 

14 év alatt: 10 dollár
Asztalfoglalás:

www.trybooking.com
vagy

Nemes Zsófinál: 0459 720 199

Parti az 1920. évek divatjával
Szeptember 2-án 6 órakor

Várunk mindenkit egykis ugri-bugrira!

Jótékonysági est a Bocskai Iskola fenntartásáért!
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Az elmúlt 
hét

MELLÉBESZÉLGETÉS
Aki eddig kemény legénynek hitte 

Staudt Gábort, most nagyot csalódott. 
A Jobbik frakcióvezetô-helyettese 
még arra sem mert válaszolni a Hír 
TV-ben, hogy –-- fônökéhez hasonlóan 
–-- ô is bocsánatot kérne-e a pártja által 
korábban megsértett zsidóktól és a ci-
gányoktól. Emberünk eleinte nem 
tudta –-- vagy nem akarta tudni --– 
felfogni a mûsorvezetô kérdését. Per-
cekig ment ez a rácsodálkozós, értet-
lenkedôs Staudt-produkció, majd 
átcsapott hárító üzemmódba: hívják 
meg inkább Vona Gábort --– javasolta 
az ellenzéki politikus –--, mert ô nem 
lát Vona Gábor fejébe, nem tudja, mi-
re gondolt. „Én leginkább szakpoliti-
kákat viszek” –-- magyarázta. „Hogyha 
ô úgy érzi, hogy valamiért bocsánatot 
kell kérni, akkor azt el fogja mondani. 
(…) Kérdezzék meg tôle.”

Csakhogy a mûsorvezetô nem adta 
föl, továbbra is az autonóm (?) Staudt 
Gábor válaszára lett volna kíváncsi, 
mi az ô személyes véleménye ezekrôl 
a fura bocsánatkérésekrôl. Mire a 
stúdióvendég –-- igen tahó módon --– 
ismét váltott: immár sértegetni kezdte 
Szöllôsi Györgyi mûsorvezetôt: „Most 
szerintem önök rombolják a mûsor 
minôségét. (…) Ez szakmailag egy na-
gyon gyenge kérdés volt.” Staudt köz-
vetve azt is értésére adta a mûsorve-
zetônek, hogy ô mint jobbikos politikus 

milyen kérdéseket szeretett volna 
hallani. Mégiscsak a Simicska-tévének 
nyilatkozik…

Végignézvén az elképesztô „mellébe-
szélgetést”, az emberben két kérdés 
vetôdik fel. Tényleg ezt a saját véle-
ményét nem vállaló, „karakán” embert 
jelölte (kétszer is) fôpolgármesternek 
a Jobbik? Vajon önmagát adta ez a 
kétségbeejtô ember, vagy csak hülyé-
nek néz bennünket?

FLEPNI
Aki nem tudná, mitôl radikalizálódnak 

a menekültek (lásd: Barcelona), nézze 
vissza a Hír TV-n Kálmán Olga csütör-
töki mûsorát, abból Egyenesen meg-
tudhatja.

Íme: „A jövendôbeli terrorizmusnak 
melegágya lehet az, hogy azok a fáj-
dalommal teli szemû, szép arcú kis-
gyerekek, akik végigélték ezt az utat a 
szüleikkel, ami, mondjuk, itt a határ-
nál, Magyarország határánál történt 
velük, vagy akár a Keleti pályaudva-
ron, hogyha továbbmentek bármilyen 
befogadótáborba, na, ôket lehet majd 
elég könnyen radikalizálni” --– a mû-
sorvezetô beszédénél csak a gondolat-
menete zavarosabb.

„Ha ôbennük egy fanatikus, elmehá-
borodott, rossz szándékú vallási vezetô 
fel akarja kelteni a gyûlöletet, hogy 
vannak rossz élményeid a kereszté-
nyekkel szemben, hogy bánt veled a 
keresztény Európa, hát ezeket az em-
bereket lehet majd fanatizálni valami-
kor.” Értjük, ugye? A terrortámadások-
hoz vezetô út egyik állomása a magyar 
határ. Zord hatóságaink bûnrészesek 
abban, amit az Iszlám Állam mûvel.

Innen csak egy lépés az „igazság”: 
Orbán Viktor okolható az európai ter-
rortámadásokért! Olga asszony „elem-
zése” valójában nem a menekültek, 
sokkal inkább saját személyisége radi-
kalizálódásának a látlelete. Flepni. 
(Nekem már akkor gyanús volt, ami-
kor ilyeneket írt haza a kies Ibizáról 
nemrég: „Hahó, magatokat újságíró-
nak nevezô enter billentyûk! (…) Fáj-
hat kenyéradóitoknak, nehéz mege-
mészteni, hogy a Hír TV tájékoztat, 
nem agyat mos, és még nézik is sokan, 
nagyon sokan.”)

Erre még rátett a baloldal prolongált 
szomorújátéka, közben ez a ménkû 
kánikula… Érthetô.

CSAK A VÁSÁRLÓKKAL 
HERCIGEK

A világ majdnem valamennyi multi-
cége jelen van Magyarországon, de 

ahogy 
Pilhál György 

látta

HÁTBORZONGATÓ DOLGOT HALLOTT A 
MUSZLIM NÔTÔL A VILÁGHÍRES MAGYAR
A divattervezô Náray Tamás saját elmondása szerint második otthonának 

tekinti Barcelonát, ezért különösen lesújtotta a csütörtöki véres terrortámadás, 
ráadásul épp a városban tartózkodott a támadás idején. Saját Facebook-oldalán 
egy egészen elképesztô történetet írt le egy boltban vásárló kisgyermekes, mi-
niszoknyás anyukáról, és egy másik vásárlóról, egy kendôs muszlim nôrôl. A 
kislány megkérdezte anyukáját, miért visel kendôt az elôtte álló muszlim néni, 
aki maga válaszolt a gyermeknek.
„Pár éven belül anyukád is fel lesz öltözve. Mindnyájan jéggé dermedtünk. 

Nem, nem a félelemtôl. Hanem attól, hogy ezt merte. És el se hinném, ha nem 
elôttem történik meg, 2017. augusztus 17-én, este 19 óra 15 perckor… Miközben 
a televízió a barcelonai terrortámadásról sugározza a fejünk fölött a riportot. 
Ilyenkor az embernek nagyon nagy önuralomra van szüksége ahhoz, hogy 
kordában és önmagához méltó mederben tudja tartani a gondolatait” –- szúrta ki 
a ripost.hu Náray bejegyzését.

A divattervezô késôbb leszedte a posztját, az alábbi kommentárral:
„Muszáj leszednem a posztjaimat, mindenkitôl elnézést kérek, aki értelmezni 

tudta és megosztotta, mert megint sikerült valamit elszabadítani, ami nem volt 
sem szándék, sem cél. Érdemesebb volna inkább a lényegre koncentrálni, mint 
egymásnak esni és kétségbe vonni a leírtakat. De úgy látom, az én honfitársa-
imnak csak nem akar ez összejönni. Mármint az, hogy van, amit érzelmek 
nélkül, tárgyilagosan kell látni. Na ez nem megy. Kár. Mert ez a habitus az oka 

mindennek. Hogy a kötözködésen van a hangsúly, a megoldások helyett. Tény-
leg nagyon sajnálom. A fától az erdôt tipikus esete Tóth Marival…”
Frissítés:
Náray Tamás idôközben újabb nyilvánosan elérhetô posztot tett közzé az álta-

lunk a ripost.hu-tól átvett témával kapcsolatban, amit a tisztesség és a tisztánlá-
tás kedvéért az alábbiakban közlünk.

„KÉREM, MINÉL TÖBBEN OSSZÁTOK EZT MEG! KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Látom, sikerült a mi kis ”médiumainknak„ az eredeti posztot ellopva, azt alapo-

san átalakítva, beletojni a kocsmai ventillátorba. Gratulálok. Így tényleg elô-
rébb is vagyunk és jobb is nekünk. Bravo! Nagyon színvonalas lett.

Na, nem baj. Minden csoda három napig tart. Kettô letelt.
Amúgy megjegyezném, a mûvészeti munkáim soha nem szoktak ilyen érdek-

lôdés középpontjába kerülni.
De, mint látjuk, ezért tudnak létezni a teljesítmény nélküliek oly’ pompásan 

minálunk. Csak rá kel köpni a karbidra es már sistereg is…Hajrá!
MINDENESETRE AZT TUDNI KELL, HOGY SEMMILYEN KÖZ-

LÉSHEZ, CIKKHEZ NEM JÁRULTAM HOZZÁ. ÉS EBBEN A FOR-
MÁBAN, AHOGY TESZIK, NEM IS EGYEZTEM VOLNA BELE, 
RÁADÁSUL TORZÍTANAK ÉS NEM MINDENBEN FELEL MEG AZ 
ÁLTALAM KÖZZÉTETT VALÓSÁGNAK.

Arról nem is beszélve, hogy ez nem egy közszereplôi, hanem egy magánoldal, 

s még ha nyilvános is, akkor sem lehet róla tartalmat elvenni, lemásolni a tulaj-

donosa írásbeli beleegyezése nélkül. Jogi út lesz.”             (Magyar Idôk) 

ettôl nem kell ám elájulni, a multi 
mindig oda megy, ahol kaszálni lehet, 
ahol olcsó a munkaerô, és ahol a vevô-
re rá lehet sózni bármit.

