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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
olyan robotot, amely eltávolítja az ivóvízben lévô szennyezôdéseket. A robotok-
nak egy tesztpályán a tiszta vizet jelképezô kék és a szennyezôdéseket jelképezô 
sárga golyók közül a sárgákat kellett kiválogatniuk.

Visszaállhatnak dolgozni 
a nyugdíjasok, ha akarnak

Akiknek még van kedvük és energiájuk dolgozni a nyugdíjba vonulás után, 
az újonnan létrehozott nyugdíjas-szövetkezeteken keresztül akár a vendéglátás-
ban is kipróbálhatják magukat.

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelôs miniszterelnöki 
megbízott elmondta, az országgyûlés júniusban fogadta el a nyugdíjas-szövetke-
zetekrôl szóló jogszabályt, és nemsokára meg is alakulnak majd az elsô ilyen 
szervezôdések.

A programtól azt várják, hogy a nyugdíjasok munkába állásával több üres 
álláshelyet tudnak feltölteni, illetve csökkenthetik a generációk közötti szaka-
dékot, a tapasztalatok átadását. A dolgozó nyugdíjasok természetesen bért is 
kapnak majd, ezzel ki tudják egészíteni a havi nyugdíjukat.

Nyitrai Zsolt elmondta, 2010 óta 23 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, 
ezzel párhuzamosan csökkent az élelmiszerek áfája, illetve sikeres volt a rezsi-
csökkentés is, melynek köszönhetôen évente akár 100 ezer forintot is spórol-
hatnak a nyugdíjasok.

Monspart Sarolta, az Idôsek Tanácsának tagja úgy fogalmazott, sok nyug-
díjas érezheti úgy, hogy elérve ezt a kort már nem számít a társadalom hasznos 
tagjának. Nekik nyújthat aktív nyugdíjas éveket a szövetkezet.

A jogszabály szerint nyugdíjas-szövetkezetet legalább tíz tag alapíthat. A 
dolgozó nyugdíjasoknak jövedelmük után 15 százalékos szja-t kell fizetniük, ha 
a megkeresett összeget pénzben veszik fel, és a munkavállalás mellett a nyugdí-
jukat is megtarthatják.

A kormány azt várja, hogy elsôsorban a kereskedelemben és a vendéglátás-
ban lesz szükség a nyugdíjas dolgozókra.
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Július 31-én Oszkár névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adeodáta, 

Bató, Batu, Batus, Dea, Deodáta, Elen, 
Elena, Eleni, Elin, Fábió, Fábiusz, Fab-
ríció, Fabrícius, Fabríciusz, Germán, 
Heléna, Hella, Ignác, Ignácia, Ila, Ilka, 
Illa, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilus, Léna név-
napja van.
Augusztus 1-jén Boglárka névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfonz, 

Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, 
Gusztáv, Kála, Kleopátra, Kökény, 
Magnólia, Mahália, Majoranna, Maka-
beus, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, 
Nádja, Nimród, Orchidea, Pálma, Pé-
nelopé, Peónia, Péter, Petô, Remény, 
Reményke, Tulipán, Zsófi, Zsófia név-
napja van.
Augusztus 2-án Lehel névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfonz, 

Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, 
Gusztáv, Lél, Mária, Mia, Miett, Miet-
ta, Polli, Regô, Regôs, Szerénusz név-
napja van.
Augusztus 3-án Hermina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ágost, 

Ágosta, Augusztusz, Bennó, Haralda, 
Harmat, Harmatka, István, Kamélia, 
Kendra, Kimberli, Kira, Kirilla, Lida, 
Lídia, Lígia, Mirtill, Nikodémia, Niko-
démusz, Regös, Stefán, Tea, Teréz, 
Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, 
Tessza, Tíria névnapja van.
Augusztus 4-én Domonkos, Domi-

nika névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dominik, 

Dominka, Domokos, Domos, Döme, 
Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, Tör-
tel névnapja van.
Augusztus 5-én Krisztina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Abélia, Abelina, Áfra, Afrodita, Afro-
dité, Emôd, Hargita, Havaska, Hófe-
hérke, Kriszta, Krisztabell, Krisztiána, 
Krisztin, Lúciusz, Manon, Mária, Nó-
na, Oszvald, Oszvalda, Ozsvát, Ôzike, 
Páris, Peregrina, Stecina, Szalvátor, 
Tinka, Viátor, Zebadiás, Zebulon név-
napja van.
Augusztus 6-án Berta, Bettina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Csobán, 

Csobánka, Csobilla, Décse, Gécsa, Gé-
za, Gyécsa, Oktáv, Oktávia, Oktávián, 
Pasztorella, Szixtin, Szixtina, Szixtusz, 
Ulrika névnapja van.
Augusztus 7-én Ibolya névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Áfra, 
Afrodita, Afrodité, Ajándok, Albert, 
Arabella, Cseperke, Csepke, Donát, 
Donatella, Donátó, Kajetán, Kötöny, 
Szixtusz, Ulrik, Uránia, Vénusz név-
napja van.
Augusztus 8-án László névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Ágost, Ágosta, Aladin, Alarik, Arló, 
Augusztusz, Cirják, Cirjék, Domán, 
Dominik, Domokos, Domonkos, Do-
mos, Eszmeralda, Gusztáv, Hartvig, 
Zádor névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. július 27-én

1 AUD = 208.01 Ft

A Fehér Házban jártak a robot-
építô verseny magyar gyôztesei
A Fehér Házban fogadták a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium csapatát, amely elnyerte a First Global Challenge nevû 
nemzetközi robotépítô verseny fôdíját Washingtonban.

A látogatásról Donald Trump elnök lánya és tanácsadója, Ivanka 
Trump tett fel fotót Facebook-oldalára, gratulálva a gyôztes csapatnak „a nagy-
szerû munkához”. „Büszkék vagyunk rátok!” --- tette hozzá az elnök lánya, aki a 
magyar diákok között pózol a fotón. A Fehér Házban tett látogatáson részt vett 
az amerikai és a csupa lányból álló afgán csapat is.

Az elsô alkalommal megrendezett kétnapos robotépítô versenyen 150 ország 
diákjai vettek részt. A budapesti diákok Európa színeiben versenyeztek, Ma-
gyarország képviseletében a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû 
Gimnázium és Kollégium csapata indult, ôk a középmezônyben végeztek.

A Fazekas RoboTeam tagjai Kurucz Márton, Molnár-Sáska Zsófia, Fey 
Mihály, Martinák Zalán, Umann Dávid és Hervay Bence voltak, a diáko-
kat Karsai Zsuzsa és Koren Balázs készítette fel a versenyre. A balatonalmádi 
csapatban Bikki Gergely, Bóka Ádám, Lami Szilvia, Ipkovich Ádám, Huj-
ber Ákos, Gyimesi Norbert és Gyôri Csanád szerepelt, felkészítô tanáraik 
Kanyó Péter és Simon Orsolya voltak.

A verseny témája a tiszta víz, a vízgazdálkodás volt. A csapatoknak a szer-
vezôk által küldött alkatrészekbôl kellett felépíteniük és beprogramozniuk egy 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és szerették, hogy 

a szeretett férj, apa, após, nagypapa,
rokon és barát

MEZÔ FERENC
2017. július 21-én, 83 éves korában elhunyt.

Július 29-én kisértük utolsó földi útjára 
a Boyd Chapel Springvale temetôbe.

Szorgalmas munkával teli életet élt
amely megelégedett jó életet biztosít

szeretett családja körében.

Emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk

A gyászoló család

Gyászjelentés



Egymillió határon túli magyar 
állampolgár

Sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben elkezdôdött közjogi 
egyesítése, a napokban adták be az egymilliomodik állampolgársági kérel-
met - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Tusnádfürdôn, a 
28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megnyitóján. 

A Kárpát-medencében 845 ezer magyar kapott kedvezményes honosítás-
sal állampolgárságot, és Magyarország további 120 ezer, a világ különbözô 
országaiban élô diaszpórában élô ember magyar állampolgárságát ismerte 
el. Semjén Zsolt hozzátette: a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) novem-
beri üléséig az egymilliomodik visszahonosított magyar állampolgár is le-
teszi az állampolgársági esküt.

Úgy vélte, hogy a nemzetegyesítés megalapozásában - a Tusványos egyik 
alapítójaként a megnyitón jelen lévô - Németh Zsoltnak, az Országgyûlés 
külügyi bizottsága elnökének vitathatatlan érdemei vannak a státustörvény, 
a magyarigazolványok bevezetésével.

Felidézte, hogy a „2004. december 5-ei nemzetárulás” (a kettôs állampol-
gárságról tartott népszavazás) után az akkori balliberális kormány a súlyos 
politikai következményekkel szembesülve kompromisszumot ajánlott: elfo-
gadnák az állampolgárság kiterjesztését, ha az nem vonatkozna a szavazati 
jogra. Az akkori ellenzék erre nemet mondott, mert „nincs A meg B-kate-
góriájú magyar állampolgárság, egy magyar nemzet van” - mondta a 
miniszterelnök-helyettes.

„Nemzetpolitika tekintetében is egyenesben vagyunk, hiszen ha csak az 
összegeket nézem 2010-ben kilencmilliárd forint volt nemzetpolitikára, most 
pedig kilencvenmilliárd” - mondta Semjén Zsolt. Hozzátette: ebbe nem szá-
molja bele azt, hogy most már a nemzetpolitika nemcsak az identitás meg-
ôrzésre - az oktatásra, a kultúrára -, hanem a gazdaságra is kiterjed, amelyre 
további ugyanilyen nagyságrendû összeg jut. „Össznemzeti paradigmában” 
gondolkodik a kormány, például az anyasági támogatást is kiterjeszti minden 
magyar állampolgárra, bárhol éljen a világban - magyarázta.

A miniszterelnök-helyettes azt is bejelentette, hogy a következô nyári és 
téli olimpiát magyar nyelvû közvetítéssel láthatják majd a közmédiában a 
Kárpát-medencei magyarok. Elmondta: a magyar nyelvû sportközvetítések 
határon túli biztosításának feladatát a tavalyi Tusványoson osztotta rá Orbán 
Viktor miniszterelnök, és eddig „részsikerekrôl” tud beszámolni az „Európai 
Unió bürokráciájával” folytatott harcban.

Azt a digitális területen illetékes uniós biztosnak írt - a közvetítsi jogok 
piackorlátozó, és a nyelvi jogokat sértô jellegét kifogásoló, az angol ligáról 
hozott precedensértékû uniós bírósági döntésre hivatkozó - levéllel nem 
sikerült még elérni, hogy az unió módosítsa a szabályozást, de Magyarország 
ajánlatot tett a szomszédos országoknak, hogy kölcsönösségi alapon bizto-
sítsák egymás országaiban az anyanyelvi közvetítést.

Egyes országokkal sikerült megállapodni errôl, de Románia nem tartozik 
közéjük. „Kerül, amibe kerül alapon elindultunk az összes utódállam ten-
derén és megvettük a közvetítési jogokat” - közölte Tusnádfürdôn Semjén 
Zsolt. Hozzátette, ez a következô nyári és téli olimpiákra és a magyar vá-
logatott esetleges labdarúgó Európa- illetve világbajnoksági szerepléseire 
vonatkozik.

Külföldi munkavállalás: 
ugrott a nyugdíj?

Magyarországon egyre többen vállalnak hosszabb-rövidebb periódusra 
munkát külföldön. Vajon mi lesz velük nyugdíjas korukban? Kaphatnak 
magyar nyugdíjat? Vagy épp ellenkezôleg: mi történik azokkal a magyarokkal, 
akik a jobb élet reményében külföldön élnek? A nyugdíj szempontjából 
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HÍREK
elvesznek a Magyarországon töltött évek? 

Az Európai Unión belül a szabad munkavállalás nem merül ki abban, hogy 
bármely uniós államban munkát vállalhatunk. Az emberöltôn át tartó munka 
után járó nyugdíj is jár, ha a munkavállaló a 28 uniós tagállam közül valame-
lyikben, illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban dolgo-
zott élete során (függetlenül attól, hogy az uniós csatlakozás elôtt vagy utána 
dolgozott ott). Ehhez ráadásul még az ügyintézésért sem kell a néhai munkaadó 
országba zarándokolni.

Elegendô, ha abban az országban kérvényezzük a nyugdíjkifizetést, amelyik-
ben éppen élünk (kivéve, ha abban az országban sohasem dolgoztunk, mert 
ilyenkor az utolsó munkavégzés országában kell indítani a folyamatot).

Nyugdíjba vonulás elôtt érdemes legalább fél évvel beadni a kérvényt, 
különösen, ha kettônél több országban történt a munkavállalás. Ilyenkor még 
tovább húzódhat az ügyintézés, ugyanakkor az mindegy, hogy Európán belül 
hol élünk: mindössze egy bankszámlára lesz szükség, amire a nyugdíjat várhat-
juk.

Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, ha nem az EU-ban tervezünk 
tovább élni, de nem megoldhatatlan.

Ebben az esetben elképzelhetô, hogy minden országban számlát kell nyitni, 
ahol korábban dolgoztunk.Minden ledolgozott év beszámít a nyugdíjba, 
függetlenül attól, hogy melyik országban szereztük a nyugdíjjogosultságot. Van 
azonban pár dolog, amivel érdemes tisztában lenni!

Sok országban eltérô a nyugdíjkorhatár. Például a magyar 65 évvel szemben 
a franciáknál már 62 évesen is, addig Németországban 67 éves korban lehet 
nyugdíjba menni. Ráadásul ezek a számok érvényesek akkor is, ha nyugdíjas 
éveinket például Portugáliában képzeljük el.

Tehát, ha megszereztük a nyugdíjfizetésre való jogosultságot Franciaor-
szágban és Németországban is, akkor hiába értük el a 62 évet, attól még csak a 
francia nyugdíjat fogjuk megkapni. Ebben az esetben 67 éves korunkig várni 
kell, hogy a francia mellé a német nyugdíjra is jogosultak legyünk. Ezzel 
érdemes számolni, mert nem biztos, hogy egymagában a francia nyugdíj fedezi 
majd a kiadásokat.

Abban is eltérés tapasztalható, hogy melyik országban milyen hosszú mun-
kaviszony után lesz valaki jogosult a nyugdíjra. Bizonyos országokban ezt már 
egy év után meg lehet szerezni, de például Németországban ehhez legalább 5 
évet kell dolgozni. Természetesen az egy évnél rövidebb, illetve a nyugdíjjogo-
sultság megszerzéséhez szükséges idônél rövidebb munkaviszonyok is beleszá-
mítanak a nyugdíjba. De lehetséges, hogy eltérô módon.

Bizonyos országok nem folyósítanak nyugdíjat, ha kevesebbet dolgoztunk 
ott, mint egy év. Ugyanakkor ebben az esetben sem vész el az adott országban 
munkával töltött idô, mivel ezt az idôszakot olyan ország fogja figyelembe 
venni, ahol többet dolgoztunk, mint egy év.

Hiába dolgoztunk valahol több mint egy évig, elképzelhetô, hogy az adott 
országban a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez több kell (erre volt példa 
Németország, ahol ez az idô 5 év).

Ha ennél rövidebb idôt dolgozunk az adott országban, akkor sem kell 
lemondani az adott ország nyugdíjáról.

Ha más uniós (illetve a fent említett plusz négy) országban dolgozunk tovább, 
akkor abból az országból is kaphatunk nyugdíjat, ahol nem értük el a minimális 
szolgálati idôt. Ilyenkor a máshol töltött éveket is hozzászámítják a nyugdíjjogo-
sultsághoz.

Ha életünk során több országban vállaltunk munkát, akkor minden ország 
kiszámolja, hogy mekkora összegre vagyunk jogosultak. Kétféleképpen is:

Az arányosított uniós nyugdíj
 • Mindegyik ország kiszámítja, mekkora összeg járna, ha végig ott lettünk 

volna foglalkoztatva. Ez az elméleti összeg, amit aztán természetesen arányosít 
azzal, hogy valójában mennyi idôt töltöttünk ott munkavállalóként (ez az 
arányos ellátás).

Nemzeti nyugdíj
 • Természetesen ha egy országban hosszú ideig dolgoztunk, akkor alanyi 

jogon is jogosultságot szerezhettünk az adott ország nyugdíjára. Ennek az 
úgynevezett független ellátásnak is kiszámolják az összegét.

Majd amikor ez mind megvan, az adott ország azt az összeget fizeti majd 
meg, amelyik magasabb.

Ha több országban is dolgoztunk, akkor minden ország külön-külön lefolytat-
ja ezt a számítást. Így elképzelhetô, hogy egyes országokból arányosított uniós 
nyugdíjat, míg más országokból nemzeti nyugdíjat kapunk.

Rokkantsági, illetve özvegyi nyugdíj
Minden ország különbözôképpen ítéli meg a rokkantság szintjét. Ha valaki 

valamilyen fogyatékkal kénytelen élni, minden ország külön-külön meg-
vizsgálja, és elképzelhetô, hogy országonként más-más besorolást kap.

Az özvegyi nyugdíj sem magától értetôdô külföldön. Némely országban ez 
egy ismeretlen fogalom, és csak saját jogon szerezhetünk nyugdíjat.
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Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

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

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

VÉGRE Ô IS ÚJRA 
NEKIMEHETETT 

ORBÁNNAK
Elôkerült Paul Lendvai. Az Ausztri-

ában élô újságíró Benjámin Netanjahu 
izraeli miniszterelnök magyarországi 
látogatása kapcsán írt a a Der Standard 
címû liberális osztrák napilapban.

Nagy meglepetést nem okozott: Ne-
tanjahu bírálata mellett jutott bôven 
energiája Magyarország miniszterel-
nökére is vesztegetnie néhány kere-
setlen szót. Mivel már ez utóbbit vi-
szonylag régen tette meg utoljára, így 
valószínûleg alig várta már az izraeli 
miniszterelnök látogatását, hogy Or-
bán Viktort „Európa legvitatottabb 
politikusának” nevezhesse, aki „ön-
kényuralmi rendszert” épít ki.

De megkapták a magukét a visegrádi 
országok is, a migrációs válság kap-
csán kifejtett álláspontjuk miatt ne-
mes egyszerûséggel „nyíltan muszlim-
ellenes” országoknak titulálva a négy 
tagállamot. (Igaz, a ballib sajtóban 
meg máskor éppen az a baj, hogy me-
részel a magyar miniszterelnök de-
mokrácideficites arab országok veze-
tôivel találkozni, holmi magyar 
gazdasági érdekekre hivatkozva.)

Paul Lendvai azért hozzáteszi: Orbán 
Viktor jelentôs politikai sikert ért el 
Netanjahu látogatásával.

El tudjuk képzelni, mekkora kínszen-
vedés lehetett ezt leírnia Paul Lend-
vainak.

Teveli Zoltán
(Magyar Idôk)

IDIÓTA, AKI A BIBLIA 
SZERINT ÉL –-- MONDJA 

A GYURCSÁNY-PÁRTI 
KÉPVISELÔ

Idiótának nevezte Simon György jó-
zsefvárosi képviselô azokat, akik a 
Biblia szerint próbálják leélni az éle-
tüket – errôl a ferencjózsef.blog.hu írt. 
Simon György listán jutott be a legu-
tóbbi önkormányzati választásokon a 
fôváros VIII. kerületének képviselô-
testületébe, ahol a Gyurcsány Ferenc-
féle Demokratikus Koalíció (DK) szí-
neiben politizál. A képviselô mindeddig 
nem igazán hallatott magáról, most vi-
szont a Facebookon fakadt ki és rontott 
neki a keresztényeknek.

Simon egy kommentjében úgy fogal-
mazott, hogy a Biblia egy ókorban 
megírt mesekönyv, aki pedig komo-
lyan venné az abban megírt szabályo-
kat, az idióta.

Az eset érdekessége, hogy a DK-s 
képviselô egy olyan cikk megosztása 
alatt provokált, amely arról szól, hogy 
Perintfalvi Rita katolikus teológus, ho-
gyan hamisította meg a Biblia állás-
pontját a homoszexualitás témájában 
a 168 órának adott interjújában.

A kérdés ezek után már csak az, mit 
szólnak ehhez a Bibliát olvasó DK-
szavazók? Már persze ha vannak.

(Magyar Idôk)
TGM PORIG ALÁZTA A 

MOMENTUMOT
A ballib megmondóember lerajzolta 

ôket, majd összetépte.
Újabb sötét felhôk a baloldal felett.
Pottyondy Edina a Momentum elnök-

ségi tagja a HVG-ben kijelentette, 
hogy: „Az MSZP a múlt. {…}2018-ban 
valaki másra kell szavazni.”

Tamás Gáspár Miklósnak több se kel-
lett, sommás véleményt fogalmazott 
meg az „új SZDSZ”-rôl:

„Nagyon is meglehet, hogy Pottyondy 
és barátai képviselik a magyar jövôt. 
Istenem, szegény hazánk.”

Ha már TGM is így vélekedik Fekete-
Gyôrék csipet-csapatáról, akkor na-
gyon nagy lehet a baj.

Csépányi Balázs
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 (Folytatás az 1. oldalról.)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A modern világban nincs erŒs 

közösség, nincs erŒs állam, ha nincs 
egy országban fejlŒdŒ tudomány és 
innováció, és ha nem képes egy ország 
nyitni a jövŒ iparágai felé. Nem állí-
tom, hogy már megérkeztünk volna, 
de az elmúlt hét évben minimum 
bekopogtunk a jövŒ új iparágainak 
kapuján. A mi esetünkben nincs erŒs 
magyar közösség és nincs erŒs ma-
gyar állam, hogyha a világmagyarsá-
got nem tudjuk összeszervezni egy 
közösségbe. Részletek nélkül csak 
annyit szeretnék mondani, hogy Ma-
gyarország csak akkor lehet erŒs, ha 
úgy meg van szervezve világméretek-
ben, hogyha bárhol, a világ bármely 
sarkában rálépnek egy magyar lábára, 
azért, mert magyar, akkor Budapesten 
egy vörös lámpának ki kell gyulladnia. 
Ha ezt elértük, akkor Magyarország 
erŒs ország.

