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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Segítettél élni, és túlélni, a Liliomfival az 50-es éveket, a Szerelemmel a 70-

eseket, az Egymásra nézvével segítettél felfedezni belsô szabadságunkat” --- 
mondta személyes hangú beszédében Káel Csaba filmrendezô, Makk Károly 
egykori tanítványa.

“Élni szeretett és tudott is” --- hangsúlyozta Pálfi György filmrendezô, 
kiemelve: Makk Károly olyan személyiség volt, aki a legnagyobb természe-
tességgel tudott létezni a legabszurdabb helyzetekben is. Jól tudott bánni az 
emberekkel, figyelmes és empatikus volt, egy igazi filmkészítôhöz méltóan 
felismerte a mûfajokat és betartotta szabályait.

A búcsúztatáson Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvész játszott. 

Az Európai Bíróság döntése nem 
kötelezi Magyarországot

Ellentétben azzal, amit a baloldali német igazságügyi miniszter állít, az Eu-
rópai Bíróság döntése nem kötelezi Magyarországot semmire --- közölte Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar miniszter Heiko Maas szavaira reagált ezzel, aki úgy fogalmazott, 
ha Magyarország a migrációs válságban továbbra is ragaszkodik a konfrontá-
cióhoz, akkor szükség esetén meg kell vonni Magyarországtól uniós pénzeket.

Szijjártó válaszában egyételmûvé tette, a bíróság döntését tudomásul veszik, 
de továbbra is elutasítják az illegális bevándorlást, és nemet mondanak a 
kötelezô betelepítési kvótára.

A Magyarországnak szerzôdések szerint járó uniós forrásokat összekötni az 
illegális bevándorlással sumák dolog” ---- tette hozzá, hozzátéve, különös tekin-
tettel igaz ez arra, hogy a Magyarországra érkezô forrásokból jelentôs mérték-
ben nyugati, például német cégek profitálnak.

És ne hallgassuk el azt a tényt sem, hogy képmutatás Magyarországot szá-
mon kérni, amikor az uniós tagállamok a kvóta szerinti vállalásaik mindössze 25 
százalékát teljesítették --- mondta a miniszter.

Megjegyezte továbbá, “megtisztelô, hogy a német választási kampányban 
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Október 2-án Petra névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Berengár, 

Örs, Petrina, Tamás, Thomasz, Tomaj 

névnapja van.

Október 3-án Helga névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gertrúd, 

Heliodor, Hiador, Ignác, Ilián, Jozefa, 

Jozefin, Jozefina, Mária, Teréz, Tere-

za, Teréza, Terézia, Teri, Terka, Tesz-

sza névnapja van.

Október 4-én Ferenc névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtonka, 

Ámon, Aranka, Arany, Arina, Aurélia, 

Auróra, Bodor, Damarisz, Edvin, Ed-

vina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, 

Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Haj-

nalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zóra, 

Zorinka, Zorka névnapja van.

Október 5-én Aurél névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apollinár, 

Attila, Etele, Flamina, Flanna, Flávia, 

Fulvia, Galina, Pálma, Palmira, Pereg-

rina, Placid, Szendile, Tulipán, Tullia 

névnapja van.

Október 6-án Brúnó, Renáta név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Berény, 

Csaba, Csobád, Peregrina, Renátó, Re-

nátusz, René, Reneé névnapja van.

Október 7-én Amália névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Bakács, Baksa, Bakta, Bekény, Bekes, 

Békés, Garfield, Gerold, Girót, Mária, 

Márk, Márkus, Rodion, Szergiusz, 

Vendelina, Zserald névnapja van.

Október 8-án Koppány névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Áldáska, 

Benedetta, Benedikta, Beneditta, Be-

nita, Bettina, Birgit, Brigitta, Deme, 

Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, Já-

nos, Laurencia, Loréna, Lorin, Lorina, 

Magor, Pelágia, Pelágiusz, Semjén, 

Simeon, Szergiusz névnapja van.

Október 9-én Dénes névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábrahám, 

Ábrám, Ábrán, Ábris, Andor, Dienes, 

Dionízia, Elemér, Gerjén, Günter, Ib-

rahim, Ibrány, Rusztem, Sára, Sári, 

Sarah, Sharon, Szelli, Szibill, Szibilla, 

Velmira névnapja van.

Október 10-én Gedeon névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bende-

gúz, Dániel, Daniló, Dános, Ferenc, 

Gede, Gedô, Gida, Glenn, Hajna, La-

jos, Leó, Leon, Lionel, Samu, Sámuel 

névnapja van.

Október 11-én Brigitta névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Andor, 

Birgit, Brúnó, Celina, Cettina, Csák, 

Galina, Germán, Hont, Lajos, Mária, 

Pintyôke, Placida, Platina, Sándor, 

Szelina, Szendike, Tasziló, Tódor, Ze-

lina, Zina, Zinaida, Zinajda névnapja 

van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. szept. 14-én

1 AUD = 206.18 Ft

Legendás mûvészek búcsúztatták 
Makk Károlyt 

Családja, barátai, színészek és rengeteg rajongó ment el Makk Károly 
Kossuth-díjas filmrendezô temetésére a Fiumei úti sírkertben. Makk Károly, a 
magyar mozgókép mestere, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 
elnöke 92. éves volt.

Tarr Béla, Káel Csaba, Konrád György és Pálfi György méltatta Makk 
Károlyt a szertartáson. „Soha nem ítélkeztél, mindig megértésre buzdítottál 
mindenkit” --- emlékezett Tarr Béla filmrendezô, akinek gyászbeszédét Hau-
mann Péter színész olvasta fel. Hozzátette: a magyar filmtörténet és a magyar 
filmrendezôk nagy csapata szegényes lenne Makk Károly nélkül, aki felnevelte 
a magyar film új meg új nemzedékét, mindig bátorított mindenkit, hogy merje 
használni a fantáziáját. Igazi mester voltál, filmjeidben, gondolkodásodban és 
az élet élvezetében” --- fogalmazott Tarr. Az egyetlen dolog, amit az élet nem old 
meg, hogy nélküled kell folytatnunk és nincs már közöttünk varázslatos sze-
mélyiséged, kifinomult ízlésed, az emberi kapcsolatok mélységeit kutató empá-
tiád és káprázatos intelligenciád, aminek erejével oly sokszor segítettél ne-
künk.

GORDON JUDY
2017. szeptember 8-án, 95 éves korában, 

szeretteitôl körülvéve elhunyt.
Szeptember 18-án vettünk tôle végsô búcsút.

Gyászolják: leányai Ágnes és Éva,
vejei: Walter és Laci,

unokái: Phillip és Andrew, dédunokái: Elijah és Isaac,
valamint kiterjedt rokonsága és baráti köre 

itt Ausztráliában, Magyarországon, 
Amerikában és Németországban.

Emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és szerették, hogy 

a szeretett Édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, rokon és barát

Gyászjelentés



Magyarországgal foglalkoznak, ugyanakkor felhívjuk a német igazságügyi 
miniszter figyelmét, hogy Magyarország a magyar emberek adóforintjaiból 
védi a schengeni határt, s vele együtt Németországot is. Érdekes, hogy a szoli-
daritásnak ez a fajtája nem kelti fel egy német miniszter figyelmét” ---- zárta 
gondolatait Szijjártó Péter..

Szilágyi Péter: A kvótarendszer az 1947-es lakosságcsere szellemiségét 
idézi

Az 1947-es lakosságcsere szellemiségét idézi és szülôföldünk teljes megvál-
toztatásának veszélyét hordozza magában, ha rendeleti úton bevándorlók 
néptömegeit akarják Közép-Európa területére telepíteni --- mondta az MTI-nek 
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes állam-
titkára a felvidéki Deákin, ahol szombaton részt vett a településrôl kitelepítettek 
és deportáltak emléknapján, a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából.

Szilágyi Péter --- felidézve a magyar lakosságnak a második világháború 
utáni Csehszlovákiából történt erôszakos kitelepítését --- az identitás megôrzé-
sének fontosságát hangoztatta, majd párhuzamot vont az akkori hatalom tettei-
nek szellemisége és aközött, ahogyan ma Európa vezetôi rendeleti úton akarnak 
bevándorló néptömegeket telepíteni Közép-Európa területére mind a letelepí-
tésre kijelöltek, mind pedig a célországként meghatározott országok akarata 
ellenére.„Ez nyilvánvalóan szülôföldünk teljes megváltoztatásának veszélyét 
hordja magában, háttérbe szorítva nyelvünket, kultúránkat és hitéletünket” --- 
hangsúlyozta a helyettes államtitkár.A helyi református templomban ünnepi 
istentisztelettel kezdôdött rendezvényen --- amely a mûvelôdési ház teljesen 
megtelt nagytermében folytatódott ünnepi beszédekkel és kulturális fellépé-
sekkel ---- Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke is 
köszöntötte a megjelenteket.A felvidéki magyar párt vezetôje a kitelepítésekrôl 
szólva az emlékezés fontosságára mutatott rá. Elmondta: a mai felvidéki 
magyar közösségnek nincs olyan tagja, akinek valamelyik hozzátartozója ne 
lenne érintett a kitelepítésekben, ezért is fontos, hogy a történtek ne merüljenek 
feledésbe.„Nem szabad feledni, nem szabad feledni (...) és egy pillanatig sem 
szabad elhinni, hogy azok akiket akkor elvittek, bûnösök lettek volna” --- szö-
gezte le.A felvidéki Deáki településrôl 1947 januárjában 119 családot, 417 
személyt deportáltak kényszermunkára Csehországba, ôk csak 1949-ben tér-
hettek vissza. Késôbb, 1947 nyarán és ôszén az úgynevezett lakosságcsere 
keretében a településrôl 171 családot, 672 ---- fôként az úgynevezett reszlo-
vakizációt, vagyis identitásukról való lemondást elutasító, többnyire módosabb 
--- személyt telepítettek ki Magyarországra, többségükben Bonyhádra, Hô-
gyészre és Kisdorogra.

Lezsák Sándor: Tudomásul kell 
venni, hogy ha nem lakjuk be az 

országot, belakják mások
Nem mi fogjuk megôrizni a magyarság értékeit, hanem azok ôriznek 

meg minket --- mondta Lezsák Sándor, az Országgyûlés fideszes alelnöke, a 
Hungarikum Bizottság tagja Budapesten a Magyar Értékek Napja rendezvé-
nyen.

Az elnök a rendezvényt záró beszédében hangsúlyozta, kötelességünk, hogy 
helyzetet teremtsünk az értékeknek, és az azt képviselô embereknek, közössé-
geknek. Ezt szolgálja a Magyar Értékek Napja is, amelyen “sok-sok kis csoda” 
vonult fel, amelyek a magyar nemzet életre valóságát is megmutatta.Lezsák 
Sándor szerint a helyi kisebb és nagyobb településeknek is vonzerôt kell kép-
viselnie, hogy megmaradjanak, megerôsödjenek. Hozzátette: tudomásul kell 
venni, hogy ha nem lakjuk be az országot, akkor majd belakják mások. Az a 
parlament, az önkormányzatok, és a helyi szervezetek kötelessége, hogy 
biztosítsák a helyben maradás minden feltételét.

A minden második évben megtartott Magyar Értékek Napját harmadik 
alakalommal szervezték meg Budapesten. A Szent István Bazilika elôtti téren 
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HÍREK
az ország 19 megyéjébôl érkeztek helyi termékeket, szokásokat bemutató dele-
gációk, a színpadon zenés, táncos rendezvények voltak egész nap. A programot 
koncert zárja a Bazilikában.

Rekordszámú magyar utazott 
idén Horvátországba

Szeptember elsô hetében megdôlt a 2016-os rekord, alig nyolc hónap alatt 
több magyar turista járt Horvátországban és több vendégéjszakát töltött ott, 
mint tavaly egész évben --- közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti 
képviseletének vezetôje.

A tavalyi adatokat felidézve Marin Skenderovic elmondta: 2016-ban mint-
egy 513 ezer magyar turista csaknem 2,753 millió vendégéjszakát töltött az ad-
riai államban. A Horvátországban naprakész turisztikai adatokat biztosító 
eVisitor rendszer alapján szeptember 4-én már mindkét szám átlépte a múlt évi 
össze-sítések adatait.

Idén, péntekig már 521 ezernél is több magyar kereste fel az országot, és a 
turisták több mint 2,793 millió éjszakát töltöttek ott. Ez létszámban 11,9 száza-
lékos, vendégéjszakában 10 százalékos növekedés a múlt év hasonló idôszakával 
összevetve.

A horvát turisztikai szakember úgy látja: az évbôl még hátralévô csaknem 
négy hónap alatt a magyar vendégéjszakák száma elérheti a 3 milliót is. Az évek 
óta tartó, évente kétszámjegyû növekedést látva pedig jövôre akár a 600 ezret 
is megközelítheti a magyar turisták száma Horvátországban.