Hogy a multi nem szívbajos, arra ná-
lunk a Tesco a legjobb példa, még a 
válság során is növelni tudta az extra-
profitját. Ez nem nagy ördöngösség, 
csak ábrázat kell hozzá meg zsigeri 
nyomulás. Régi tapasztalat: a felka-
paszkodott internacionalista szatócsok 
három visszatérô elemet alkalmaznak, 
de azokat gátlástalanul: 1. minél hosz-
szabb ideig nyitva tartani, 2. a lehetô 
legkisebb létszámmal dolgozni, 3. sa-
ját márkajelzésû, olcsó cuccokat for-
galmazni.

És akkor a friss hír: minden második 
Tesco-dolgozó részt vesz a hazai áru-
házlánc nemrég megalakult sztrájkbi-
zottságának tervezett akciójában, 
amennyiben a fösvény cég nem tel-
jesíti a bér- és létszámemelésrôl szóló 
követeléseket. Kiderül ugyanis, hogy 
bôven lenne erre fedezet, ám a Tesco 
mindenféle könyveléstechnikai trük-
kökkel menti ki a pénzt az országból. 
Jellemzô, hogy miközben tavaly a 
bérekre csupán 4 százalékot fordított, 
szaktanácsadásra (menedzsmentdí-
jakra) 34 százalékkal többet költöttek, 
mint a korábbi évben. Teljes munka-
beszüntetés esetén a hálózat vala-
mennyi üzlete zárva maradhat a 
sztrájk napján.

Vannak olyan áruházak, ahol a teljes 
állomány beszünteti a munkát. Egyes 
helyeken még az áruházvezetôk is 
támogatják a tervezett megmozdulást, 
sôt részt is vesznek benne. A munka-
vállalók elszántak, noha több olyan 
jelzés érkezett, hogy az elvadult mun-
kaadó megfenyegette a dolgozókat: ha 
leteszik a munkát, új állás után néz-
hetnek… Ha egy napra is ellehetetlenül 
az áruházlánc mûködése –-- közölte a 
cég –--, az a dolgozók hibája lesz.

Tescóék csak a vásárlókkal herciges-
kednek, velük is csak a bejárattól a 
kasszáig.

MÁRIÁNK
Miközben a katolikus egyház Szûz 

Mária halálára és mennybevételére 
emlékezik a mai napon, a magyarság 
számára még ennél is többet jelent 
augusztus tizenötödike. Védôszentünk 
és égi pártfogónk ünneplése mellett 
ma van Szent István halálának (1038) 
évfordulója is.

Trónra lépésével maga elsô királyunk 
tette kiemelt ünneppé Mária napját, s 
országlása során végig fontosnak tar-

totta kivételes fényben tartani a Nagy-
boldogasszony-megemlékezéseket. A 
jeles nap a következô évszázadokban 
sem veszített erejébôl, valamennyi 
uralkodónk, de koronázatlan elöljáró-
ink is az István választotta patrónus 
szellemében vezették az országot.

Az istentelen kommunista évtizede-
ket leszámítva augusztus tizenötödike 
mindenkor a magyarság legnagyobb 
egyházi ünnepének számított. A törés 
Rákosi Mátyás ámokfutása idején tör-
tént, a fékeveszett vezér egyházüldözé-
sének csúcsán, 1951-ben még a Város-
ligetbenállóRegnumMarianum-templomot 
is porig romboltatta; utóda, a kacsinga-
tós Kádár János is kihagyta a körme-
neteket.

(Nem erôltették a Nagyboldogasz-
szony-ünnepeket a gyurcsányi ámok-
futás éveiben sem, dacára annak, hogy 
egy többszörösen bérmálkozott mi-
niszterelnök állt az ország élén…)Szent 
István nem csupán a Mária-napot és a 
koronázási évfordulókat tartotta au-
gusztus 15-én, minden évben erre a 
napra hívta össze a királyi tanácsot 
Székesfehérváron, és ekkor tartott 
törvénykezést is. Amikor pedig eljött 
az elkerülhetetlen, ekkor –-- augusztus 
15-én –--, halála napján ajánlotta fel 
Magyarországot Máriának (Regnum 
Marianum).

Azt az országot, amely a következô 
fél évezred során Európa egyik meg-
határozó, erôs államává lett –-- egészen 
addig, míg ránk nem tört (Mohács, 
1526), majd be nem kebelezett (Buda, 
1541) bennünket az oszmán. Az iszlám 
világ. De az már egy külön történet. 
Máig érvényes tanulságokkal.

NEM LOPOTT, CSAK 
AKASZTGATOTT

Nagy lehet a gáz, ha már Kádár Já-
nost is beemelte a választási kam-
pányba Lengyel László. Botka László 
miniszterelnök-jelölt tanácsadója ek-
képp beszélt a megboldogult pártve-
zérrôl minap az ATV-ben: „Kádár 
János a maga részérôl –-- és ezt most 
pozitívan mondom –-- személyesen is 
hihetetlenül puritán ember volt, soha 
nem lopott.”

Magam is tanúsíthatom, annak idején 
a Kádár Jánosról szóló mesesorozatok 
szeretni való, puritán dolgozónak áb-
rázolták a kacsintgatós kommunista 
vezért; barátságos, közénk való em-
bernek, aki esténként rózsadombi haj-
lékában, a kockás abroszos konyhaasz-
talnál lila hagymás szalonnázgatás 
közben elbeszélgetett a sofôrjével –-- a 

„néppel” –-- a nagyvilág dolgairól. 
(Vaddisznó- és szarvasvadászatairól 
nem annyira.) „Az igaz, hogy félt az 
ország egy része, de ma a félelemcsi-
nálásban sokkal erôteljesebb ez a 
rezsim” –-- tette hozzá Lengyel. Én 
meg azt teszem hozzá, hogy „a kevésbé 
félôs” Kádár-korban ki pórázt kapott a 
nyakába, ki kötelet…

Lengyel akár ki is egészíthetné Ká-
dár-portréját Moldova György gondo-
lataival, aki pár éve egyenesen „prole-
társzentnek” nevezte a néhai fôtitkárt 
–-- mindjárt ki is jelölte helyét a ma-
gyar történelemben, közvetlenül Szent 
István, Mátyás király és Kossuth kor-
mányzó mellett. Hiszen, ha fölakasztott 
is néhány száz forradalmárt, meg be-
csukatott tízezreket, ne feledjük, ér-
tünk járt raportra Moszkvába! Az író 
szerint Kádárnak ma poharanként 
változik a megítélése. Az elsônél még 
mindenki gyûlöli, a másodiknál elôke-
rül egynémely érdeme, a sokadiknál 
pedig kiderül: nem is volt olyan rossz 
az a harmincvalahány év… Záróra 
elôtt az ivókban már valóságos Kádár-
kultusz tapasztalható.

Vagyis a bolsevista visszarendezô-
déshez –-- az MSZP gyôzelméhez --– 
mindnyájunknak be kéne rúgnunk. 
(Nem is tudtam, hogy Lengyel iszik.)

SAVANYÚ 
AZ EGRI SZÔLÔ

Még ki sem keseregték magukat a 
sikeres vizes világbajnokság fölött ér-
zett csalódásukban a kárörvendésre 
szakosodott ellenzéki ultrák, máris itt 
az újabb pofon.

Pénteken Mónus József hagyomány-
ôrzô íjász az egri vár egyik bástyájáról 
célba vette és eltalálta (többször is) a 
Dobó téren felállított szimbolikus cél-
pontot, egy „török” ostromágyút. A 
kesergô ellendrukkereket nemcsak az 
esemény nemzeti motívumai bosszan-
tották, azt is zokon vették, hogy a pro-
dukciót a térség fideszes országgyûlési 
képviselôje, Nyitrai Zsolt is támogat-
ta.

A huhogók elôször az esemény 
technikai aggályosságaival próbáltak 
operálni. Anyaorgánumuk, a Népszava 
elôzetesen a város lakosságát veszé-
lyeztetô attrakciónak nevezte Mónus 
fellépését. Riporterük egyetlen ujjon-
gó, büszke magyarral sem találkozott 
a városban, annál több ijedt aggodal-
maskodóról számolt be „az ügyre 
rálátó forrásának” segítségével. „A vá-
ros józanabb erôit a hideg rázza ki a 
mutatványtól –-- rémüldözött a szerzô 
–--, ostobaságnak és veszélyesnek tart-
ják.” Késôbb –-- már a tomboló siker 
után –-- meg azt próbálta bizonygatni a 
lap, hogy Mónus József teljesítménye 
„nem is számít akkora szakmai bra-
vúrnak”, számos hazai íjász meg tudta 
volna csinálni… (Mónus 2010-ben egy 
1226 óta fennálló mongol rekordot 
döntött meg: 508,74 méterre lôtte a 
nyílvesszôjét, majd világcsúccsal gyô-
zött a török nyílt bajnokságon.)

Érezve, hogy talán ez is elég gyen-
gécske szöveg, pitiánerék a lebonyolí-
tás költségeirôl kezdtek el érdeklôdni 
(lélegeztetôgép-effektus): mennyibe 
került a szalmabálák odahordása, le- 
és fölemelése, visszaszállítása, illetve 
a Dobó tér körbekerítése? Majd ami-
kor eltanácsolták ôket (csakis közér-
dekû adatkérés esetén, biztosított ha-
táridôn belül közölnek adatokat), 
nyomban jelezték: azonnal benyújtják 
a kérelmet. Már az egri szôlô is sava-
nyú…
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KRÓNIKA
Pánczél Károly volt 

a vendégünk
Pánczél Károly, a Magyar Or-

szággyûlés Nemzeti Összetartozás 
bizottságának elnöke és Dr. Sándor 
Tamás titkárságvezetô Ausztráliába 

látogatott a Magyar Mozaik Rádió 

Sydney meghívására. Az invitálás ap-

ropója a magyar rádióadás 25. év-
fordulója volt. Az ünnepségrôl au-

gusztus 24-i lapszámunkban részlete-

sen beszámoltunk. 