Magyarország erejét az is növeli, 
tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egy 
stabil szövetségi rendszernek a része, 
hiszen tagja vagyunk az Európai Unió 
hatalmas, nagy közös piacának, és 
tagja vagyunk a világ legnagyobb 
katonai erejének, a NATO-nak is. 
TŒkés püspök úr említette a vizes 
világbajnokságot. Én most nem az 
eseményrŒl akarok beszélni, hanem 
arról, hogy az is elŒfeltétele egy mo-
dern állam és közösség erejének, hogy 
képes legyen a világ nagy rendezvé-
nyeit vendégül látni. Bécs és Isztam-
bul között Budapest olyan magyar kul-
turális alkotás, a magyar zsenialitás-
nak az építészeti és városszervezési 
mûfajban megmutatkozó lenyomata, 
olyan hely, amely éppen most bizo-
nyítja be saját magának is meg a vi-
lágnak is, hogy nincs olyan rendez-
vény, legyen az sport, kulturális, 
vallási, bármilyen rendezvény – a 
futball-világbajnokságot leszámítva,  
amit ne tudna Budapest vendégül 
látni. Ez nagy tudás, nagy erŒ és ko-
moly ígéret a jövŒre nézve. FŒváro-
sunk többre képes annál, minthogy 
csak a mai magyar államot szolgálja 
ki.

Egy dolog van itt még, tisztelt Höl-
gyeim és Uraim, ami az erŒhöz kelle-
ne, és nekünk korlátozottan áll rendel-
kezésünkre, ezt pedig úgy hívják, 
hogy hadsereg. Az elmúlt években, 
miután a gazdasági válság túlélésére 
fordítottuk az erŒinket, ennek fejlesz-
tése elmaradt. Néhány év múlva, ami-
kor Magyarország erejérŒl, a magyar 
nemzet kérdésérŒl beszélgetünk, biz-
tos vagyok benne, hogy odatehetjük az 
érveink közé az erŒs magyar hadsere-
get, amely minden külsŒ támadással 
szemben képes lesz Magyarországot, 
saját magát megvédeni. Ezért indítot-
tunk haderŒ-fejlesztési programot, és 
kezdtük meg a magyar hadiipar elsŒ 
üzemének építését a legutóbbi idŒk-
ben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ami a jövŒt illeti, van három olyan 

kérdés, ahol a folyamatok erŒsítése 
nem elegendŒ, ott dimenzióváltásra 
van szükség, tehát gyors ütemû fejlŒ-
désre – ez a demográfiai kérdés. Még 
mindig nullpontnál sem vagyunk, bár 
az a teljesítmény, hogy a demográfiai 
képességet kifejezŒ mutató a házaspá-
rok, vagy férfi-nŒ párok esetében 1,2 
százalékról 1,44-ig emelkedett, biztató 
dolog, de az 1,44 nagyon messze van a 
2-tŒl. S ahhoz, hogy biztonságban érez-
hessük magunkat demográfiailag, egy 
magyar házaspárnak 2,1 gyermeket 
kellene felnevelnie. Amíg ide nem 
érünk el, addig Magyarországot de-
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mográfiai értelemben veszélyeztetett 
fajtának kell tekintenünk, és ezt a 
parancsolatot az embereknek is, de 
mindenekelŒtt a kormányzatnak meg 
kell értenie. Tehát dimenzióváltásra, 
egy nagyobb ütemû fejlŒdésre van 
szükségünk a demográfia esetében. 

Erre van szükségünk a nemzetszer-
vezésben is. A Kárpát-medencei ma-
gyar közösség megszervezésének in-
tenzitását, különösen annak gazdasági 
erejét radikálisan növelnünk kell a 
következŒ idŒszakban. 

A harmadik terület, ahol dimenzió-
váltásra van szükség, a modern tech-
nológia beillesztése a magyar gazda-
ságba, az új ipari forradalomba való, 
mainál sokkal aktívabb részvétel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ennyit Magyarországról. Ezek után 

szeretnék mondani néhány szót Euró-
páról. Elnézést kérek, hogyha ma kizá-
rólag leegyszerûsítésnek tûnŒ módon 
fogalmazok majd. A következŒ évtize-
deknek lesz egy vezérkérdése Európá-
ban, ez pedig úgy hangzik, hogy az 
európaiaké marad-e Európa? Úgy 
hangzik, hogy Magyarország a magya-
rok országa lesz-e, Németország a 
németek országa lesz-e? Franciaország 
a franciák országa lesz-e, vagy Olasz-
ország az olaszok országa lesz-e vagy 
sem? Kik fognak élni Európában? Ami 
a konkrét helyzetet illeti – és ez sokat 
elárul arról a világról, amiben élünk –, 
konkrét, megbízható adat nincs arra 
nézve, hogy Európában a hagyomá-
nyos, bennszülött, keresztény és az 
ahhoz beáramló muszlim közösség 
milyen arányban él ma Európa egy-
egy országában. Ilyen adatokat 
gyûjteni ugyanis lényegében tilos. 
Amiket pedig begyûjtenek, alkalmaz-
hatatlanok arra, hogy le tudjuk belŒlük 
vezetni a jövŒt, ami vár ránk. Ugyanis 
a migránsok, a bevándorlók nem 
egyenlŒ mértékben oszlanak meg a 
korcsoportok között, tehát az általános 
számok keveset mondanak arról, hogy 
mi vár ránk. 

 Két dolgot ezen a helyen szükséges 
elmondani. Az elsŒ az, hogy Magyaror-
szág megvédte saját magát, és magá-
val együtt Európát a migránsáradattal 
és invázióval szemben. Ez nekünk 
260–270 milliárd forintunkba került. 
EbbŒl egy mogyorónyi összeget térí-
tett meg az unió, azt is mondhatnám, 
hogy az unió addig ne beszéljen szoli-
daritásról, amíg a 250 milliárd forin-
tot, amivel nekünk tartozik Európa 
megvédéséért, nem fizette ki. Egész 
addig azt javaslom, hogy legyenek 
nagyon szerények. Hasonlóképpen: 
különösen egy némettŒl ötször is 
meggondolnám, hogy a magyarokkal 
szemben felhozzam-e a szolidaritás 
hiányának érvét. Ha német lennék, 
ötször meggondolnám, hogy ezt a szót 
kiejtsem-e a számon a magyarokkal 
szemben, miközben ugyanazért a 
munkáért, amiért egy németországi 
gyárban a munkások ötször annyi fize-
tést kapnak, mint amilyen munkáért 
egy ugyanabban a német gyárban, de 
Magyarország területén a munkásaink 
kapnak, addig azt gondolom, hogy 
szégyentelen dolog a németek részérŒl 
szolidaritásról beszélni. 

Az emberek véleményével szemben 
Brüsszelben ma kialakult egy szövet-
ség. Ebben a szövetségben a brüsszeli 
bürokraták és azok elitje vesz részt, 
valamint az a rendszer, amit Soros-
birodalomnak lehet nevezni. Ez a szö-
vetség, az európai emberek ellenében 

jött létre, s be kell látnunk, hogy ma 
Soros György a saját birodalmának az 
érdekeit könnyebben érvényesíti 
Brüsszelben, mint Washingtonban 
vagy Tel-avivban, ezért is kötött ép-
pen Brüsszellel szövetséget.  Koráb-
ban is volt, az elmúlt négy évben is 
volt egy fŒ inkvizítora az Európai 
Uniónak, Reding asszonynak nevezték. 
Megbukott a fŒinkvizítor asszony, 
most újat találtak, most Timmermans-
nak hívják a fŒinkvizítort, aki helyet-
tünk most Lengyelországot szemelte 
ki magának. Ma az inkvizíció fŒ cél-
pontjaként a nemzeti kormányzás 
meggyengítendŒ, lerombolandó, meg-
törendŒ Lengyelországban. Szeretném 
világossá tenni, hogy Magyarország 
természetesen a saját nemzeti érde-
keit követi. A saját nemzeti érdekei 
miatt, európai érdekei miatt, és a 
lengyel–magyar barátság miatt is vilá-
gossá kell tennünk, hogy soha nem 
vezethet sikerre a Lengyelországgal 
szembeni inkvizíciós hadjárat, mert 
Magyarország az Európai Unió min-
den jogi lehetŒségét ki fogja használni 
arra, hogy szolidáris legyen a lengye-
lekkel.

 Létezik egy Soros-terv. Ez négy 
pontból áll. Maga írta le, maga a 
Soros-birodalom tette közzé, és kezdte 
meg a toborzást e terv végrehajtása 
érdekében. A terv úgy hangzik, évente 
be kell hozni több százezer, lehetŒleg 
egymillió, minden évben egymillió 
migránst a muszlim világból az Euró-
pai Unió területére. 

A második pontja, hogy mindegyi-
küknek kell adni az érkezéskor 4,5 
millió forint értékû eurót.

A harmadik pontja a Soros-tervnek 
az, hogy a beérkezett migránsokat 
pedig szét kell osztani Európa országai 
között egy kötelezŒ és állandó mecha-
nizmus keretében. 

A negyedik, hogy fel kell állítani egy 
európai bevándorlási ügynökséget, 
amelynek el kell vennie a migráns-
ügyben való összes döntési jogot a 
nemzetállamoktól, és brüsszeli szintre 
kell emelni. Ez a Soros-terv.

Most, ha Európa jövŒjérŒl beszélünk, 
akkor elŒször azt a mondatot kell ki-
mondanunk, hogy ahhoz, hogy Európa 
élni tudjon, és Európa az európaiaké 
maradjon, elŒször is az Európai Unió-
nak vissza kell nyernie a szuverenitá-
sát a Soros-birodalommal szemben. 
Amíg ez nem következik be, nincs 
esélyünk arra, hogy Európa az európai 
embereké maradjon. Az Európai Uniót 
ezek után, ha visszanyertük a szuvere-
nitásunkat, meg kellene reformál-
nunk. 

Ha ezen túl vagyunk, akkor világos-
sá kell tenni, hogy Európa reformja 
nem kezdŒdhet mással, mint azzal, 
hogy a migránsokat megállítjuk, és a 
bevándorlásnak véget vetünk, és nem-
zeti hatáskörben mindenki újra meg-
védi a határait. Majd közös program-
mal ki kell szállítani, vissza kell szállí-
tani a törvénytelenül Európába érke-
zett migránsokat, valahova az Európai 
Unió területén kívülre. 

Ha ezen is túl vagyunk, és tudomásul 
vettük, hogy a britek elhagyták az Eu-
rópai Uniót, és a világ egyik legna-
gyobb hadserege távozott az Európai 
Unióból, és miközben megerŒsítjük a 
NATO keretein belüli együttmûködé-
sünket, be kell látnunk, hogy az euró-
pai kontinens katonailag nem marad-
hat védtelen, illetve védettségét nem 
remélheti mástól. Fontos az amerikai-

„Mi vagyunk Európa jövôje!”
ak jelenléte, fontos a NATO-tagság, de 
Európának kell legyen olyan katonai 
potenciálja, amivel képes saját magát 
megvédeni. Vagyis hozzá kell kezde-
nünk az európai katonai erŒ felépítésé-
hez.

 Ha ezen túl vagyunk, akkor ki kell 
bŒvíteni az uniót, és elsŒ helyen a 
kulcsállamot, Szerbiát minél hama-
rabb fel kell venni az Európai Unió 
tagjainak sorába. És ha ezen is túl 
vagyunk, akkor kell kötnünk két nagy 
ívû, történelmi szerzŒdést, aminek 
mind gazdasági, mind katonai, mind 
politikai dimenziója van. Egy történel-
mi szerzŒdésre van szükségünk Tö-
rökországgal és egy másik történelmi 
szerzŒdésre Oroszországgal. 

És ha ezt mind elvégeztük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy megreformáltuk az 
Európai Uniót, amely versenyképes 
lehet a többi kontinenssel a következŒ 
évtizedek során.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Összegzésképpen: hol állunk most 

Európában? Európában a keresztény-
demokrata pártok elkereszténytele-
nedtek, a liberális média és értelmiség 
érték- és kultúraelvárásait teljesítik. A 
helyzet második fontos eleme, hogy a 
baloldali politika elvesztette talaját, a 
szociáldemokrata pártok sem szociál-
demokraták többé. A szervezett mun-
kásság létszáma és ereje megcsap-
pant, leginkább azért, mert számos 
ipari munkát kitelepítettek az Európai 
Unión kívülre, ezért a szociáldemok-
rata pártok sem azok, amik voltak. Ez 
a második fontos eleme a mai Euró-
pának. És a harmadik fontos dolog, 
ami történik, pedig az, hogy most 
készítik elŒ Európát arra, hogy átadja 
a területét egy új, kevert, muszlimizált 
Európának. Ennek a politikának a 
tudatos, lépésrŒl lépésre történŒ vég-
rehajtását látjuk. Ahhoz, hogy mindez 
bekövetkezzen, a terület átadható le-
gyen, folytatni kell Európa keresztény-
telenítését. ErrŒl szól a folyamatos és 
lopakodó hatáskörelvonás Brüsszel 
részérŒl a nemzetállamoktól. 

Végezetül ismét visszatérnék a saját 
szûkebb pátriánkba.  Ez az utolsó tus-
nádfürdŒi találkozónk a következŒ 
magyarországi választások elŒtt. 

Mindez szép, vagy ha nem is szép, 
de ilyen. Jó esetben pontos a leírás, 
amit az elŒbb elmondtam Európáról, a 
világ helyzetérŒl, a bekövetkezett vál-
tozásokról. De nekünk a legfontosabb, 
mindezeket megelŒzŒen itt és most az 
a magyar választás, amely a küszöbön 
áll. ErrŒl szeretnék most néhány szót 
szólni. 

Mi a következŒ magyar parlamenti 
választás tétje? ElŒször is szeretném 
elmondani, hogy a jövŒ évi magyar 
választás különleges lesz vagy lehet, 
mert a magyarországi választásoknak 
most van európai tétje is. Ne felejtsük 
el, hogy Magyarország volt az az or-
szág, amely a V4-ek segítségével – 
amiért hála és köszönet – megállította 
az Európába özönlŒ migránsinváziót. 

Már korábban is világossá tettem 
azt, amit most elismétlek, hogy amíg 
én vagyok Magyarország miniszterel-
nöke a Fidesz- és a kereszténydemok-
rata kormány élén, addig a kerítés a 
helyén marad, határainkat meg fogjuk 
védeni, és határainkkal együtt Európát 
is meg fogjuk védeni.

A magyarországi ellenzék ezzel 
szemben nyíltan hirdeti, hogy Œk le 
fogják bontani a kerítést, és a beván-
dorlókat be fogják engedni az ország-

ba, egyet fognak érteni a migránsok 
Európába történŒ teljes és kötelezŒ 
szétosztásával, és ilyen értelemben Œk 
készen állnak arra, hogy Európát 
átadják egy új, kevert összetételû 
európai jövŒ számára. Ez az ellentét a 
magyar ellenzék és a magyar kor-
mányzó pártok között – adja ennek a 
választásnak az európai tétjét. 

A magyar parlamenti választásnak 
lesz egy közép-európai tétje is. Lát-
hatják, hogy mind a brüsszeli bürok-
raták, mind Soros György abban érde-
keltek, hogy Közép-Európát meggyen-
gítsék, hiszen a Soros-terv végrehaj-
tásának elsŒszámú akadálya ma az, 
hogy az Európába vezetŒ szárazföldi 
migránsútvonalakat Magyarország dé-
li határainál lezártuk. Utána a szerbek 
is lezárták az Œ déli határaikat, meg a 
macedónok is lezárták. 

Mi vagyunk az akadálya annak, a 
V4-es támogatással, hogy az Európai 
rendet szétromboló terv megvalósul-
hasson. Európában vannak olyan erŒk, 
amelyek azért akarnak a mai magyar 
kormány helyett új kormányt látni 
Magyarország élén, mert ezzel tudnák 
leginkább gyengíteni a V4-eket, és ne 
legyen illúziónk, ha nem keresztényde-
mokrata kormány alakul Magyaror-
szágon, akkor a következŒ kormány 
gyengíteni fogja a V4-eket, ezzel gyen-
gíteni fogja Közép-Európát. Ezért 
Közép-Európa nézŒpontjából is tétje 
van a magyar választásoknak.

S végezetül tétje van a magyar vá-
lasztásoknak a magyarok szempont-
jából is. Hogyha a következŒ válasz-
tást a magyar polgári, nemzeti, ke-
resztény erŒk nem nyerik meg, akkor 
minden elveszhet, amiért az elmúlt 
években verejtékkel, kínnal, keservvel 
Magyarország megdolgozott. 

Ez pedig azt jelenti, tisztelt Hölgye-
im és Uraim, hogy megint egy olyan 
korszak köszönthet Magyarországra, 
amelyben nem építkezés lesz, hanem 
rombolás. Ne feledjék el, hogy építeni 
nehéz és hosszú folyamat, rombolni 
pedig könnyû, és kevés idŒ kell hozzá. 

Én kellŒ higgadtsággal állítom most 
itt Önöknek, hogy Magyarország Tria-
non óta nem állt olyan közel ahhoz, 
hogy újra erŒs, virágzó és tekintélyes 
európai ország legyen, mint most. S 
Trianon óta nem álltunk olyan közel 
ahhoz, hogy a nemzetünk visszanyerje 
az önbizalmát és az életerejét, mint 
éppen most. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha az anyaországban veszélybe ke-

rül magyarságunk, ha Európa veszély-
be kerül Magyarországon, akkor mi 
lesz a határon túli magyarokkal? 

A legfontosabb elŒfeltétele a mai 
magyar államhatárokon kívül élŒ ma-
gyar közösségek virágzásának és meg-
maradásának az erŒs anyaország. 
Azok a pártok, amelyek legyengítik az 
anyaországot, nem tudnak jó politikát, 
jövŒt és lehetŒséget ajánlani a mai 
határainkon kívül élŒ magyar közössé-
geknek sem. 

 A helyzet az, hogy az elŒttünk álló 
kampányban nekünk elsŒsorban a kül-
sŒ erŒkkel szemben kell helytállnunk, 
Soros maffiahálózatával és a brüsszeli 
bürokratákkal szemben kell állnunk a 
sarat, meg az általuk mûködtetett 
médiával kell megküzdeni a következŒ 
kilenc hónapban. 

Summa summárum, azt is mondhat-
nám egy mondatban lezárva a mai 
elŒadásomat, hogy huszonhét éve itt, 
Közép-Európában abban hittünk, hogy 
Európa a jövŒnk, most azt érezzük, 
hogy mi vagyunk Európa jövŒje.

Köszönöm megtisztelŒ figyelmüket!
(miniszterelnok.hu)
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1945 után a két nagyhatalom meg-
felezte Európát. Két gazdasági filozó-
fia: bankárkapitalizmus – államkapi-
talizmus. Két politikai filozófia: par-
lamenti demokrácia (liberalizmus) – 
egypárt diktatúra (szocializmus). 
Azonos világnézet: internacionaliz-
mus.

Bipoláris világrend 45 éven át. 
Alapja: US–USSR fegyveres ereje, 
hatalmi érdekazonosság. Koegzisz-
tencia. Nyugat szorgalmazza a szov-
jet állam liberalizálását, hogy politi-
kailag is elfogadható legyen a bipo-
láris világrend legalizálására. (Rea-
gen, Gorbacsov azonos törekvésben.) 

Magyarország: a politikai elit gyor-
san reagál a folyamatban – nyugati 
kapcsolatok, Monetary Fund kölcsön, 
párton belüli ellenzék. 

A szovjet állam a szabad levegŒtŒl 
összeomlik. 1989 új világhelyzet.

A törés idejére a magyarországi 
pártállam felkészülten áll bevezetni a 
nyugati szisztémát – többpártrend-
szer, liberalizmus, privatizáció. Nyu-
gat a Párt átalakulását támogatja. 
Amerikai pénzügyi szakértŒ vállala-
tok települnek Budapestre, levezetni 
a politikai elit uralmát fenntartó pri-
vatizációt. VállalatvezetŒk tulajdono-
sok lettek. Nyugati tŒkések berendez-
kedtek. 

Nemzeti, polgári csoportok szervez-
kedtek. A Magyar Demokrata Fórum 
1987. szeptember 27-én alakult Laki-
teleken ellenzéki mozgalomként. A 
Jurta Színházban 1988 januárjától 
gyûléseket tartott a Jurta Színházban  
átlag félezer látogató elŒtt.

A fejlemények során nemzeti erŒ 
jelentkezett az átalakuló politikai tér-
ben, a Magyar Demokrata Fórum or- 
szágos támogatottsággal a rendszer-
változás folyamatába nyomult. Kik 
alkották ezt a tábort? A kommunista 
terror által nyomorba döntött „osz-
tályidegen” egykori nemzeti közép-
osztály csakazértis érvényülni akaró 
gyermekei, unokái. Bennük élt to- 
vább a nemzet, Œk adtak célt és 
irányt a rendszerváltó párttá erŒsö-
dött Magyar Dekorata Fórumnak.

Ma már kevesen ismerik, a haza 
visszaszerzése hŒsi küzdelmeinek 
részleteit, ami végülis elbukott az 
elsŒ négy év után, 1994-ben. De ez 
nem kisebbíti a nemzeti helytállás hŒ- 
seinek történelmi értékét.

*
Figyelmes olvasónk, Farkas Ivor 

jelezte látogatóba érkezŒ unokahugá-
ról, hogy a rendszerváltozás fontos 
szereplŒje volt, bizonyára van érde-
kes mondanivalója olvasóink számá-
ra. Jeleztük, hogy szívesen meghall-
gatnánk.