Marin Skenderovic elmondta azt is: a magyarok körében továbbra is a 
Kvarner régió a legkedveltebb célpont ---- ezt az utazók csaknem harmada 
választotta. Az Isztriai-félsziget a következô a rangsorban, majd Split és Zadar 
térsége következik, az ötödik helyen pedig Sibenik régiója áll. Az Isztrián és 
Split környékén egyszámjegyû a növekedés a magyar vendégek számában és a 
vendégéjszakákban, másutt 10 százalék feletti, egyedül Dubrovnikban csökkent 
némileg a magyarok száma és az ottani tartózkodásuk ideje.

Jelentôs, csaknem 10 százalékos bôvülést mutatnak mindezek mellett a ma-
gyar hajós turisták adatai is. Szeptember elsô hetéig az Adria horvátországi 
szakaszán 10,4 ezer magyar vendéget regisztráltak vitorlásokon vagy motoros 
hajókon, vízi jármûveken összesen 59,3 ezer éjszakát töltöttek a Horvátországba 
érkezô magyar turisták.
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ORBÁN VIKTOR 
HELYRETETTE A 

SZOCIÁLDEMOKRATA 
VEZÉRT

Orbán Viktor interjújában reagált 
arra, hogy a bevándorlás kérdését 
elôfeltételül támasszák uniós pén-
zek szétosztásánál.

Erkölcstelen lenne egy ilyen döntés, 

hiszen például a magyarok a nyugatiak 

itteni gyáraiban kevesebb pénzt kap-

nak, mint az adott cég anyaországában 

dolgozók. Ezért a szolidaritás kérdését, 

ha német lennék, leégne a bôr a ké-

pemrôl, ha elô merném hozni --– fogal-

mazott, majd hozzáfûzte:

Martin Schulz szociáldemokrata kan-

cellárjelöltnek hogy nem esik le a sza-

kálla a képérôl, amikor arról mer be-

szélni német létére, hogy 

Magyarországtól fog pénzt elvenni.

Emlékeznek még az uniós költségve-

tésért felelôs biztos elszólására? Günt-

her Oettinger éppen azért ellenezte a 

kelet-európai tagállamok megbünte-

tését, mivel azoknak a pénzeknek a 

nagy része, amelyeket az unió ad, 

visszaáramlik Németországba.

Ennek fényében érdemes értékelni 

azt, amikor Schulz, Juncker, vagy Ren-

zi és a többiek Magyarország meg-

büntetésének lehetôségét latolgatják.

(Magyar Idôk)

FODOR GÁBOR 
KIKOTYOGTA A 

LIBERÁLISOK FÉLTVE 
ÔRZÖTT TITKÁT

Ez a baj Orbán Viktorral.

A német liberális Zeit egy izzadtság-

szagú cikkben próbálta meg lerántani 

a leplet Orbán Viktorról.

A miniszterelnök személyének vizs-

gálatához a lap, szigorúan a politikai 

korrektség jegyében, olyan egykori 

Fideszeseket kérdetett meg, mint Fo-

dor Gábor, Ungár Klára, Vágvölgyi 

András, Hegedûs István, akik egytôl 

egyig ma Orbán Viktor politikai ellen-

felei.

A cikk természetesen azt is firtatja, a 

Soros-plakátokkal összefüggésben, 

hogy a magyar miniszterelnök antisze-

mita-e.

A lap idézi Fodor Gábort, aki kiko-

tyogta milyenek is valójában a liberális 

értelmiségiek:

„Ha valakit Orbán gyûlöl, azok nem a 

zsidók, hanem a liberális értelmiségiek, 

akik mindig megvetéssel tekintettek 

rá, a vidéki gyerekre”.

Helyben vagyunk.

Milyen érdekes, Fekete-Gyôrék bal-

lib csipet csapatának is a vidékiekkel 

volt baja.

Ez tehát a szép, nagy, kerek és mód-

felett toleráns liberalizmus.

(Magyar Idôk)

WERBERREL 
ERÔSÍTENEK.

Egyeztetéseket kezd az LMP Ron 

Werber kampánytanácsadóval. Ungár 

Péter, az ellenzéki párt országos el-

nökségi tagja kijelentette ugyanakkor:

„ az, hogy ez a nemzetközileg elismert 

szakember, aki az ellenzéket 2002-ben 

gyôzelemhez vezette, kapcsolódna az 

LMP-hez, azt mutatja, hogy mi va-

gyunk Orbán Viktor legerôsebb kihí-

vói.” A hírhedt izraeli kampányszak-

ember korábban az MSZP-vel 

dolgozott együtt.

(Magyar Idôk)

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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SzerzŒ ismeretlen Olvasóink részé-

re, tŒle idézni – azon kívül, hogy 
figyelemre méltó jelenséget vet fel – 
apja, Jeszenszky Géza megnyilatko-
zása miatt érdekes. 

 Az Antall-kormány külügyminiszte-
re, Antall József veje, történész,  Or-
bán kormány idején nagykövet Ame-
rikában, Norvégiában, megvallottan 
atlantista. Ez utóbbival nem is volt 
baj a kezdet idején. A lanyhuló kádári 
egypárturalom utolsó éveiben min-
denki sóvárogva nézett a nyugati or-
szágokra, a szabad életre, ottani 
jólétre. Az öreg Kádár csak ingatta 
üresedŒ bolsi fejét a sok amerikai 
jöttén, fiatalok amerikai egyetemekre 
járásán. Amerika képe akkor egészen 
más volt, mint vált azóta folyamato-
san. Talán a Fidesz ellenirányú szem-
léletváltásával lehetne kísérni a folya-
matot, ami végbement az amerikai 
politikai viselkedésben. 

Még az Európai Unióhoz csatlakozás 
idején, a valamiféle kibontakozás 
éveiben is elfogadható felfogás volt 
számunkra, hogy még vannak hívei 
az amerikai törekvéseknek, bár az 
értelmetlen háborúskodás egyre ár-
nyalta a képet.

2017-ben azonban atlantista meg-
vallásnak egyértelmû nemzetellenes 
felhangja van, ami most a jövŒ évi 
választások kezdŒdŒ kampányidejé-
ben általában együtt jár az Orbán-
kormány eltakarításának szándéká-
val. Jeszenszky Géza az elsŒ nemzeti 
kormány volt minisztere, a jelenlegi 
nemzeti kormány képviselét nemrég 
ellátó volt nagykövet ilyen szándékkal 
nyilatkozott meg. Lehetnek személyes 
sérelmei lemondása körülményei 
nyomán, de a mai helyzetben a kor-
mánnyal politikailag szembehelyez-
kedni csak a nemzetellenes oldalra 
átállással lehet.  

 
A nemzeti kormány ellen...
Ebben a fejezetben egy érdekes 

interjúról szóló idézeteket közlünk:
2017. augusztus 24. – Egymásnak 

esett az Orbánt bíráló Jeszenszky 
Géza és kormánypárti fia. Egy már-
már családterápiába torkolló kettŒs 
interjú jelent meg a Heti Válaszban 
Jeszenszky Géza, az Antall-kormány 
volt külügyminisztere, valamint a 
leginkább DJ-ként (Disc Jockey, disz-
kó szövegszerkesztŒ) ismert, de köz-
életi témákban is megszólaló fia, 
Jeszenszky Zsolt fŒszereplésével. Jó 
ötlet volt nyilvánosan összeereszteni 
a két Jeszenszkyt: a volt külügymi-
niszter mára Orbán Viktor (és kormá-
nyának) egyik legerŒsebb kritikusa, 
fia viszont rajong a jelenlegi kor-
mányért, de legalábbis ki nem áll-
hatja az ellenzéket.

Jeszenszky Géza az interjúban is 
keményen bírálja Orbánékat („elíté-
lem a közéletet elöntŒ hazugságára-
datot, a közpénzen folytatott agymo-
sást”), szerinte a fideszes vezetŒk 
elfelejtették, hogy a politikában sem 
szabad hazudni. Az egykori külügy-
miniszter szerint a cél nem szentesít-
heti az eszközt. Azt mondta, hogy az 
agymosás sikeres, mértéke pedig a 
kommunista korszakra emlékeztet. 

Ezzel a fia nem ért egyet, szerinte a 
baloldal ezt megérdemli, a médiavi-
szonyok pedig most lettek kiegyensú-
lyozottak, bár azt elismeri, hogy apja 
felvetése között van pár jogos is. 

ErŒs kritika az egykori minisztertŒl: 
„Az ország lassan megy valamit 

elŒre, de közben az a Szlovákia, amit 
az emberek itthon sokáig lesajnáltak, 
minden mutatóban lehagyott minket. 
Lengyelország elhúz mellettünk. Az 
észtek szintén, és már Románia is 
közeledik hozzánk. Én volnék a leg-
boldogabb, ha védhetném az országot. 
Védtem is. Oslóban, nagykövetként. 
Amíg tehettem.”

Zsolt ebben nem ért egyet az apjá-
val, szerinte vannak mutatók, ame-
lyekben jobbak vagyunk, másokban 
rosszabbak. 

Géza viszont azt mondja, nem kí-
vánhatja, hogy Orbán ismét nyerjen, 
miután nincs esély arra, hogy a 
kormányfŒ megálljt parancsoljon  
embereinek és a neki hasznot hozó, 
„elképesztŒ mértékû korrupciónak.”

Zsolt úgy lája, hogy a jóhiszemûség 
és a végtelen tisztesség apja erényei 
közé tartozik, ám az elvszerûség per-
sze szép, de problémás is. „Az Œ 
eszközeik mellett elment a világ. Az 
ellenség megváltozott. Akkor a kom-
munizmus ellen, a Szovjetunió ellen 
kellett harcolni. Ma a kommunizmus 
és a fasizmus számos jegyét viselŒ 
agresszív és doktríner gondolkodás 
ellen, amely álságosan liberálisnak 
nevezi magát”  – fogalmazott a tájé-
kozottságára, mûveltségére büszke, 
fŒiskolát végzett zeneipari szakem-
ber. Azt is mondta, hogy ez a réteg 
politikai haszonszerzés céljából min-
den létezŒ kisebbséget feltüzel a 
többségi fehér társadalom ellen, s 
most épp szobrokat dönt le Ameriká-
ban.

Géza szerint a cél nem szentesti az 
eszközt, úgy gondolja, hogy Orbán 
Viktor szerint viszont igen. Mint 
mondta, elítéli a közéletet elöntŒ 
hazugságáradatot, a közpénzen folyta-
tott agymosást, a pazarlást és a ha-
talomhoz közeliek gyarapodását, a ro-
konok és barátok érdemtelen favori-
zálást, az egyéni érdeknek a nemzeti 
érdek elé helyezését. Nem a politika 
sikeres szerinte, hanem az agymosás, 
amelynek „mértéke a kommunista 
korszakra emlékeztet”. Tudja, hogy 
ez erŒs kifejezés, mégis ezt használja, 
mert így élik meg, akik éltek a kom-
munizmusban, és okuk volt utálni.

 Zsolt szerint apja ebben is téved: „a 
jobboldal nyakába varrni a hazai agy-
mosást; az elmúlt 25 év ismeretében 
ez abszurd”, a felelŒs, megfontolt 
szavazó pedig mítosz, önbecsapás. Az 
embereknek nem kell megmondani, 
hogy éljenek, bízzuk azt rájuk.

Géza szerint tragédia, hogy Antall 
József óta egyetlen alkalmas vezetŒje 
sem volt az országnak. Gyurcsány 
Ferenc mûködésére nincs mentség, 
az Œ borzalmas kormányzásának a 
következménye Orbán Viktor kéthar-
mada is, aminek az óriási felelŒssé-
gével a miniszterelnök nem tudott 
élni. Mivel nincs esély rá, hogy Orbán 
módosítsa politikáját, és megálljt 
parancsoljon a korrupciónak, a volt 
miniszter nem kívánhatja, hogy nyer-
jen. Azt kívánja csak, hogy jövŒre ne 
legyen kétharmada a Fidesznek. 
Valódi jobbközép erŒt szeretne a 
kormányba, amely alkalmas rá, hogy 
korlátozza a Fideszt.

Géza szerint a jövŒt nem látja senki, 
de abban nincs vita, hogy a muszlim 
térhódítással harcolni kell. Csak nem 
hiszi, hogy azt éppen Orbán Viktor 
állítaná meg. „A Nyugat-Európában 
elharapózott ostobaságot sem Orbán, 
hanem a kommunizmus béklyójából 
megszabadult országok együtt tudnák 

ellensúlyozni szerinte. 
Zsolt visszavágott: éppen ez törté-

nik, Közép- és Kelet-Európa összefog.
„Orbán Viktor megmenti Európát... 

Putyin segedelmével?” – reagált erre  
apja, megjegyezve, hogy Putyin or-
szágában az ellenzéki újságírókat 
hátba lövik, a nyersanyagkincset az 
elnök és körének meggazdagodására 
fordítják, és nem az országot emelik 
fel. Sokkal többet nyernénk, ha lojá-
lisak lennénk természetes szövetsége-
seinkhez, a NATO-hoz és az EU-hoz – 
mondta Jeszenszky.