A vendégek ezt követôen Melbour-

ne-be érkeztek a helyi magyarság 

megismerése céljából. Elôször meglá-

togatták az Árpád Otthont, majd 
megtekintették a Wantirnai Ma-
gyar Központot. Tevékenyen részt 

vettek a Központban rendezett állam-
polgársági esketésen, ahol négy új 

magyar állampolgárt avattak a Konzu-

li Iroda munkatársai. A Magyar Köz-

pont egy csodálatos fogadást és vacso-

rát adott a magas rangú magyarországi 

látogatók részére, aminek keretében 

körülbelül ötven vendég vett részt, a 

melbourne-i magyar központok veze-

tôségeibôl. 

Magyarország Konzuli Irodája 

pe-dig a következô este rendezett egy 

szûkebb körû vacsorát a nemrégiben 

nyitott, magyar ételeket is étlapjára 

helyezô, Ascot Vale-i Mr. Union Ét-
teremben. A vendégek a helyi kultu-

rális csoportok (néptánc, irodalom, 

pedagógia, ügyvédek stb) képvisele-

tében érkeztek. Pánczél Károly és Dr. 

Sándor Tamás sok mindent megtud-

hattak a kedélyes hangulatú, de tartal-

mas beszélgetésekbôl a helyi magyar-

ság sikerélményeirôl és nehézségeirôl, 

cserébe részletesen beszámoltak Ma-

gyarország Kormányának diazsporát 

érintô nemzeti stratégiájáról.  

A Magyar Központ és a Konzuli Iro-

da mindent megtett annak érdekében, 

hogy a parlamenti delegáció jó benyo-

másokkal, illetve hasznos információk-

kal térhessen haza Magyarországra 

Melbourne-bôl. 

* * *
Augusztus 13-án a református is-

tentiszteletet követô alkalmi összejö-

vetelen adódott alkalom meghallgatni  

Nemzeti Összetartozás Bizottsága el-

nökét Sydneyben az érdeklôdôk szá-

mára. Párczél Károly kerek elôadást 
tartott, az alkalomhoz illôen megemlé-
kezve a reformáció 500 éves évfordu-
lójáról, úgy is mint történelemtanár, 

kifejtve a magyar irodalomnak a latin 
írásbeliség helyébe emelô szerepét, a 
társadalom számára a magyar tarta-
lom és nyelv fejlôdésére tett hatását. 
Majd rátért a Magyar Összetartozás  
törvény végrehajtását végzô intézmé-
nyek részletes ismertetésére: a Nem-
zeti összetartozás bizottsága tevékeny-
ségére, a kárpát-medencei programok-
ra és a magyar diaszpóra politikára,  
amelynek megértéséhez nagy segítsé-
gül szolgált az elôadás szövegét követô 
vetítettképes szemléltetô Dr. Sándor 
Tamás részérôl. 

Ezúttal alkalom nyílott a megjelen-

tek részére kérdést intézni az elôadó-

hoz.  A kérdésekre az elôadó elnök vá-

laszolt, illetve ígéretet tett azok tartal-

mával foglalkozni. Ezekre most nem 

térünk ki, számontatjuk a felvetett 

kérdések és gondolatok folyamatát, 

mert úgy értékeljük, hogy azok a 

Nemzeti Összetartozás projekt nyuga-

ti szórványra vonatkozó hiányosságai-

ról szólnak. 

Megértjük, hogy a vendégek a Syd-

neyi Magyar Rádió évforulójának ün-

nepi alkalmára jöttek, és csak értékel-

ni lehet, hogy a sydneyi tájékoztatót is 

vállalták. Végülis örvendettünk, hogy 
a Nemzeti Összetartozás törvény ér-
vényének hetedik évében a nyugati 
diaszpóra egyik fontos intézménye 
figyelemre méltatásban részesült.  

(S.C.)

Idegen földön ha járok 
Idegen országban ünnepelni egy-egy 

eseményt mindig különlegesebbé te-
szi az alkalmat. Legyen az születésnap 
vagy házassági évforduló, keresztelô 
vagy bármely más kiemelt nap az éle-
tünkben. A hazánktól távol töltött idôt 
kikapcsolódásnak, valamilyen aján-
déknak tekintjük és egy borongósabb, 
szürke napon elôkerülnek a „valahol 
máshol” töltött pillanatok . 

Ám arról sokkal kevesebbszer hal-
lunk, olvasunk vagy veszünk tudo-
mást, hogy az otthontól távol élô honfi-

társaink mindennapjait képezik ezek a 
valahol máshol pillanatok. 
Így aztán a honalapítás ünnepén 

az ausztráliai Melbourne-bôl kö-
szönteni Szent Istvánt és az óhazát 
nem csupán különleges, hanem va-
lamiféle olyan mágnes, amely szik-
laszilárdan tartja össze és vonzza 
együvé a magyarokat. 

A Kôrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasaként ebben az összeková-
csolódott, sok próbát kiállt közösség-
ben eltölteni augusztus 20-át életem 
meghatározó élménye . 

Az Ausztráliában eddig eltöltött két 
hónap alatt egyértelmûvé vált, hogy 
akármilyen messzire is származik el a 
magyar, egészen biztosan megôrzi ha-
tározottságát, megingathatatlan hitét 
és hûségét a hazájához. 

Mi más bizonyítaná ezt jobban, mint 
hogy a honalapítás ünnepét nem csak 

lebonyolítsuk Szent István Ünnepét. 
A feladatot szívesen fogadtuk és lel-

kesen szerveztük a mûsort megérkezé-
sünktôl. 

Nagy örömünkre a helyi fiatalok és 
az idôsebbek is, nem törôdve a gene-
rációs különbségekkel csatlakoztak 
hozzánk, így a forgatókönyv hamar 
összeállt.

A szereposztás után kezdetét vették a 
próbák, melynek eredményét 2017. 
augusztus 20-án tekinthették meg a 
Magyar Központban. 
Az énekes-zenés produkciók a 

múlt és jelen kapcsolatát jelképezô 
hidat alkották.

A moldvai népdal, mely a program 
nyitószámaként hangzott el, István ki-
rályunkat dicsôítve, jelképes alappillé-
rül szolgált mûsorunkhoz. 

Továbbiakban a budapesti Farkas 
Gábor énekét Balázs Samuel és 
Balázs Bence gitár és dobkísérete 
tette felejthetetlenné. Jómagam, mint 
táncos álltam velük a színpadra, s al-
kottunk saját és reményeim szerint a 
nézôk számára is maradandó élményt. 

Szavalóink, Bartha Balázs és Ju-
hász Géza mindketten saját személyi-
ségükhöz és az ünnepséghez is egya-
ránt illô verssel álltak a nézôk elé. 

Megható volt hallani és látni az áté-
lést mind rajtuk, mind pedig a közön-
ség köreiben. Ahogy a szavak strófák-
ká álltak össze, úgy olvadt egybe a né-
zôközönség és a megidézett hangulat.

Külön örömünkre szolgált, hogy a 
helyi néptánccsoportokból egytôl 
egyig volt résztvevô, így a közösen 
bemutatott lánytánc, a Karikázó olyan 
koronája volt az estnek, mely méltó a 

magyarsághoz. 
Hiába a távolság, a más kultúrában 

eltöltött idô, azok vagyunk, akik. 
Tetôtôl talpig piros-fehér-zöldek. 

Tokaji Tamara
Bálint Kálmán fényképei

A Mr. Union Étteremben

Az Árpád Otthonban

az idôsebb generáció tartja számon és 
ünnepli, hanem a már idegen honban 
született, de szívükben és lelkületük-
ben talpig magyar fiatalok is. 

Az idén csakúgy, mint már a korábbi 
években is, mi, Ösztöndíjasok kaptuk a 
feladatot, hogy megszervezzük és 

Marót Márta
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Málló arcvonásokNehéz a dolga a korszellemmel, a 
regnáló hatalommal összhangra vágyó 
visszaemlékezônek, aki a múlt század 
történéseiben bolyongva keresi a ma-
ga helyét

Van, aki elôre szabadkozik, mert nem 
szereti a konfliktusokat, sok mindent 
átélt. Meg kell gondolnia, mire emlé-
kezik, s mire nem. Mint mindenkinek. 
Ott lebeg a forrás körül József Attila 
szelleme, aki nem írt ugyan memoárt, 
de ôszinte tudott lenni, mint senki más. 
Errôl aztán köteteket írtak, de csak a 
költôk tudták, hogy ez az ember a „sza-
bad-ötletek jegyzékében” mit tett. 
Aligha tudta valaki elképzelni Ady 
Endre saját húsába tépése óta, hogy 
ilyesmi létezik. Ady megmaradt az 
irodalom keretei között –-- jól tette --–, 
József Attila túllépett ezen. Rideg, ki-
ábrándító ôszinteség.