Dr. Farkas Gabriellá-
val beszélgetünk
– Most, 2017 júliusában Sydneyben 

kérdezzük, milyennek látta akkor, 28 
évvel ezelŒtt a helyzetet Magyaror-
szágon, akkor még a diktatúra idején, 
és mi késztette arra, hogy jogászi 
feladatai mellett politikai szerepet 
vállalt akkor a mozgalomban?

– Arra emlékszem vissza, hogy a mi 
családunk is úgy élt abban a diktatú-
rában, hogy túl kell élni, helyt kell 
állni, csak a legjobbnak lenni a mun-
kában, mert minket „ezek” – ahogy 
általában szóltunk róluk – minket 
nem szeretnek, sŒt... Dolgoztunk  szel- 
lemi szívonalunk fenntartásán. Min-
den gyereknek az volt a tudatában, 
hogy nekünk csak nagyon jól lehet 
tanulni, hogy ezek lássák, hogy mi- 
lyen sokat érünk. Nem volt könnyû 
abban a világban felnŒni és a másik 

az, hogy amit otthon beszélünk, arról 
nem szabad kívül szólni.

– Amikor puhult a diktatúra és 
jöttek a mozgalmak, a szabaddemok-
raták, az MDF, Csurka mozgalma, a 
Fidesz ami diákmozgalomként indult. 
89-ben azt mondta a kisebbik fiam, 
Mama, most be kell lépni valamelyik 
rendes társaságba, mert most már 
vétkesek közt cinkos aki néma. Már 
nem az van, hogy csak túlélni.

– Láttam környzetemben – aki jó 
ember, igyekezett valami jó dolgot 
tenni. Édesapám, aki a kisgazda párt-
ban volt annak idején, és Farkas 
nagypapám is, a Demokrata Fórumot 
ajánlotta. Érdekes, Antall József apja 
is kisgazdapárti volt, tehát sok egyko-
ri kisgazda a demokrata fórumban 
keresett megoldást. Így láttam csalá-
dom rehabilitását is elérni, kiállni 
magunkért.

– Beléptem tehát az MDF-be, talál-
koztam Elek Istvánnal, aki amikor 
párttá vált a mozgalom a liberális 

szárnyhoz tartozott, a jó értelemben 
vett nemzeti liberálisokhoz. Engem is 
oda soroltak, nem tudom miért, de 
nem bánom, ott olyanok voltak, akik-
kel leülök egy asztalhoz. Így alakult. 

– A második országos gyûlésen már 
küldött voltam egyik szervezettŒl, jo- 
gosult voltam felszólalni. Emlékszem, 
Antall József említette beszédében, 
hogy Œ vállalja, hogy Œ lesz itt a had-
vezér, de hol lesznek a katonák? Ezt a 
mondatot megjegyeztem, majd ami-
kor sorra kerültem, így szóltam: –
nézzen körül, azt kérdezte, hol vannak 
a katonák? –  arról mi gondoskodunk, 
de itt vannak a tisztjei.

– Ezt megjegyezhette Antall, egy al- 
kalommal szólították az elnökségi ta- 
gokat, meglepetésemre nevemen ek- 
ként szólítottak. KövetkezŒ alkalom-
mal, egy fogadáson, Antall kiemelt 
figyelemmel tisztelt meg.

– InnentŒl kezdve volt köztünk egy 
ilyen nagyon testvéri figyelem egy-
más iránt, tehát én is tudtam, hogy Œ 
mit akar, Œ is tudta, hogy én mit 
vagyok képes elvégezni. Nagyon 

sokat dolgoztam az Œ segítségére, 
mert én mezŒgazdasági szakjogász 
vagyok. És ez azt jelentette, hogy 
amikor utazott, elég sokszor mentem 
vele, akkor annak a vidéknek a mezŒ-
gazdasági helyzetérŒl tájékoztattam.

– Egy alkalommal, a Parlamentben 
megtartott pártgyûlésen így szólt: – 
Balázs, légy szíves olvasd föl, hogy 
kiket javasolok alelnöknek. 

– Ekkor vettem át, egyetlen nŒi alel-
nökként az elnökségi feladatok rám 
esŒ részét. 

[Itt részletesen szólt az elnökség 
munkájáról, aminek során az ország 
mûködését biztosító feladatokat lát-
tak el. Felsorolta az élet számos terü-
letét, amit a demokratikus jogrend-
szer érdekében jogilag szabályozni 
kellett, közigazgatás, szociális kérdés, 
ipar...]

– Ezekhez az alapokat mind le kel-
lett rakni, méghozzá nem rossz törvé-
nyekkel. Tehát ezek nagyrésze ma is 
megvan.

– Végülis ebben a botcsinálta poli-
tikai közösségben – valljuk be, mi 
azok voltunk – azok, akik az elŒzŒ 
rendszerben is politizáltak, azokat 
onnan lehet megkülönböztetni, hogy 
politikai szempontból jobbak voltak 
mint mi, viszont mi tisztességeseb-
bek voltunk. Ez volt a különbség. 

Kérdés: 
– Volt-e  valamilyen politikai befo-

lyás, utasítás Amerika részérŒl?
– Ilyen nem volt, de olyan volt vi- 

szont, mint amikor megjelent a Csur-
ka dolgozat, akkor Antall Józsefet 
megkereste a nagykövetség, hogy na 
mi is van itt? Meg a zsidózás? És, az 
MDF antiszemita? 

Kérdés:
– Volt-e korábbi kapcsolat, például a 

Máltai Bush–Gorbacsov találkozó ide-
je táján?

– Antall József is volt kint, méghoz-
zá nagy viziten, a feleségével együtt. 
Jó viszony volt, de nem engedte An- 
tall József, nagyon finom módon nem 
engedte a beleszólást, jártunk a ma- 
gunk útján.

Kérdés:
– Létrejött-e kapcsolat külföldi ma- 

gyar szervezetekkel, akár politikai, 
akár gazdasági vonatkozásban?

– Jöttek a magyar szervezetek én is 
fogadtam vagy hármat, Œk azt mond-
ták, hogy tanácsot adni jöttek, Œk 
megmutatják nekünk hogy... Én el- 
küldtem Œket, azt mondtam, hogy 
Uram – méghozzá valami nagy em- 
ber volt, nem emlékszem a nevére, 
Uram, ne haragudjon, mi itt éltünk, 
mi tudjuk, hogy mitŒl rossz, ezt akar.
juk megváltoztatni. Önnek fogalma 
sincs, úgy mint a francia kommunis.
ták is nem vörösök, pinkek, amikor 
valaki úgy kommunista, hogy fogal-
ma sincs arról, hogy mi az.  (...)

– Ez azt jelentette hogy valahogy 
észrevették Antall JózsefrŒl azt, és a 
körérŒl, mert nyilván egy politikai 
test voltunk, észrevették, hogy ezek-
kel nem lehet, ezek kis könyvért meg 
segítségért nem hajlandók eladni ma- 
gukat. Annyira, hogy egyszer például 
rá is jöttünk, hogy mit jelent a segít-
ség. 

– Azt jelentette volna egy konkrét 
esetben, hogy ideküldenek egy csomó 
levitézlett (amerikai) politikust, aki 
már kikopott a politikából otthon, 
meg úgynevezett szakértŒt, olyan 
politológusokat ideküldenek, és min-
ket ezzel segítenek. Ez azt jelentette, 
hogy ezeknek rendes lakást kellett 
volna adni, olyan luxuslakást és tíz-
szer annyi fizetést, mint az itteni. Ezt 
észrevettük és akkor volt egy csen-
des beszélgetés és eldŒlt, hogy ezt 
finoman szépen le fogjuk építeni. 

– Politikailag Amerikával mindig 
nagyon tisztességes kapcsolat volt. 
Én is voltam egy hónapig ilyen kör-
úton, ahol találkoztam több tárca ve--
zetŒjével, találkoztam volt alelnökkel, 
olyanokkal akiket javasolt az ameri-
kai nagykövetség. Utazásom egyik 
célja pontosan az volt, hogy megmu-
tassam és magyarázzam az engemet 
fogadóknak, hogy mi, tehát az MDF 
és általában a magyarok, nem va- 
gyunk antiszemiták. Fogadott a New 
York-i Jewish Committee, ami állí-
tólag a legerŒsebb zsidó szervezet 
Amerikában, beszélgetésre és ebéd-
re, és elképesztŒ szeretetben váltunk 
el. Valahogy megnyugodtak. Kértem 
is Œket arra, hogy vigyék szét a hírét, 
hogy nem Csurka mindenki. 

Kérdés:
– Tudjuk, hogy gazdaságilag azért 

be kellett fogadni az amerikai tanács-
adókat. Ott volt például Budapesten a 
Price Waterhouse cég, és mások, 
ezek nagyon belefolytak a privatizá-
ciós folyamatokba.

– Nem annyira, mint amenyire kí- 
vülrŒl és otthon is a magyarok gon-
dolták. Amikor a privatizációról be- 
szélünk, akkor a legelsŒ dolog, amit 
hangsúlyozni kell, hogy amit privati-
zálniunk lehetett, az olyan értéktelen 
volt, teli hazugsággal, hogy az döbbe-
netes. Nem üres kasszát örököltünk, 
pedig Németh Miklós azt mondta, 
hogy csak egy kicsit üres, nem, ha- 
nem egy lyukas vödröt, amibŒl min-
den kifolyt már. Vége. Ezt úgy hív-
ták, hogy vadprivatizáció. Azok az 
elvtársak, akik tudták, hogy mi az a 
vagyontömeg, ami produktív és ér 
valamit abból a gyárból, kivitték kft-
be. Tehát csináltak egy korlátolt fele-
lŒsségû társaságot, úgymond a gyá-
ron belül, de önálló jogú tevékeny-
séggel. Azok az ottani vezetŒk lettek 
a tulajdonosok, akik ezt kitalálták, az 
elvtársak. Csináltak dolgozói részvé-
nyelet, de azok nem értek semmit. 
Még beleszólást sem adtak. Azt hi- 
szem, ez máshol is így ment.

– Ezért, amit igazán jól el lehetett 
volna adni, és olyan befektetŒt kapni, 
aki itt a mi javunkra is gyarapítja azt 
a vagyont, a sajátjára is persze, de a 
mienkre is, no ilyen alig volt. Tulaj-
donképpen piacot akartak venni. Pél-
dául a cukor is kezd újra magyar len-
ni, meg nagyon sok növényolajipari 
üzem van már, termelnek újra napra-
forgót. (...)

Kérdés:
– Személyes jellegû visszatekintés?
– A politikai pálya 18 évig tartott, 

Antall-kormány után ellenzéki kép-
viselŒ voltam a Horn Gyula ideje 
alatt, azután a Nemzeti Kisebbségi 
Hivatal elnöki tanácsadójaként, jo- 
gászkénz dolgoztam már, így szeret-
tem volna lassanként kivonulni a 
politikából. Mert ha egy ember, aki-
nek családja van, gyerekei, unokái 
vannak, és 15–20 évnél tovább csinál-
ja, akkor elveszíti a magánéltét.  
98-ban indult a Magyar Demokrata 
Párt Szabó Ivánnal, de nem tudtunk 
beékelŒdni, nem volt hely már. Na- 
gyon jó gárda volt, de rosszkor indul-
tunk. Voltak, akik visszamentek az 
MDF-be, én nem, én akkor határoz-
tam el, hogy még szakemberként dol-
gozom a politikának. 

– Mi abban a korszakban politizál-
tunk, amikor a politikának étosza 
volt. A mostani politikusoknak foglal-
kozása van. Mi olyan meghatottan 
büszkék voltunk, annak volt hŒsies 
tartalma. Nem tudnék most ülni 
olyan Parlamentben, ahol diktálják a 
feladatot. 

– Nemcsak hivatali de személyes él- 
mény, hogy azt a családot,   amelyik-
nek szinte minden tagja szenvedett a 
kommunizmusban – édesapám test-
vére háromésfél évet volt Recsken, ... 
elvitte a sorsa otthonról, van unoka-
testvérem Svédországban. Ez a csa-
lád, amelyik nincstelenné lett téve, 
hisz nyomorogtunk szószerint, apá-
mat annyit verték a régi ÁVO-n, ahol 
most a képviselŒházi irodaház van, 
hogy nem volt hajlandó engem ott 
meglátogatni. Tehát ebben a család-
ban felnŒni, és elfogadva azt, hogy 
vétkesek közt cinkos aki néma, ebben 
a családban elkezdeni megpróbálni 
jót tenni és a jóra, amennyire tudjuk, 
ez a legnagyobb ajándéka az életem-
nek. Tehát ez a lényege az én politi-
kus pályafutásomnak, és ezért is 
mondtam azt, hogy én már foglalko-
zásként ezt nem szerettem volna, 
még fiatalabban sem. De nekem van 
négy felnŒtt unokám.

– Köszönjük a beszélgetést, nagyon 
tanulságos , szép visszaemlékezés.

Interjú negyedszázad múltán
Dr. Farkas Gabriella ügyvéd, családi háttér: apai ágon Borsod megyei 

földbirtokos nagyapa, ügyvéd, minisztériumi osztályvezetŒ édesapa, anyai 
ágon körjegyzŒ nagyapa, tanítónŒ nagyanya, könyvelŒ édesanya, egyetemi 
végzettségû három testvér, orvos férj, két fiuk egyike állatorvos, a másik 
villamosmérnök. Gabriella ELTE állam és jogtudományi karon szerzett 
diplomát. 1974-tõl 1990-ig különbözõ Heves megyei termelõszövetkezetek 
jogtanácsosa. Közben 1975–1976-ban törvényességi felügyeletet látott el a 
Heves Megyei Tanács Egri Járási Hivatalában, a mezõgazdasági osztályon. 
1985-ben mezõgazdasági szakjogászi képesítést szerzett. 1990 nyarától 1994 
tavaszáig az MDF országos központjában dolgozott.

1989. január 14-én belépett az MDF egri szervezetébe, ahol elnökségi taggá 
választották. Az 1990. évi országgyûlési választásokon az MDF Heves megyei 
kampányfõnöke. 1990-tõl az MDF Országos Elnökségének a tagja, 1990–1994 
között az MDF alelnöke. Az 1994. évi országgyûlési választásokon Heves 
megye 6. sz., Füzesabony központú választókerületében az elsõ fordulóban a 
negyedik helyen végzett, az MDF országos listájának tizenhatodik helyérõl 
került be az Országgyûlésbe. A mezõgazdasági állandó bizottságban, ezen 
belül az ellenõrzési, az új szövetkezeti törvényt elõkészítõ, az agrárpiaci és 
szabályozási, az agrárkutatási, valamint az EU-csatlakozási és külkeres-
kedelmi albizottságokban dolgozik.



A fejlôdô világ rohamos urbanizációja 
teljesen átrendezi a geopolitikai tér-
képet 2030-ra. Jelentôs mértékben el-
tolódnak a súlypontok nyugatról ke-
letre, illetve északról délre. 2014-ben a 
világ városi lakosságának fele mind-
össze hét országból származott: Kíná-
ból, Indiából, az Egyesült Államok-
ból, Brazíliából, Indonéziából, 
Japánból és Oroszországból. 

Az ENSZ urbanizációs becslése sze-
rint 2030-ban a következôképp néz 
majd ki a legnagyobb városok listá-
jának élvonala. 

Az elsô három helyen Tokió, Delhi 
és Sanghaj áll, amely megegyezik a 
jelenleg érvényes sorrenddel. 

Elôrébb lép Mumbai, Peking, Ka-
racsi, Dakka, Kairó és Lagos, és a 
tizedik helyre sorolják Mexikóvárost, 
amely hátrébb csúszik a jelenlegi ne-
gyedik helyrôl.
Sao Paulo a 11. helyre kerül, feladva 

a mostani ötödik helyét. Oszaka és 
New York is hátrébb sorolódik, és új 
szereplô lesz a listán Kinshasa, végül 
Kalkutta zárja a sort a 15. helyen. 
Összeha-sonlításképp az 1990-es top 
15-be még befért két európai város 
(Párizs és Moszkva), igaz, már csak 
az utolsó két helyre szorultak. 

Európai metropolisz (tízmilliónál 
több lakosú város) már sem a 2014-es, 
sem a 2030-as listán nem szerepel. 

A globális GDP nagyjából 80 száza-
lékát már most is a városokban állítják 
elô: a Brookings Institution legújabb 
globális városrangsora szerint ha a 
világ öt legjelentôsebb globális városa 
(New York, Los Angeles, Tokió, Párizs 
és London) egy államot alkotna, akkor 
ez az állam lenne a világ harmadik 
legnagyobb gazdasága az Egyesült 
Államok és Kína után –-- olvasható a 
Pallas Athéné Geopolitikai Kutató In-
tézet legfrissebb elemzésében, amely 
a nagyvárosok jövôjét veszi górcsô 
alá.

Jelenleg a világ 28 metropoliszában 
él a városlakók egynyolcada, és a leg-
több metropolisz és nagyváros (az 5-10 
millió fô közötti települések) már most 
is a globális délen található, ellentétben 
a néhány évtizeddel ezelôtti állapottal.

A tanulmánya kiemeli, hogy egyedül 
Kínában 6 metropolisz (Sencsen, Ti-
encsin, Csungking, Kanton, Sanghaj, 

Peking) és tíz nagyváros található, 
2030-ra pedig további egy metropo-
lisszal (Csengdu), valamint hat nagy-
várossal bôvül az ország.

Ami Indiát illeti, a három meglévô 
metropolisza (Delhi, Mumbai és Kal-
kutta) mellett öt nagyvárosból négy 
metropolisszá válik az elkövetkezô 
években.

Afrika három metropolisza Kairó, 
Kinshasa és Lagos, de 2030-ra még 
további három város is eléri a 10 mil-
liós lélekszámot (Dar-es-Salaam, Jo-
hannesburg és Luanda).

Latin-Amerika négy meglévô metro-
polisza (Buenos Aires, Mexikóváros, 
Rio de Janeiro és São Paulo) mellé 
2030-ig további kettô csatlakozhat: 
Bogota és Lima.

Ezzel együtt a fejlett világ metropo-
liszainak (például New York, Tokió, 
London, Párizs, Moszkva) lélekszáma 
alig fog növekedni, vagy akár még 
csökkenés is elképzelhetô a jövôben, 
így minden bizonnyal globális súlyuk-
ból is veszíteni fognak, bár fontos 
megjegyezni, a globális súlyt nem 
csak a népesség száma határozza meg, 
hanem számos egyéb összetevô --– gaz-
dasági teljesítmény, képzettség, elér-
hetôség. 

Települési szempontból az emberiség 
történetében 2007 jelentette a forduló-
pontot, ugyanis innentôl kezdve a föl-
dön élôk több mint fele már városok-
ban lakik. 

Ez a tendencia a jövôben is folytató-
dik, így elmondható, hogy egyre in-
kább városi világban élünk. Az ENSZ 
World Urbanisation Prospects elôre-
jelzése szerint 2050-re a föld népessé-
gének kétharmada lesz városlakó, ami 
több mint 6,3 milliárd embert jelent. 
(Összehasonlításképp 1950-ben a világ 
lakosságának még csak egyharmada 
élt nagyvárosokban.)

Jelenleg a legurbanizáltabb térséget 
a fejlett világ alkotja: Európa, Észak-
Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, va-
lamint Japán. Továbbá ide tartozik 
Latin-Amerika és a Karib-térség is.

Ezekben a régiókban, illetve orszá-
gokban a városlakók össznépességen 
belüli aránya átlagosan megközelíti a 
80 százalékot, ez az arány 2050-re pe-
dig várhatóan 85,4 százalékra emelke-
dik az ENSZ elôrejelzése szerint. 

Ezzel szemben Afrikában és Ázsiában 
a városban élôk aránya ma még nem 
éri el az 50 százalékos fordulópontot, 
de 2050-re ez az arány elôreláthatóan 
már 63,4 százalék lesz. 

Az északi félteke városaiban napja-
inkban kevesebb mint egymilliárdan 
élnek, számuk 2050-re pedig 1,1 milli-
árd fô lesz, ám ezzel párhuzamosan a 
fejlôdô országokban már most több 
mint 3 milliárdan laknak városokban, 
2050-re ez a szám meghaladhatja az 
ötmilliárdot. 

Vagyis a városi lakosság növekedé-
sének döntô hányada az elôrejelzések 
szerint a fejlôdô világban zajlik.

Jelenleg a föld legurbanizáltabb kon-
tinense Amerika (82 százalék), de 
kiemelkedôen magas az arány az 
„öreg kontinensen” is: Európában 
jelenleg 550 millióan élnek az urbánus 
térség-ben, a század közepére pedig 
maxi-mum 30 millióval növekedhet a 
szá-muk.

A városi lakosság teljes népességen 
belüli aránya alapján a kontinensek 
közül a dobogó harmadik fokán Auszt-
rália és Óceánia áll.

A lakosságszám tekintetében a konti-
nensek közül kiemelkedik Ázsia, ahol 
a városi lakosság már ma több mint 
kétmilliárd, 2050-re pedig 3,3 milliárd 
lesz. Vagyis a század közepére vilá-
gunk városi lakosságának több mint 
fele Ázsiában fog élni –-- olvasható a 
kutatóintézet elemzésében.

* * *
Percenként egymillió mûanyagpalac-

kot vásárolnak az emberek világszerte, 
és az emberiség mûanyagéhsége to-
vábbi 20 százalékkal fog növekedni 
2021-ig, ami egyesek szerint a klíma-
változáshoz hasonló súlyosságú kör-
nyezeti válsághelyzetet fog teremteni.

A mûanyagpalackok iránti kereslet 
növekedését a palackozott víz iránti 
csillapíthatatlannak tûnô vágy hajtja, 
valamint a nyugati, „folyton úton” 
életmód átterjedése Kínára és az 
ázsiai-csendes-óceáni régióra.