*
Áprilisban, egy interjúban megkér-

dezték Jeszenszkyt, hogy miért fo-
gadták be annak idején a CEU-t Ma-
gyarországra, noha az Antall-kor-
mány sem lelkesedett érte. Jeszen-
szky erre azt válaszolta: tudták 
ugyan, hogy Soros György nem velük 
szimpatizál, sokkal közelebb áll hozzá 
az SZDSZ, de nem féltek az ellenvéle-
ményektŒl, sŒt azt gondolták, hogy a 
parlamentarizmus lényege az ellen-
vélemények megléte, az erŒs kor-
mányhoz pedig az erŒs ellenzék is 
hozzátartozik.

Hogy miért támogatták a CEU-t, 
arra Jeszenszky azt mondta: – bizto-
sak voltunk abban, hogy jót tesz az 
ország nemzetközi reputációjának és 
az egyetemi élet sokszínûségének. 
Nem igaz, hogy a CEU szabálytalanul 
mûködik, és még az sem állja meg a 
helyét, hogy a CEU-n „megveszeke-
dett liberálisok – már ha ezt negatí-
vumnak tartjuk – tanulnak és taníta-
nak. A CEU ellehetetlenítésének oká-
ról Jeszenszky azt mondta: – Orbán 
úgy gondolja, itt képzik az ellenzékét, 
és Putyin is így érezheti, valószínû 
tehát, hogy az orosz elnök nyomása is 
közrejátszik.

„A magyar külpolitika számára nincs 
alternatívája az atlanti politizálásnak. 
Mit hozott a keleti nyitás? Semmit! 
Én sajnálom a legjobban, hogy Or-
bán-kormányok washingtoni és oslói 
nagykövetébŒl az Orbán-kormány 
kritikusa lettem. De nem én változ-
tam, a kormány lett egyre kevésbé 
vállalható” – mondta Jeszenszky a 
következŒ kérdésre, miszerint nem 
tartják-e árulónak a kritikái miatt. 

A volt nagykövet szerint a növekvŒ 
oroszbarátság és a sajtószabadság 
elleni támadások hatására veszélybe 
került a demokrácia. Az ország presz-
tízse kapcsán pedig megjegyezte: a 
CEU-ügy két képet rajzol Magyaror-
szágról, a negatívról beszéltünk 
eddig, ám ott van a tüntetések képe 
is, ami azt mutatja, hogy az ország 
népe a demokráciában és szabadság-
ban szeretne élni.

*
Jeszenszky Géza történész is felszó-

lalt azon a hétfŒi budapesti konferen-
cián, amit az LMP-közeli Reflektor.hu 
szervezett a magyar szuverenitásról 
(http://index.hu/belfold/2017/03/14). A 
magát elkötelezett atlantistának valló 
Jeszenszky elŒadásában keményen 
bírálta a jelenlegi kormány orosz-
barát külpolitikáját: viccnek nevezte, 
hogy Brüsszel lenne az új Moszkva, 
szegénységi bizonyítványnak, hogy 
Vlagyimir Putyin jobb lenne Angela 
Merkelnél, vagy éppen azt, hogy Asz-
tana s Baku élhetŒbb lenne Brüsszel-
nél és Washingtonnál.

A volt külügyminiszter tulajdonkép-
pen az Európai Unióval vont burkol-
tan párhuzamot: Magyarország EU-
tagként is lemond a teljes szuvere-

nitásról, mégis ez a magyar érdek. 
Jeszenszky szerint az EU legtöbb 
elve és elŒírása helyes és elŒrevivŒ, 
ami nem az, azt partnerek és szövet-
ségesek keresésével meg lehet vitatni 
és változtatni. . 

A kvótanépszavazásra utalva Je-
szenszky azt is hozzátette, ha tényleg 
az ország jövŒje a tét, akkor Orbán az 
Európai Tanácsban bármikor vétóz-
hat, „ha tényleg valami nagyon rossz 
készül”. Brüsszellel azonban nem 
csak egy vétó erejéig, alkalmilag kel-
lene szembeszállni, hanem stabil szö-
vetségeket kellene kiépíteni – a viseg-
rádi államokon túl a baltiakkal, Hor-
vátországgal, az északi ötökkel (N5) 
és másokkal összefogva. A Brüsszel-
ellenességrŒl pedig a következŒt 
mondta: A szervilizmusnak nem a 
hepciáskodás az ellentéte.

*
Jeszenszky Géza történészi mûvelt-

sége, az elsŒ nemzeti kormányban 
vállalt tisztsége nem engedhetné  
meg, hogy átvegye, megszólaltatja 
az ellenzék által szajkózott silány 
szólamokat, mint:  „Orbánék azért 
kreálnak ellenségeket, hogy eltereljék 
a figyelmet a magyarok alacsony 
életszínvonaláról” vagy amit egy in-
terjúban kormányzati propagandafo-
gásnak nevezett, hogy a bevándorlás 
nem létezŒ veszélyével ijesztgetik a 
végtelenül alulinformált magyarokat.

Az emigráció ellen...
SZDSZ-közeli felfogását nagyon ko-

rán megtapasztaltuk, amikor Sydney-
ben 1990 decemberében tett ígéretét, 
ami szerint a magyar kormány elfo-
gadja a nemzeti emigráció nemzet-
politikai szolgálatait, hazatérve azon-
nal megszegte. – A minisztériumban 
nincs rá embere, aki ráérne kapcso-

latot tartani az emigrációval. Ezzel 
végleges érvénnyel állandósult, hogy 
a külügyminisztérium nem hasznosít-
ja az emigráció kiépült kapcsolatrend-
szerét.

Csak a Magyarok Világszövetségét 
tekintette az Antall-kormány kapcso-
lati médiumnak, ugyanakkor a kádár-
kori világszövetségi vezetŒnek Kom-
lós Attilának adott megbízatást új 
szervezeti felépítésre. A korábbi, 
kizárólag a nyugati országok ma-
gyarjaival foglalkozó szervezet helyé-
be egy összmagyarságot képviselŒ, 
de magyarországi székhelyen mûkö-
dŒ társaságot jegyeztek be, amiben a 
nyugatiak már csak egyharmad kép-
viseletet kaptak, azt is csak elvileg, 
idŒnkénti válaszmányi Œsszejöveten, 
néhány személlyel. 

Helytelen volt az egyesületi alapra 
helyezés is. A nagy szervezeti függet-
lenségnek (a közgyûlés a legfŒbb 
szerv, arról is határozhat, hogy elveti 
az eredeti célt, új feladatban jelölheti 
meg a szervezet rendeltetését) az lett 
a következménye, hogy a nyugati 
magyarság a világszövetségben 2000 
óta már névleg sem szerepel. És sen-
kit sem lehet okolni miatta, mert sok 
rafinériával ugyan, de az egyesületi 
törvény szerint mindez szabályosan 
fejlett azzá, ami.  

A végeredmény: a nemzeti emigrá-
ció fontos szolgálatait soha nem vet-
ték igénybe a magyar kormányok, és 
kimaradtak a nyugatiak a saját össze-
fogásukra rendelt „világszövetség-
bŒl”.  

Leegyszerûsítve három ember ne-
vezhetŒ meg ennek a történelmi mu-
lasztásnak és a Magyarok Világszö-
vetsége privatizációjának tetteseként: 
Jeszenszky Géza, Komlós Attila és 
Patrubány Miklós. 

Hova térít el az atlantizmus?
A kvótaperben született döntés 

megnyitotta az utat a felsŒ határ nél-
küli betelepítés elŒtt, amit az ellenzék 
készségesen el is fogadna a kormány-
pártok szerint. A Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelŒs helyettes 
államtitkára arra figyelmeztetett, 
hogy Európa vezetŒi rendeleti úton 
akarnak tömegeket betelepíteni mind 
a kijelölt néptömegek, mind pedig a 
célként meghatározott országok aka-
rata ellenére, ami a világháború utáni 
lakosságcserékre emlékeztet. 

Készek a migránsok betelepítésére 
az ellenzéki pártok, amelyek legutóbb 
a kvótaper Magyarországra nézve 
hátrányos eredményéhez fûzött meg-
nyilatkozásaikkal tették világossá, 
hogy nem lehet rájuk számítani az 
ország védelmében – fejtette ki a 
Fidesz és a KDNP álláspontját Hollik 
István. A kereszténydemokrata or-
szággyûlési képviselŒ szombaton azt 
mondta: a szocialisták, a liberálisok 
és a Gyurcsány-párt képviselŒi az 
elmúlt két évben a magyar és az 
uniós parlamentben is nyíltan a kvóta 
mellett foglaltak állást, 2015 novem-
berében, a kvótáról szóló döntés meg-
támadását, késŒbb pedig a migránsok 
betelepítését célzó alkotmánymódosí-
tást sem támogatták, sŒt az ezt meg-
elŒzŒ népszavazást is ellenezték. 
Mindehhez a baloldal a Jobbikban is 
szövetségest talált. 

Hollik István hangsúlyozta: ijesztŒ 
az ellenzék álláspontja annak fényé-
ben, hogy az Európai Bizottság beje-

lentette: állandó betelepítési progra-
mot akarnak indítani, felsŒ létszám-
korlát nélkül. Jelezte, hogy az errŒl 
szóló bizottsági javaslat még ebben 
az évben elkészülhet.

A felsŒ határ nélküli migránskvó-
táról beszélt a hét végén a miniszter-
elnök belbiztonsági fŒtanácsadója is, 
kiemelve, hogy az Európai Bíróság 
kvótaperben hozott döntése kinyitotta 
a kaput az intézkedés elŒtt. Bakondi 
György az M1 aktuális csatornának 
nyilatkozva elmondta, hogy a magyar 
kormány nem támogatja ezt a rend-
szert, amely szerinte kísértetiesen ha-
sonlít Soros György tervére. Kiemel-
te, a közép-európai térség történelmi 
múltja eltér a nyugat-európai államo-
kétól, az itt élŒk érzékenyebbek a 
nemzeti szuverenitásra, vagyis arra, 
hogy saját dolgaikat saját maguk 
rendezhessék el. Hozzátette: nem 
igazak azok a kritikák, amelyek sze-
rint hazánk egyáltalán nem hajlandó 
a befogadásra, hiszen évente 400-500 
valódi menedékkérŒt enged az or-
szágba.

Az 1947-es lakosságcsere szellemi-
ségét idézi, és szülŒföldünk teljes 
megváltoztatásának veszélyét hordoz-
za magában, ha rendeleti úton beván-
dorlók néptömegeit akarják Közép-
Európa területére telepíteni – mondta 
az MTI-nek Szilágyi Péter,  helyettes 
államtitkár a felvidéki Deákin, ahol a 
kitelepítés 70. évfordulója alkalmá-
ból a helységbŒl kitelepítettek és 
deportáltak emléknapján.

Tárt karokkal  várják a migránsokat
Az ellenzéki pártoknak nem számít hazánk biztonsága 
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Az elmúlt 
hét

HÁBOROG, 
MINT BANGÓNÉ

Nehéz területet felügyel a szocialista 

pártban Bangóné Borbély Ildikó; a 

jóváhagyott MSZP-stratégia értelmé-

ben a tüzes asszonykának családpoli-

tikai oldalról kell fogást találnia az 

Orbán-kormányon.
Ildikó láthatóan nem ijed meg a fela-

dattól, évek óta egyvégtében tüsténke-

dik. „Háborog, mint Bangóné.” A mi-

nap például azt követelte a kabinettôl, 

hogy „ne verje át” a magyar családo-

kat: ha egyszer már bejelentette, fizes-

se is ki az ígért dupla családi pótlékot.

Képviselô asszony szerint Rétvári 

 Bence államtitkárnak az errôl szóló 

bejelentése szimpla átverés volt, 

ugyanis a családok szeptemberben 

egy vasat sem kapnak. Rétvári Bencé-

nek haladéktalanul le kell mondania!

Ildikó asszony felhördülését gyengíti, 

hogy az államtitkár már a nyár köze-

pén bejelentette: a kormány döntésé-

nek értelmében a szeptemberben ese-

dékes pótlékot idén egy héttel koráb-

ban, már augusztusban folyósítják, 

hogy a családok idôben meg tudják 

venni az iskolakezdéshez szükséges 

cuccokat.

Vagyis augusztusban kétszer jön a 

pénz, legközelebb viszont csak október 

elején. Sajnos Bangóné lelkem nem 

figyelt eléggé, esetleg szimplán (vagy 

duplán) kiment a fejébôl az államtitká-

ri közlemény. A lényeg, hogy –-- nem 

elôször –- árnyékra vetôdött.

Magára valamit adó politikai tömörü-

lés ilyenkor szelíden félrevonná az 

érintettet: Nézze, Ildikó, maga végtele-

nül belevaló asszonyka, de most, izé, 

talán inkább a nyugdíjasdalárda újjá-

szervezésénél kamatoztatnánk a szak-

értelmét…

A szocialista pártvezetés azonban 

megengedôbb: hadd fusson még Ban-

góné! És Bangóné fut. Sôt, téziseket 

alkot! Nemrég pél dául kijelentette: az 

igazi édesanyák eredendôen baloldali-

ak. Majd magyarázattal is szolgált: 

azért balosak az anyukák, mert „védik 

a gyengéket, óvják az elesetteket és 

együttéreznek a szenvedôkkel”.