Régebben még nem ismerték a „poli-
tikailag korrekt” kifejezést, de a jól 
mûködô belsô vezérlés biztosította, 
hogy a memoárírók megfeleljenek az 
elvárásoknak. Az ilyen vállalkozások 
–-- tisztelet a kivételnek –-- leginkább 
az önigazolást szolgálták, de egyben az 
érvényesülést is. A legvisszataszítóbb 
típus erre építve akart magának kizsa-
rolni társadalmi elismerést, pénzt, 
állást, kitüntetést, elônyt, privilégiu-
mot.

Aki 1945 után memoárt írt vagy 
életrajzi interjút adott, bizonygatnia 
kellett korábbi „baloldali meg-gyôzô-
dését”, de inkább tevôleges részvételét 
az „antifasiszta ellenállási mozgalom-
ban”. Volt, akinél elegendônek bizo-
nyult, hogy epekedve várta a „felsza-
badulást”, esetleg feldíszítve egy ré-
gen várt találkozással az elsô „felsza-
badító” szovjet katonával, aki szélesen 
mosolygott a pincébe belépve, és ke-

nyeret osztott.
Ha politikai pályára került az illetô, 

mindenképpen produkálnia kellett né-
hány év börtönbüntetést, internálást, 
gyakran elszenvedett testi vagy lelki 
bántalmazásokat. Az élelmesebbek 
„találtak” kapcsolatot az illegális kom-
munista párthoz, annak valamelyik 
„mártírjához”. Ez annál is inkább jó 
megoldásnak tûnt, mert a mártírt nem 
lehetett megkérdezni, tényleg együtt 
verték-e ôket a Margit körúton? Ilyen-
kor nem ártott valami meghökkentô 
részlet, mondjuk, hogy Rajk László 
megkérdezte: „Éhen halnátok az esz-
méért?” Vagy a kihallgatáson együtt 
voltak Fürst Sándor nagybátyjával. 

Ha a visszaemlékezô kulturális pá-
lyán mozgott, mindenképpen kellettek 
Eötvös-kollégiumi emlékek, de még 
inkább néhány Nékosz-év, ahol Révai 
József meghatódott, hogy a mélyrôl 
jövô paraszti származású ifjak is fo-
gékonyak a kommunista eszmék iránt. 
Mert, hogy Révai azt hitte –-- kissé 
dogmatikus volt --–, csak a munkások 
érezhetik igazán a marxizmus lénye-
gét. Ilyesmit csak egy kör-mönfont, jól 
informált visszaemlékezô fogalmaz-
hatott meg, mert Révai 1959-ben meg-
halt, így a pártból sem zárták ki, mint 
Rákosit, Farkast, Gerôt. Révai régi 
elkötelezett kommunista volt, mint 
maga Kádár elvtárs, s ezzel a félmon-
dattal érzékeltetni lehetett a helyzet 
összetettségét.

Hasznos volt bizonygatni, hogy már a 
„felszabadulás” elôtt, mennyire tisztel-
te a visszaemlékezô József Attilát, s 
benne is fôleg a „proletár költôt”, az 
illegális kommunistát. Esetleg talál-

koztak is, mondjuk mezítláb álltak a 
fagyos téglapadlón. Ez így illett József 
Attilához. Maga Rákosi és Kádár is 
dicsekedett ilyen találkozással. Ha az 
emlékezô a háború elôtt külföldön járt, 
hangsúlyoznia kellett, hogy menekülni 
kényszerült a német nácik elôl, szim-
patizált a spanyol köztársasá giakkal, 
és többször nyilvánosan „állatnak” ne-
vezte Mussolini fiát, aki pilótaként 
harcolt Eritreában.

Természetesen mélységesen el kel-
lett ítélnie az elôzô politikai rendszert 
–-- a Horthy-korszakot --–, amely által 
elôször gyôzött a világon a fasizmus. 
Kifinomultabb formában: „fasisztoid 
elemeket hordozott”. Viszont szabad 
volt dicsérnie azt az egy tanárt, azt az 
egy középiskolát, szerkesztôt, profesz-
szort, egyetemet, aki ôt tanította, aho-
vá ô járt. Azt az egy folyóiratot, na-
pilapot, színházat, sportklubot amely 
segítette az útján. De csak azt az egyet. 
Az oktatási rendszerrôl, a társadalmi 
mobilitásról, a sajtó helyzetérôl ugyan-
akkor lesújtó véleményt kellett for-
málni.

Külön nehézséget okozott megfelelni 
az elvárásoknak a zsidó származásúak-
nak. A politikusoknál ez könnyebben 
ment: ôk elintézték azzal, hogy kom-
munisták. Se nem zsidók, se nem ka-
tolikusok, se nem reformátusok. Fele-
kezet nélküliek, vagyis kommunista 
felekezetûek. Szívesebben fogalmaz-
tak így: „kom munista meggyôzôdé-
sûek”. Esetleg: „marxisták”. A nem 
politikusoknak ezzel viszont meggyûlt 
a bajuk, mert míg 1944-ig lehetett azt 
mondani: „magyar zsidó vagyok”, 1944 
után ez az egész olyan bonyolult lett, 

Jóban, rosszban
Legsokrétûbb állami ünnepünkön egy-

más hergelése helyett jobban tennénk, 
ha elmerengenénk, mi következhet 
még, ha így folytatjuk

Ideges napokban, amikor mestersége-

sen korbácsolják fel az indulatokat, 

provokálják egymást különbözô csopor-

tok az országban és szerte Euró pában, 

nem árt néha egysze rûen végiggondolni, 

mi is történt, történik velünk. Legsok-

rétûbb állami ünnepünkön egymás her-

gelése helyett jobban tennénk, ha elme-

rengenénk, mi következhet még, ha így 

folytatjuk. Túl nagy a tét, hogy valakik 

pénzügyi és hatalmi érdekeiért kockára 

tegyük a jövôt, az országot, a sorsunkat. 

Mert abban van az életünk, s jó esetben 

az a „szent ok” is, amiért élni igazán ér-

demes.

Idézzük fel egy fiú és egy lány találko-

zását, mondjuk az egyetem folyosóján, 

szeptemberi délután. Beszélgetni kezd-

tek, s hamar kiderült, hogy sok közös 

témájuk van. Megjelent Caesar, Napó-

leon, Marlon Brando, James Dean, Gar-

cia Márquez. Hajnóczy Péter, Ottlik 

Géza, Pilinszky János. A magyarokat a 

lány személyesen ismerte, ez imponált a 

fiúnak, ô viszont úgy tett, mintha az 

elôbbiekkel lenne bensôséges viszony-

ban. A panoptikumban aztán furcsábbnál 

furcsább alakok jelentek meg, köztük 

Gorcsev Iván, Adolf Hitler, Jánoska fô-

hadnagy egy déli helyôrségbôl, Charles 

Lindbergh, Endresz György, Lech Wale-

sa, sôt maga Houdini is. Ezrével jöttek 

az ismerôsök, s valahogy kezdett úgy 

alakulni, hogy ôk ketten együtt vannak, 

s hasonlóan is viszonyulnak a jövev-

nyekhez.

Mindketten felfedeztek ismeretlen 

földrészeket a másik világában, iroda-

lomban, zenében, más mûvészetekben, a 

történelemben. Kirándulni jártak a kö-

zeli hegyekbe, múzeumokat látogattak, 

hogy inkább nem beszéltek róla. 
Szerb Antal már biztosan nem nehez-
ményezte.

Aztán ahogy telt az idô, 1956 után már 
nem ártott megemlíteni némi méltány-
talanságot a Rákosi-korszakból. A leg-
szebb ívû röpte a börtönnek volt 
„Horthy és Rákosi alatt is”. De a „vi-
dékre számûzés” (fôleg színészeknél), 
kizárás az akadémiá ról, „katedra el-
vesztése”, mûfordításokba, gyermek-
irodalomba számûzetés (íróknál, köl-
tôknél), néhány havi fizikai munka is 
megtette. Rákosiék gondoskodtak ró-
la, hogy kevesen legyenek, akiket nem 
ért valamilyen sérelem. Ahogy 1945-
ben a tizenöt évet ült Rákosi volt az 
etalon, most a „Horthy-fasizmus és a 
személyi kultusz alatt is börtönt szen-
vedett” Kádár lett.

De megjelentek az új „elvárások” is. 
Mi történt az „ellenforradalom” alatt? 
Bujkálás, kiállás a párt, a szocializmus, 
a magyar–szovjet barátság mellett? A 
leghatásosabb érv az volt, ha átment 
az illetô a szovjet elvtársakhoz, esetleg 
Romániába, Csehszlovákiába szökött. 
A párttagoktól nem kérdezték meg: 
hol a tagkönyvük? „Új” pártot alapí-
tottak. Aki nem csinált semmit, az a mi 
emberünk! Politikailag ebben a dikta-
túrában a semmittevés tombolása 
érthetô volt, de aztán átszivárgott az 
élet egyéb területeire is. A hatvanas 
években érezhetô lendületet, gazda-
sági reformokat, társadalmi megúju-
lást, „szövetkezeti demokráciát”, új 
zenei, mûvészeti törekvéseket maga 
alá temette ez a mentalitás. Maradt a 
„szocialista fogyasztói társadalom, a 
szocialista demokrácia és számos ha-
sonló „vívmányunk”.