A The Guardian címû brit napilap 
birtokába jutott friss adatok szerint 
2016-ban több mint 480 milliárd mû-
anyag üdítôspalackot adtak el világ-
szerte. Egy évtizeddel korábban ez a 
szám még nagyjából 300 milliárd volt, 
és az Euromonitor International kuta-
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A magyar-horvát 
kiegyezés

Horvátország 1091-ben lett a Magyar 
Királyság része, az elsô közös király 
Szent László volt. A 19. század a nem-
zetállam és a nemzeti függetlenség 
ideológijának európai elterjedésének 
idôszakától eltekintve a magyar-hor-
vát kapcsolat az évszázadok folyán 
kielégíthetônek nevezhetô. Amíg az 
1867-es osztrák-magyar kiegyezés ál-
talában véve eléggé jól ismert, még a 
középiskolai történelem tankönyvek-
ben is hiába keressük a magyar-horvát 
kiegyezést (1868). Pedig ebbôl még ma 
is sokat lehetne tanulni és felhasználni 
a trianoni rablóbéke által elrabolt ma-
gyar nemzettestek autonómia törekvé-
seikért folytatott küzdelemben.

A magyar-horvát kiegyezés a magyar 
Országgyûlés által 1868 június 25-én 
elfogadott 1868 évi XXX törvénycikk 
közkeletûbb elnevezése, mely az 1867-
es osztrák-magyar kiegyezést köve-
tôen indult tárgyalások lezárása Hor-
vátország és Magyarországhoz egy-

máshoz fûzôdô viszonyának rendezé-
sérôl. Ahogy erre az internetes szabad 
enciklopédia rámutat AZ EGYEZSÉG 
HORVÁT-SZLAVONORSZÁGNAK 
BELÜGYI AUTONÓMIÁT BIZTOSÍ-
TOTT.

A „magyar-horvát kiegyezés” cím-
szó alatt az említett lexikont idézve:

„A kiegyezés értelmében a magyar 
politikai elít elismerte a horvátot mint 
politikai nemzetet, és kimondta, hogy 
Magyarországon (Magyar Királysá-
gon belül) a közigazgatási Magyaror-
szág, illetve Horvát-Szlavonország 
egy államközösséget képeznek. Az ál-
lamon belül Horvát-Szlavonország kü-
lön territóriummal bíró politikai nem-
zet lett.

Horvát-és Szlavonország Horvát-
Szlavónország néven a Magyar Szent 
Korona tagországa lett, amelynek élén 
a mindenkori magyar király által ki-
nevezett bán állt. Belügy, igazságügy, 
vallásügy és közoktatásügy terén ön-
kormányzati jogot kapott, viszont Ma-
gyarországgal közös ügy maradt az 
udvartartás költsége, az újoncmega-

jánlás, a véderô, és az ezekkel kapcso-
latos pénzügyek. A horvátot hivatalos 
nyelvként használhatták a belsô közi-
gazgatásban és önálló horvát kormány 
alakult Zágrábban a mindenkori bán 
vezetésével. Ezeken kívül a magyar 
Országgyûlésbe a horvát országgyûlés 
(Szábor) kezdetben 29, majd a katonai 
határôrvidék felosztása után összesen 
42 képviselôt delegálhatott (40-et az 
alsóházba, kettôt a felsôházba) vala-
mint a két ország kapcsolataiért fele-
lôs horvát-dalmát-szlavon tárca nélkü-
li minisztert.”

Azok a horvát nacionalisták akik a 
kiegyezést ellenezték megkapták a 
magukét amikor Trianon után jött a 
belgrádi ditatúra, és még lövöldözés is 
volt a jugoszláv parlamentben halálos 
áldozatokkal.

Az évi Tusnádi összejövetelre jó len-
ne-e meghívni egy horvát történészt 
aki a magyar-horvát kiegyezésrôl és 
az azt követô 50 évrôl tartana elôa-
dást?
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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tócég legfrissebb becslései szerint 
2021-re eléri az 583,3 milliárdot.

Az üdítôs és vizespalackok többsége 
a mûanyagtermékek gyártásában szé-
les körben használt, és újrahaszno-
sítható polietilén-tereftalát (PET) fel-
használásával készül. A palackok 
begyûjtésére és újrahasznosítására 
irányuló erôfeszítések azonban nem 
tudnak lépést tartani a mûanyagpa-
lackok iránti megnövekedett igény-
nyel.

A 2016-ban vásárolt mûanyagpalackok 
kevesebb mint felét gyûjtötték be új-
rahasznosítás céljából és a begyûjtöt-
tek mindössze 7 százalékából készült 
új palack. A hulladék többsége a sze-
méttelepeken és az óceánban végezte.

Az Ellen MacArthur Alapítvány kuta-
tása szerint évente 5-13 millió tonna 
mûanyagszemét kerül a világ óceán-
jaiba, ahonnan aztán a tengeri mada-
rak, halak és egyéb teremtmények 
gyomrába jut. Amennyiben a helyzet 
nem változik, akkor 2050-re több lesz a 
mûanyag az óceánokban, mint a hal, ha 
a súlyokat vetjük össze. A szakértôk 
pedig már arra figyelmeztetnek, hogy 
a táplálékláncon keresztül a mûa-
nyaghulladék egy része már megtalál-
ta az útját az emberek tányérjába is.
Hugo Tagholm, a Surfers Against 

Sewage nevû szervezet munkatársa 
szerint a mûanyagszennyezés lassan a 
klímaváltozáshoz hasonló súlyosságú 
fenyegetést fog jelenteni, mivel be-
szennyezi a bolygó minden természeti 
rendszerét és egyre több teremtményt 
veszélyeztet.

Májusban a szakemberek csaknem 
18 tonna mûanyaghulladékot találtak a 
világ egyik legtávolabbi szigetén, a 
Csendes-óceán egyik lakatlan atollján, 
de az Északi-sarkvidék partmenti te-
rületein és Nagy-Britannia leggyönyö-
rûbb strandjain is megjelent már a 
mûanyagszemét.

Az Euromonitor munkatársa, Rose-
mary Downey szerint a világszerte 

eladott mûanyagpalackok többsége 
ivóvizes palack. Hozzátette: „az embe-
rek egészségesen akarnak élni és 
egyre nô az aggodalom a talajvíz 
szennyezettsége és a csapból folyó víz 
minôsége miatt, ami mind hozzájárul a 
palackozott víz iránti kereslet növeke-
déséhez”. Kína mellett Indiában és In-
donéziában is jelentôsen nô a palac-
kozott víz iránti igény.

Az üdítôspalackokat elô lehetne állí-
tani 100 százalékban újrahasznosított 
mûagyagból (RPet), és a természetvé-
dôk igyekeznek is nyomást gyakorolni 
a nagy üdítôgyártókra, hogy használja-
nak jóval nagyobb mennyiségû újra-
hasznosított alapanyagot.

* * *
Londoni pénzügyi elemzôk szerint 

erôteljes tizenkét hónap áll a közép- és 
kelet-európai EU-gazdaságok elôtt, de 
a teljes kapacitáshoz közeli mûködés 
és a várható monetáris szigorítás a 
késôbbiekben valószínûleg visszafogja 
a lendületet.

Az egyik legnagyobb londoni gazda-
sági-pénzügyi elemzôház, a Capital 
Economics szerdán ismertetett havi 
elôrejelzésében kimutatta, hogy a ma-
gyar, a cseh, a lengyel, a szlovák, a 
román és a bolgár gazdaság 2014 óta 
számolt éves átlagos növekedési üte-
me elérte a 3,5 százalékot.

A ház szerint a következô tizenkét 
hónap növekedési kilátásai is meglehe-
tôsen jók, a bérnövekedés és a banki 
hitelkihelyezés a térség gazdaságaiban 
gyorsul, az euróövezeti fellendülés 
pedig az exportnak ad felhajtóerôt.

Mindezek alapján a Capital Econo-
mics londoni elemzôi 4 százalék körüli 
éves összevetésû átlagos növekedést 
várnak a közép- és délkelet-európai 
EU-gazdaságokban az év hátralévô ré-
szére. A cég hangsúlyozza, hogy ez a 
konszenzusos várakozás felsô széle.

A ház elemzôi szerint azonban nem 
kizárt, hogy a térség már nincs messze 
a jelenlegi növekedési ciklus forduló-

pontjától, az erôteljes növekedés egyik 
fontos következménye ugyanis az, 
hogy az országcsoport gazdaságai 
csaknem teljes kapacitással mûköd-
nek. Ennek egyik jele, hogy a munka-
nélküliségi ráta mindegyik közép- és 
délkelet-európai gazdaságban jóval a 
2000 óta eltelt idôszak átlaga alatt jár, 
Magyarországon például ennek az át-
lagnak hozzávetôleg a fele.

A munkapiaci helyzet feszesebbé vá-
lásával a bérnövekedés üteme minde-
gyik országban átlépte a termelékeny-
ség növekedési ütemét, és ennek 
eredményeként erôsödésnek indult az 
inflációs nyomás.

A Capital Economics londoni elemzôi 
szerint mindez azt jelenti, hogy a tér-
ségi jegybankok az elmúlt évek rend-
kívül laza monetáris politikája után a 
következô években valószínûleg szigo-
rításba kezdenek, és ez valamelyes 
mértékben “kiereszti a gôzt” a régió 
gazdaságaiból.

A Capital Economics közgazdászai 
mindezt egybevetve az idei évre várt 3 
százalékos térségi növekedési átlag 
után 2018-ban 2,5 százalékos, 2019-ben 
2,3 százalékos átlagos növekedést vár-
nak a közép- és délkelet-európai EU-
térségben.

A ház Magyarországon az idén 4 szá-
zalékos, 2018-ban 2,5 százalékos, 2019-
ben 2 százalékos gazdasági növekedés-
sel számol, és elôrejelzése szerint a 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapka-
mata a jelenlegi 0,90 százalékról 2018 
végéig 2,00 százalékra emelkedik.

Az MNB belátható idôn belüli kamat-
emelési ciklusát más nagy londoni há-
zak is valószínûsítik, bár ez az elôre-
jelzés nem konszenzusos.

A TD Securities globális befektetési 
tanácsadó csoport londoni részlegének 
felzárkózó piacokkal foglalkozó elem-
zôi legutóbbi helyzetértékelésükben 
úgy fogalmaztak: fennáll annak a koc-
kázata, hogy az MNB “túlságosan 
elnézôvé” válik az inflációs kilátások-
kal szemben, különös tekintettel arra, 
hogy a magyar jegybank csak 2019-re 
várja az inflációs ütem konvergenciáját 
a célsáv 3 százalékos középszintjéhez.     
A ház szerint ez azt eredményezheti, 
hogy gyorsabb ütemben kell majd hoz-
zákezdeni a monetáris politika norma-
lizálásához, mint ahogy ezt az MNB 
jelenleg várja. A TD Securities londoni 
elemzôi 2018 elsô negyedére valószí-
nûsítik az MNB elsô kamatemelését, 
és lehetségesnek tartják azt is, hogy a 
jegybank a nem konvencionális enyhí-
tési eszköztár egyes elemeit már az 
idén eltávolítja a monetáris politiká-
ból.

A Morgan Stanley bankcsoport lon-
doni elemzôrészlege a minap 0,9 szá-
zalékponttal 3,8 százalékra javította a 
magyar hazai össztermék idei egész 
évi növekedésére adott prognózisát, a 
jövô évi magyar GDP-bôvülésre szóló 
becslését pedig 0,5 százalékponttal 3,3 
százalékra emelte, elsôsorban az euró-
övezeti kilátások javulásával és az 
erôteljes hazai kereslettel indokolva a 
felülvizsgálatot.

A cég londoni elemzôinek megítélése 
szerint azonban az MNB-t nem ag-
gasztja a magyar gazdaság erôteljes 
növekedése, és bár az MNB enyhítési 
retorikája kirívó a közép- és kelet-eu-
rópai jegybankok körében, az erôteljes 
gazdasági növekedés ellenére valószí-

nûtlen a magyar monetáris politika 
normalizálásának elkezdése 2018 ké-
sei szakasza elôtt.

* * *
Egy ötéves angol kislányt bírságoltak 

meg, amiért 50 pennyért árult limo-
nádét a fesztiválozóknak.

A kislány Londonban állított fel egy 
limonádésstandot, félóra után azonban 
be is kellett zárnia. A stand mellett 
több fesztiválozó is elment, akik a hét-
végi Lovebox Festivalra igyekeztek.
Andre Spicer, a kislány édesapja

azt mondta, a kislánya egyszer csak 
sírva rohant oda hozzá, és azt mondta: 
Rosszat csináltam.

Ugyanis a kislányhoz közterület-fe-
lügyelôk mentek oda, és elkezdték so-
rolni neki, milyen szabályokat sértett 
meg. Például nem volt engedélye, és 
még nem töltötte be az engedély 
megszerzéséhez szükséges 17 évet. 
Ezután 150 fontos  bírságot szabtak ki. 

A férfi teljesen megdöbbent, azt 
mondta, a lányának nagyon tetszett az 
ötlet, hogy a házuk közelében felállít-
son egy limonádésstandot ---- írja a 
BBC.

Azt hittem, csak azt mondják majd, 
hogy pakoljunk össze, és menjünk 
haza –-- mondta.

Az önkormányzat azóta már vissza-
vonta a büntetést, és bocsánatot kért.

Nagyon sajnáljuk, ami történt. Az 
alkalmazottainktól elvárjuk, hogy jó-
zanul gondolkodjanak, és hatáskörük-
ben észszerûen járjanak el. Ezúttal 
nyilvánvalóan nem ez történt –-- mond-
ta az önkormányzat szóvivôje.

* * *
Németország nagyjából 1,34 milliárd 

euróval gazdagodott Görögország 
kátyúba jutott gazdaságának megsegí-
tésével, derült ki egy német napilap 
elemzésébôl.

A séma viszonylag egyszerû volt: az 
Európai Központi Bank államkötvénye-
ket vásárolt a bajba jutott országtól, 
annak nyereségét pedig megkapta 
volna Görögország. 2014-ben viszont 
úgy határoztak az eurózóna vezetôi, 
hogy a profitot egy külön számlára 
utalják, így 2015-tôl azt nem Athén 
kapja, hanem azok, akik megvették az 
államkötvényeket. Sven-Christian 
Kindler, a Zöld párt gazdasági kér-
désekkel foglalkozó képviselôje sze-
rint jogi szempontból nem támadható, 
hogy Németország gazdagodott Gö-
rögország megsegítésén, de erkölcsi-
leg nem fogadható el ez a machináció.

Régóta bebizonyosodott tétel, hogy 
Németország nem azért gazdag, mert 
valami miatt ott aranyból vannak a 
hegyek, hanem azért, mert minden 
egyes garast úgy fektet be, hogy az 
újabb garasokat fialjon. Amikor a 
zsebébe nyúl, akkor okkal teszi, tudva, 
hogy az általa adott segítség búvópatak 
módján csörgedezik egy ideig, zsebbôl 
zsebbe vándorol, s végül visszatér 
hozzá, magával hozva néhány ráragadt 
aranymorzsát.

Ha pedig így lesz, akkor az jó üzlet. 
Ehhez már csak az kell, hogy a jogi 
lehetôségeket kihasználják, ügyes jo-
gászok és adótanácsadók dolgoznak 
azon, nehogy csalást kiáltson valaki, és 
bebizonyosodjon, hogy az üzlet maga 
erkölcstelen. A görög sajtó automati-
kusan Hitler-bajuszt fog rajzolni An-
gela Merkel fotójára, és horogkeresz-
tes egyenruhát aggat rá, de 1,34 
milliárd euróért ennyit igazán kibírhat 
a német kancellár és a német nép.

De itt nem csak errôl az 1,34 milliárd 
euróról van szó, ez voltaképp aprópénz 
ahhoz képest, amit a garasok vissza-
hoztak Németországnak. Görögország 
legendásan hatalmas hadsereget tart 
fenn, amely nemcsak azért áll készült-
ségben, mert állandó a viszály Török-
országgal, hanem azért is, mert Berlin 
nagyon kedvezô feltételekkel fegy-
verzi fel a balkáni országot.

2010 és 2014 között Görögország 
minden követ megmozgatott, hogy ké-
pes legyen fizetni az állami alkalma-
zottaknak, limitálta a készpénzfelvételt 
az automatákból, az utcákon pedig 
tömegek tüntettek a megszorítások el-
len, de 551 millió euróért vásárolt hadi 
felszereléseket Németországtól, s 
költségvetése 2,6 százalékát fordította 
a hadseregre.

Görögországnak jelenleg 1300 páncé-
lozott harckocsija van, kétszer annyi, 
mint az Egyesült Királyságnak, túl-
nyomó részük német Leopard. Ezért 
pedig fizettek, a német gyártónak a 
német zsebbôl érkezô garasokból, s 
fizették a kölcsön kamatait, ráadásul 
senki se azért gyárt tankot, hogy azt 
ingyen vesztegesse egy baráti ország-
nak, így valószínûleg senki se járt 
rosszul az üzlettel. Erkölcstelen? Akár 
azt is ki lehet jelenteni, ha a nemzetközi 
kapcsolatokban bármikor is lett volna 
erkölcs. De nincs. Üzletrôl van szó, 
amely során az erôsebb ország igyek-
szik kicsikarni mindent a gyengébbôl, 
s az üzletet követôen azt is elvárja, 
hogy a gyengébb mosolyogjon, mert 
úgy nyugszik meg mindenki.

Nincs viszont ingyenebéd, senki se 
fogja kifizetni az adósságot akkor, ha 
az neki veszteséget jelent. Ezek a 
pénzügyi kapcsolatok nagyon távol 
ágaznak el, bonyolult viszonyrendszert 
építenek ki hosszú évek alatt, államok 
és magáncégek is szerepelnek az ügy-
letekben, nincs hibás fél, se erkölcs-
telen, és senkit se fognak soha bíróság 
elé állítani, mert visszaélt erôfölényé-
vel. A végeredmény mégis az, hogy a 
jó szándékú támogató egy pénzhegyen 
ül, s csak addig adja az üdítôt a gye-
rekeknek, amíg a kamera veszi.

Amikor a stáb elpakol, az üvegeket 
elveszi a srácoktól, és visszaviszi a 
közértbe, és beírja a saját kis noteszába 
bevételként.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (20)
Az egység útjai

Az emigráció legnagyobb 
értéke, hogy megőrizte

a nemzeti szellemet,
és annak megfelelően
végezte tevékenységét.

1993
Az 1989–90-ben lezajlott magyar-

országi változások kihatottak a kül-
földön élŒ magyarokra is. Nemcsak 
azért, mert az ország hivatalosaihoz 
már másként viszonyultunk, mert 
nagyon sokan közülünk megváltoztat-
ták a hazalátogatásról már végleg 
lemondó véleményüket, hanem fŒleg 
azért, mert itteni, külföldi életünkben 
is nagy változást jelentett nekünk, 
hogy többé már nem szégyenkezve 
kell hallanunk a „kommunista Ma- 
gyarország”-ról szóló híreket, tudósí-
tásokat. Elég fárasztó volt ismételget-
ni, hogy nem Magyarország a kom-
munista, hanem az a banda, amely 
magát magyar kormánynak nevezi, 
és Magyarország, a magyar nép csak 
áldozata ennek a világhelyzetnek. 
Szerencsére a világtörténelem legna-
gyobb hazugsága szétolvadt, és a 
nemzeti emigráció megszabadult at-
tól az önmagára vállalt feladattól, 
hogy bizonygasson, és végre most 
már idejét, tehetségét más fontos 
feladatokra fordíthatja.

A közelmúltban részt vettem egy 
emigrációs szervezet konferenciáján 
Cleveland-ben, az Egyesült Államok-
ban. Ennek a szervezetnek mindenütt 
mûködnek csoportjai a nagyvilágban, 
ahol csak magyarok élnek. Így egé-
szen természetes, hogy a Magyar 
Harcosok Bajtársi Közössége – mert 
hiszen errŒl van szó – tagjai révén 
minden más emigrációs szervezetben 
is jelen van. A Cleveland-i MHBK 
FŒcsoport megalakulásának 40 éves 
jubileumát ünnepelte, aminek egyik 
fontos eseménye volt a már említett 
konferencia .

Érdekes, hogy mennyire egyformán 
viszonyulunk a fŒbb magyar kérdé-
sekhez. Csak olyankor vesszük ezt 
észre, amikor becsöppenünk egy tel-
jesen más vidék vagy éppen – mint 
esetünkben – egy más földrész ma-
gyar gyülekezetébe. Itt mindenkép-
pen a nevelés munkál, az a régi 
iskola, amibŒl még nem tiltották ki az 
erkölcsre nevelŒ egyházakat, a haza-
szeretetre nevelŒ tanárokat, az egyé-
niséget fejlesztŒ tantervet. Ezt meg-
tetézi a katonai nevelés, ami össz-
hangban volt a régi iskola említett 
tulajdonságaival.

Valójában túl sokáig tartott az or-
szág megszállása ahhoz, hogy a nem-
zeti emigráció hathatósan hozzájárul-
hasson az erkölcsi romok eltakarí-
tásához. Ott, ebben az egykori kato-
nák szervezetében érzékeltem iga-
zán, hogy a korai emigráció legfiata-
labb felnŒttjei – egykori hadnagyok 
és hadapródok, akik most már a szer-
vezet vezetŒ helyeire kerültek, vala-
mikori rövid katonai pályafutásuk és 
az azt követŒ, idegenben eltöltött 
hosszú civil foglalkozásuk, legtöbb 
esetben sikeres szellemi foglalkozású 
pályafutásuk eredményeként – mi-
lyen szerencsés ötvözetet képeztek az 
idôsebbekkel, évtizedeken át, emig-
rációs feladatok ellátása terén. Kato-
nai vonalon, mondhatjuk ennél fogva, 
hogy szakmai vonalon, már létrejött 

a kapcsolatuk jelenlegi magyar kato-
nai vezetôkkel, a katonai nevelés mai 
tényezŒivel. Ez természetes is, hiszen 
a mai felelŒs katonai nevelôk nagyon 
jól tudják, hogy a magyar katonane-
velésnek voltak olyan értékei a máso-
dik világháború idején, amiket érde-
mes ma tanulmányozni. Ezt most 
csak mellékesen említem, az emig-
rációs értékek mellett.