Aztán vannak, akik az efféle marhasá-

goktól szenvednek.

KECSKÉSRE 
A KAMPÁNYT

A választó nagyfokú feledékenységé-

re épít a Magyar Szocialista Párt mi-

napi szózata (is).

Ilyeneket olvashatunk: erôsen szé-

gyellje magát az Orbán-kormány, ami-

ért nem áll ki a kárpátaljai magyarság 

mellett, és elhanyagolja az ukrán veze-

téssel történô rendszeres egyeztetést. 

Szörnyû, hogy miközben a kabinet a 

magyar diplomácia sikertörténeteirôl 

beszél, a határon túli honfitársaink 

helyzete egyre romlik. Az MSZP 

el várja a kormánytól, hogy érdemben 

foglalkozzon a határon túli magyar kö-

zösségek boldogulásával, és haladékta-

lanul kezdeményezzen közös kor-

mányülést valamennyi szomszédunk-

kal stb.

Ábrándos tekintetû Mesterházy Atti-

la jegyzi az MSZP.hu-n olvasható 

mennydörgést. Nyilván azért szignál-

ták rá a feladatot, merthogy neki, a 

leharcolt pártelnöknek már tök min-

degy. Ô már úgyis lejáratta magát, 

amikor az elôzô országgyûlési válasz-

tás elôtt Kolozsvárra sunnyogott „bo-

csánatot kérni” az ottani magyarságtól 

a 2004. december 5-i népszavazáson 

történtekért. A huszonhárommillió ro-

mánnal riogató, sajnálatos kampá-

ahogy 
Pilhál György 

látta

nyért. „Egy rosszul feltett kérdésre 

rossz választ adtunk” --– hebegte, ma-

kogta akkor a kétségbeejtô ember. 

Nem szakadt rá az égbolt…

Most ugyanô ultimátummal áll elô --– 

mi mással, nemzetpolitikai vádakkal 

illeti a kormányt. Vastag bôr kell az 

ilyesmihez –-- de ez arrafelé nem 

probléma. Van. A négy éve kínjában 

már kecskével is kampányoló, fölé-

nyes ember most minden feszélyezett-

ség nélkül újra szószékre lép és igét 

hirdet. Merthogy megbízták vele. Rá-

bízták. Kecskésre a kampányt.

Olajozottan nyomja a lózungokat: 

„Érdemben kell foglalkozni a szom-

szédjainkat érintô kapcsolatokkal (…), 

a kisebbségi magyar nemzeti közössé-

gek érdeke (…) a szülôföldön való 

megmaradás és boldogulás (…), a ma-

gyar identitás megôrzése (…) elvár-

juk, hogy a kormány azonnal és hala-

déktalanul! (…) stb. És nem dôl össze 

alatta a szószék.

KACSA, TÁLALVA
Az olvasóhülyítés ékes példája a Nép-

szava egyik szerdai cikkének címe: 

„Két jogi csatát nyertek a ligetvédôk.” 

Lead (felvezetô szöveg): „Jogszerût-

lenül jártak el a hatóságok a zöldakti-

vistákkal szemben a Városligetben. A 

bíróságok egy év elteltével jogerôsen 

a környezetvédôknek adtak igazat.”

A világért se vegyük be a cumit! A 

felkonferálásban sugallt „ligetvédô-

gyôzelem” nem azt jelenti, hogy a 

hosszú ideje tartó, áldatlan háborús-

kodás a randalírozó, szôrös, borzas 

emberek gyôzelmét hozta a Városliget-

ben. Szó nincs errôl! Az „ügyesen” 

tálalt hír csupán arról szól, hogy 

hamarosan új eljárás indul két, hosszú 

ideje folyamatban lévô „ligetügyben”. 

Az egyikben azért, mert a civilek 

fellebbezését fogadó szerv idôközben 

megszûnt (pontosabban kormányhi-

vatallá lett), így aztán -– összeférhetet-

lenség miatt –-- másnak kell majd 

meghoznia az ítéletet. Ez az egyik 

„ligetvédô-gyôzelem”. A másik „siker” 

meg arról szól, hogy a Kúria új eljárás 

lefolytatására utasította az elsôfokú 

bíróságot (amely mellesleg elmarasz-

talta a rendôröket froclizó zöldeket, 

akárcsak a másodfokú). Vagyis „gyô-

zelem” –- ítélet –- itt sincs. Sôt az sem 

kizárt, hogy még súlyosabb lesz a bün-

tetés…

Ligetvédônek lenni nem könnyû. Li-

getvédô-védônek talán még ennél is 

nehezebb. Most ez –- lásd fentebb! --– 

baloldali sajtófeladat lett. Ami azzal 

jár, hogy idônként elképesztô ökörsé-

geket kell „megmagyarázni” a nagykö-

zönségnek. Néhány hónapja például 

azt, mennyire hazafias cselekedet, ha 

egy liberális légtornász tiltakozása je-

léül fölmászik a lebontásra ítélt közle-

kedési múzeum tetejére –-- ahonnan 

késôbb tûzoltók viszik a pszichiátriára. 

(A leggyakoribb még mindig az, hogy 

a harcosok fájdalmas arccal láncra 

verik magukat –-- ez remekül fotózha-

tó, meg a sikolyok is klasszul átjönnek 

az éteren.) Ügyesebb újságoknál hô-

sök születnek.

LAJOS, A HUSZÁRLÓ
Bokros Lajost sem hagyta hidegen a 

kormányváltásért rohamra induló „de-
mokraták” kürtszava. Mint a jó hu-
szárló, ô is fölnyerített:

„Nem tudom, mikor hangzott föl dör-
gô taps Kötcsén. De ha volt egyetlen 
józanul gondolkodó elme a találkozón, 
akkor láthatta, hogy a király nemcsak 
meztelen, hanem az esze is elment -– 
írta minap a Modern Magyarországért 
honlapján. –-- »Merjünk nagyok lenni« 
–-- mondta valaha. Merjünk hülyék 
lenni –-- mára ez maradt. Meg fogtok 

bukni áprilisban, mert lesz demokrati-
kus ellenzéki szövetség. (…) Van miért 
félni.”

A Lajos-blogok közül eddig a „Hogyan 
kezelhetô az európai menekültek hul-
láma?” címû volt a kedvencem.

Darabkát ideemelek: „Ha kormány 
lennék, megkezdeném a hazánkban 
letelepedni kívánó menekültek szét-
osztását az üresen álló ingatlanokban 
(…), megkezdeném az iskoláskorú 
gyermekek oktatását magyar nyelven 
és elhagyott hazájuk hivatalos nyelvén 
egyaránt.” Erre írta azt egy kommen-
telô, hogy ha röhögni akar egy jót, 
mindig beugrik Bokros oldalára. Jobb, 
mint a Sas Jóska…

A politikának mindig megvoltak a 
maga kétségbeejtô alakjai. Itthon sem 
panaszkodhatunk. Jó a felhozatal.

Hogy hôsünk miért szállt be a válasz-
tási küzdelmekbe annak idején? „A 
haza iránti kötelességemet teljesítem. 
Amikor a magyar politikai osztály 
jelentôs része saját akaratából züllesz-
ti szét a nemzetet, apasztja el éltetô 
forrásait, a fölemelkedés energiáit, 
akkor az írástudó értelmiségnek (ez ô 
lenne – a szerk.) itt a helye.”

Lajosunk egyébként nem humorista-
ként kezdte. Ígéretes csomagkészí-
tôként tûnt fel a Horn-korszakban, ám 
az Alkotmánybíróság tûzszerészei el-
lehetetlenítették. Késôbb jött az MDF, 
ahol Dávid Ibolya elnök asszony uniós 
politikust csinált belôle, majd minisz-
terelnök-jelöltté tette a 2010-es válasz-
tásokra –-- nyerni nem nyert, ellenben 
megszûnt a pártja.

Most vicceket mesél. Ebben tényleg 
jó.

EZ LENNE A SELYEMZSINÓR ORBÁNNAK?
Elszólta magát, vagy már Martin Schulz is csak egy lépésre van a magyar 

megoldás elfogadásától? Idézzük:
„…a külsô határok lezárása helyett egy közös, uniós bevándorlási jogi rend-

szert kell kialakítani, kanadai, amerikai és ausztrál mintára, amely lehetôséget 
ad a legális bevándorlásra, aki pedig illegálisan lépi át az EU határát, azt vissza 
kell utasítani.”

Magyarország 2015 óta azt álláspontot képvisel, hogy az illegális bevándorlókat 
visszautasítja, határain kívül tartja. Kerítéssel, mert másképp nem lehet. Per-
sze, ha Görögország, vagy az EU visszatartaná…

Mindenesetre Ujhelyi István úrnak, az MSZP alelnökének, EP-képviselônek a 
Merkel-Schulz vitáról –-- a fenti mondat ellenére is –-- selyemzsinór, Orbán és 
Fidesz távozásának ködös álma (reménye?) derengett fel egy sebtében összeka-
lapált közleményben.

A köd eloszlatása végett tegyük ide még Horst Seehofer, bajor miniszterelnök 
véleményét is, hátha az egyértelmûbb: „…a döntéshozók Brüsszelben nem is 
tudják, milyen nagy segítséget adott a magyar határkerítés felépítése a balkáni 
útvonal lezárásához.”, vagy „…Magyarország, Ausztria és Macedónia nagyban 
hozzájárult a balkáni migrációs útvonal lezárásához, ami a Németországra 
nehezedô migrációs nyomást is csökkentette.”

Tehát, amíg illegális bevándorlók érkeznek, addig a kerítés kell. Gyengébbek 
kedvéért: ezzel csökkentjük a Németországra (is) nehezedô migrációs nyomást. 
Az érkezô illegális bevándorlókat pedig visszautasítjuk, mert mindenkinek, 
fentiek szerint még Martin Schulz úrnak is ez az érdeke.

Amit Seehofer tud, azt Schulz már megértette, csak Ujhelyi és társai nem értik 
még…

(Magyar Idôk)

CÍMKÉZHETI-E A „FÉLÔS” FALUT AZ 
INTERNET LIBERÁLIS NÉPE?

Egy osztrák orvosnô felajánlotta, hogy 7-8 menekült üdültetését teszi lehetôvé 
azon a 429 fôs magyar településen, ahol ingatlannal rendelkezik. A közösségi 
médiában most arról folyik a vita, mitôl is riadtak meg a település lakói? Attól a 
7-8 menekülttôl?

Számoljunk! – Gyôr népessége 129 470 fô, arányosan 2112 menekülttôl meg-
riadnának-e? – Budapesten 1,759 millióan laknak. 28 701 menekülttôl megriadna 
Budapest? – Magyarországon 9,818 millióan élnek, 160 200 menekülttôl meg-
riadna-e Magyarország lakossága? …már, ha a Migration Aid – természetesen 
brutális médiaszélben tetszelegve – találna több olyan osztrák orvosnôt, akik 
szívesen üdültetnének frissen vásárolt magyarországi ingatlanjaikban ennyi 
menekültet.

Hangsúlyozzuk ki, vélhetôen menekült családokról van szó, akiknek valóban 
elkél a segítség! Menekült családokról, akiken bizony ez a titkolózás és fe-
nyegetettség sulykolás, a félinformációk és csúsztatások publikálása bizony 
nem segít. Ahogy nem segít rajtuk a tobzódó ballib média által felhergelten, a 
közösségi médiában a magyar társadalomra, az ösztönösen védekezô tele-
pülés(ek) lakóira aggatott mindenféle dehonesztáló jelzô sem.

A menekülteknek nem segít, a magyar lakosságnak nem segít, és talán joggal 
merül fel a kérdés, hogy a Migration Aid-nek segít-e?

(Magyar Idôk)

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu



A Le Figaro számolt be elsôként a 
francia napilapok közül, késôbb a bel-
ga televíziók is foglalkoztak a meg-
döbbentô esettel: a Lidl szabályosan 
kiretusálta, eltüntette boltjaiban az 
Eridanous termékekrôl a keresztet. A 
képen Santorini szigetének híres orto-
dox temploma látható, a valóságban 
természetesen egy kereszttel. De nem 
a Lidlnél. Ott kereszt nélkül. Azóta 
kiderült, a termék egész Európában, 
így Magyarországon is így kapható.

Egy belga fiatalember vette észre 
Franciaországban, hogy az Eridanous 
termékein a Lidl üzleteiben a musza-
káról, a joghurtról, az olíváról vagy a 
fetasajtról kiretusálták a keresztet. 
Görög hangulatot akar árasztani a bo-
rító, egybefolyó kék tenger és ég a 
háttérben, a híres ortodox templom --- 
de kereszt nélkül.