Aztán újabb fordulat jött. Most már a 
trendi visszaemlékezések legfonto-

sabb eleme az lett, hogy a „forrada-
lomban” ki milyen szerepet vállalt? 
Ahogy nem szégyellték 1945 után leír-
ni, hogy öt–hat évesen már kommu-
nistának mondhatták magukat, ahogy 
idôvel csodálatosan szaporodtak az 
„antifasiszta ellenálló sejtek”, úgy 
1990 után is egyre többen fedezték fel 
magukban az 1956-os forradalmárt. 
Megkomponált hiedelem volt ez is. 
Nem tett jót a forradalom emlékeze-
tének. Aztán ezernyi, mindegyre elha-
talmasodó emlék érkezett, hogyan 
küzdöttek a jogállamért, rendszervál-
toztatásért. Hogyan szervezték a „de-
mokratikus ellenzéket”, hogyan váltak 
az ellenállás motorjává, a szamizdat 
angyalaivá. S ma is hogyan küzdenek 
szabadságért, igazságért, elesettekért, 
az emberiségért. Arcukat ráfestik 
mindenféle politikai plakátokra --– a 
történelmi nagyság aranyos mo zaikját 
sejtik ott --–, és csodálkoznak, hogy 
minduntalan lemállanak arcvonásaik. 
A márvány és alabástrom nem tûri a 
híg anyagot.

Tisztelem a valódi tetteket, a remény 
nélküli és a reményteli szenvedést, 
megpróbáltatást, a valódi gondolato-
kat, szellemi teljesítményeket, igen, 
akkor is, ha nem egyeznek az enyém-
mel. A múlt megismerése a jelen 
legfontosabb szellemi célja ma is. Ta-
lán mert onnan vesszük az erôt, talán, 
mert a jövô olyan bizonytalan. Ezért 
fontosak az emlékek, egyéni, családi 
közösségi szinten is. Tisztelet azoknak, 
akik az igazságot hagyták ránk! De 
tanulhatunk azoktól is, akik csak igaz -
ságcafatokat. Ôk úgyis fönnakadnak a 
rostán. De olyan rosta kell, ami a csön-
det, a fényt átengedi. Csak ne kísért-
senek a fennakadt hazugságok, a málló 
arcvonások!

beültek moziba is. Akkor még nyugodtan 

lehetett bóklászni a budai hegyekben, a 

Pilisben. A lány is örömmel jött, mert 

nem kellett félni kóbor kutyáktól, csöve-

sektôl. Különben is, bízott a fiúban. Mo-

ziba kevesebbet jártak, inkább kocsmák-

ba, éttermekbe, ahol beszélgetni lehe-

tett. Az izgalmasabb volt. Belmondót, 

Delont szerették, de a nyolcvanas évek 

elejének itthon bemutatott filmjei nem 

vonzották ôket. Inkább a régebbiek.

Egy idô után másként néztek egymásra, 

a szemükben mintha valami csillogás 

jelent volna meg, tükrözôdés. Öröm, ha 

meglátták egymást, mosoly, ha beszél-

hettek, cseppnyi szomorúság, ha elvál-

tak. Ha nem az egyetemen, akkor álta-

lában az Engels téren találkoztak vagy a 

Vígszínháznál. A fiú mindig hazakísérte 

a lányt a Vizafogó lakótelepre, onnan 

aztán hosszú sétája volt vissza a Vízi-

városba. Aztán valahogyan összeért a 

kezük, összeért az ajkuk, a testük. Gyer-

tya fényénél beszélgettek órákig, s az 

arcukon a táncoló láng megteremtette 

nô és férfi között azt a bizonyos harmó-

niát, amit sem megvenni, sem kiigényel-

ni nem lehet. Meglátogatta ôket a szere-

lem, Isten adománya, amelynek nagyon 

örültek, meg is becsülték, annyira, hogy 

soha többé el nem engedték.

Álmodoztak, vágyakban jártak, terve-

ket szôttek a jövôre. Hogyan is lesz? 

Ezerszer megbeszélték. Együtt akartak 

élni, együtt lenni nappal és éjjel, este és 

reggel. Tanultak és dolgoztak, hogy 

elôbbre juthassanak. Aztán egy szép 

júliusi napon összeházasodtak. A lány 

huszonegy éves volt, tündöklô szépsége 

ezen a napon megbabonázott mindenkit, 

s többen úgy érezték, egy angyal szállt 

le a Földre, éppen ide Budapestre, a 

Várba, majd az Angelika presszóba. A 

fiú huszonhárom éves volt. Korábban 

féktelen srác, de most megszelídült. 

Nem szédültek és nem féltek. A szülôk, 

rokonok tanácsait megfogadták: ne 

aludj el haraggal. Tudták, hogy nem túl 

eredeti, de most csak nekik szólt. És a 

Szent Anna-templom harangjai is csak 

nekik zúgtak este hatkor.

A lány mamájához költöztek, tanultak 

és dolgoztak tovább. Vágytak rá, hogy 

megteremtsék saját fészküket, s egy na-

pon ez sikerült. A klasszikus másfél szo-

ba és a másfél személyes ágy. De boldo-

gok voltak. Aztán igazi családról álmod-

tak. Megszületett elsô kisgyermekük, 

majd a következô is. Felfoghatatlan bol-

dogságban éltek. Harmincévesen csalá-

di házba költöztek. A gyerekek óvodába, 

iskolába mentek. A lány egyszer elgon-

dolkodott: nem lesz-e baj abból, hogy 

ennyire boldogok. De nem szólt a fiú-

nak.

Közben nagyot fordult körülöttük a 

világ. Lehettek volna ennek a fordulat-

nak az elsô soraiban, de valami vészjel-

ösztön visszatartotta ôket. Talán érezték, 

hogy mennyi a hamis szó, a hamis em-

ber, mennyi a szívtelen, csak a pénzért, 

hatalomért szuszogó agresszivitás. Ta-

lán meglátták a vágyakozó kifejezést a 

szabadság prófétáinak szemében: „Ez a 

Rothschildék palotája.” Örültek, hogy 

összeomlott a kommunista diktatúra. 

Úgy érezték, tettek is ezért, s most sok 

dolguk lesz. Így is lett. Közben nevelték 

szép két gyermeküket, akik megadták 

nekik, aminél több nem létezhet: édesa-

nya és édesapa lehettek. Úgy látták, 

lesz, aki képes végigharcolni a politiká-

ban a harcot. Nem hátrál meg, nem 

rontja el, nem köt elvtelen kompromisz-

szumokat. Nem riad meg, nem lép le bús 

képpel és tömött erszénnyel idejekorán. 

Tanultak és dolgoztak tovább. Tanárok 

lettek, könyveket írtak, minden fórumon 

igyekeztek az igazságot elmondani, 

indulat és gyûlölet nélkül, de határozot-

tan. Többször csalódniuk kellett, de az 

elkötelezettségük nemzet, demokrácia, 

keresztény erkölcs mellett megingatha-

tatlan maradt.

A fiú aztán beteg lett. Hamar eljött az 

esküvôi „jóban, rosszban” ígéret beváltá-

sa. De valóra vált! A lány ott állt a fiú 

mellett a legnehezebb órákban, napok-

ban, hetekben, hónapokban és években. 

A szenvedéssel töltött órák nem mesz-

szebbre, inkább mélyebbre vitték ôket. 

Sokszor álmodtak arról, hogy görcsösen 

összekapaszkodva ellent állnak a mély-

ség szívóerejének. Sokáig így is lett. 

Amikor a fiú megkapaszkodott egy 

sziklában, néhány évre levegôhöz jutott, 

a lány még újra tündökölt, magával ra-

gadta az embereket. A fiúban volt 

valami elementáris erô, amit leginkább 

az táplálhatott, hogy érezte, tudta, va-

lamit tartogat még az élet, s neki akkor 

ott dolga lesz. Gondolt minden szépre és 

jóra is, de a balsejtelem soha nem hagy-

ta nyugodni. Közben a gyermekeik fel-

cseperedtek, világot láttak, egyetemi 

folyosókon bolyongtak.

A balsejtelem beigazolódott. A lány is 

beteg lett. A legrettentôbb kór támadta 

meg. Hét évig küzdött ellene, de a végén 

elmúlóban elhanyatlott az árnyékvilág-

ba. A fiú sokáig nem vette észre, hogy 

egyedül maradt, mert a lány ott volt vele 

minden gondolatában, mozdulatában. 

Aztán egyre több keserû gondolat érke-

zett, egyre több kényszeredett mozdulat. 

Az emlékek. De jöttek gyermekeik sike-

rei tanulásban, munkában, családalapí-

tásban. Az unokák nevetése, s a fiú már 

tudta, hogy nem volt kár a harcért. Ta-

lán minden túl gyorsan történt. Túl ha-

mar és nagyon kíméletlenül. De ugyan-

akkor kegyesen is, mert rengeteg sze-

retetet is kaptak a rövid idô alatt. Az élet 

így volt teljes és egész.

Milliók élete jóban, rosszban telik, 

generációké is, egy nemzeté is születé-

sétôl fogva. Augusztus 20-án, mikor a 

templomban kenyeret nyújtanak felénk, 

és ôsi énekeket zeng az orgona, me-

rengjünk el egy percre a felelôsségrôl, 

amellyel egymásért és az elôdeinkért 

tartozunk. 

Visszatekinteni nem esik mindig jól, a 

jövôt tervezni, álmokat valóra váltani 

kellemesebb. Persze soha nem sikerül-

het úgy, ahogy szeretnénk, de ezt akkor 

még nem tudjuk. S ami sikerült, az maga 

az élet. Szorongás, szenvedés nélkül 

nincs élet, és remélem, felszabadultság, 

boldogság nélkül sincs. Kinek mibôl jut 

több, biztosan szerencse dolga is, de 

nem csak az. Hogy kellôen bonyolult 

legyen a földi élet, az érték és érdem 

korántsem kapja meg mindig a jutalmát. 