Az emigráció legnagyobb értéke, 
hogy megŒrizte a nemzeti szellemet, 
és annak megfelelŒen végezte tevé-
kenységét, önként vállalva, és legtöbb- 
ször kézzelfogható eredmény remé-
nye nélkül. Csak most érzékeljük, 
amikor azt tapasztaljuk, hogy meg-
torpan otthon az átmenet a diktatú-
rából a demokráciába, hogy milyen 
nagy problémát okoz a nemzeti szel-
lem hiánya. De azt is érzékeljük, 
hogy mekkora értéket és milyen 
nagy lehetŒséget képvisel az emig-
rációban megŒrzött nemzeti érzés, 
feltéve természetesen, ha azt moz-
gásba hozzuk.

Aligha kell példaként felhozni, hogy 
milyen nagy jelentŒsége van, ha 
összefognak az egy akaraton lévŒk. 
Ez sem új ötlet, hiszen számos kísér-
let történt létrehozni az emigráció 
felsŒ szervezetét, vagy legalábbis egy 
olyan keretet, amibe beletartozhat 
minden hazafias szervezet, az úgyne-
vezett nyugati világban. Ezek a kísér-
letek nem hozták meg az eredményt, 
elsŒsorban azért nem, mert teljessé-
gre törekedtek. A kudarc másik oka 
az volt, hogy valójában nem is ismer-
tük egymást kellŒképpen, országha-
tárokon és tengereken keresztül.

Most azonban megindult egy folya-
mat, egymástól függetlenül és bármi-
féle központi irányítás nélkül keresik 
egymást az emigráció tevékeny cso-
portjai, személyiségei. Többé már 
nem a politikai vagy szervezeti egy-
séget keresik, hanem egyes feladatok 
megoldására kívánnak egységes elŒ-
készítést. Hadd mondjak csak egy 
példát. Amikor az erdélyi falurombo-
lás terve fenyegetett, memorandu-
mok, tájékoztató füzetek jelentek 
meg világszerte magyar szervezetek 
tevékenységeként. Hasonlóan most, a 
délvidéki magyarok fenyegetettsége 
idején, remek idegen nyelvû kiadvá-
nyok láttak napvilágot, és jutottak el 
illetékes helyekre, ahol bizony, kellŒ 
ismeretek hiányában, nem érzékelték 
a Trianonban elhatárolt magyarok 
veszélyeztetettségét. Nagy kár, hogy 
ezek a feladatok nem zajlottak le egy-
ségesen, összehangoltan, a nagyobb 
hatásfok érdekében.

Clevelandben ez volt a témák egyi-
ke, és egyik legfontosabbja, s meg-
egyezés jött létre, hogy a jövŒben 
értesítjük egymást a tájékoztató szol-
gálatban tett lépés tervérŒl, hogy mind 
az elŒkészítésben, mind a kivitelezés-
ben az együttes munka révén hatá-
sosabb legyen a magyarságvédelem. 
Az együttmûködés fontossága kérdé-
sében teljes egyetértés volt, amit 
most már csak gyakorolni kell.

A clevelandi MHBK-megbeszélésre 
történt meghívás és annak elfogadása 
alapján részt kellett volna vennie a 
washingtoni magyar nagykövetnek 
is, amit sajnálkozással, és a mi 
sajnálatunkra is nem tudott teljesíte-
ni Clinton elnök beiktatása körüli na-
pok fontos diplomáciai feladatai 
miatt. Ez azért is sajnálatos, mert szó 

esett Magyarország hivatalos fóru-
maival (kormány, minisztériumok, 
állami szervek) fennálló kapcsolatok, 
fŒleg azok elégtelensége kérdéseirŒl. 
Különösen súlyos mulasztás terheli a 
külügyi szolgálatot, az idegen nyelvû 
tájékoztatás terén. Teljesen elhanya-
golják a tájékoztató pamflet-kiadvá-
nyok készítését és terjesztését. Ezen 
a téren az emigráció jóval többet tett 
azzal együtt is, hogy messze nem 
elég, amit e téren végezni tudott. 

Örömmel tapasztaltam, hogy az 
ausztráliai magyar emigráció e téren 
végzett tevékenysége példaként áll a 
magyar szervezetek elŒtt Ameriká-
ban, amit módom volt még megerŒ-
síteni a fél évvel ezelŒtt kiadott délvi-
déki, angol nyelvû tájékoztató füze-
tünk bemutatásával, és a Felvidék 
helyzetét ismertetŒ, a közeljövŒben 
elkészülŒ füzet bejelentésével, ami 
ezek után már közös vállalkozás le-
het.

Itt kell megemlítenem, hogy a kül-
földi tájékoztatás terén számos szer-
vezet és magánszemély évek, évtize-
dek óta nagyon értékes tevékenysé-
get fejt ki Svájcban, az Egyesült 
Államokban és Kanadában. Nehéz 
lenne mindezeket összefogni egyet-
len nagy erŒvé. Talán olyan általános 
szervezet kísérelhetné meg, mint a 
Magyarok Világszövetsége, de onnét 
a zajos megalakulás óta egyetlen hír 
sem zavarta meg a csendet. Sisa 
István a Spirit of Hungary címû 
könyvével olyan egyéni mércét állí-
tott fel, amivel az otthoni országos 
szervek még évekig nem fogják fel-
venni a versenyt. FŒként azért, mert 
fogalmuk sincs a külföldi tájékozta-
tás fontosságáról. (Egy kivételrŒl tu-
dunk: Illyés Alapítvány.) Pedig az 
emigrációban ez a fajta tevékenység 
szinte teljesen egyéni erŒfeszítés, ak-
kor is, ha szervezet nevében történik.

Ilyen többek között Magyaródy Sza-
bolcs könyvakciója, ami a Kanadai 
Magyar Öregcserkész Csapat Hunya-
di Mátyás Munkaközösség név alatt 
folyik. Az elmúlt három évben 112 
egyetemi könyvtárba 1200 könyvet 
juttatott el, ami természetesen nagy-
szerû egyéni teljesítmény. 

Találkoztam Vancouverben kiváló 
segítŒ társaival, Huff Istvánnal és 
feleségével, Évával, akik a közel-
múltban is sikeres vacsorát rendez-
tek a cserkész-munkaközösség köny-
vakciója javára. No, de ilyen kellene 
száz vagy több száz hogy átütŒ sikere 
legyen, és ez ma már, a bolsevista 
kormányzás megszûnte után három 
évvel nem nyugdíjas magyar értelmi-
ségiek elkeseredett magánakciója 
kell, hogy legyen.

Volt alkalmam beszélgetni Pásztor 
Lászlóval, az AMOSZ (Amerikai Ma- 
gyarok Országos Szövetsége) elnöké-
vel, aminek során elmondtam ameri-
kai utam célját, kiemelve a hatásos 
külföldi tájékoztatásra késztetŒ ja-
vaslatunkat. Közölte velem, hogy az 
AMOSZ Nemzetpolitikai Bizottsága 
november 22-én Országos magyar 
nemzeti emigrációs kerekasztal-kon-
ferenciát tartott Orlandoban, ahol 56 
emigrációs vezetŒ jött össze, több 
mint 200 egyesületet és csúcsszer-
vezetet képviselve. Ezen a konferen-
cián sok fontos kérdés mellett szóba 
került és határozat tárgyát képezte az 
angol nyelvû, és lehetŒleg még német 
és francia nyelvû tájékoztatás, amit 

ott a nemzeti emigráció elsŒrendû 
feladataként jelöltek meg. Kifejezte 
Pásztor László örömét, hogy keres-
tem vele a kapcsolatot, mert mint 
mondta, szándékában volt kapcsolat-
ba lépni velünk ezekben a kérdések-
ben.

Meglátogattam fŒtiszteletû Dömö-
tör Tibort, a Szabad Magyar Refor-
mátus Egyház püspökét és nevezetes 
létesítményét,a Lórántffy Otthont, 
ami nemcsak idŒs és rokkant magya-
rok otthona, ápolóintézete, hanem a 
nemzeti emigráció zarándokhelye is, 
nemzeti nagyjaink szobraival. Ke- 
mény munkával, kevés anyagiakkal 
és nagyon sok hittel hozta tetŒ alá a 
feladat (jó értelemben vett) diktátora 
a nagy mûvet vagy húsz évvel ezelŒtt, 
amit olyan személyiségek is megláto-
gattak, mint Mindszenty József her-
cegprímás, Tôkés László püspök. A 
száz alkalmazottal dolgozó intézet 
vezetése mellett Dömötör Tibornak 
még más magyar feladatokra is van 
ideje: hetilapot ad ki Amerikai-Kana-
dai Magyar Élet címén, és szorgal-
mas utánjárással használt orvosi fel-
szereléseket gyûjt a magyar kórhá-
zaknak, ellátja gyülekezete papi teen-
dŒit, fiatal református papokat nevel, 
felesége magyar rádiómûsort sugá-
roz. Támogatásáról biztosított egye-
sületei részérŒl annak a törekvésnek 
az érvényre juttatásában, amivel el 
akarjuk érni, hogy alkotmányunk és 
törvényeink ne csak azt fogadják el 
magyarnak, aki magyar állampolgár, 
hanem azt is, aki a nemzetet szét-
szaggató sors szeszélyébŒl más állam 
polgára, de magyarnak érzi, vallja 
magát.

A nemzetfogalom* törvényesítését 
követelŒ mozgalom szándékát azon-
nal megértéssel fogadták és magu-
kévá tették, akiknek azt elŒadtam; 
pittsburgi házigazdám, jóbarátom 
Rokop József, Borbás Károly a 
Hadak Útján fŒszerkesztŒje és Huff 
István Vancouverben, aki az ottani 
egyesületekkel fogja ismertetni a ter-
vet.

Nem fejezhetem be beszámolómat 
az MHBK-bál említése nélkül. Ha 
valaki arra gondol, hogy Cleveland-
ben a Magyar Harcosok Bajtársi Kö- 
zössége csupán egykori katonák, ma 
öregurak közössége, az nagyon téved. 
A Clevelandi FŒcsoport vezetŒje, 
Andaházy Géza, báli megnyitó beszé- 
dében azzal dicsekedett, hogy az 
MHBK FŒcsoport vezetŒségének át-
lag életkora, amiben az Œ maga 72 
éve sokat nyom, mindössze 45 év. 
Mint jól vezetett társadalmi szerve-
zet, állandóan megújul fiatalokkal, 
tánccsoport tagokkal, elsŒbálozókkal. 
Megalakulásának 40-ik évfordulóját, 
jubileumát ünnepelte a Clevelandi 
FŒcsoport negyvenedik, jótékony 
célú báljával a Rockside Holiday Inn 
báltermében.

Fényes esemény ez Clevelandben 
minden évben. A négyszáz fŒt ké-
nyelmesen befogadó impozáns bálte-
rem széles parkettján, a megnyitó 
ceremónia alkalmával váratlan ese-
ményként egy raj amerikai katonai 
akadémiai kadét vett részt, díszlépés-
ben felvonulva, tisztelegni az ameri-
kai és a magyar zászló elŒtt. Ugyan-
csak látványosan segédkeztek késŒbb 
az elsŒbálozó leányok bemutatásánál. 
A bált a fiatalok díszmagyaros palotá-

sa és az elsŒbálozók tánca nyitotta 
meg. A Clevelandi Magyar Cserké-
szek Regös csoportja magyar néptán-
cot mutatott be nagy sikerrel. Éjfél-
kor bálkirálynŒ választás volt.

Jelen volt Ohio állam kormányzója, 
egyik szenátora, a város néhány ma-
gasrangú vezetŒje. A nagyszámú véd-
nökök élén vitéz Martonfalvay Hu- 
go, az MHBK központi vezetŒje volt 
jelen feleségével. A bál fŒrendezŒje 
Szent Királyi János volt, és amit vé-
gül még meg kell említeni, az az, 
hogy a magyar asszonyok, lányok ott 
is nagyon szépek.

Hómentes enyhe télbŒl jöttem visz-
sza a 40 fok fölötti nyárba, barátság-
ban megerŒsödve, új ismeretségek-
kel meggazdagodva, és megerŒsödve 
abban a tanulságban, hogy a személy-
es találkozást semmi nem pótolja. Így 
kell, hogy egymásra találjanak újra a 
nemzet részei a nagy szétszórattatás 
után.

Csapó Endre
(Magyar Élet, 1993. február 11.)

––––––
* A fentebb említett nemzet-

fogalom törvényesítését követelŒ 
mozgalom 1993 elején indult útjára 
az Ausztráliai Magyar Szent Korona 
Társaság kebelében Egy a Nemzet 
Mozgalom címen, a magyar nemzet 
együvé tartozásának, nemzeti önvé-
delemre összefogásának érdekében.

Az akkori Felhívásból idézünk né- 
hány bekezdést:

„A magyar nép kirekesztett, elha-
tárolt egyharmada háromnegyed 
évszázados kálváriájának tragikus 
fordulatába lépett, nemzeti létében 
a hanyatlás zuhanásszerûvé vált a 
környezô államok felgyorsult ho- 
mogenizáló programjai következté-
ben. Sem a nemzetközi helyzet, sem 
a magyarországi politikai helyzet 
nem érett arra, hogy ez a válság 
kedvezôen kezelhetô lenne. Az 
anyaország közvéleményébôl kiir-
tották a nemzettudatot, két korosz-
tály is felnôtt abban a programozott 
elbutító korszakban, amikor nem is 
hallottak négymillió hadifogoly ma- 
gyarról. Irántuk társadalmi együtt-
érzés nincs, és ezen felül a magyar 
állam törvényei között egy sincs, 
ami az elhatárolt nemzettesteknek a 
hazához való viszonyát egyáltalán 
érzékelné, akárcsak valamilyen mó- 
don törôdne velük.

A felszabadulás nemcsak állami, 
hanem sokkal inkább társadalmi 
feladat. A világ közvéleménye, a 
nemzetközi politika hatalmasai, 
csak azoknak a problémáira figyel-
nek oda, akik felmutatják az akarat-
erôt, akik egységesen lépnek fel: 
akik követelnek! A magyar nép 
egységes fellépése hiányának je- 
lenleg az a magyar közjogi és köz-
hangulati mulasztás az oka, hogy 
nincs a magyarságnak, a magyar-
ság intézményeinek a nemzetszag-
gató államhatárokat áthidaló mun-
kaprogramja és annak feltételeit 
megteremtô jogalkotása és abból 
fakadó társadalmi felelôsségérzete.

Erre a hiányra akar rámutatni az 
Egy a nemzet Mozgalom, azzal az 
igénnyel, hogy ebbôl országos moz-
galom fejlôdjön Magyarországon. 

***
A Mozgalom részleteire soroza-

tunk következŒ számában visszaté-
rünk.
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Sydney
ünnepel

25 ÉVE INDULT ÚTJÁRA SYD-
NEYBEN A MAGYAR RÁDIÓ – EM-
LÉKEZIK AZ ALAPÍTÓ FÔSZER-
KESZTÔ, ILOSVAY GUSZTÁV, A 
PANORÁMA VILÁGKLUB AUSZT-
RÁLIAI TÁRSKLUBJA ELNÖKE.

25 ével ezelŒtt szólalt meg elŒször A 
Déli Földtekén a Rádió Mozaik Syd-
ney adása, Ausztráliában. Azóta 1300 
program, 2600 óra mûsoridŒ, közel 
4000 interjú ment adásba –, mindez 

önzetlen munkával, saját finanszíro-
zásból valósul meg az Ilosvay-házas-
párnak köszönhetŒen. A Sydneyben 
közvetítŒ rádió ízig-vérig magyar, 
különlegesen sajátos a stílusa, té-
maválasztása mindenki számára ér-
dekes, olykor meghökkentŒ, közvet-
len, barátságos a hangneme s mindig 
szórakoztató. 

Ilosvay Gusztávot , a rádió alapító 
fŒszerkesztŒjét, s a Panoráma Világ-
klub Ausztrália Társklubjának elnö-
két kértük meg egy kis múltidézésre, 
összegzésre, amely az alábbiakban 
olvasható.

„Amikor elkezdtük az adásokat 
szerkeszteni, feleségemmel, Ilosvay-
Egyed Katalinnal akkor még koránt-
sem volt annyi digitális eszköz, mint 
ma. Akkor még minden kicsi szalagos 
kazettán mûködött és a híreket úgy 
kellett összevágni különbözŒ újsá-
gokból, meg magazinokból. … Hális-
tennek a digitalizáció mindent meg-
változtatott, s így a rádiózást is forra-
dalmasította. 

Amikor elkezdtük, 1992 nyarán, 
azon imádkoztunk, hogy annyi anyag 

jöjjön össze, hogy megtöltsük az 
adást. (Akkor egy órás volt az adási 
dŒnk). Mára már gondolkodás nélkül 
összeraknék, és levezényelnék egy 
három-négy órás mûsort is, ha Kati 
engedné… A rádiózás életvitellé 

alakult, és megismertetett minket 
olyan emberekkel, szituációkkal, kol-
légákkal, akik nélkül ma már, úgy 
látom, üres lenne az életünk. Pár 
nevet ide kell szúrnom akik a mai 

napig is sokat tesznek a rádióért. 
ElsŒsorban, nejem Kati, aki az iro-

dalmi rovatot is szerkeszti és minden-
ben ott áll mögöttem, segít, aggódik 
és szerkeszt s minden egyebet amit 
nem én csinálok. 

Azután Bakonyi Péter, aki kezdŒ 
újságíróként állt közénk és 12 évet 
dolgozott velünk, s   
utána mivel munkahe-
lyet változtatott (fŒ-
konzul lett Melbourne-
ben) fel kellett adnia a 
beszámolóit, de ahogy 
említette, amikor „le-
lépett”, hogy ez csak 
ideiglenes – jön Œ még 
vissza! 

Dr. Kádár Magor 
marosvásárhelyi tudó-
sítónk 15 éve minden 
két hétben bejelentke-
zik és hûen beszámol 
az erdélyi magyarság 
minden problémájá-
ról, örömérŒl és bána-
táról.

Tóth Szilárd „a világ 

legjobb taxisofŒre”, aki velünk van 
vagy 12 éve, és hozza az utca embe-
rének a véleményét, gondját, bánatát, 
és hûen beszámol arról, miként gon-
dolkodik a budapesti ember. Szenzá-
ciós újságíró lett belŒle, igazi kincs 
nekünk! Ezek a kollégák alkotják a 
gerincét a rádiónak. 

Meg kell említenünk dr. Tóth 
Gergôt, aki Amerikában él, ott tanít 
az Utah egyetemen, és minden hónap-
ban – az elmúlt 7 évben – küldi a 
híreket, kommentál eseményeket, és 
az ottani magyarok életét mutatja be 
nekünk. 

Dancs Rózsa, torontói munkatár-
sunk, minden hónapban bejelentkezik 
az ottani eseményekkel. 

Kolozsi Erzsébet kollégánk öt éve 
csatlakozott hozzánk, és színes törté-
neteket és érdekes riportokat hoz a 
„konyhára. 

Szabó Ágnes AdelaidebŒl tudósít, s 
az ország nyugati térségét tartja 
szem elŒtt, vagy épp utazásairól 
számol be. 

Jelenlegi hírszerkesztŒnk Kicsi 
György, rádiónk egyik legmegbízha-
tóbb tagja. KitınŒ érzékkel végzi a 
munkáját.

Gajda Nóra – legújabb munkatár-
sunk – a Délvidéken él és tudósit az 
ottani életrŒl. Nagyon fontos meg-
jegyezni: Œk, valamennyien mindezt 
ingyen, bérmentve és dalolva teszik.

Köszönet érte!!!
Igyekeztünk behálózni a világot, 

hogy hû képet alkossunk mai életünk-
rŒl. Itt nem található csúsztatást, fake 

news, hamis vagy épp elferdített 
híreket, itt a valóságos élet jelenik 
meg szŒröstül-bŒröstül. 

Egy pár megdöbbentŒ adat, amit 
hihetetlenkedve nézek magam is. 

Huszonöt év alatt mindig élŒ adás 
ment! Ez kb. 1300 adást jelent (két 
órás a mûsoridŒ), s ez 2600 óra tiszta 
mûsoridŒ!   Ha belegondolok, s csak 
az átlag preparációs idŒt nézem, 
ez 15 600 óra. Aztán mivel nem itt-
honról, hanem a stúdióból sugárzunk, 
így 23 400 km-t tettünk meg, a 18 ki-
lométert számolva oda-vissza. Át-
lagban három-négy embert szólal-
tatunk meg adásonként, ez közel 4000 
interjú.

És akkor nem beszéltem az anyagi-
akról, hisz ezt, az ezzel járó összes 
költséget a mi zsebünkbŒl fedezzük. 
Ne kérdezze az olvasó, hogy ez 
mennyi, mert így visszanézve rosszul 
leszek, ha rágondolok, s kiszámolom. 
De – és ez a lényeg – most is újra kez-
denénk, ugyanígy, s ugyanilyen lelke-
sedéssel csinálnánk! 

Sok mindent írhatnék még, ami 
megtörtént velünk, s ami befolyásolta 

életünket, de egy biztos: a Rádión 
keresztül vagy épp azáltal lettünk itt 
Sydneyben Magyarrá. 

Átérezve az emigráció minden meg-
próbáltatását, honvágyát és büszke-
ségét, hogy ehhez a nemzethez tarto-
zunk, s ápoljuk több ezer éves kultú-
ráját. Ma már azt is látjuk, hogy az 
egyetemes magyarság épp a digita-
lizálás miatt megvalósítható, épp a 
különleges nyelvünkön keresztül. És 
ezt fejleszteni is lehet. Ezen dolgozni 
kell töretlenül, türelemmel, hinni kell, 
és szeretni kell ezt az országot, hisz 
innen ered minden, és valószínû itt is 
végzŒdik. Hajrá Magyarország!” 