A belga RTL-hez fordult a fiatalember 
segítségül, akik megkérdezték a Lidl 
németországi központját: miért tün-
tették el a keresztet? Azt válaszolták, 
hogy el akarják kerülni a vallási szim-
bólumokat és semmilyen más vallású 
embert nem akarnak megsérteni. És 
hogy ôk tisztelik a másságot, a külön-
bözôséget. Késôbb egyébként írtak 
egy közleményt, ami szerint a jövôben 
felülvizsgálják a csomagolásokat.

Mivel Franciaországban a keresztény 
szimbólumok gyûlölôi szinte kizárólag 
muszlimok, ezért nem kell nagy fan-
tázia megállapítani, hogy ez a gesztus 
(?) nyilvánvalóan a muszlimoknak 
szólt.

Fôleg azért furcsa ez az ötlet, mert 
éppen a Lidl forgalmazott év elején 
egy „Spécial Ramadam” nevû édessé-
get, és a borítón az Évry-Courcou-
ronnes-i mecset látható, természetesen 
vallási jelképpel, a muszlim félholddal. 
Úgy látszik, az nem sértette a nem 
muszlimokat.

A sztálini kommunista diktatúrában 
volt gyakorlat a valóság ilyen megmá-
sítása, akkor fényképekrôl a bukott 
vagy kivégzett egykori harcostársakat 
retusálták ki. 

Magyarországon egyébként az újpes-
ti polgármester, Wintermantel Zsolt is 
felháborodását fejezte ki a Lidl retusá-
lási akcióján, a Facebook-oldalán ol-
vastuk ezzel kapcsolatos gondolatait. 
A saját blogjában azt is leírta, hogy 
elment a legközelebbi Lidl-be, ahol le-
fotózta ugyanezt a terméket --- Ma-
gyarországon is így, kereszt nélkül 
forgalmazzák.

* * *
Visszaállítják a kereszteket?
A napokban akadtunk ki azon (és úgy 

látszik még sokan mások), hogy egy 
német tulajdonú élelmiszer-multi a 
görögnek beállított termékei csoma-
golásán felhasznált, a Santorinin talál-
ható híres Athanaszisz templomot áb-
rázoló képekrôl leretusálta a 
kereszteket. Már akkor is az a kérdés 
merült fel bennünk, hogy: Warum?

A válasz akkor az volt, hogy (és most 
idézet következik napjaink Európájá-
ból): senkinek a meggyôzôdését sem 
akartuk megsérteni a csomagolással.

Egy, a világörökség részét képezô 
templom „tetejét”, vagy ha úgy jobban 
tetszik: épületegyüttest sikerült meg-
csonkítani. Keresztényteleníteni. Eu-
rópában.

Hálistennek, azért mûködik még az 
önvédelmi reflex, mert mindezek után 
olyan internetes (ellen)véleménycu-
nami robbant ki a közösségi médiában, 
hogy a nagy német multi (a kicsi, a 
pici) bocsánatot kért. Imígyen: „Elné-
zést kérünk mindazoktól, akiket az 
Eridanous termékcsalád dizájnja 
megsértett. Hibát követtünk el, amit 
igyekszünk mihamarabb kijavítani, és 
kiemelt prioritással kezelni.” (- mond-
juk, ez is ügyes fából vaskarika ké-
szítés.)

Kérdés: visszateszik-e a kereszteket?
Várjuk a valóságot mutató csomago-

lást (a beltartalomról már nem is be-
szélve)!

(Magyar Idôk)
* * *

Komoly felháborodást váltott ki egy 
ukrajnai megyeszékhely polgármes-
terének Facebook-bejegyzése, amely-
ben a városvezetô „betegeknek és nem 
ukránoknak” minôsítette azokat, akik-
nek nincs legalább három gyerme-
kük.
Vladiszlav Atrosenko, aki 2015 óta 

az északkelet-ukrajnai Csernyihiv vá-
rosának polgármestere, az ország 
„siralmas” demográfiai helyzetérôl írt, 
és annak megoldására tett “javas-
latokat”.
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Kijevi tyúkmell
Álláspont. Elhamarkodtuk, nem úgy 

gondoltuk, mindenképpen találunk 
megoldást –-- szabadkoznak egymásra 
licitálva a román potentátok tanügy-
minisztertôl a kormányfôig

Bizonygatják, csak ártatlan félreértés 
történt a magyar tannyelvû marosvá-
sárhelyi katolikus iskola ügyében, a 
nagyobbik kormánypárt elnöke pedig 
a kabinetet és a szaktárcát dorgálta 
meg –-- fiúk, ne legyünk már olyanok, 
mint azok a barbár ukránok, akik el-
nyomják a kisebbségeiket!

Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt az ör-
vendetes önkritikát nem valamiféle 
belsô morális parancs szülte. Olyan a 
diplomáciában nemigen létezik --– 
amikor létezik, és komolyan vesszük, 
mindig rá is fizetünk --–, a hatvan év 
alatt hat szövetségesét eláruló Romá-
nia diplomatái kö ré ben pedig ritkább, 
mint a fehér holló. Más lehet a magya-
rázat. Az elmúlt hét év magyar külpo-
litikája korántsem makulátlan diadal-
menet: bakik, kínos pillanatok éppúgy 
akadnak benne, mint ügyes húzások, 
sôt bravúrok. De egy érdeme elvitat-
hatatlan: szakított az évtizedek óta 
pusztító, szervilis felfogással, misze-
rint, ha a századik pofont sem adjuk 
vissza, akkor talán legközelebb kiseb-
bet kapunk a kisantanttól; a határon-
túliakat az utcagyerekeknél is utálato-

sabb mostohagyerekekként kezelô 
baloldali politikusok román, szlovák, 
szerb, ukrán társaikkal közösen értet-
lenkedtek, hogy vajon mégis minek 
ugrál itt ez a két-három millió magyar, 
tessék szépen beolvadni vagy „haza-
menni”. Mindez 2010 és különösen 
2014 óta megváltozott, felemeltük a 
hangunkat, amit sokáig meglepetten 
fogadtak a szomszédok. Visszaszól-
tunk, perlekedtünk, kiálltunk az iga-
zunkért, hogy lássa mindenki, szópár-
bajképesek vagyunk, akár a legna-
gyobbakkal is, szokjanak csak hozzá. 
Aztán hét év hangkeresgélés után a 
tenyerét is felemelte Budapest, és el-
csattantak az elsô pofonok. A távozó-
félben lévô holland nagykövet hátra-
köpése után módfelett meglepôdött 
Hága, amikor Szijjártó Péter vissza-
kézbôl lekevert egyet, és közölte, hogy 
ez után a beszólás után megszakítjuk a 
nagyköveti szintû diplomáciai kapcso-
latokat Hollandiával addig, amíg bo-
csánatot nem kérnek. 

Majd sor került román barátainkra 
is, miután azok, a jól bevált trianoni 
módszert alkalmazva, elôbb behíze-
legték magukat a Római Katolikus 
Teológiai Lí ceum épületébe bérlôként, 
majd megpróbálták kiebrudalni a 
tulajdonost. Szomszédunknál amúgy 
is éppen bôsz terjeszkedésben van az 
ortodox egyház, s valóban a vallásül-
dözés határát súrolja, ahogy neki-

mentek a katolikus magyar líceumnak. 
Budapest viszont most lesöpörte az 
asztalról a románok mismásolását, s 
közölte: ha tényleg bezárják az iskolát, 
Bukarest ne is álmodjon a most pá-
lyázott OECD-tagságról. S láss csodát, 
kinyíltak a kiskapuk, a román politi-
kum pedig ugrott, hogy teljesítse Bu-
dapest feltételeit.

Idôközben azonban Kijev oroszelle-
nes buzgalmában jókorát rúgott a ma-
gyarokba is. Azaz –-- ahogy Szijjártó 
fogalmazott --–, hátba szúrta azt a Ma-
gyarországot, amelyik fô szószólója 
volt Ukrajna európai integrációjának, 
az ukránok vízummentességének, és 
két kézzel szórta a támogatást Kár-
pátaljára. Ukrajna szegény ország; hat 
magyarországnyi területén négy ma-
gyarországnyi lakossága alig termel 
annyit, mint hazánk gazdasága, ráa-
dásul kivérzett a háborúban. Ôk szo-
rulnak ránk, nem mi rájuk. Talán Ki-
jevvel szemben is érdemes lenne al-
kalmazni a bevált receptet, és oda-
csapni végre. A büszke román 
sasnak is könnyen hajlik a dereka, 
ha kell, az izmozó kijevi kiskakasról 
is kiderül, hogy csenevész tyúk-
mellet rejt a kék-sárga tollazat.

Veczán Zoltán
(Magyar Hírlap)
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Bejegyzésében rámutatott arra az 
egyébként valós problémára, hogy 
Ukrajnában ---- akárcsak az európai 
országok többségében ---- kritikus a 
demográfiai helyzet a társadalom elö-
regedése és az élve születések ala-
csony száma miatt. Ezen felül rontja a 
helyzetet, hogy jelentôs számú fiatal 
vándorol ki az országból, külföldön 
jobb megélhetést remélve.

Példaként hozta saját települését, 
amelynek lakossága hivatalosan 290 
ezer fô, de szerinte a valóságban jóval 
kevesebb, igaz, pontos adatai nincse-
nek a nagyváros lakosságának valós 
lélekszámáról.

Pozitív példaként hozta fel viszont a 
szomszédos Fehéroroszországot, ahol 
szavai szerint a demográfiai értékek 
pozitívak. Nemrég látogatást tett a fe-
héroroszországi Gomel városában a 
település hivatalos ünnepnapján, ahol 
elmondása szerint annyi fiatalt és 
gyermeket látott a köztéri rendezvé-
nyeken, mint egy “egyetemvárosban”.

Az ukrajnai demográfiai helyzet ja-
vítása érdekében javasolta a polgár-
mester, hogy az egyházak képviselôit 
vonják be jobban a tinédzserek erköl-
csi nevelésébe.

Szavai szerint ha egy fiatal pár “ösz-
szeáll”, és tudják, hogy nem lesz lega-
lább három gyerekük, akkor azok 
vagy „betegek, vagy más okból másmi-
lyenek, vagy egyszerûen nem ukrán 
hazafiak”.

A polgármester eszmefuttatása ko-
moly vihart kavart Ukrajnában a kö-
zösségi portálokon. A reagálások írói 
közül többen rámutattak arra, hogy 
magának a polgármesternek is “csak” 
két gyereke van.

Mások arra kérdeztek rá, hogy az uk-
rán állam, azon belül Csernyihiv váro-
sa milyen szociális támogatásokat 
nyújt a fiatal családoknak.

* * *
Generációs küldetésnek tekintik a 

Marsnál, hogy a jelenleginél fenntart-
hatóbb módon folytassák a termékek 
elôállítását. A több édességmárkájáról 
is ismert vállalat 1 milliárd dollárt 
fordít a beszállítói hálózatban dolgozók 
életminôségének javítására, jobban fi-
gyel a nôi egyenjogúságra, és a mun-
kavállalói jogokra, ami hosszú távon 
üzletileg megéri.

Nincs hiány ambícióban a Mars gyár-
tójánál. A vállalat fônöke, Grant F. 
Reid, nem csak azt jelentette be, hogy 

cégük 1 milliárd dolláros fenntartha-
tósági programot indít. hanem azt is 
jelezte, hogy javítani szeretnék azok-
nak a dolgozóknak az életminôségét és 
körülményeit, akik a beszállítói lánc-
ban dolgoznak. De jobban odafigyelné-
nek a nôk egyenjogúságára és az em-
beri jogok érvényesülésére is. A 
csokis cég már egy céldátumot is be-
jelentett terveihez.
Négy generációra elôre terveznek
A Mars vezetôi úgy látják, alapvetô 

kérdés számukra az, hogy négy gene-
rációs mûködés után még legalább 
ugyanennyi ideig, kiszámíthatóan 
folytathassák mûködésüket. Ehhez az 
kell, hogy termék-elôállításuk fenn-
tartható legyen. A bejelentés szerint 
ezért tenni is hajlandók, például

2050-re 67 százalékkal mérsékelnék a 
gyártás során kibocsátott káros anya-
gok mértékét.

A környezet és a klíma megóvása 
mellett a vállalatnál úgy gondolják, 
újra kell szervezni a világgazdaságban 
meglévô, korábbi jó együttmûködé-
seiket, ami elsôsorban azt jelenti, hogy 
a beszállítói láncra figyelnének oda.

Azt ígérik, hogy a beszállítókkal való 
együttmûködés javítása révén az ott 
dolgozók életminôsége is jelentôsen 

javulhat.
Üzlet is, nem csak fenntarthatóság
A Mars a legújabb azon nagyválla-

latok sorában, melyek bejelentik 
szemléletváltásukat, és azt, hogy tevé-
kenységüket a fenntarthatóság a kör-
nyezet megóvásának jegyében kíván-
ják folytatni. Ugyanakkor ez nem csak 
az ökológiai és a társadalmi egyenlô-
séget érintô szempontok miatt fontos a 
vállalatnak, hanem üzleti eredménye-
iknek is fontos összetevôjévé válhat.