Talán valahol mélyen legbelül, vagy ab-

ban a bizonyos elillanó pillanatban, ami-

kor a lélek elhagyja a testet és misztikus 

útjára kél. Mostanában sokat gondolok 

Illyés Gyula egy mondatára: „Egyre 
gyakoribb beszédtárgy Flórával, hogy 
még épkézláb testtel-lélekkel, saját aka-
ratunkból, egyszerre lépjünk ki az élet-
bôl.” A „saját akaratot” jobb ebben az 

esetben is az Úrra hagyni. Flóra tizenkét 

évvel élte túl a költôt, s ennek bizonyosan 

így kellett lenni. 

Az itt idézett történet szereplôinek sem 
sikerült együtt kilépni az életbôl. Vajon 
ez csak így alakult, vagy megvan az oka, 
a „szent oka?” Nem tudnék élni, ha 
nem hinnék ebben.

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

sekre a válasz: 1. Rokonok és család-
tagok irányában megnyilatkozó  pro-
tekciót különféle állások betöltését, 2. 
Tozenkét énekbôl áll, 3. Ma is haszná-
latos, hatásos kígyómarás elleni szé-
rumokat., 4. Intelligencia tesztet(IQ-
tesztet), 5. Visnu, 6. 1991-ben, 7. Fran-
ciaországban, 8. Ô maga, 9. Az immu-
nológus, 10. James Baker.

E heti kérdéseink:

1. Melyik ország lázadt fel 1863-ban 

az orosz uralom ellen?

2. Hány lebenybôl áll az  emberi test 

jobb tüdeje?

3. Hány pontot lehet maximálisan 

elérni a snookerben?

4. Melyik francia király volt a Cape-

ting-dinasztia megalapítója?

5. Melyik ország két nagy pártját 

reprezentálja a szamár és az elefánt?

6. Mi a kulcscsont tudományos neve?

7. Melyik országban alakult meg az 

Anonim Alkoholisták Szervezete?

8. Ki írta a Paganini-etûdöket?

9. Mely csapatok vetélkednek a 

golfozók Ryder- kupájában?

10. Hogy nevezik a sejtek energiaáta-

lakító sejtszervecskéit?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Vevôtájékoztató néhány terméken:
Altató tabletta leírásában: Mellékha-

tás: álmatlanság
Chips zacskóján: Ön is nyerhet! Még 

vásárolnia sem kell! Részletek a zacs-
kóban.

Javítómûhely ajtaján: Mindent meg-
javítunk. Kérem, kopogjon, mert a 
csengô nem mûködik.

* * *
Két szôke nô utazik egy helikopteren. 

Azt kérdezi az egyik:
--- Te, mi ez a bigyó itt felettünk?
--- Valószínûleg a légkondi. Amióta 

nem pörög, nagyon izzad a pilóta.
* * *

--- Miért ül a félkezû a kopasz mellé a 
színházban?

--- ???
--- Hogy tudjon tapsolni...

* * *
--- Apu... találtam egy elveszett lab-

dát.
--- Honnan tudod, hogy elveszett?
--- Hát a gyerekek az udvaron még 

most is keresik...
* * *

--- Te, mi mindig csak a szexrôl be-
szélgetünk! Ez annyira unalmas már!

Beszéljünk most valami másról!
--- Jó, de mirôl?
--- Mondjuk a zenérôl.
--- Rendben. Csináltad már zongo-

rán?
* * *

--- Jean, mi ez a dubörgés a szekrény-
ben?

--- Csak a ruhák mennek ki a divat-
ból!

* * *
Ha egy férfi kinyitja a kocsi ajtaját 

egy nônek, akkor vagy a kocsi új, vagy 
a nô!

* * *
Egy férfinak kínzó fejfájása van már 

hosszú hónapok óta. Miután több vizs-
gálaton átesett, az orvosa azt javasolja 
neki, hogy kasztráltassa magát, az se-
gíteni fog.

Mivel a fejfájás már teljesen felôrölte 
a beteg idegeit, rövid gondolkodás 
után beleegyezik a mûtétbe. A mûtét 
után a fejfájás teljesen elmúlik.

Emberünk bemegy egy ruházati bolt-
ba, hogy egy kalapot vegyen magának. 
Az eladó ránéz, és kapásból mondja:

--- Az ön kalapmérete 8 és feles.
--- Ez bámulatos! Hogyan csinálta?
--- Tudja, már vagy 30 éve a szak-

mában vagyok. Elsô ránézésre meg 

Egyperces tudományMagyarok nélkül nem 
lenne számítógép, de még 

Word és e-mail sem
Hogy mi a közös a helikopterben, a 

dinamóban, a hidrogénbombában és 
az amerikaifociban használatos rúgási 
stílusban? Hát hogy mindegyik ma-
gyar elme szülötte!

De ezeken kívül hazánk fiai vagy a 
Magyarországról elszármazott kopo-
nyák még további rengeteg hasznos 
találmánnyal gazdagították az emberi-
séget. A szórakoztatóelektronikai és 
IT-világban is jó pár olyan fejlesztés-
sel találkozhatunk mind a mai napig, 
amelyek honfitársainkhoz köthetôek, 
lássuk ezek közül a legfontosabbakat!

A modern számítógép atyja
Ha valaki bekapcsolja a notebookját, 

tabletjét vagy akár okostelefonját, ak-
kor egy olyan eszközt tart a kezében, 
amelynek mûködési elvét 70 évvel 
ezelôtt egy magyar tudós dolgozta ki.
Neumann János (1903-1957) 1945-

ben publikálta kritériumrendszerét, 
amelyet mind a mai napig figyelembe 
vesznek még a modern asztali és mo-
bil gépek tervezése és gyártása során. 
A világ elsô digitális, belsô program-
vezérlésû, elektronikus, univerzális 
számítógépét, az EDVAC-t is ezek, il-
letve Neumann konkrét elgondolásai 
alapján építették meg. Úgyhogy nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy a magyar 
matematikus nélkül biztosan nem lé-
tezne a mai formájában megismert 
technológiai univerzum. Nem valószí-
nû, hogy abakusszal a zsebünkben jár-
nánk, de tuti, hogy más lenne a mind-
ennapi életünk.

A plazmatévé
A világ elsô, tömeggyártásra is alkal-

mas plazmatelevízióját a Philips mu-
tatta be a naganói olimpián 1996-ban, 
de az igazság az, hogy a mûködési el-
vet már 60 évvel korábban kidolgozta 
egy magyar tudós.

csirkemájat venni vacsorára, akkor 
tulajdonképpen feltalálták az elek-
tronikus levelezést.

A színes tévé és “bakelit” le-
mez
Goldmark Péter Károly (1906-

1977) 20. születésnapjára egy már 
mûködôképes mini televízióval lepte 
meg magát. Nincs ebben semmi extra, 
gondolhatná bárki, csakhogy mindez 
1926-ban történt, akkor, amikor a tévé 
annyira volt elterjedt, mint ma a tele-
port. Az pedig már csak hab a tortán, 
hogy a készüléket saját maga ütötte 
össze.

Ez pedig azért jelzi, hogy egy nem 
mindennapi géniuszról van szó.

Az USA-ba költözött Goldmark szen-
vedélye maradt a televíziózás a késôb-
biekben is. A CBS kutatási laboratóri-
umának vezetôjeként is dolgozott, és 
1940-ben bemutatta a komplett szóra-
koztatóelektronikai iparág történel-
mének egyik legnagyobb durranását: 
a gyakorlatban is használható, sorozat-
gyártásra érett, mûködôképes, képc-
söves színes televíziót.

Goldmark Péter vezette azt a csapa-
tot is, amely feltalálta a köznyelvben 
csak bakelitként ismert, minden ko-
rábbinál hosszabb és strapabíróbb mi-
krobarázdás hanglemezt. Azaz elévül-
hetetlen szerepet játszott az 
adathordozók és az audioeszközök 
evolúciójában is.

Word és Excel
Charles Simonyi (1948-), azaz Si-

monyi Károly mostanában elsôsor-
ban arról ismert, hogy kétszer is járt 
turistaként az ûrben, pedig ô is meg-
kerülhetetlen alakja a modern számí-
tástechnikának. A Microsoft vezetô 
szoftverfejlesztôjeként ugyanis elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a vi-
lágszerte elterjedt Word és Excel 
megalkotásában, sôt sokan e két pro-
gram atyjaként tekintenek rá. Emiatt 
biztos rengeteget csuklik, hiszen e két 
szoftvert a legtöbben csak munkára 
használják (bár biztos van olyan el-
vetemült, aki hazamegy, és egy jót ex-
celezik hobbiból), és így rengetegen 
már attól idegrángást kapnak, ha csak 
rájuk gondolnak egy vasárnap délu-
tánon. De ettôl függetlenül még tény, 
hogy alapvetôen változtatta meg az 
irodai munkát, hatékonyabbá és egy-
szerûbbé téve azt.

tudom állapítani a méreteket. Azt is 
tudom, hogy 38-os alsónadrágot hord.

--- Na, ebben viszont alaposan téved. 
Az alsónadrágom mérete csak 36-os!

--- Ember, ha ilyen szûk gatyát hord, 
attól olyan fejfájást kaphat...