Ilosvay Gusztáv
(A fenti irás a Magyar Világta-

lálkozó  Facebook oldalán jelent meg 
Dr Tanka László szerkesztésében.)–––––––––––––––––

A Magyar Élet szerkesztŒi is köszöntik 
a jubiláló kiváló magyar hangmédia fŒszer-
kesztŒjét és munkatársait, bennük, általuk 
tovább él az emigrációban életre kelt 
küzdŒszellem a nemzet fennmaradásáért 
itt is, a Kárpát-medencében és a világ 
minden magyarja talpalattni  földjén.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. augusztus 6-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
2017augusztus 6-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.augusztus 6-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. augusztus 6-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) augusztus 6-án du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. augusztus  du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. augusztus 11 órától Istentisztelet
és magyar nyalvû 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

Felkérjük mindazokat, akik túl akarnak adni régi könyveiken és lemezeiken 
— lehet magyar, vagy angol —, hozzák el  a könyvvásár elôtt a Bocskai Nagyterembe 

vasárnap délben 11-2 óráig, amennyiben nem megfelelô az idôpont, úgy legyenek 
szívesek hívni a 9439 -8300 vagy 0428 535-200 telefonszámon és megbeszélünk más 

megoldást. Köszönjük elôre a szíves közremûködésüket.

A Hidas házaspár és barátjuk a Disznótoros Ebéd után

Képek a Disznótoros Ebédrôl

A Körtesi és Szatmári házaspárok valamint Horváth Anna az ebéd alatt



   2017. augusztus 3.                                            MAGYAR ÉLET                                                            11. oldal  

Disznótoros a Bocskai Nagyteremben
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Az elmúlt 
hét

KOPORSÓT SZÖGELNE
Elnézve Karácsony jámbor ábrázatát, 

nem is hinné az ember, mekkora her-
vadhatatlan bruszt lapul ebben a ne-
vetgélô liberális emberben.

Maga Karácsony Gergely adott inter-
jút minap a mértékadó Zsurpubi.hu 
hírportálnak. A beszélgetésbôl egye-
bek mellett megtudtam, hogy Zugló 
polgármestere, a Párbeszéd miniszter-
elnök-jelöltje nincs nagy véleménnyel 
a kormányról. Sôt, meggyôzôdése, 
hogy Orbán Viktor csak addig marad 
hatalomban, amíg a társadalom a fe-
jéhez nem kap.

„Ennek iszonyatosan csúnya bukás 
lesz a vége –-- tájékoztat. –-- Hogy a 
leleplezôdés mikor történik meg, az 
nagyban függ az ellenzéktôl.” Amikor 
pedig a készséges újságíró megkér-
dezte, miért ilyen biztos ebben, azt 
válaszolta, tízévnyi közvélemény-ku-
tatói múlttal a háta mögött tud egyet s 
mást a választói gondolkodásról. (Igaz 
is, Karácsony 2010 elôtt a Medián ku-
tatási vezetôjeként felügyelte a cég 
pártszimpátiagörbe-készítô csapatát --
– legemlékezetesebb munkájuk az 
volt, amikor 2013-ban az Amerikából 
megmentôként hazatérô Bajnai Gor-
dont Orbán Viktor „elé mérték”…)

Elnézve Karácsony jámbor ábrázatát, 

nem is hinné az ember, mekkora 
hervadhatatlan bruszt lapul ebben a 
nevetgélô liberális emberben. Holott 
rögös pálya áll mögötte. Az elsô ku-
darc még 2011 ôszén érte, amikor egy 
idôközi választáson, melldöngetôs föl-
vezetés után nemes egyszerûséggel 
cipóra verték. Meg az is rosszul érint-
hette szegényt, hogy 2014-ben az ellen-
zéki pártok nem ôt indították a fôpol-
gármesteri posztért. (Még a vizesvöd-
rös Falus doktort is elé sorolták –-- 
végül Bokros Lajosnak jutott a válasz-
tási zakó…) Karácsony mostani terve 
így szól: „Az Orbán-rendszer koporsó-
jába kívánok egy jó nagy szöget ütni.”

Az interjú végén persze a nemzethez 
is üzen: „Ha miniszterelnök leszek, az 
nagyon jó hír az országnak, mert biz-
tos, hogy nála [Orbánnál] sokkal jobb 
lennék.” Nem lennék meglepve, ha er-
rôl is készülne egy ezt alátámasztó 
Medián-mérés.

HEISLERNEK 
NEM TETSZETT

Leszámítva Heisler Andrást és csa-
patát, a magyar zsidóság zöme ered-
ményesnek ítélte az izraeli kormányfô 
budapesti látogatását. Az ATV-ben 
nyilatkozó Mazsihisz-vezér el is hatá-
rolódott mindenkitôl, aki másképpen 
látja a magyar zsidóság gondjait, mint 
ô. Heisler nem a stúdióban fakadt ki 
elôször. Szerdán a zsinagógában el-
mondott beszédében is beszólt a két 
kormányfônek. A Soros-kampány kap-
csán –-- Orbán Viktornak címezve --
– közölte: a zsidó közösség újra félni 
kezdett. Netanjahuhoz fordulva pe-
dig kijelentette: hideg zuhanyként 
érte, hogy külügyminisztériuma visz-
szavonta a plakátkampányt elítélô 
közleményét.

Mikor a mûsorvezetô azzal szembesí-
tette Heislert, hogy Köves Slomó sze-
rint a Soros-plakát nem is antiszemita, 
fitymálón csak annyit mondott: Köve-
sék (Egységes Magyarországi Izrae-
lita Hitközség) csupán minoritását 
képezik a magyarországi zsidóságnak. 
Vagyis nem tényezôk. A képernyôn 
viszont inkább az jött át, hogy Heis-
lernek savanyú a szôlô, igazából ô a 
„minoritás”… (A mûsorvezetô azt is 
közbevetette, hogy amikor az izraeli 
fôrabbi legutóbb Pesten járt, nem a 
Mazsihiszhoz, hanem Köveshez láto-
gatott el. Hogyan van ez? Heisler to-
vábbra is a magas lóról válaszolt: 

nagyot hibázott a fôrabbi, ír is majd 
neki errôl egy levelet.)

Heisler egyik mondatánál megakad-
tam. Arról panaszkodott, hogy a Ma-
zsihisz iszonyatos küzdelmet folytat, 
de nem a kormánnyal, nem az antisze-
mitizmussal –-- az asszimilációval. Ja, 
vagy úgy! A holokauszt emlékének 
ébrentartására –-- Heisler szerint --– 
azért van szükség, hogy a zsidóság 
megôrizhesse identitását, ami „jelen-
leg komoly veszélyben van Magyaror-
szágon”. Vagyis ha jól értem: az anti-
szemitizmus vádjának folyamatos 
emlegetése azért szükséges, hogy a 
zsidó ember tovább rémüldözhessen, 
és eszébe se jusson beilleszkedni. Elô-
nyösebb, ha „kirekesztett”. Orvos látta 
már?

Ô MONDJA A FRANKÓT
Eltekintve attól, hogy több mint fél 

évszázada Ausztriában él, változatlanul 
autentikus Magyarország-szakértônek 
tartja magát Lendvai Pál (Paul Lend-
vai) hírlapíró, a hajdani Szabad Nép 
munkatársa. Pali bácsi a bécsi Der 
Standard hasábjain kitartó rendsze-
rességgel elemzi a nálunk történteket; 
rangsorol, osztályoz, vállon vereget, 
sarokba állít. Nem ismer tréfát. Na-
gyobb baj ennél, hogy kinyilatkoztatá-
sait bibliaként citálja a bedrogozott 
liberális világ; amolyan magyar refe-
rensként tekintenek rá. Akadnak, akik 
egyenest Lendvai-átiratokból állítják 
össze a Kárpát-medencében történte-
ket. El lehet képzelni…

Rafinált szerzô a nyolcvannyolc éves 
Pali bácsi, tájékozatlanabb ember 
akár azt is gondolhatná, tárgyilagos 
publicista írásait olvassa, akinek hatal-
mas rálátása van mindenre, ami ná-
lunk történik. Ráadásul utat is mutat a 
kacifántos világban –-- hol a bécsi utat, 
hol a leninit, hol a damaszkuszit.

Mikor melyiket. Paul Lendvainak 
ugyanis különleges képessége, hogy 
minden idôben, minden rendszerben 
képes megmondani a „frankót”, még 
ha az köszönôviszonyban sincs a való-
sággal. (Megjegyzem, nemrég váratla-
nul valami pozitív jelzôt használt az 
Orbán-kormány menekültpolitikájával 
kapcsolatban –-- más kérdés, hogy a 
másnapi Népszavában alig gyôzött 
mentegetôzni, mondván, ô csak „szá-
raz adatokról” tájékoztatott.)

Természetesen az izraeli miniszterel-
nök mostani budapesti látogatása is 

klaviatúrához ültette a patinás szerzôt. 
(El lehet képzelni, mit tipródhatott a 
nem mindennapos szituációban, ami-
kor magyar és izraeli miniszterelnök 
barátságosan kezet ráz…) Amire ke-
vesen gondoltak, mindkettô megkapta 
a magáét, az „Európa legvitatottabb 
politikusának” titulált, „önkényuralmi 
rendszert építô” Orbán Viktor épp-
úgy, mint a vele tárgyalóasztalhoz ülô 
Benjamin Netanjahu. Pali bácsi 
szerint ez a lejattolás nem volt kóser.

TEREPRENDEZÉS 
PALOTÁN

Nincs uborkaszezon a demokratikus-
nak mondott baloldal házibajnokságán. 
Most éppen az a hír, hogy a szocialista 
párt kizárta soraiból Móricz Eszter 
XV. kerületi képviselô asszonyt, aki-
nek tervei között szerepelt elindulni a 
jövô évi parlamenti választáson. En-
nek most lôttek. Emlékszünk, Eszter 
asszony volt az, aki tavaly októberben 
a kvótanépszavazás kapcsán kiállt a 
kormány álláspontja mellett. De ne-
hogy azt higgyük, hogy ezért került 
lapátra! Frászt. Útban volt.

Na, ki van az egész mögött? Bizony 
hogy ô! A Fletó.

Már jó ideje beszélik, hogy Gyur-
csány szemet vetett a rákospalotai 
jelöltségre. Pontosan azóta, hogy a vá-
gyott XIII. kerületbôl elhajtotta a 
befolyásos szoci polgármester, Tóth 
József. Sebaj, akkor majd Palotán! 
(Hogy még nincs is megegyezés a 
baloldal közös indulóiról? Lárifári. 
Vannak kivételek…) Szóval Móricz 
Eszter nem tud majd megmérkôzni a 
hon anyaságért, hiszen nincs pártja. 
No, akkor majd „valaki más” ringbe 
száll. Gyurcsány persze tagad minden 
„rákospalotást”, de ez nem jelent sem-
mit.

A kirúgott Móricz Eszter persze fel-
lebbez, szerinte kizárásában a jegyzô 
keze van benne. Ja, nem mondtam 
még: Lamperth Mónikának hívják a 
kerület nótáriusát. Milyen érdekes! Ô 
az a Mónika, aki a legendás Gyurcsány-
kormányban a belügyminiszteri tisztet 
vitte anno. (Bár pár éve azt nyilatkozta, 
pályát vált, potencianövelôszer-ter-
jesztéssel kíván foglalkozni, Herényi 
Károly obsitos MDF-alelnökkel közö-
sen szeretne betörni a vágypiacra. Ta-
lán jobban jártunk volna, de visszajött.) 
Mondják, Lamperth Mónika „pártsem-

leges” jegyzôi munkássága megosztja 
a hivatalt: a DK-s polgármesternek 
tetszik, amit csinál, a dolgozóknak 
nem. A vezetôi értekezleteken fenn-
hangon szidalmazza a kormánypárti 
képviselôket, az emberekbôl meg erô-
nek erejével kiszedi, ki melyik oldallal 
szimpatizál.

Ki beszél itt már Móricz Eszterrôl? 
Fletónak készül a terep.

LIGETVÉDÔK, 
BOZÓTHARCOSOK

Gulyás Márton atléta és megmon-
dóember mellett Várnai László volt 
zuglói önkormányzati képviselô ellen 
is vádat emelt minap az ügyészség egy 
tavaly nyári köztéri randalírozás mi-
att. Nevezettek –-- további vandálokkal 
kiegészülve –-- mint „elkötelezett ter-
mészetvédôk”, próbálták megakadá-
lyozni a Liget Budapest projekt éppen 
zajló munkálatait. A vádirat szerint a 
„környezetvédôk” hirtelen felindulá-
sukban törtek, zúztak, még a lezárt 
kapuk egyikét is bedöntötték.

A Slejm-csatornát megálmodó, sudár 
és tenyérbe mászó Marcit nem kell 
bemutatni az olvasónak, Várnai bo-
zótharcost annál inkább, róla eddig 
legföljebb a helyi botránykrónikákban 
hallhattunk. Igaz, ô sem ma kezdte 
idegesítô pályafutását; zuglóiak a 
megmondhatói, még az élô fába is 
szakavatottan képes belekötni.

Kerületi képviselôként annak idején 
a készülô Tóth Ilonka-filmtôl a ter-
vezett Wass Albert térig mindent el-
utasított a testületi üléseken, amiben 
csak nemzetit és magyart látott, és 
természetesen ellenezte a kommuniz-
mus gyermekáldozatairól szóló kerü-
leti emlékmûsort is. Az intézmény-
összevonást véleményezô szülôket ne-
mes egyszerûséggel pirájáknak ne-
vezte, a kerületbe tervezett defibril-
látorvásárlásra pedig nemmel szava-
zott. Képviselôi mandátumáról még 
akkor sem mondott le, amikor az LMP 
három éve kizárta a soraiból, mert-
hogy elverte a volt élettársát. Egy-
szóval problémás ember Laci. Vagy 
ahogy odaát mondják: minden húron 
játszó demokrata.

Hôsünknek egyébként két hete újra 
meggyûlt a baja a hatóságokkal a Vá-
rosligetben. Míg a rendôrökkel tusako-
dó partizántársai füstgránátokat do-
bálva, vesszenorbánozva a munkagép 
megállításával bíbelôdtek, ô a bokrok 
árnyékában megrongált egy faátültetô 
teherautót. Egy dolog, hogy a rendôrök 
fülön csípték a futni próbáló sumák 
harcost –-- én nagy összegbe fogadnék, 
hallani fogunk még róla.

Vagy inkább róluk, a bokrokban la-
puló sumákokról.

ahogy 
Pilhál György 

látta

ÉTELVÉDELEM
Elôszeretettel hangsúlyozzák a brüsszeli bürokraták a szolidaritás fontosságát 

az Európai Unióban. Ez mostanában leginkább a migráció kapcsán került 
elôtérbe, s hát azok az országok ugye, amelyek nem tárják ki a bevándorlók 
tömegei elôtt a kapukat, büntetést érdemelnek, és még a támogatásokat is 
megvonnák tôlük. Lehetne vitatkozni azon, hogy ebben a rettentôen fontos 
ügyben valójában ki szolidáris kivel. Brüsszelben persze fel sem merül, hogy 
Magyarország az uniós elôírások szerint védi a határokat, ez szerintük nem 
nevezhetô szolidaritásnak. Pedig az Orbán-kormány soha nem mondta azt, 
hogy ne adjanak segítséget a háború elôl menekülôknek. Azt azonban igen, 
hogy a gazdasági bevándorlók milliói nem azonosak a valóban az életüket féltô 
menekültekkel.

Ha már a szolidaritásról van szó, akkor egy egészen más témát is érdemes 
megemlíteni. Olyat, amely természetesen egyáltalán nem mérhetô a migráció 
problémájához, de jól mutatja a brüsszeli kettôs mércét. Ez pedig az élelmi-
szerek minôségének kérdése. Ma már nehezen vitatható, hogy a nyugati 
tagállamok vásárlói jobb minôségû termékeket kapnak a pénzükért, mint a 
szegényebb régiók országainak vásárlói. Ezt több vizsgálat igazolta, az árukat 
nemcsak Magyarországon, hanem mások mellett Csehországban, Szlovákiában, 
Horvátországban és Romániában is ellenôrzés alá vonták. Kiderült, hogy ezek-
ben az országokban többnyire silányabb minôséggel szúrják ki a lakosság sze-
mét a multik. Ezért aztán megy a magyarázkodás, hogy például itt más az ízlés, 
más ízeket szeretnek az emberek, és emiatt található különbözô összetételû 
termék az amúgy a nyugati országokban kapható élelmiszerek csomagolásaival 
megegyezô tasakokban.

Ez persze nem magyarázza meg, hogy a németországi konzervekben miért 

van sertéshús, míg a közép-európai változatában csak húsnyesedék. Ha elfo-
gadjuk a cégek érvelését, ezek szerint az osztrákok több mozzarella sajttal 
szeretik a pizzát, mint a magyarok és a csehek. Természetesen ugyanarról a 
termékrôl van szó. Nyilván arra is van teljesen elfogadható válasz, hogy a 
nálunk kapható márkás mosópor miért kevésbé hatékony, mint az osztrák vagy 
német változata. Úgy látszik ebben a régióban a kevésbé tiszta ruha a menô.

A botrányos megkülönböztetésrôl nem egy alkalommal értesítették a hátrá-
nyosan érintett országok az Európai Bizottságot. A bürokraták kezdetben leg-
feljebb hümmögtek egy kicsit, széttárták karjaikat, és közölték: ôk nem tehet-
nek semmit, ha egyáltalán igazak ezek a félelmek. Ahogy azonban erôsödik a 
közép-európai országok összefogása, az unió ban is kezdik elismerni, talán még-
iscsak van valami igazság a panaszok mögött. Így könyveljük el részered-
ménynek, hogy legalább elkezdték tanulmányozni a kérdést az Európai Bizott-
ság illetékesei. A többi között ez is azt mutatja, hogy jó úton jár a magyar 
kormány, amikor szorosabbra fûzi a kapcsolatokat a visegrádi államokkal. Arra 
azonban senki ne vegyen mérget, hogy Brüsszel egyik napról a másikra fele-
meli a szavát és kellô szigorral felszámolja a kettôs mércét a nyugatra és a 
felzárkózó országok piacára szánt termékek ügyében. A sokszor számon kért 
szolidaritás ezek szerint itt nem mûködik, valljuk be: le vagyunk sajnálva.

Az élelmiszerek ügyében olyan uniós jogszabályra van szükség, amelynek ré-
vén meg lehet bírságolni a fogyasztókat megtévesztô cégeket. Amit már tu-
dunk: a magyar kormány addig sem vár tétlenül. Ahogy lapunknak a földmû-
velésügyi miniszter elmondta, ha az unió nem lép, akkor olyan magyar jogsza-
bályok születnek, amelyek kellô szigorúsággal tesznek rendet az élelmiszer-
piacon. A határokat ugyanis a silány minôségû élelmiszerektôl sem árt megvé-
deni.

Kiss Gergely (Magyar Idôk)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
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HOSSZÚ KATINKA: 
EZ AZ ARANY TÖBBET 
JELENT, MINT A RIÓI 

GYÔZELEM
A 200 méteres vegyesúszást 2:07 

perces idôvel megnyerô, és a magyar 
csapat elsô aranyérmét nyerô Hosszú 
Katinka a döntôt követô nemzetközi 
sajtótájékoztatón válaszolt az újság-
írók kérdésére.

„Nehéz szavakba önteni, rengeteget 
jelent ez az aranyérem – mondta 
Hosszú Katinka a közel száz újságíró 
elôtt megtartott sajtótájékoztatón, 
amibôl minden gyôztesnek kijut a 
Duna Aréna konferenciatermében. – 

Amióta megnyílt a Duna Aréna, itt 
készülök, és sokszor elképzeltem, mi-
lyen lesz majd a hazai közönség elôtt 
úszni, de ez minden várakozásomat 
felülmúlta.” 

Hosszú Katinka már mindent meg-
nyert, sôt már mindent többször is 
megnyert. Rióban például három 
aranyérmet nyert, és a londoni 
olimpiát követô csalódásból kilábalva 
rengetegszer hangoztatta, hogy az 
olimpiai bajnoki cím jelenti számára a 
legfôbb motivációt. De könnyen lehet, 
hogy a riói gyôzelmek most egy fokkal 

alacsonyabb polcra kerülnek.
„Teljesen más érzés volt itthon 

nyerni, mint Rióban. Mindig is arról 
álmodtam, hogy olimpiai bajnok le-
szek, de most éreztem, hogy nem csak 
magamért úszok. Emiatt sokkal többet 
jelent nekem ez a gyôzelem, és nehe-
zebb is volt elérni.”

Kupák
A Videoton FC 1-1-s döntetlent ját-

szott az észt Nömme Kaljuval a fel-
csúti Pancho Arénában az Európa Li-
ga-selejtezô 2. fordulójának visszavágó 
mérkôzésén, így 4-1-s összesítéssel ju-
tott a következô körbe, ahol a francia 
Girondins Bordeaux lesz az ellenfele.

A székesfehérvári csapat az elsô 
meccsen magabiztos, háromgólos gyô-
zelmet aratott a tallinni Kadriog Sta-
dionban, így a visszavágó puszta for-
malitás volt. 

***
A Hapoel Beer-Seva kettôs gyôze-

lemmel búcsúztatta a  Honvédot a lab-
darúgó Bajnokok Ligája-selejtezô má-
sodik fordulójában, ugyanis hazai 
2-1-es sikerét követôen a kispesti 
visszavágón 3-2-re nyert.

Az izraeli együttes bô negyedóra 
alatt eldöntötte a továbbjutást, mivel 
16 perc után már 2-0-ra vezetett. A 
kispestiek ugyan Davide Lanzafame 
értékesített büntetôjével és Baráth 
Botond szép góljával egyenlítettek, 
végül a vendégek a hajrában meg-
szerezték a gyôztes gólt.