A beszállítói lánc tagjaival újjászer-
vezett együttmûködés és új partnersé-
gek kialakítása a vállalat üzleti hite-
lességét is növeli. Ezek közé az iparági 
együttmûködések is beletartoznak. A 
Mars vezetôje szerint, ez az elkötele-
zôdés üzletileg is megtérül számukra.

Azért tesszük ezt, mert helyes dolog 
meglépni, de azért is, mert jó üzleti 
lehetôséget jelent” –-- mondta a cég 
vezetôje.

A Mars tavalyi éves bevétele 35 
milliárd dollár volt.

A cég az Egyesült Királyságban és az 
USA-ban mûködô telephelyei már 
most megújuló energiával üzemelnek.

A tervek szerint további 11 országban 
ahol jelen vannak, hamarosan min-
denütt a szélenergia hasznosítására 
állnak át. Más országokban pedig az 
alapanyagot elôállító farmgazdálkodást 
támogatják.

* * *
A breitbart.com cikket közölt a né-

met Bildben megjelent Orbán Vik-
tor–interjú kapcsán, melybôl ôk azt 
emelték ki a magyar miniszterelnöktôl, 
hogy az Európai Unió és Törökország 
közötti migrációs megállapodás egy 
illúzió. Majd összefoglalták a magyar 
miniszterelnök fontosabb gondolatait, 
eddig nem is lenne annyira meglepô a 
dolog, de honlapjukon nagyon érdekes 
kommentekre akadtunk. Ezek közül 
szemezgettünk:

„Úgy tûnik (Orbán Viktor) azon 
kevés nyugati vezetô kegyike, aki 
nem idióta… vagy áruló.”

„Ez az ember vezethetné az EU-t, el-
lentétben az elmebeteg diktátor Mer-
kellel. Egyedüli a politikusok közül az 
egész EU-ban, aki értelmesen beszél.”

„És igazából mi az, ami Európa többi 
részének nincsen? Vezetôje. Magyar-
országnak van. Európa többi része lel-
kiismeretlen, sík hülye karrier politi-
kusok vezetése alatt szenved.

„Kérem, Orbán Úr tartson ki! Eu-
rópaiak milliói állnak Ön mögött. 
Köszönet a bátorságáért. Remélem, 
egyre több olyan igazi vezetô lesz 
Európában, mint Ön.”

„Igaza van, mint mindig.”
„Nem értem miért kell lejáratni Or-

bánt, Ô a legerôsebb hang Európában 
Merkellel szemben, legmélyebb tiszte-
letem neki.”

„Végre egy vezetô, aki törôdik a népe 
és országa jólétével.”

„Komoly a csábítás, hogy Magyaror-
szágra menjek. Azt hallottam, nagy-
szerûek az ételek.”

„(…) Idôvel Magyarország és az 
egész V4/volt keleti blokk szembesülni 
fog egy új, másfajta bevándorlással. 
Ez nyugat felôl érkezik: ôslakos, fehér 
európaiak menekülnek majd az iszla-
mizáció,és a marxista totalitarianizmus 
elôl. Legtöbbjük fiatal, jólképzett, jó 
anyagi háttérel rendelkezô európai 
ember lesz, termékeny korban, akik 
fellendíthetik a gazdaságot (egyszerre 
munkaerôként és fogyasztóként), és 
lökést adhatnak a népesség növekedé-
sének. Legtöbbjük Németországból 
érkezhet, amelyet hosszú idôre visz-
szatekintô kulturális, és történelmi 
kapcsolatok fûznek a régióhoz. Nem 
hangzik rosszul, ha engem kérdeztek.”

* * *
Beperelte a jogtulajdonos azt az ame-

rikai céget, amelyik lemásolta és for-
galmazta a Rubik-kockát.

A Rubik-kockát gyártó londoni Ru-
bik’s Brand Ltd indított pert az ame-
rikai Duncan Toys anyavállalata ellen, 
valamint a játékot forgalmazó New 
Jersey-i Toys “R” Us ellen is.

A londoni vállalat követeli a „Quick 
Cube” értékesítésének leállítását.

A Duncan termékei 3x3x3-as kockát 
alkotnak, a Rubik-kocka sajátosságait 
és külsejét utánozzák, leszámítva a la-
pok színeit és azt, hogy a kis kockák 
sarkai le vannak kerekítve.

A Rubik’s Band védjegysértés mel-
lett tisztességtelen versenyzéssel is 
vádolja a Duncant. A londoni vállalat 
úgy gondolja, hogy azok a fogyasztók, 
akik a Rubik’s Brand játékaira számí-
tanak, csalódnak majd, amikor hasz-
nálni kezdik a Duncan új utánzatait. Ez 
pedig visszafordíthatatlan károkat 
okozhat.

A Rubik’s Brand az utánzatok meg-
semmisítése mellett a feltételezett il-
legális profit megtérítését és az 
elszenvedett károk háromszorosának 
kifizetését követeli.
Rubik Ernô találmánya, a bûvös 

kocka, 1976. október 28-án kapott sza-
badalmi engedélyt, majd nem sokkal 
késôbb világméretû játékôrületet in-
dított el. A találmány az 1980-as évek-
ben több országban az év játéka lett.

* * *

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet
szeretettel meghivja Önt és kedves családját

az„ARANYKALÁSZ”
csoport elôadására, amelyben

„Csendül a nóta, perdül a lány”
címen magyar nóták, táncok és hastánc lesz mûsoron.

A zenérôl PASKA BÉLA gondoskodik.

Rendezô: MARCELLA

2017. szeptember 24-én, 
vasárnap déli 12 órától.

(Magyar Központ, 760 Boronia Rd. Wantirna)
Belépô: $30.- 
(mely a fôételt, süteményt és a 
mûsor árát is tartalmazza)
Asztalfoglalás:
Balázs Delinke
Mobil: 0432 162-907
Email: delinkeb@gmail.com

Kormányos Ildikó festômûvész 
kiállítása vásárral egybekötve.

Szeptember 4-tôl
magyar népzenei tanfolyam indult 

A KCSP program keretében, minden melbourne-i magyar 
közösséghez tartozó és benne munkálkodó személy részére, 

a lehetôség adott, hogy zenei kultúránkat tanulja 
vagy tovább fejlesztve ápolja.

* Hangszerelés hegedû, brácsa, bôgô.
 * Egyéni és csoportos zeneórák hetente
* Összehúzások havonta lesznek tartva.

Ha van valakinek nem használt vagy felesleges hangszere 
lehet gyermek hegedû feles méret, brácsa, bôgô, tangóhar-

monika szívesen átvesszük. 
Kérem a jelentkezôk hívjanak (Szabó Endre)

a 0418 378-620 telefonszámon



Kelemen program koordínátorával is. 
A Mikes program egyik nagy érde-

me fiatal kutatók és szakemberek 
bevonása a hagyatékok felkutatásába 
és feldolgozásába, lehetŒséget bizto-
sítva számukra a terepmunkára, a 
kapcsolatépítésre, és a könyvtári-
levéltári munkafolyamatok csínjá-

nak-bínjának elsajátítására, ugyan-
akkor fiatalos lendületet és korszerû 
szemléletet hoznak a szervezetek 
életébe.

A konferenciák és kiállítások mellet 
a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
külön tanulmánykötetben mutatta be 
az eredményeket. A HazatérŒ 
emlékeink: tanulmányok a Julianus 
és Mikes Kelemen Programról címû 
kötet a Mikes Program mellett a 
Julianus Programmal is foglalkozott. 

A Nemzeti Levéltár online folyóira-
tában az Archívnet a 2017. év 3. 

tematikus számában foglalkozott a 
Mikes Kelemen Programmal hazaér-
kezett dokumentumokkal.

A Mikes Program következŒ szaka-
szának felhívása már olvasható a 
Nemzeti Regiszter honlapján. A kuta-
tók a kiválasztási és felkészítési pro-
cedúra után a diaszpóra közösségiben 
folytatják munkájukat.

Rényi Mátyás Attila

A Mikes Program elmúlt egy éve
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Az emigráció szellemi értékeinek 

felkutatásában jelentŒs lehetŒségeket 
adó Mikes Kelemen Program az 
elmúlt egy évben jelentŒset lépett 
elŒre kitûzött céljainak elérése érde-
kében.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 
irányításával zajló program legutóbbi 
két szakaszában közel 200 köbméter 
adomány gyûlt össze. A gyûjtés há- 
rom kontinens magyar közösségeire 
terjedt ki, Ausztrália, Észak-Amerika 
és Dél-Amerika számos pontján léte-
sültek gyûjtŒállomások. Az adomá-
nyokat a Kárpát-medence magyar 
iskolahálózatának támogatására gyûj-
tik. A több tízezer könyv mellet szá-
mos esetben olyan fontos történelmi 
forrás dokumentumok kerültek nagy 
közgyûjteményeink gondozásába, 
aminek segítségével új információkat 
szerezhetünk történelmünkrŒl. A 
Magyarországra érkezŒ adományo-
kat a Nemzeti Könyvtár és a Nemzeti 
Levéltár dolgozza fel. A Magyaror-
szágra érkezett könyvek hosszas fel-
dolgozási folyamaton esnek keresz-
tül, mely során kiderül, hogy a könyv 
szerepel-e már a több mint tíz milliós 
Nemzeti Könyvtár állományában. A 
beazonosítási folyamaton átesett 
könyvekbŒl hétrŒl-hétre 800 címet 
tartalmazó lista készül, az elkészült 
listából a Nemzeti Könyvtár online 
felületén rendelhetnek. A másfél éve 
indított online megrendelŒ oldaláról 
már 144 intézmény kért adományt, 
ebbŒl 20 határon túli iskola és egye-
tem. Ennek köszönhetŒen több mint 
30 000 könyv került adományként rá- 
szoruló könyvtárakba.

A könyvek megfelelŒ elosztásának 
biztosítása mellett kiemelten fontos 
feladata a programnak, hogy bemu-
tassa, hozzáférhetŒvé és kutathatóvá 
tegye a Magyarországra érkezett 
különleges dokumentumokat. A prog-
ram eredményeinek bemutatásával 
több eseményen is foglalkoztak. 2016 
novemberében a Nemzeti Levéltár 
szervezésében BŒvülŒ történelem – 
Emigrációs iratok gyûjtése címmel 
rendezett konferenciát a Nemzeti Le- 
véltár. 

Program-bemutató
Egy rövid részlet a konferencia be- 

számolójából: 
A Bécsi kapu melletti Országos 

Levéltár épületében közel százfŒs 
érdeklŒdŒ jelenlétében a rendezvényt 
Dr. Rácz György, a levéltár fŒigaz-
gató-helyettese nyitotta meg. Beszé-
dében az Ithaka és Mikes Program 
közötti párhuzamot emelete ki, 
ugyanis mindkét elnevezéshez egy-
egy rejtély fûzŒdik, a programok 
pedig rejtetett kincseket igyekszenek 
felkutatni a diaszpóra magyarságá-
nak körében.

Dr. Arany Krisztina fŒlevéltáros, 
a Hungarika munkacsoport vezetŒje, 
a Levéltár Mikes Kelemen Program-
ba való csatlakozásáról, valamint a 
Széchenyi Könyvtárral való együtt-
mûködésérŒl beszélt.

Kovács Eleonóra fŒlevéltáros, ko- 
rábbi Ithaka küldött, a diaszpórában 
eltöltött tapasztalatiról számolt be. 
Részeleteket mutatott Jeszenszky 
Imréné Gaál Mária naplójából, me- 
sélt a naplóírás körülményeirŒl, a 
szerzŒ személyérŒl, személyiségének, 
stílusának változásairól. Megosztotta 
a közönséggel, miként került a levél-
tár kapcsolatba a napló örökösével, 
Gaál Mária lányával, aki fontosnak 
érezte, hogy közkinccsé tegye ezt a 
dokumentumot.

Horváth Réka kiemelte a Mikes 
Program kezdeti nehézségeit. ElŒ-

adásában többek között kitért arra, 
hogy miként alapozta meg a bizalmat, 
hogyan építette kapcsolatát a közös-
ségekkel, hangsúlyozta a magánsze-
mélyek Mikes Kelmen programmal 
kapcsolatos pozitív attitûdjét.

Rényi Mátyás az Országos Széché-
nyi Könyvtár munkatársa, aki 2014 
és 2016 között több alaklommal vég-
zett Ausztráliában Hungarika feltá-
rást, elŒadása bevezetŒjében ismer-
tette az ausztráliai magyarság rövid 
kutatástörténetét, majd az ausztráliai 
magyar hagyatékok felhasználásának 

csoportosításáról, az adományozók 
motivációiról és elvárásiról beszélt. 
Mindezt a 2016-ban hazaérkezett 
Csapó Endre-, Vimláti-, Török 
Zsuzsa-, Vászolyi Erik- és Barcza 
György-hagyaték bemutatásán ke- 
resztül.