* * *
Vadásznak az orvosok a tónál. Ami-

kor a vadkacsák felröppennek, a 
belgyógyász felemeli a puskáját, de 
nyomban vissza is ereszti:

 --- Nem biztos, hogy kacsa...
 Tovább várnak, ismét felröppennek 

a vadkacsák.
 A pszichiáter céloz, de ô is leereszti a 

fegyvert:
 --- Én tudom, hogy kacsa, de vajon ô 

is tudja-e magáról?...
 Megint csak várnak tovább. Amikor 

felröppennek a vadkacsák, a sebész 
irtózatos tüzelésbe kezd, lelövi az ösz-
szeset.

 Odaszól a kórboncnoknak:
 --- Menj, és nézd meg, van-e köztük 

kacsa.
* * *

Levelezô tagozat az egyetemen. Az 
elôadó professzor rendôrviccet mesél, 
nagy sikerrel.

 A vicc után azonban feláll egy 
hallgató.

 --- Kérem, azért ez már mégis csak 
sok!!!! Én rendôr vagyok!

 --- Nem baj, fiam, akkor magának 
elmondom még egyszer.

* * *
Kopognak a Mennyország kapuján. 

Szent Péter kinéz, és lát egy embert, 
aki dülöngél a röhögéstôl...

--- Maga meg miért ilyen vidám? --- 
kérdezi tôle

--- Hát azért, mert én már rég itt va-
gyok, az orvosok odalent még mindig 
operálnak...

* * *
Az orvos megvizsgálja a beteget, 

majd így szól:
--- Mit szeret jobban ? A nôket, vagy a 

bort ?
--- Az az évjárattól függ, doktor úr!

* * *
A férj megy haza, és a feleségét egy 

idegen férfival találja! A férj mér-
gében ráüvölt:

--- Tudtam!
Mire a feleség:
--- Ô viszont még mindig tud!

Tihanyi Kálmán 1939-ben jelentette 
be, hogy hatéves munka után elkészült 
egy, akár falra is akasztható, plazma 
technológiára épülô tévé végleges ter-
veivel, amelyrôl szabadalmi leírás is 
fennmaradt. Elgondolása szerint a 
gyártás rövid idôn belül meg is kez-
dôdhetett volna, azonban a háború ke-
resztülhúzta számításait. 1947 elején 
legyengült szervezete feladta a harcot. 
Szédületes belegondolni is, hogy men-
nyire lett volna más minden, ha nincs 
világégés, és Magyarországon bemu-
tatják 1945 körül a világ elsô lapos-
tévéjét...

A Basic nyelv
Kemény János (1926–1992) fiatal 

kora óta meg volt róla gyôzôdve, hogy 
a számítógépek egyszer mindenki szá-
mára elérhetôvé válnak, és nem csak 
néhány kiváltságos beavatott mata-
that majd velük hermetikusan elzárt 
szobákban. Hogy milyen igaza volt, azt 
tökéletesen igazolja az, hogy ezt a cik-
ket olvashatja bárki akár egy irodá-
ban, a vízparton henteregve, vagy a 
vonaton zötykölôdve. Tudta, hogy eh-
hez lényegesen egyszerûsíteni kell a 
mûködésüket, azaz hogy ne kelljen 
több évet tanulni egy szimpla kivonás 
elvégzéséhez.

Ennek érdekében Thomas Kurtzcal 
együtt megalkotta az elvont gépi kódi 
programozást helyettesítô, angol sza-
vakra épülô, ezáltal viszonylag könny-
en megtanulható BASIC programny-
elvet. Ez biztos ismerôs lehet azok 
számára, akik láttak közelrôl a nyol-
cvanas-kilencvenes években Commo-
dore számítógépet, hiszen a legendás 
C64 is ezt használta többek között. Ez-
zel pedig kulcsszerepet játszott a szá-
mítástechnika elterjesztésében, azaz 
végül is saját álmának megvalósításá-
ban.

És az e-mail
Amerikában fôiskolai tanárként és 

rektorként dolgozó Kemény emellett 
úttörô szerepet játszott az e-mail “kifej-
lesztésében” is, ami nélkül szintén el-
képzelhetetlen az élet.

A felesége ugyanis 200 kilométerre 
tôle, egy másik fôiskolán dolgozott, és 
miután összekapcsolták a két intéz-
mény központi gépeit, az adatbázisok 
megosztása mellett elkezdtek üzene-
teket is váltani.

A legendák szerint ôk csináltak ilyes-
mit elsôként, tehát amikor Kemény fi-
gyelmeztette Jane-t, hogy ne felejtsen 

Neumann János az elektronikus számítógépek logikai 
tervezésében szerzett kiemelkedô érdemeket.
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szonyok (1964) Szereplôk: 
Garas Dezsô (Kormos), Pé-
csi Sándor (Kovács ôrnagy), 
Kovács rendôr ôrnagy 
(Pécsi Sándor) Kormos 
(Garas Dezsô), az eltûnt 
taxisofôr után nyomoz. A 
rendôrség felhívást tett 
közzé, hátha valaki ismeri a 
férfi jelenlegi tartózkodási 
helyét. Ami azonban a fel-
hívást követi, igazán figye-
lemreméltó. Hat különbözô 
korú és társadalmi helyzetû 
„hölgy” jelentkezik, akik 
mindannyian az eltûnt 
személy menyasszonyának 
vallják magukat. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk Kôszegszer-

dahely Egy hely, ahol ha-
rapni lehet a levegôt, él-
vezni a csendet.
 14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina 
16:10 1100  év Európa köze-

pén (1999) Kismartoni járás
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)I. Lászlótól III. 
Béláig: a két lovagkirály
Rendkívül izgalmas nyo-

mozásokban járhatnak ve-
lünk a mai adás nézôi
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Hogy volt?!   Abigéltól 

Ámbár tanár úrig
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2005)

 Csibészek iskolája Bordás 
számára lassan körvonala-
zódik, kik azok a kollégák, 
akikre számíthat a késôbbi-
ekben. Móricz a kerületi 
kapitánynál próbál áskálód-
ni új fônöke ellen
22:35 Ridikül
Nyárvégi csomagolásunk
23:35 Kulturális Híradó

00:05 Mindenki Akadémiája  
00:40 Duna anzix (2011) 
25. epizód - Barangolás a 

történelmi Pozsonyban A 
magyar királyok koronázási 
színhelye közel 250 éven át 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 
02:20 Özvegy menyasz-

szonyok (1964) 
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 03:35Nyitott stúdió (1993)   

   Egyszólam
04:05 Hogy volt?!   

Abigéltól Ámbár tanár úrig
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép 
06:25 Család és otthon 
06:50 Magyar gazda 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:50 Német nyelvû hírek 
07:55 Orosz nyelvû hírek 

  08:05 Kínai nyelvû hírek
08:15 Református magazin 
08:45 Református ifjúsági 

mûsor
08:50 Unitárius ifjúsági 

mûsor
09:00 Baptista ifjúsági 

mûsor
09:10 Reformáció hétrôl    

09:25 Nagyok Finta József 
09:55 Ridikül

  Nyárvégi csomagolásunk
10:50 Angol nyelvû hírek 
11:10 A fáklya (1993)

  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Folkszínház, 

Kodály Táncmûhely, Bacsa 
Ildikó, Blaskó Péter, Bor-
biczki Ferenc, Borhy Ger-
gely, Bubik István, Csendes 
László, Haumann Péter Egy 
fiatal református pap szem-
bekerül faluja és a helybéli 
elôkelôségek korrupciójával.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás 
13:40 Szerelmes földrajz
Bozsik Yvette táncmûvész, 

koreográfus, rendezô   Ka-
posdada, ahol sokszor va-
gyok fiammal, Mirkóval és 
párommal, Iványi Marcell 
filmrendezô-producerrel. Ô 
lesz az útitársam. Tíz éve 
dolgozunk és élünk együtt.  
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran  Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi  

16:00 Útravaló 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Felsôpulyaijárás
16:50 Magyarország törté-

nete (2011) Az Aranybullától 
a tatárdúlásig Különleges 
utakra indulunk a magyar 
királyok kíséretében.
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Budavári Palotakon-

cert (2015) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007) 
Amszterdami capuccino
Bordást legalább olyan 

meglepetésként éri legú-
jabb balhés ügyének elfek-
tetése, mint az állomány 
tagjait. Ezen felbuzdulva 
Bordás fenekestül felfor-
gatja az ôrs életét, ami új 
konfliktusokat eredményez 
Móriczcal.
22:35RidikülSzorongásaink
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
26. epizód - Barangolás a 

Csallóköz és a Szigetköz 
vidékén Mosonmagyaróvár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A fáklya (1993)

  Magyar tévéfilm
04:05 Budavári Palotakon-

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

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk
06:50 Útravaló
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 A sokszínû vallás 
08:45 Luther reformációja
09:00 Így szól az Úr! 
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Reformáció hétrôl   

09:35 Nagyok Bak Imre
10:05 Ridikül   Tudósítónk 

jelenti
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 Asztalos István: A 

fekete macska (1975) Ma-
gyar tévéfilm  Sz.: Csomós 
Mari, Horváth Teri,  Iglódi 
István,  Pártos Erzsi, Solti 
Bertalan, Szirtes Ádám,Egy 
jómódú paraszt családban 
az anyós állandóan gyûlölkö-
dik menyére, kapzsisága 
nem ismer határt. Fia fele-
sége a szegénységbôl akart 
menekülni, amikor hozzá-
ment a nyomorék férfihoz. 
A fiatalasszony régi szerel-
me után vágyakozik.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café 
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon 
15:10 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