Az izraeli bajnok, amely az elôzô 
idényben a legjobb 32 közé menetelt 
az Európa Ligában, az elsô perben 

magához ragadta a kezdeményezést. 
A játék képe alapján csak idô kérdése 
volt, mikor jut elônyhöz, mert játé-
kosai minden párharcban felülkere-
kedtek. Az elsô ziccernél Gróf Dávid 
még bravúrral menteni tudott, má-
sodjára a kapufa segítette ki, de a 
kipattanót a nigériai John Ogu már a 
hálóba lôtte.

Mivel öt percen belül a Hapoel ismét 
betalált, eldôlt a továbbjutás, mert in-
nentôl a Honvédnak már négy gólt 
kellett volna szereznie, hogy megfor-
dítsa a párharcot. Biztos elônyük tu-
datában a szünetig már a vendégek 
sem erôltették annyira a támadásokat, 
ennek köszönhetôen kiegyenlítetté 
vált a játék és az – addig az izraeliek 
által diktált – iram is visszaesett.

A Honvéd felbátorodott, ahogy ki-
szabadult a szorításból, a 37. percben 
elôször találta el a kaput, de rögtön 
utána Kabangu került helyzetbe, majd 
Nagy Gergô lôtt kapufát, végül 
Lanzafame tizenegyesbôl szépített a 
szünet elôtt.

A lényegi kérdések eldôlése után kis-
sé elcsendesedett az a 200 izraeli 
szurkoló, aki bejutott a zárt kapus 
meccsre, ekkortól behallatszott a 
kerítésen kívül rekedt hazai drukkerek 
folyamatos szurkolása, egyúttal a 
pályára is beszállt a kint meggyújtott 
pirotechnikai eszközök füstje.

A folytatásban sem erôltette már a 
támadásokat a vendégcsapat, csak ar-
ra ügyelt, hogy zártan, biztonságosan 
védekezzen. Ezt – az elsô félidô végé-
vel ellentétben – sokáig sikerrel tette, 
így a meccs unalmas mezônyjátékká 
szelídült, amelyet Baráth szép, ollózós 
gólja tört meg. A hajrában az izraeliek 
újra betaláltak, így a Honvédnak nem 
sikerült elkerülnie a kettôs vereséget.

***
A balszerencsésre sikerült elsô mér-

kôzést (2-4) követôen Herningben várt 
kôkemény feladat a Ferencvárosra, 
hogy kiharcolja a továbbjutást a 
Midtjylland ellen Európa-liga-selej-
tezô 2. fordulójának a visszavágóján. 
Ehhez minimum három gólra lett vol-
na szüksége a sérülések és eltiltások 
miatt felforgatott összeállításban pá-
lyára lépô FTC-nek. A második mér-
kôzésen esélye sem volt a továbbjutás-
ra a Fradinak, így búcsúzott a második 

számú európai kupasorozattól. 
Már a találkozó elôtt tudni lehetett, 

hogy a Ferencvárosnak hatalmas bra-
vúrra lenne szüksége ahhoz, hogy az 
El következô körében is érdekelt le-
gyen. Thomas Doll dolgát ráadásul az 
is nehezítette, hogy számos alapem-
berére nem számíthatott – 13 egész-
séges játékosa volt a német mesternek 
–, így fordulhatott elô például, hogy 
Gera Zoltán volt a zöld-fehér csapat 
egyik középhátvédje az összecsapá-
son.

Ilyen elôzményekkel futott neki az 
FTC a találkozónak, amely komolyabb 
lehetôségek nélkül indult, a magyar 
együttesnek nem sikerült gyorsan a 
kapuja elé szögezni a Midtjyllandot. A 
mérkôzés elején úgy tûnt, hogy a 
dánoknak nem sürgôs elôre menni, 
inkább a biztos védekezés és az idô 
pörgetése volt az elsôdleges céljuk.

Viszont a Midtjylland a budapesti 
találkozóhoz hasonlóan ezúttal is 
veszélyes volt a pontrúgásoknál, de 
Tim Sparv fejese után Dibusz Dénes 
emberfeletti bravúrral tartotta élet-
ben a Ferencváros csekély esélyeit a 
továbbjutásra. Percekkel késôbb 
Sparv újra nagy helyzetbe került 
miután a magyar kapus aláfutott a 
labdának, de két méterrôl kapu mellé 
fejelt.

A helyzeteket követôen a Midtjylland 
megérezte, hogy nem feltétlenül kell 
az idôt ölni, lehet futballozni is: elôbb 
Paul Onuachu a kapu torkából, senkitôl 
sem zavartatva is képes volt kihagyni 
a ziccert, majd Gustav Wikheim nagy 
lehetôsége után ismét Dibusz 
Dénesnek volt köszönhetô, hogy 
maradt a gólnélküli döntetlen.

Egészen a 34. percig, amikor 
Wikheim már nem rontott és 
megszerezte a vezetést a 
házigazdáknak.

Csak a rend kedvéért, ekkor négy 
gólra lett volna szüksége már a 
Ferencvárosnak a továbbjutáshoz, 
amelybôl az elsô játékrészben egy 
sem jött össze.

Ráadásul Bôle Lukács is megsérült, 
tovább növelve a Fradi amúgy sem 
elhanyagolható gondjait.

Újabb említésre méltó mozzanat 
pedig már nem történt az elsô 
félidôben, így egygólos hazai 
vezetéssel vonultak a csapatok az 
öltözôbe az esôs Herningben.

A második félidôre inkább már csak 
az maradt nyitott kérdésként, hogy a 
Fradi kettôs vereséggel búcsúzik az 

Európa-ligától, vagy sikerül legalább 
egyenlíteni, netán legalább a 
visszavágót megfordítani.

A játékrész eleje teljesen 
eseménytelenül telt. A dánoknak már 
végképp nem volt sürgôs, a Fradin 
meg látszott, hogy lélekben teljesen 
feladta az összecsapást. Ennek 
eredményeképpen mezônyjáték folyt 
a pályán, az volt az ember érzése, hogy 
mindkét csapat már a hármas sípszót 
várja, miközben még fél óra hátra volt 
a párharcból, bár az akaratot nem 
lehetett elvitatni a magyar 
játékosoktól.

Ennek meg is lett az eredménye, Rui 
Pedro révén legalább az egyenlítés 
összejött a 64. percben.

A bekapott gól azonban nem zavarta 
meg a dánokat, és még mielôtt 
vérszemet kapott volna az FTC, hogy 
esetleg még lehet némi esélye, hét 
perccel a magyar találatot követôen 
Rasmus Nissen fejese újra hazai 
vezetést eredményezett. És ha ez még 
nem lett volna elég, Alexander Sörloth 
egy az egyben vezethette a labdát az 
egyébként jól védô Dibuszra és nem 
hibázott.

A Ferencváros így kettôs vereséggel 
búcsúzott a Midtjylland ellen és már 
csak a hazai pontvadászatban bizo-
nyíthat. 

NB I., 2. forduló. 
Az Újpest hazai pályán 2-2-es 

döntetlent játszott a Ferencvárossal a 
labdarúgó OTP Bank Liga második 
fordulójának vasárnapi rangadóján. 

Vérbeli derbi-hangulat jellemezte a 
két csapat 221. bajnoki mérkôzését: az 
újpesti kemény mag már a Himnusz 
alatt felrobbantott néhány hang-
gránátot és füstbombát. Ráadásul to-
vábbra sem csitultak el a hazaiaknál a 
címerváltás körüli viharok, hiszen az 
újpesti szurkolók egységesen a régi 
logóval ellátott pólóban drukkoltak a 
kapu mögötti lelátón, a mezük hátol-
dalán pedig a „Belga, Gyarmati taka-
rodjatok Újpestrôl!” felirattal üzentek 
Roderick Duchatelet tulajdonosnak és 
Gyarmati Eszter ügyvezetônek.

Feledhetô elsô 20 perc után Varga 
Roland a vendégeknek szerezhetett 
volna gólt, de ziccerben hibázott. Pár 
percre rá egy ferencvárosi védelmi 
hibát követôen a Diósgyôrbôl érkezett 
Novothny Soma fejesével az Újpest 
jutott elônyhöz. Magasabb fokozatba 
kapcsolt a Ferencváros, és a kapu elôtt 
pattogó labdát végül Priskin vágta az 
hazaiak kapujába. A zöld-fehérek a 
vezetést is megszerezhették volna, ám 
Windecker a kapun torkában mentette 
Rui Pedro lövését.

Az 51. percben rövid idôre fél-
beszakadt a játék, mert az újpesti ke-
mény mag hanggránátokat robbantott 
Dibusz kapuja mögött, ahol a füstöt 
„vágni” lehetett. Nem sokkal késôbb 
újabb védelmi baki jött a vendégeknél, 
amit ezúttal Nagy Dániel váltott gólra, 
sôt, ha nem véd többször is bravúrral 
Dibusz, tovább nôhetett volna az 
újpestiek elônye. Cserékkel próbálta 
felrázni csapatát Thomas Doll, a 
ferencvárosiaknak végül a legvégén 
sikerült döntetlenre menteniük az 
összecsapást.

Haladás–Debrecen 1-0 (1-0), 
Mezôkövesd–Paks 3-2 (0-0), 
Honvéd–Diósgyôr 2-2 (0-1), 
Újpest–Ferencváros 2-2 (1-1), 
Balmazújváros–Vasas 0-1 (0-1), 
Puskás –Videoton  1-3 (1–2), 
Két forduló után egyedül a Mezô-

kövesd százszázalékos.

Ez-az
Harmincezer dollárt (8,2 millió forintot) kap a vizes-világbajnokságon az az 

úszó, aki világrekorddal ér célba
Ehhez még hozzájön az elsô helyért járó húszezer dollár (5,4 millió forint) – 

nem érdemtelenül. Amikor az Iharos, Rózsavölgyi, Tábori, Mikes négyes 
világcsúcsot ért el 1954 júliusában a Népstadionban a 4x1500 méteres sík-
futásban, a sportvezetôk azt mondták futóinknak – Tábori Lászlót idézem –: „

»O. K. gyerekek, futottatok világrekordot. Akartok tortát enni?« »Sure!« 
Elmehettünk az Andrássy, akkor még Sztálin úti cukrászdába.” – Nem érdem-
telenül.

O tempora… Ó idôk… – ó pénzdíjak!
* Kitiltották a biciklit Kulangjürôl, Kína délkeleti szigetérôl, amelyet évente 

tízmillió turista keres fel. A két négyzetkilométeres terület ötperces komp-
járatra van Hsziamen nagyvárostól, amely a Tajvani-szoros mellett fekszik.

A kétkerekû még sohasem kapott ilyen pofont. Az ötvenes években vidéki 
településeinken látható volt a következô tábla: „Biciklit a falhoz támasztani 
tilos!” De kitiltani a legemberségesebb jármûvet, miközben a villanyautót en-
gedélyezték a kínai szigeten?

A demokrácia azt jelenti, mindenkinek joga van rosszul dönteni?
* A terrorista fônév latinul ijedtséget, rémületet jelent. A „társadalomra erôl-

tetett rettegés”, a „rémuralom” értelmében elôször a francia forradalomban 
használták a régime de la Terreur, a jakobinus terror idején.

Miért ne lehetne az idegen szó helyett egy magyart használni. Például ezt: 
rémlegény.

* Paptól hallottam: „Rendes évi szabadságomat ateizmussal töltöm.”
* Az ember elôször fiatal (ifjú), majd fiatalos (ifjonti), végül örökifjú.
Sohasem öreg, vén, agg, hajlott korú vagy hajótörött. 
Bernard Shaw szerint: „Az emberek csak akkor tudnának igazán jót alkotni, ha 

300 év adatnék nekik.”
Az élet paródiájának áldozataiként?
* A régi uralkodók nemegyszer közérdekházasságokat kötöttek.
* Hét és fél milliárdra növekedett a Föld népessége egy felmérés szerint. Ha a 

Föld egy százlakosú falu lenne, hatvan ázsiai, tizenhat afrikai és tíz európai 
lakos élne benne.

Mivel a Föld elôbb-utóbb lakhatatlanná válik, kijelenthetjük, hogy azé, aki 
tönkreteszi.

*Szillogizmus. A közmondás azt tartja: A házasság rabság.
Márai Sándor szerint: „A házasság sem nem jó, sem nem rossz – házasság.”
Vannak rossz házasságok és harmonikus válások. 
* Egynémely politikusok figyelmébe: az emberi méltóság adományozhatatlan.

Kô András (Magyar Hírlap)

MEGJELENT MAGYARUL IS 
Hódy László „Not an Ordinary Life” cimü 

angolul irt könyvét a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége és a Magyar Kosárlabda 
Archivum Alapitvány kiadásában megjelent:

 „Osztályidegenbôl 
halhatatlan” 

Akit érdekel a könyv vagy meg szeretné 
vásárolni ezen a linken megkaphatja: 

https://webshop.webpont.com/12-konyvek
 

Az eredeti angol nyelven megjelent könyv még kapható

https://www.amazon.com/Not-Ordinary-Life-
lifetime-between/dp/1517263956
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

„Én nem felelhetek ma annak a 
valakinek a tetteirôl, akit húsz eszten-
dôvel ezelôtt az én nevemen hívtak.” 

(Kaffka Margit)
A NÔI MÉLTÓSÁG ÚTTÖRÔJE

Kaffka Margit (1880-1918)
AUGUSZTUS
Szôke buza között pipacsos kis kalap,
Hiába süt a nap, --- árnyék van az alatt.
Sétál a kisasszony komlóba, buzába,
Lengô a ruhája, pipacsbokrétája.
Nézi Csere Jóska: Ej, be szemrevaló
Picike cipellô, --- szûkráncú viganó!
Hogy libeg, közeleg ott az árokszélen!
Idetart, itt terem... Cseng a szava: 

„Kérem, Maga talán olyan --- falubeli 
legény?

Nem lelem az utat, úgy eltévedtem én.
Mutassa meg merre! Vagy inkább --- 

vezessen!
Ilyen nagy mezôbe sose jártam Pesten.”

Szôke buzaföldön lemenôben a nap,
Szôke lány hajárul lekerül a kalap.
Gyenge, puha szellô játszva bomlik vele,
Pipacsbokrétának hullong a levele,
Rebben a fürjmadár nád megett, sás 

alatt...
Egyszer csak a legény visszanéz, 

elmarad.
Hangos szavú rigó csúfságra jár véle:
--- De belenéztél a kisasszony szemébe!
Kacag a kisasszony: „Ej de messzire jár!
Széles ez az árok! Átsegít, ugyebár?
Köszönöm, köszönöm! Már jól van! 

Eresszen!
Ilyen erôs ember nincs az egész Pesten!”
Megeste a tarlót gyöngy estveli harmat,
Csere Jóska hallgat, --- szegett fôvel 

ballag,
Szemügyre vesz minden útszéli virágot,
--- „Lám, egy se törik le, amire 

ráhágott!
Több kárt tenne benne fiókmadár 

lába ---”--- És indul utána, --- és lép a 
nyomába.

Útszéli virágot tapossa azér’ is, ---
Ki szánja? Ki bánja? Így pusztulok én is!
--- A kisasszony szava mesemondás, 

álom:
--- „Sohase volt nekem ilyen szép 

virágom,
De nem is lesz többet! Nincs is hol 

keressem!
Vadkomlót, pipacsot nem árulnak 

Pesten.”
Megeste az utat sírószemû harmat,
A legény is csendes, a leány is hallgat,
Nyugtalan fellegek bomolnak az 

égen,
Valami bús nóta szól a faluvégen, --- -
Felnéz a kisasszony gondba, gon-

dolatba:
---- „Rojtos keszkenôjét vajon kitôl 

kapta?
Lám, van aki varrja, --- lám, van aki 

szôjje!
Szépséges, hûséges barna szeretôje!” --
Csere Jóska szeme odatéved lesbe:
--- “Hej, azt a virágot vajon kinek 

szedte?
Van akinek adja! Van akit szeressen!
Sok cifra uraság azon a nagy 

Pesten.”
1901
„Kaffka Margit mindmáig a leg-

nagyobb magyar író-költô asz-
szony.” A Nyugat nagy nemzedé-
kének elsô vonulatába tartozik, 
legjobb regényei a lélektani epika 
nagyszerû hazai példái, a lélek út-
jait nyomon követve a dzsentriosz-
tály szükségszerû összeomlásának 
társadalomképét hagyta ránk mû-
veiben. 
Kaffka Margit Emília Johanna 

néven 1880. június 10-én született 
Nagykárolyban, jogász család sarja, 
anyja ôsnemesi família leánya. Apai 
részrôl dédnagybátyja az a Lauka 
Gusztáv, aki Petôfi egyik legjobb ba-
rátja volt, és egy ideig népszerû költô. 
Másik oldalról a nagynénje az akko-
riban ünnepelt színésznô, Hegyesi Mari 
volt. A korán árvaságra jutó leány bár 
ôsi család sarja és mûvészi bátorítások 
hordozója, de szegény leány, aki örül-
hetett, ha apácaiskolában kapott helyet. 
Korán rákényszerült a kenyérkeresetre 
és miután tanítónôi oklevelet szerzett, 
polgári iskolai tanárnô lett.

EGY MADÁR
Fehér a föld, fehér az ég,
S a hófúvásos táj felett
Kereng, leszáll, meg felrepül
Setét, zajos madársereg.

Szeret, gyülöl, eszik, iszik,
Csácsog, pöröl, él mindegyik...
Ki érti meg a csókaszót
S a varju-szívek titkait?

Csak egy fekete bús madár
Ül egymagába a fatôn, -
Gúnyaszt és nézi társait
Közömbösen, kételkedôn.

S a furcsa kérdés úgy gyötör
A többi száz talány között:
- Elvonult bölcs-é az az egy
Vagy boldogtalan számüzött?!

1902
Huszonkét éves korától kezdve csak-

nem élete végéig gyakorló tanárként 
dolgozott, férjhezmenetelekor sem 
hagyta abba a dolgozó nô életét. Sze-
retett tanítani, néhány színvonalas tan-
könyvet is írt. 

Élet élményei ugyanakkor lázongóvá 
teszik, és a költészetben is keresi az újat. 
Kezdetben a hagyományos verseléssel 
való szakítást Kiss Józsefben, Heltai 
Jenôben, Makai Emilben találja meg. 

POGÁNY IMÁDSÁG
Nagy Istenek! Elég, elég a csendbôl!
A béke megfullaszt, --- beteg vagyok.
Hát nincs viharszél, hogy szembeka-

cagjam?
Itt minden hallgat, minden mosolyog.

Vitorlatépetten, tajtékos árban
Hogy szállnak a boldog, szabad hajók!
Szörnyû, --- hogy itt zátonyra jutva 

várjam,
Míg rámfut a repkény, beszô a pók.

Nagy Istenek! Szedjétek össze nékem
A csillogó s a gyilkos napokat, ---
Abbul szûrjétek az életek éltét,
Szikrázzon, égjen minden pillanat!

A sok, közönytül terhes, lomha évet
Vegyétek vissza! Másnak engedem.
Csak egy napot! De gyönyörbe temetve,
Vagy villámfényes ünnepet nekem!

1902
Mickolcon eltöltött hat év után Bu-

dapesten sikerül bekerülnie az irodalmi 
körökbe, ahol azonnal felismerik egyéni 
hangját. Kaffka Margit nem volt után-
zója azoknak, akik hatottak rá. 

Megfigyelhetô egy senki másra nem 
jellemzô, korabeli modern témavilága: a 
társadalomba kivetett, védtelen leányé. 
A nôi méltóság igénye jelenik meg vele 
irodalmunkban. 

RÜGYEK
Jöjj, nézd kicsikém!
Télies, szürke gallyak hegyén
Bársonyos, hûs pici rügybe zárva
Szunnyad a vén bokor ifjú ága,
Száz színes, illatos, dús virága, -
Itt benn vár, --- pihen.
--- Úgye, csoda ez, kicsinyem?

Halld, halld, a madár!
Fészket rak, hogyha párra talál.
--- És ôrzik, etetik, féltik, ójják,
A pici eleven sok fiókát
-- Mind fura, nagyétû, hangos jószág,
S lassan --- nagyranô.
--- Fiam! Tietek a jövô!

Beh kék a szemed,
Amikor fénylôn visszanevet!
Kis ember, fiókám, szívem, vérem!
Virágom, levelem, --- reménységem!
Minden árny, minden lomb téged 

védjen!
Élj dús tavaszt!
Áldott a dalod, az útad!

1909
A Nyugat megindulásakor Kaffka túl-

lép korábbi éveinek hatásain, lenyûgözi 
Ady költôi nagysága, de elragadja az 
egész költôi nemzedék impresszionista-
dekadens-nagyvilági hangja is. Lelkesen 
lép közéjük, és lelkesen fogadják. A 
Nyugat elsô számától egészen korai ha-
láláig munkatársa a nagy folyóiratnak. 
Eljutott az akkor nagyon modernnek ér-
zett szabad versekhez is, de végsô évei-
ben visszakanyarodott a dalszerû rímes 
versekhez. 

A TE SZÍNED ELÔTT
Az én két fáradt asszonykezem
Hogy milyen lágy, amikor simogat,
Mily enyhén tárul, amikor ad,
Terajtad ösmerte meg.
--- Köszönöm neked a két kezemet!

Szemem, a bágyadt, bús tükrözô
(Áldott csoda ez!) sorsodba nézett,
És megtanulta, hogy tiszta szövétnek,
Betlehemcsillag, égi vezér...
--- Áldjon meg Isten a két szememér!

Mindig azt hittem: rút vagyok,
Csak durva vágyra hangoló,
Szívet bájolni nem tudó.
--- Te megszerettél, --- s rámigézted
Ezt a halk, esteli szépséget.