Az elŒadásokat kerekasztal-beszél-
getés követte, ahol az elŒadók – az 
esemény fŒszervezŒjével Marton-
Szabó Dorottya moderálásával – 
közösen próbáltak válaszokat keresni 
a felmerült kérdésekre.

Az esemény zárásaként a vendége-
ket körbevezették az iratajándékozási 
rendezvénysorozathoz készült kiállí-
táson, ahol már a Mikes Kelemen 
Programmal hazaérkezett dokumen-
tumokat is megtekinthetett a közön-
ség.

Kamara-kiállítás
Tavalyi év végén decemberi nyi-

tással, a Nemzeti Könyvtár Érdekes 
dokumentumok, meglepŒ gyarapodá-
sok – címmel rendezett kamarakiállí-
tást, a programmal hazaérkezett 
dokumentumokból. A kiállítás a 
Nemzeti Könyvtár gyarapodásának 
különleges darabjait mutatta be, elsŒ-
sorban a könyvanyagra koncentrálva,  
de a könyvek mellett a  kiállítás fon-

tos részét képezték a ritka 1950-es 
évekbŒl származó folyóiratok,  ame-
lyek Csapó Endre felajánlott archí-
vumából kerültek a közgyûjtemé-
nyekbe. A Levéltár és a Nemzeti 
Könyvtár kiállítása több hónapon 
keresztül fogadta az érdeklŒdŒket, 
kivételes lehetŒséget biztosítva az 
emigráció kiadványainak közvetlen 
megismeréséhez.

Közvetlenül a Nemzeti Könyvtár 
kamarakiállítása elŒtt a Diaszpóra 
Tanács ülésének ideje alatt is megte-
kinthetŒ volt egy a Mikes Kelemen 

Programmal hazaérkezett dokumen-
tumból összeállított válogatás.

Összefoglaló konferencia
2017 májusában a Nemzeti Könyv-

tár rendezett összefoglaló konferen-
ciát eredményeinek bemutatása cél-
jából. A hivatalos beszámoló néhány 
részlete:

Maczelka Árpád, az OSZK mun-
katársa elŒadásában a digitális és 
digitalizált dokumentumokkal kap-
csolatos tapasztalatairól számolt be, 
kitérve számos unikális dokumen-
tumra, amit a Mikes Kelemen Prog-
ram keretében digitalizált és tett 
hozzáférhetŒvé az érdeklŒdŒk szá-
mára. Sárosi Attila, az OSZK perio-
dikagyarapító könyvtárosa évtizedes 
tapasztalatait osztotta meg a diasz-
póra sajtótermékeinek történetével 
és sajátosságaival kapcsolatban. ElŒ-
adása során számos példával is 
illusztrálta az elmondottakat. A be- 
mutatott idŒszaki kiadványokat a 
közönség az elŒadás után kézbevéve 
is megtekinthette.

Zászkalicky Borbála, az Ország-
gyûlési Könyvtár munkatársa a 
Mikes Programmal beérkezett és 
tovább ajánlott dokumentumokból 
részesülŒ közgyûjtemények képvise-

letében szólalt meg. ElŒadásában 
beszámolt az OGYK gyûjtŒkörérŒl és 
bemutatta, hogyan tudja a Könyvtár 
a Mikes Program adományait haszno-
sítani speciális gyûjteményének épí-
tése során. Megszólalását a Program 
munkatársai is nagy érdeklŒdéssel 
várták és figyelték, ugyanis elŒször 
volt alkalmuk a „haszonélvezŒk” ta- 
pasztalataival, esetleges kritikájával 
nyilvános körülmények között szem-
besülni.

A konferencia elŒadásait kerekasz-
tal-beszélgetés követte, ahol Dányi 
Éva, Zászkalicky Borbála, Zichy 
Mihály, Bakó Zsigmond és a konfe-
rencia fŒszervezŒje, Rényi Mátyás 
közösen keresték a konferencia során 
felmerült kérdésekre a válaszokat. 

Téma volt a Mikes program haté-
konysága, fejlesztési lehetŒségei és 
jövŒje. A beszélgetŒ felek között 
egyetértés mutatkozott abban, hogy a 
Programról nyert tapasztalatokat és 
információkat érdemes lenne hosszú 
távon megŒrizni és kutathatóvá tenni.

És egy másik beszámoló
részlete:
A viszonylag kései meghívó ellené-

re népes közönség elŒtt rendezték 
meg 2017. május 4-én az Országos 
Széchényi Könyvtárban a „Mikes 
Kelemen Program tengerentúli hun-
garikumainak közgyûjteményi jelen-
tŒsége" címû konferenciát. A cím 

minden szava lényeges és nagy  
jelentŒségû, és részben utal a téma 
összetettségére, elŒnyeivel és kihívá-
saival együtt, mindezt az elŒadások is 
hûen tükrözték.

A kávé- és ebédszünetben a konfe-
rencia résztvevŒi kötetlen formában 
folytattak eszmecserét egymással és 
a  Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárság részérŒl a Mikes 

A kivetítőn olvasható:
Mikes Kelemen Program Sydney Rényi Mátyás Attila
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a magyar jövôt ?
1994
A nemzeti emigráció 
álláspontja a készülô 
alapszerzôdésekrôl

Az emigráció Trianon gyermeke és 
áldozata, és mint ilyen, nagy figye-
lemmel kísérte a nálánál sokkalta 
mostohább körülmények közé taszí-
tott testvérei sorsát. Hovatovább, 
nem is egy ok miatt, az emigráció 
minden mást megelôzô fô gondja a 
trianoni, illetve a párizsi békében el- 
szakított országrészek magyarjainak 
a sorsa lett.

A kisebbségek iránti segítôkészség 
csak fokozódott azóta, hogy a pártál-
lam idejében fennállott merev állapot 
feloldódása több lehetôséget nyújt a 
közvetlen és közvetett segítségre, de 
fokozódott az aggodalom is, mert 
szomszédainknál nyíltan kimondott 
és gyakorlott terv lett a magyar etni-
kum felszámolása.

A múltban Magyarországról mást 
sem dobtak felénk, mint azt, hogy 
nem akarjuk tudomásul venni a reali-
tásokat, nevezetesen azt, hogy Ma- 
gyarország „szocialista ország és tár-
sadalom”, meg hogy Erdély, Felvi-
dék, Délvidék „véglegesen egy másik 
állam része lett”. Mi erre azt mond-
tuk, hogy nekünk az a realitás, hogy a 
magyar nép szabad akar lenni, és 
hogy az elszakított területek magyar-
sága szabadulni akar a kettôs járom-
ból. Amaz elôbbi „realitás” elfogadta-
tásával minket tétlenségre akartak 
késztetni, a mi felfogásunk realitása 
viszont cselekvésre buzdít.

Az elszakított területek problémái-
val való foglalatosság hasznos pers-
pektívákat nyitott meg. A távolság 
nagyon sok esetben elôsegíti a tisz-
tánlátást. Távolság a történelembe 
visszatekintés is, de távlatot ad az is, 
ha négy évtizeden keresztül szemlél-
jük a mi kis népünk sorsát a világ-
események dimenzióiban. Távolság 
az is, hogy nem vagyunk szenvedô 
alanyai annak az agymosásnak, ami 
szerint az erdélyi magyarok sorsa 
román belügy, szlovák vagy szerb 
belügy, meg hogy mindenki legyen 
hû polgára annak az államnak ami-
ben él stb. Távolság az is, hogy nem 
mosták ki belôlünk a hazaszeretetet, 
a vallást, az áldozatkészséget, az ér- 
deklôdést.

A mindezekbôl összeálló távlati 
szemléletbôl következik az is, hogy 
nem tudjuk elfogadni azt az elvet, 
ami szerint az államhatárok mai 
helyzete szent és sérthetetlen. Elég 
csak végiglapozni Európa történelmi 
térképét, nem található benne olyan 
korszak, amiben valamiféle állandó-
sági tendencia felismerhetô, ez is 
jelzi a párizsi határok tarthatatlansá-
gát.

A távlati szemlélet abban is segít, 
hogy megérezzük a változás törté-
nelmi lehetôségét. Éppen a jelen 
évek mutatják meg világosan, hogy 
az erôszak által létrehozott helyzetet, 
erôszak által csak ideig-óráig lehet 
fenntartani. A szuronyokon nem lehet 
sokáig ücsörögni, a béke és a haladás 
megkövetelik a megnyugtató megol-
dásokat. Aki békét akar, az oldja meg 

a békétlenség görcseit. Ez akkor is 
meghozza a hasznát, ha le kell mon-
dani a hadizsákmányról. Szomszédok 
között a gyûlöletben fogant foglalás 
tartósan kizárja a megegyezést.

Elméletileg két megoldás hozhat 
eredményt. Egyik az, ha a kisebbségi 
magyar így vagy úgy kikerül az 
idegen impérium alól, a másik pedig 
az, ha az idegen impérium elveti a 
homogén nemzetállam elvét és egy-
úttal teljes kultúrális autonómiát ad a 
magyar kisebbségnek, és szabadabb 
gazdasági és kulturális közlekedést 
biztosít részükre az anyaországgal.

A múlt évek, évtizedek eseményei 
alapján a kisebbségi magyar nem 
hisz ez utóbbi lehetôségben. Talán 
erre utal az Erdélyben elhangzott 
kijelentés: „A harmadik évezred kü- 
szöbén, itt Romániában sem ígér 
semmi jót az állandó kérlelés, jogaink 
koldulása... Térden állva, lehajtott 
fôvel nem lehet politizálni”. Mi ezt 
úgy fordítjuk gyakorlati értelemre, 
hogy az erdélyi magyarság dialógusa 
a román állammal, a bármikori ro- 
mán állammal, értelmetlen és re- 
ménytelen.

Az említett kedvezô nemzetközi 
konstelláció annyit végre már nyújt, 
hogy az anyaország nyíltan kiállhat a 
kirekesztettek érdekében. Sok függ 
ennek a kiállásnak a minôségétôl és 
mértékétôl.

Banner Zoltán, Erdélybôl áttele-
pült mûvészettörténész, aki felvázolta 
annak a bizakodásnak a légvárát, a 
„Szellemi Erdély Fejedelemség kon-
strukcióját”, amitôl otthon sokan re- 
mélték az erdélyi magyarság meg-
maradását a román állam keretében, 
eljutott elképzelése állhatatlanságáig. 
Így szól errôl:

„Mint az egyre mélyülô vízbe lép 
mind beljebb a gyanútlan hiszékeny 
erdélyi ember a kisebbségi sorsra 
rendeltetésben, mígnem szájáig ér a 
hullám, s nem mindenki tud úszni, ki 
pedig tud, annak felfôzik a folyót. 
Igazat kell tehát adnom Zolcsák Ist-
vánnak, mert három és fél év elegen-
dô volt ahhoz, hogy ez az effektus 
kellôképpen kilazuljon bennem, s be- 
lássam: a hivatalos magyar külpoli-
tika és az erdélyi magyar politizálás 
együttvéve sem képes megmenteni a 
mesterségesen szórvánnyá lefokozott 
magyarságot. Még akkor sem, ha a 
magyar külpolitikai koncepció azért 
engedte elsôszámú tárgyalási feltétel-
ként leszögezni, hogy a határokat 
sérthetetlennek tartja, mert a biza-
lomerôsítésnek ezen a pontonhídján, 
s a további kis lépések taktikájával 
kíván mind közelebb férkôzni a má- 
sik fél szívéhez és tudatához, s végül 
eljutni a határokat átszellemítô, kor-
szerû nyugati típusú szomszédsági 
állapotok, a fizikai és szellemi közle-
kedés szabadságához. Magyarország-
gal sem fognak soha, semmiféle szer-
zôdést sem tiszteletben tartani meg-
felelô nemzetközi garanciák és kon-
zekvenciák nélkül.”

Ebben a néhány idézett mondatban 
éreznünk kellett egy szemlélet drá-
mai összeomlását, olyan szemlétetét, 
aminek szalmaszál mivolta mentô-
ôvnek tetszett a nagy árvaság árjá-
ban. Pedig csak át kellett volna ülni a 
másik oldalra, és beszíván annak a 
szemléletnek a levegôjét, talán nem 
is lett volna nehéz megérteni, hogy a 
területekkel és magyar lakossággal 
túlzottan megajándékozott országok 
mindenkori kormányai egészen nor-

málisan és természetesen viselked-
nek: csupán kihasználják az adott 
lehetôséget, nevezetesen azt, hogy az 
általánosan uralkodó nemzetállam 
szemlélet alapján állva, igyekeznek 
fölszámolni a háborús hódítás során 
szerzett területeken élô idegen lakos-
ságot. Így ez a törekvés részükre 
nemcsak állambiztonsági kötelesség, 
de gyökeredzik a kor szellemében is, 
igazolást kap az ôsi (román, szlovák 
stb.) föld hitvallásában is. Ez nekik 
hôsi, honszerzô, országgyarapító kor-
szak, történelmi alkalom, aminek fé- 
kezésére, visszafordítására, megcsor-
bítására nem lesznek hajlandók vál-
lalni a „hazaáruló” szerepet sem ro- 
mán–magyar, szlovák–magyar stb. 
megegyezéssel, sem valamiféle kül-
hatalmi garanciák és konzekvenciák 
önkéntes elismerésével. Ôket csak 
egy érdekli: a magyar fél mondjon le 
a határok változhatóságáról a jövôre 
vonatkozóan is. Azért hogy ezt szá-
monkérhessék. Amit ôk ígérnek, az 
úgysem kérhetô számon. Minden ma- 
gyar gyengeség és elvtelen megálla-
podás a magyar hivatalosok részérôl 
felbátorítja ôket a magyar etnikum 
végleges felszámolására.