15:40 Alpok-Duna-Adria 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Barcaság - 
szászok földje
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Anjou Károly - 
aki nem Róbert...
17:20 Család-barát 
18:55 Magyar rock (2011)
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007)
A gyanú árnyékában
Magyar tévéfilmsorozat
Bordásnak sejtései támad-

nak, hogy a megfigyelôknek 
dolgozó fedett személy a 
kollégái között van, ezért 
Kriszta segítségével sajátos 
magánnyomozásba kezd. 
Miközben az ôrsön minden 
a feje tetejére áll egy tele-
víziós forgatócsoport érke-
zése miatt.
22:35 Ridikül      Egy 

szív, két lélek
23:30 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
 A hûtlen százszorszépek - 

Komárom, Esztergom és 
Párkány
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 
02:20 Asztalos István: A 

fekete macska (1975)
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

- Kun Miklós mûsora
06:20 Iskolapad 
06:45 Élô egyház
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek 

  08:25 Kínai nyelvû hírek 
  08:35 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika 
09:40 Nagyok
Gondolatok a hazáról
10:10 Ridikül

  Egy szív, két lélek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Jaguár (1967)

 Magyar játékfilm  (ff.)
Sz.: Mensáros László (Ja-

guár), Pathó István (Mák 
István), Bodrogi Gyula 
(Comtess Eglatine), Garas 
Dezsô (Csontos Szigfrid), 
Törôcsik Mari (Tavasz - 
Mezei Panni), Major Tamás 
(Herskovits Salamon), A 
Krajcáros igazság címû lap 
újságírói szenzációra va-
dásznak, hogy a lapjuk 
iránti érdeklôdést fenn tud-
ják tartani. A megfelelô 
eredmény érdekében ma-
guk biztosítják az igazi 
szenzációt.
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 Életkerék
15:40 Öt kontinens 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Brassó 
megye - szászok földje
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Nagy Lajos 
birodalmaI. Lajost mióta 
hívják Nagy Lajosnak?  
kérdésekre adunk választ a 
sorozat 10. adásában.
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Évszakok (2002)

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

Aranylövés A drogos Esz-
tert, Bordás pártfogoltját, 
holtan találják egy kapu-
aljban. Szabó ezredes mie-
lôbb eredményt akar, ezért 
Bordás és Móricz nyakukba 
veszik a körzetet. Bordás-
nak egyre gyanúsabb Alter 
viselkedése: a férfi mintha 
nem az lenne, akinek mutat-
ja magát. A szálak tovább 
bonyolódnak, amikor egy 
Malek nevû férfi Magyaror-
szágra érkezik.
22:35 Ridikül   Az egész-

séges kutya- ember viszony
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) A 

szôke Duna hazájában Baran-
golás a Dunakanyarban. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 Jaguár (1967)

 Magyar játékfilm  (ff.)
03:45 Nyitott stúdió (1996)  
Rományi Rota
04:05 Évszakok (2002)

 Balázs Fecóval X/2.
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Unió28
06:25 Itthon vagy! 
06:50 Életkor
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 

 08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal  Ven-

dégségben KallaKálmánnál 
09:40 Nagyok 
Makk Károly
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
10:40 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:25 Fekete gyémántok 

(1938) (ff.)  Sz.: Jávor Pál 
(Berend Iván), Szeleczky 
Zita (Evila), Törzs Jenô (Ka-
ulmann Félix), Csortos Gyu-
la (Sonderhein herceg), Jó-
kai Mór remekének filmvál-
tozata. Berend Iván, a visz-
szavonultan élô tudós csak a 
tudománynak él. Életét a 
kôszénbányászat fejleszté-
sére tette fel, minden bevé-
telét erre fordítja. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 13:00 
13:20 Mezei Gábor A mû-

vész rétegei  MakoveczImre 
belsô tereinek társalkotójáról.
14:15 Hangvilla 1971-ben, 

amikor Luchino Visconti 
bemutatta új filmjét.
 14:50 A Zinner Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
Dr. Zinner Tibor az egyik 

legtöbb ismerettel bíró 
magyar történész, kiemel-
kedô tudású szakember.
15:45 Hogy volt?!   Abigéltól 

Ámbár tanár úrig
16:45 Új idôk, új dalai

 17:20 Család-barát 
18:55 Térkép 
19:25 Ízôrzôk (2012)

  Kustánszeg
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)1. Csilluka gyanak-
szik, 2. A késés Anikó arra 
következtet a  lányuk meg-
sejtette problémájukat.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show 
22:35 Tóth János  Állati éh-

ség János és Balázs a tönk 
szélén állnak. 
23:10 Opera Café
23:40 Evangélium
00:10 Új idôk, új dalai

 00:35       VilágörökségPortu-
gáliában  A Coa völgye
  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
  01:20 Angol nyelvû hírek

   01:35 Gasztroangyal  Ven-
dégségben Kalla Kálmánnál 
 02:30 TURAY IDA 110 

Janika (1949)   Magyar ro-
mantikus film
03:45 Nyitott stúdió (1993)   

  Maskarades
04:05 Mindenbôl egy van  1. 

Csilluka gyanakszik
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
07:40 Német nyelvû hírek 
07:50 Orosz nyelvû hírek
07:55 Kínai nyelvû hírek 

 08:10 Életmûvész (2013) 
Nagy Ervin 2
09:10 Nagyok Makk Károly 

Ugron Zsolna író ezúttal a 
Kossuth -díjas, Nemzet szí-
nésze díjjal kitüntetett film-
rendezôvel beszélget. 
09:40 Noé barátai 
10:10 Térkép
10:40 Angol nyelvû hírek 
10:55 Különös házasság 

(1951) Magyar játékfilm  
(ff.)  Sz.: Benkô Gyula (Butt-
ler János), Gábor Miklós 
(Bernáth Zsiga), Örkényi 
Éva, Somlay Arthúr, Pécsi 
Sándor Buttler János gróf 
iskolai szünidôre siet haza, 
szüleihez és szerelméhez. 
Útközben megpihennek Dô-
ry báró házában, ahol Jánost 
fondorlatos módon csapdá-
ba ejtik. Hamistanúk jelen-
létében erôszakkal összees-
ketik Dôry báró  várandós 
lányával.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok

Haumann Péter  2. rész
13:45 Reformáció hétrôl 
13:55 Peru, Chile
Csönd és káosz
14:20 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:50  A Zinner  Dr. Zinner 

Tibor az egyik legtöbb is-
merettel bíró magyar törté-
nész, kiemelkedô tudású 
szakember.
15:45 Ég, föld, férfi, nô 

(2014) Délvidék Fanni és 
Sanyi ezúttal a Délvidékre 
látogat.
16:45 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25Hazajáró   Szerémség
20:00 Gasztroangyal

Vend.-ben Kalla Kálmánnál 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Privatizáció (2015)  6 

év Magyar dokumentumfilm
22:35 Hogy volt?!   Mucsi 

Zoltán születésnapjára
23:30 Hangvilla  Puccini: 

Angelica nôvér.
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember

 00:55 Himnusz
 01:00 Híradó
01:15On The Spot: 9 hónap 

alatt a Föld körül (2015)
 02:10 TURAY IDA 110 
Az én lányom nem olyan 
(1937)   Magyar rom. film           
03:25 Különös házasság 
1951) Magyar játékfilm
05:10 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Nagyok   Haumann   

Péter
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek 

  08:30 Kínai nyelvû hírek 
 08:40 Rome Reports - 
Vatikáni Híradó 
09:05 Önkéntesek 
09:45 NagyokNovákFerenc
10:20 Ridikül

  Szorongásaink
11:15 Angol nyelvû hírek
11:40 Az élet szerelmese 

(1973)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Páger Antal 

(Öregember), Koncz Gábor 
(Fiatalember), Tyll Attila 
(Protokin), Galgóczy Imre, 
Kalocsai Ferenc A film 
alapjául szolgáló novella két 
ember találkozásáról szól: 
egy öregemberérôl és egy 
fiataléról. Mindketten má-
morosan szeretik az életet, a 
szabadságot, csak az egyik 
halk bölcsességgel, az em-
berek iránti megértéssel, a 
másik szertelenül, vadul,   
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai 
14:15 Nagyok

  Haumann Péter 
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:45 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Felsôôri járás
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Az Árpád-kor 
utolsó évtizedeiKülönleges 
titkoknak eredünk nyomába 
a sorozat 8. adásában.
17:20 Család-barát 
19:00 Dob+basszus   Elsô 

Emelet A nyolcvanas évek 
közepén az egyik legngyobb 
magyar sztárzenekar 
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007)
Cézár, ha valami fáj
Móricz minden gondolatát 

kitölti a fônöke elleni áská-
lódás. Bordást viszont egé-
szen más foglalkoztatja, és a 
titkos aktákba betekintéssel 
bíró Zsuzsa segítségét kéri 
annak felderítésében, hogy 
kik állhatnak a megfigye-
lésének hátterében.
22:35 Ridikül

  Tudósítónk jelenti
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
 A folyók, a hidak és a 

fröccs városában - Gyôr
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 Az élet szerelmese 
 két ember találkozásáról 

szól: egy öregemberérôl és 
egy fiataléról. 
03:40 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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.