Oly csúnya volt, mit eddig éltem;
Kevert, pocsékló, fél, törött!...
--- Most a multam is rendbejött,
Ahogy tenéked elmeséltem. -
Mert láttad sorsom: megszerettem.

Nemes, szent csordultig-hited
Aranykelyhét felém kínáltad,
Szerelmed grálborát ajánltad.
Most már, míg élek, szent leszek!
Felmagasztaltál; fent leszek;
Mindig „te színed elôtt” járva...
Ó hála, hála, hála, hála!

1915
Ha csak verseket írt volna, emléke úgy 

marad fenn, mint a Nyugat elsô nem-
zedékének egyéni hangú költôje, talán a 
legkitûnôbb magyar költônô. De Kaffka 
Margit verseinél jelentékenyebb, amit 
prózában alkotott. 

Korai kisepikái — novellák, karcolatok 
— még inkább költôre vallanak, de már 
felsejdûl bennük az író gazdag, színes, 
halk rezdüléseket ábrázolni képes 
stílusa. 

1911-re készül el legnagyobb prózai 
mûve a Színek és évek. Egy gazdag lelki 
életû, de körülményei folytán mindunta-
lan megalkuvásra kényszerülô asszony 
története. A regény hôsnôje nem azonos 
a meg nem alkuvó írónôvel, de történeté-
ben mégiscsak sok az önéletrajzi mozza-
nat. 

A következô nagy mû, a Mária évei 
azonban már az önálló utat járó asz-
szony tragédiáját ábrázolja. Közben 
novellák és kisregények egész sorát írja, 
szinte körképét adva bennük a nôi sors-
lehetôségeknek a századforduló Ma-
gyarországán. 

Kiindulása mindig a lélekábrázolás, né-
ha — mint a Csöndes válságok kötet 
kitûnô novelláiban — nem is lép túl a 
belsô világ mesterien árnyalt ábrázo-
lásán. De ahogy az évek haladnak az elsô 
világháború felé, a pszichológia egyre 
inkább csak kiindulópont, amely a tár-
sadalmi kérdések feltárásához vezet. 
Kaffka Margit várni kezdi a for-
radalmat.

Világnézetének módosulása versein is 
jól érzôdik. Érdekes, hogy ez idôben tér 
vissza a szabad versektôl a rímes ver-
sekhez, holott ez idôben a szabad vers-
nek még forradalmi íze volt. 

Kaffka Margit költészete azonban tar-
talmában, eszméjében forradalmasodik. 
Ekkor írja utolsó regényét, a Han-
gyabolyt, amely egy apácaiskola zárt 
körében mutatja meg mesteri módon a 
társadalmi kapcsolatokat (1917). A zárt 
kör a nagyvilág jelképévé nô. 

TE DEUM
A szívem eláll, ha elgondolom:
Mégis min múlott? Néhány vake-

set!...
--- Ha egy véletlen bokron fennakad,
Mit ábrándunk ma “törvény”-nek 

hímez, Találkozásunk e kis hazában?

Ó, higyjünk, kedves! Nem-hinni baj 
most!

Mert sok út véres, sok haza sírkert,
Mert más glinglangot szívharang 

nem tud,
Ha csucsujázza lágy boldogságát; -
Míg zúg a szél kinn, halottak járnak,
Tábori sátor sírlepedôjük,
Millió mártír,... hiába mártír...
- Jaj, higyjünk kedves! Add a kezed 

most!

Messze az árok... tôled elég volt,
Könnyem elég volt! - - Félúton intett
Kegyelmet néked, veszni indultnak,
Kegyelmet nékem. (Ó, daloljuk most!
„Te deum!” --, csak így érteni ezt meg)
--- Hazák és útak felett az Isten.

1918
Október végén még lelkesen üdvö-

zölte a polgári forradalmat. November 
végén fia, Lacika spanyolban megbe-
tegedett. Két nap múlva Kaffka 
Margiton is jelentkeztek a spanyol 
nátha tünetei. Mindkettô menthetetlen 
volt. Kaffka Margitot utolsó óráiban 
azzal vigasztalták, hogy gyermeke 
meggyógyul, életben marad. Kaffka 
Margit 1918. december 1-én halt meg, 
gyermeke másnap követte édesanyját. 
Férjét, csak a kettôs haláleset után 
értesítették.

(összeállította: 
Dr Kapantzian Artúr)

Forrás: http://www.literatura.hu/irok/
xxszazad/euproza/kaffka_margit.htm 
és

http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/
dok/virtualis_kiallitas/kaffka/kaffka_
elemei/mis_lexikon.html

* * *
Irodalom Barátok Melbourne
(Magyar Irodalmi és Kultúrtör-

téneti Társaság) 
Elérhetôségünk:
Dr Kapantzian Artúr, titkár
Telefon: 0422 524 206
Email: kapantzian@bigpond.com 
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/

izes.beszelgetok/ 
http://hungariansinvictoria.blogspot.

com.au/p/szervezetek.html



05:25 Balatoni nyár
06:45 Öt kontinens 
07:20 Ridikül  Anya csak 

egy van? Nem mindig...
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:40 HungarIQ - Minden, 

ami magyar 185 éves a 
Herendi porcelán, Gombóc 
Artúr 30 éves, Liszt Ferenc-
rôl is, a zseniális zeneszerzô 
születésének 200 éves év-
fordulója apropóján.
09:10 Világ 
09:35 Summa 
09:55 Református magazin  
10:25 Világ-Nézet
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Fekete hajnal (1942)

Szereplôk: Nagy István 
(Vándor László), Goll Bea 
(Veronika), Lukács Margit 
(Anita), Berky Lili (Vándor 
édesanyja) Vándor László 
szobrászmûvész fiatal fele-
ségével éppen nászútjukról 
van visszatérôben, amikor 
vasúti szerencsétlenség tör-
ténik és a fiatalasszony 
meghal, László pedig el-
veszti szeme világát. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Ízôrzôk Szentkirály, 

az ásványvíz hazájába helyi 
különlegességekkel vártak 
bennünket. Elsô nap a for-
gatás a Faluház mögötti ke-
mencéknél zajlott.
13:55 Öt kontinens 
14:30 Itthon vagy!
14:55 Roma Magazin
15:25 Domovina 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
18:55 Magyar rock
20:00 Hogy volt?!

 A magyar szinkron
Négy és fél muskétás – egy 

film címe 1935-bôl. A film-
gyártás történetében nem 
szerepel a legismertebb al-
kotások között, mégis érde-
mes beszélni róla, hiszen ez 
volt az elsô magyarra szink-
ronizált film. 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Hacktion újratöltve - 

V. évad  A diagnózis   A csa-
pat egy sorozatgyilkosság 
ügyében nyomoz: az 
elkövetô rendkívül óvatos, 
épp csak annyi nyomot 
hagy maga után, amennyit 
szeretne.
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Kis-Balaton Eszter és Pepe 

a Kis-Balaton környékére 
utaznak, ahol közelrôl lát-
hatják a ritka és különleges 
madarakat.
23:35 Kulturális Híradó

00:05 Mindenki Akadémiája
00:40 Duna anzix 6. epizód 

- Mesebeli kastélyok vidé-
kén - Immendingen és Ulm 
között
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta
02:15 Fekete hajnal (1942) 
Magyar romantikus film    

03:40 Nyitott stúdió
    Calcutta trió
04:05 Hogy volt?!  A ma-

gyar szinkron
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek    

2017. augusztus 3. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Augusztus 7. hétfô Augusztus 8. kedd Augusztus 9.  szerda

Augusztus 10.  csütörtök

Augusztus 11. péntek Augusztus 12.  szombat Augusztus 13.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül 
A borok királynôi
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép 
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda 
10:00 Isten kezében
10:30 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Ortodox ifjúsági 

mûsor
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:35 Állványokon (1972) 
Magyar tévéjáték  (ff.)
Építômunkások dolgoznak 

az állványokon. Lelkesedés 
nélkül csinálják amit kell, 
kihasználják maszek pénz-
szerzési lehetôségeiket, 
munka után kocsmába men-
nek. Nem sokat gondolkod-
nak sorsuk alakulásán. Régi 
ismerôsük ajánlata - könnyû 
pénzszerzés - azonban 
kísértésbe viszi ôket. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Szerelmes földrajz 
13:45 Térkép 
14:15 Életkor 
14:40 Srpski ekran  Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
15:10 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi 

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

tás
17:00 Balatoni nyár
18:55 Magyar rock 
20:00 Budavári Palotakon-

cert 2. A Budai Vár Orosz-
lános udvarának elegáns 
környezetében a magyar 
operettjátszás legnagyobb-
jaival láthatta a közönség 
azt a nagyszabású, a nyári 
idôszakban egyedülálló 
operett gálát.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Hacktion újratöltve - 

V. évad  Lédús körte Egy 
átmulatott éjszaka után egy 
színésznô tesz bejelentést a 
közeli rendôrkapitányságon: 
tudomására jutott, hogy va-
lakik meg akarnak ölni egy 
ügyészt a következô bemu-
tatójuk alatt. A nô másnapra 
ugyan visszavonja a vallo-
mását, de a KÜO nyomozni 
kezd...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Budapest Eszter és Pepe 

megmutatják Budapest 
vidéki arcát, idilli oldalát.  
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 
 7. epizód - Tisza-parti 

iratok a bajor Duna mentén 
- Ulm és Inglstadt között
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:15 Állványokon (1972) 
Magyar tévéjáték  (ff.)
 03:30 Nyitott stúdió

   Heavy Méta
04:05 Budavári Palotakon-

cert 2.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül 
Kétnyelvû a gyerekem
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika

Vallomások az építészetben
09:15 Médiaklikk
09:40 Útravaló 
09:50 Az én ’56-om 
Bácskai Endre
09:55 A sokszínû vallás 
10:10 Luther reformációja
10:25 Így szól az Úr!

  10:30 Kereszt-Tények
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:50 Angol nyelvû hírek 
11:15 Sellô a pecsétgyûrûn 

(1967)  Magyar tévéfilm 
Borsy Kálmán az angol tit-
kosszolgálatnak dolgozó Dr. 
Sávos irányításával harcol a 
német megszállók ellen. 
Részben az ellenállási moz-
galom, részben az angol-
barát értelmiségiek szabo-
tázs cselekményei miatt a 
Gestapo mindent elkövet 
felszámolásukra.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om 
Szakállos József
13:50 Az én ’56-om 
Válóczy István
14:00 Magyar Krónika

Vallomások az építészetben
14:30 Család és otthon 
14:55 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:25 Alpok-Duna-Adria
15:55 Család-barát váloga-

tás
16:55 Balatoni nyár 
18:55 Magyar rock 
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve - 

V. évad Vissza az iskolapad-
ba Miután az ismert, 
zsarolható pozícióban lévô 
cégvezetô lányát megpró-
bálják elrabolni, a KÜO 
feladata lesz, hogy teljes 
körû védelmet nyújtson a 
tinédzsernek.
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Balaton Eszter és Pepe a 

Balaton északi partján fe-
dezik fel tavaszi nyugalom-
ban a legszebb helyeket. 
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 
9. epizód - „Görög panteon” 

és boszorkányper a német 
Duna mentén - Regensburg 
és Passau között
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Sellô a pecsétgyûrûn 

(1967)Magyar tévéfilm
04:05 Nem csak a 20 

éveseké a világ
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül 
Otthon, édes otthon
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:15 Iskolapad
09:35 Élô egyház 
10:00 Isten kezében
10:25 Katolikus krónika 
10:55 Angol nyelvû hírek 
11:15 Sellô a pecsétgyûrûn 

(1967) Magyar tévéfilm  
Hosszú évek teltek el, és az 
egykori ellenálló Borsy Kál-
mán tudományos kutatókánt 
éli mindennapjait. A mél-
yben azonban a Gestapo 
nyomozása tovább folyik a 
magyar ellenállók ellen 
még a második világháború 
után is.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Rúzs és selyem 
13:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:25 Esély 
14:50 Életkerék 
15:20 Öt kontinens 
15:55 Család-barát váloga-

tás
16:55 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock

 20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval (2001) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Hacktion újratöltve - 

V. évad  A nyughatatlan
Még nem zárult le az 

állapotos nô halálának ügye, 
de minden jel arra mutat, 
hogy öngyilkosság történt. 
A halott nô szeretôje azon-
ban biztos abban, hogy vagy 
a férje, vagy a barátnôje, 
vagy az egyik kollégája 
gyilkolta meg – ezért túszul 
ejti ôket, és nyolc órát ad a 
KÜO-nak, hogy végleg pon-
tot tegyenek az ügy végére. 
Ellenkezô esetben az összes 
tússzal végez...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Pécs, Szeged
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix Búcsú 

Németországtól - Passau és 
Niebelungok A gyermek 
Duna németországi szaka-
szának utolsó fejezete a 
három folyó találkozásánál 
fekvô Passau városa.
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta

 02:20 Sellô a pecsétgyûrûn 
(1967) Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Ajtay Andor 
(Káldy professzor), Bárány 
Frigyes, Csurka László, Far-
kas Antal, Fülöp Zsigmond, 
Gobbi Hilda (Rózsa néni), 
Gombkötô Erzsébet, Gre-
guss Zoltán (Weörökôy), 
Halász Judit (Ilonka), Joó 
László, Kálmán György  
Tordai Teri (Forbáth Judit), 
Várkonyi Zoltán (Sávos 
Ignác) Hosszú évek teltek 
el, és az egykori ellenálló 
Borsy Kálmán tudományos 
kutatókánt éli minden-
napjait.
04:05 Évszakok Balázs Fe-

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

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül 
Ha szól a jazz
08:20 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28
09:15 Itthon vagy!
09:40 Szerelmes földrajz
10:10 Rúzs és selyem
10:45 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:30 A porcelánbaba 

(2004) Magyar játékfilm
Volt egyszer a Tanya. Vala-

hol Magyarországon. Köze-
lebbrôl: Európában. Még 
közelebbrôl: a Föld nevû 
bolygón. Itt, ezen a Tanyán 
szeretnivaló, naiv és rafinált 
tanyasi emberek éltek. 
Idônként idegen emberek 
érkeztek erre a Tanyára. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Az élet pártján va-

gyunk - Albert Gábor író 
portréja Egy ôszinte és kö-
vetkezetes értelmiségi port-
réja
14:20 A jó pásztor - Tours-i 

Szent Márton élete A film a 
kereszténység egyik legis-
mertebb, és talán legnépsze-
rûbb szentjének, tours-i 
Szent Mártonnak az életét 
kíséri végig
15:20 Család-barát 
16:50 Balatoni nyár 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk Tevel Tolna 

megye egy szép fekvésû 
völgyében helyezkedik el.  
20:00 Mindenbôl egy van 
(2012 1. Képek a neten, 2. 
Anikó és a zöldszemû..
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Hannibál tanár úr 

(1956) Magyar filmdráma  
Nyúl Béla, a négygyermekes 
gimnáziumi latintanár Han-
nibálról ír tanulmányt. 
23:10 Tóth János  Fitneszpo-

kol János egy sajátos test-
építô klub recepciósaként 
kezd dolgozni.  Innen jönnek 
a bonyodalmak
23:45 Opera Café

  00:15 Evangélium
  00:45 Magyar történel-
mi arcképcsarnok (2001)
Klebelsberg Kunó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal Barcs
02:25 Délibáb minden 

mennyiségben (1961 Angyal 
András, a kis könyvelô név-
rokonának, Angyal Bandi-
nak, a híres betyárnak nagy 
tisztelôje.
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

Paizs Miklós: Tuvai 
dorombénekek
04:05 Mindenbôl egy van 

(2012) 1. Képek a neten, 2. 
Anikó és a zöldszemû...
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Térkép
08:00 Gasztroangyal Barcs
08:55 Német nyelvû hírek  
09:05 Kínai nyelvû hírek
09:10 Orosz nyelvû hírek
09:25 Kárpát expressz 
09:50 Noé barátai - Minden, 

ami állat
10:25 Térkép
10:55 Angol nyelvû hírek
11:20 3:1 a szerelem javára 

(1937Magyar romantikus 
film Szereplôk: Bársony Ró-
zsi (Grete Müller), Békeffy 
László (Müller papa), Dénes 
Oszkár (Udvari Gábor), A 
magyar futballválogatott 
Bécsben vereséget szenved 
az osztrákoktól. A mérkôzés 
után a csapat edzôtáborba 
utazik. Fiúruhában velük 
tart a sértôdött Grete, 
akinek vôlegénye, a skót 
Bob McGregor elkésett az 
esküvôrôl.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:25 Búcsú Magyarorszá-

gon - Sátoros ünnepünk 
Kodály Zoltán, valamint 

Illyés Gyula is foglalkozik a 
sátoros ünnepünkkel, hiszen 
a búcsú a magyar kultúra 
15:25 Fatima 100  közelében 

található Cova da Iria-
síkságon hat alkalommal 
jelent meg Szûz Mária. 
17:30 Balatoni nyár
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró

 Kudzsiri-havasok 2.
20:00 Gasztroangyal Barcs
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Határon 1988-89
Magyar dokumentumfilm 
A Ceausescu féle kommu-

nista román diktatúra el-
nyomott minden kezdemé-
nyezést akkori események 
mai aktualitással is bírnak,      
22:35 On the Spot Brazília
„Vajon az esôerdôben élô 

törzsek ismerik-e a futballt, 
van-e labdájuk, tudnak-e a 
világbajnokságról,
23:30 Hangvilla
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember

 00:55 Himnusz
 01:00 Híradó
01:15 Hogy volt?!

 Budai Ifjúsági Park
02:10 SÁRDY JÁNOS 110 

Mágnás Miska (1949)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
03:35 3,1aszerelem javára 

(1937)  Magyar romantikus 
film Gréte a fiúkkal tart 
álruhában.
 05:00 Híradó
 05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül Gyógyvizek 

hazája: Magyarország!
08:15 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Nagyok 
09:15 Esély 
09:40 Kék bolygó
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:30 Tanúságtevôk 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
A batalhai kolostor
11:45 Az attasé lánya (1963)  

Magyar tévéjáték  Szerep-
lôk: Alfonzó (Hanák), Bilicsi 
Tivadar (id.Mátrai), Csáká-
nyi László (Kiács), Nádasi 
Myrtill (Annie),  Rajz János 
(Stolz), Egy „föspedes” 
anyagmozgató udvarolni 
kezd egy vélt „attasé” lányá-
nak. Ebbôl bonyodalmak 
származnak, de a végén 
minden elrendezôdik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok 
14:15 Kárpát expressz 
14:40 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:10 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:45 Család-barát váloga-

tás
16:45 Balatoni nyár 
18:50 Magyar rock 
19:50 Legenda Beatles
A sorozat újabb legendája 

a Beatles lesz, akinek slá-
gereit  Király Linda, Miller 
Zoltán és a Belmondo ze-
nekar elevenítik fel a saját 
stílusukban. A Beatles kor-
talan repertoárjából olyan 
dalokat hallhatunk és látha-
tunk majd, mint a Let it be, a 
Yesterday vagy a Help. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Hacktion újratöltve - 

V. évad Az utolsó fuvar
Egy nyári reggelen holtan 

találják taxijában Budai 
Róbertet. Az ügy simának 
tûnik, épp csak a gyanúsított 
személye okoz némi fejfá-
jást: az utolsó fuvar egy ün-
nepelt tinisztár volt. Vajon 
valóban volt köze a gyilkos-
sághoz?
22:35 Ég, föld, férfi, nô
Tisza-tó Eszter és Pepe a 

Tisza-tóra indul, ahol 
lenyûgözi ôket a természet, 
amely visszavette a
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 8. epizód 

- Magyar kürt a német Duna 
mentén - Inglstadt és Re-
gensburg között Gyôr test-
vérvárosa, Ingolstadt
 00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Az attasé lánya (1963) 

Magyar tévéjáték  (ff.)
03:20 P’amende  Gyere 

közelebb...Portréfilm a Csá-
kánydoroszlón szolgálatot 
teljesítô Orsos Zoltánról
03:55 Legenda Beatles
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

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

BETEGGONDOZÁST, háztartási 

munkát vállalok. Sydney és környéke.

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

Kedves Magyar Barátaim!
Köszönöm szépen „60” éven keresztüli folyamatos támogatásotokat.
De most, sajnos eljôtt az idô, hogy vissza kell lépnem az üzlettôl.
Drága szüleim, 1957-ben kezdték el a Grüner Hentes üzletet. 
Mint új bevándorlók nagyon keményen kellett, hogy dolgozzanak.
A napok úgy kezdôdtek, hogy Édesapám, Bandi hajnali 4 órakor ment 

felvenni a húst, vagy más árut. Édesanyám, Rózsi meg kinyította az 
üzletet, fél hatkor.

Nagyon keservesen dolgoztak, hogy a kölcsönt, amit felvettek az 
üzletre, minél elôbb ki tudják fizetni.

Édesapámnak nagyon jó természete volt, mindig viccelôdött. A magyar 
vevôk messzirôl jöttek meghallgatni vicceit és kóstolni a magyaros 
ízeket.

De bizony senki és semmi nem marad örökre így!
Mégegyszer köszönöm, hogy itt voltatok, amikor kellett és nagyon 

nehéz, fájó szívvel búcsúzok.

Maradok baráti szeretettel, Grüner Péter

NÉMETORSZÁGBÓL most áttele-
pült, a hatvanon alig túli magyar fér-
fi, 50-60 év közötti egyedülálló, füg-
getlen magyar hölgy ismeretségét 
keresi. Bemutatkozó levelet „Elsô 
próbálkozás” jeligére a Szerkesztôség-
be vár.

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 
egy fürdôszobás ház Narre Warren-
ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 
költség hozzájárulás. Nagy méretü 
szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 
$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-
962 Justin

Idôsgondozói végzettséggel 
és tapasztalattal, 

gondozói munkát vállalok 
Sydney-ben. 

Telefon: 0431 534-265