Ezeket a kérdéseket és eshetôsége-
ket az emigráció közel félévszázadon 
át latolgatta, és a legnagyobb aggoda-
lommal szemlélte a trianoni és a ki- 
sebbségi kérdésre borított tilalom, 
agyonhallgatás és félretájékoztatás 
súlyos következményeit. Ennek a ne- 
gatív kezelésnek tulajdonítható, hogy 
a magyar társadalom nagyobbrészt 
tájékozatlan a kisebbségi kérdések-
ben. Nagyon aggasztó Keleti György 
honvédelmi miniszter Pozsonyban 
tett kijelentése július 23-án, amirôl a 
Magyar Nemzet július 25-i száma így 
jelent: „Keleti György az alelnököt is, 
miniszteri kollégáját is biztosította 
arról, hogy a magyar kormány nem 
foglalkozik Trianonnal, elfogadja a 
jelenlegi határokat, ezért döntött úgy, 
hogy azok sérthetetlenségét garantál-
ja az alapszerzôdésben”. Aggasztó, 
mert az a kormány, amely nem fog-
lalkozik Trianonnal, nem fog foglal-
kozni annak következményeivel sem.

A magyar nép közvetlen életvesze-
delemben van, mégpedig azért, mert 
az országhatárokon túli, immár hat 
államra szétosztott részeinek ellen-
álló ereje a zuhanás állapotába került. 
Ha ehhez hozzáadjuk az anyaországi 
állapotokat, különösen a nemzeti 
érzés és hivatástudat hiányát és a 
gyermekáldást nem vállaló országos 
öngyilkosságot, akkor országon belül 
is meggyorsul a zuhanás. A magyar 
nép, erôinek egyesítése nélkül, ma 
már aligha tud a felemelkedés útjára 
lépni. A kérdés tehát nem az, hogy 
miként tudunk megegyezésre jutni a 
szomszéd államokkal a kisebbségi 
jogok tekintetében, hanem az, hogy 
miként lehet hatálytalanítani a Kár-
pát-medencében élô magyar népet 
szétválasztó határokat.

A két világháború közötti Magyar-
ország közvéleménye egyszerûen fo- 
galmazta meg ezt a kérdést: eleve 
elutasította a trianoni kényszerbékét 
és területi revizióban látta a megol-
dást. Ez a megoldás 1938 és 1941 
között létre is jött a nagyjában és 
többségében magyarlakta területek 
békés visszatérésével. Az akkori 
magyar kormány, ellenszegülve a 
közhangulat jelentôs részével, nem 
igyekezett a reviziós igényeket a tör-
ténelmi jogra helyezni, megmaradt 
kizárólag az etnikai igazság elvén, 

arra számítva, hogy az így létrejött 
határokat a Közép-Európán kívüli 
nagyhatalmak is tiszteletben tartják 
és elismerik. Ez részben akkor meg 
is történt. Az ország közvéleménye is 
megnyugodott ebben, és bizonyos, 
hogy ez az elrendezés jobb feltétele-
ket nyújtott volna hosszú távon a 
szomszéd népekkel való békés meg-
egyezésre is. Az 1943-as határok sem 
voltak tökéletesek, kiigazításra szo-
rultak volna pro és kontra, de leg-
alább egyensúlyba hozta a kisebbsé-
gek arányát a szomszéd országokkal, 
ami gátolta a korábbi és mostani bir-
tokon belüli zsarolások gyakorlását.

Az emigráció felelôs tényezôinek 
álláspontja kifejezhetô abban, hogy 
megvizsgáltunk minden olyan meg-
oldást, ami szóbajött az elhatárolt ma- 
gyarok területi revizió nélküli meg-
mentésére, de ezek egyike sem mutat-
kozott mindezideig kielégítônek. Így 
minden baj egyedüli oka az országha-
tár, ami útjában áll az egyesülésnek is 
és a megbékélésnek is. Ezért a ma- 
gyar nemzeti emigráció foglalkozik a 
területi rendezés kérdésével, és felké-
szülten várja a történelmi alkalmat, 
amikor ebben a magyar nép segítsé-
gére lehet. Részünkre a tétel egysze-
rû: Amikor a magyar nép jelentôs 
részét a pusztulás veszélye fenyegeti, 
nem fogadhatjuk el a határok állandó-
sága elvét. Ellenkezôleg mindent elkö-
vetünk, hogy a világ megtudja, hogy 
ezeknek a határoknak milyen súlyos 
következményei vannak. Az ma a fe- 
lelôs magyar gondolkodó, aki nem 
mulasztja el azt, amit ma még meg 
lehet tenni. Amikor ma Európában 
minden átalakul, senki nem kívánhat-
ja a magyar néptôl, hogy önként elfo-
glaljon olyan elvi álláspontot, ami 
valamikor Közép-Európa és benne 
Magyarország tönkretétele érdekében 
készült.

A felelôs vezetô a magyar megmara-
dásnak és felemelkedésnek tartozik 
felelôsséggel elsôsorban. Lehet takti-
kai lépés, hogy nem követel határreví-
ziót, amikor még éretlen, elôkészítet-
len a helyzet, de mindent el kell kö- 
vessen annak érdekében, hogy elôse-
gítsen érvényesülni olyan szemléletet, 
fôleg a sorsunkat intézô nagyhatalmak 
politikai köreiben, ami bennük a prob-
lémák megoldásának kötelezettségét 
felkelti, és a megoldást a szétszakított 
magyar nemzettest egyesítésében je- 
löli meg, mint tették annak idején a 
szlávokkal kapcsolatban. Az is céltu-
datos nemzeti szempontokat követô 
törekvés volt, amit évtizedes szívós 
munkával vittek sikerre. A háborús 
megoldás az oka, hogy ugyanannyi 
kisebbséget hoztak létre, mint ameny-
nyit megszüntettek, mert a háború 
egyúttal zsákmányszerzô alkalom is. 
A zsákmány túlméretezettsége teszi 
lehetetlenné a megbékélést, mégpedig 
mindkét részrôl. Figyelemmel kísér-
jük, milyen körmönfont zsarolásokkal 
kényszerítik ki a szomszéd államok a 
magyar kormánytól annak ismételt 
kijelentését, hogy Magyarországnak 
nincsenek területi követelései szom-
szédaival szemben. Nekünk különösen 
lehangoló, ha ilyen kijelentés elhang-
zik feltételek nélkül. Mennyivel meg-
felelôbb volna, ha a magyar kormány 
tenné meg a követelést: – Ha nem 
rendezik a magyar kisebbség dolgát 
európai normák szerint, akkor elô-
vesszük a határok kérdését. Elvégre – 
az elsô világháborúban a gyôztesek 
által hangoztatott etnikai elv alapján – 
nem a revizió felvetése a természetel-

lenes, hanem a magyarlakta területek 
idegen megszállás alatt tartása, de 
mindenképpen a kisebbségek bántal-
mazása.

Gyakran hangzik el emigrációs kö- 
rökben a panasz, hogy jobban megfe-
lelne a történelmi adottságoknak, ha a 
magyar kormány egyre-másra azt 
jelentené ki, hogy igenis, fáj nekünk 
magyaroknak az országcsonkítás, és 
csak a háborús erôszak hozta létre azt, 
hogy a magyar nép egyharmada hadi-
fogságban szenved. A békét úgy kép-
zeljük el, hogy megszûnik a hadifo-
goly állapot. Természetesnek tarta-
nánk, ha a magyar kormány kijelente-
né: nyugtalanul szemléli a szomszéd 
államok viselkedését a magyar ki- 
sebbségekkel szemben, s leszögezné, 
hogy ez a viselkedés nem felel meg 
többé a korszellemnek, az európai 
bánásmódnak és a jószomszédi vi- 
szonynak. Egyenes beszéd volna, ha 
pontosan megfogalmazná, felsorolná, 
hogy mik az elvárások, miben nem 
feleltek meg az utódállamok. A nyitott 
kisebbségi politika útjára kellene lép-
ni, ami a kisebbségi magyarok ügyé-
nek épp oly bátor felvállalásában nyi-
latkozna meg, mint amit Németország 
felmutat szinte a háború befejezése 
óta. Ebben az esetben a megszállt 
vidékek magyarjai is jobban járnának, 
mert a védtelenek meghunyászkodása 
helyett a bátor helytállás talajára áll-
hatnának.

Jelenleg, amikor már megfogalmaz-
ták a felvidéki, a kárpátaljai, az erdé-
lyi és a délvidéki magyar szervezetek 
autonómia-követelésüket, a magyar 
kormánynak maradék nélkül mögéjük 
kell állni, hivatkozva a demokratikus 
jog alapjaira. Ne Budapestrôl mond-
ják meg azt, hogy milyen körülmé-
nyek között éljenek az elszakított 
nemzetrészek. Egyedül ôk hivatottak 
erre, a magyar kormány kötelessége 
ezt tudomásul venni és támogatni.

Az alapszerzôdésekbe bevenni a 
határok örökérvényûségét, amiért 
még egy tál lencsét sem adnak, nem 
más, mint Trianon elvtelen elismeré-
se, legalizálása. Persze hogy ez a jelen 
valósága, meg az is, hogy ma a reví-
ziót nem lehet követelni, de nem sza-
bad elvetni egy olyan jövô lehetôsé-
get, amiben a történelemformáló 
hatalmak politikája vagy az európai 
önépítkezés elve nem szorgalmazza 
többé a peremhatalmak Közép-Euró-
pa-ellenes politikáját. Mert ennek a 
politikának lejáróban van az ideje, 
amit szorgalmazni jövôbe tekintô 
magyar érdek. Bornírt mazochizmus 
egy 75 éves majd egy 45 éves háborús 
rendezés nagyhatalmi döntését önként 
önmagunk ellen örökérvényûvé szer-
zôdni azokkal, akik nem szûntek meg 
gyûlölni és pusztítani a magyart és 
mindazt ami magyar. Gondoljunk 
csak bele, miért találták ki a kisan-
tant-fôvárosokban a határok örökérvé-
nyûségét, és miért követelik oly heve-
sen annak alapszerzôdésbe vételét? 
Azért, hogy szóba se jöhessen a ma-
gyarlakta területek visszacsatolása, 
amikor ebben a nagyhatalmi vákum-
ban felerôsítik a magyar kisebbségek 
elpusztítását, és ne legyen még ez a 
kátyalap sem a magyar fél kezében.

Csak az van végleg elveszve, amirôl 
a nemzet önként lemond. De a nemzet 
nevében nincs joga semmiféle négy 
évre választott pártkormánynak lem-
ondani semmi olyanról, aminek az 
elvesztése a nemzet érdekei ellen van.

(Magyar Élet, 1994. augusztus 11.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. szeptember 24-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

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

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

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017.szeptember 24-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE

(SA) 2017.szeptember 24-én vasárnap de.11 
órakor ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2017. szeptember 24-én vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

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

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

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

2017. szeptember  du. 2 órától  Istentisztelet  
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd

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

2017. szeptember 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés

nélkül!

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

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

A zsoltárok központi helyet kaptak az Ószövetségi 
istentiszteleti liturgiában. A középkorban viszont a 
gyülekezet csupán passzív szemlélôje volt az isten-
tiszteletnek, a templomi éneklésbôl kiszorult, az 
ének szerepét férfikórusok, vagy kántorok töltötték 
be --- természetesen latin nyelven. A reformáció 
változást hozott a zene és az egyházi ének terén is: 
újra fellendült a zsoltáréneklés.
Cirkáló kéziratok
A zsoltárfordítás elôször mégsem egyházi ber-

kekbôl indult ki. A francia udvarban I. Ferenc ki-
rály udvari költôje Marót Kelemen (Clément
Marot, szül. Cahors 1496 — Turin 1544 vitathatlanul 
a Renaissance legnagyobb francia költôje, a rím-
faragás mestere) végezte az elsô fordításokat latin 
nyelvbôl. Nemes barátai: Navarrai (Valois) Margit 
királyné és Renáta ferrarai hercegnô, a huge-
nották pártfogói, az igen hányatott sorsú költônek 
menedéket nyújtottak, munkára buzdították ôt.
Költeményei hamar elterjedtek udvari körökben 

elsôsorban mûvészi gyönyörködtetésre, majd ké-
sôbb szélesebb körökben is. Ezután --- az akkori kor 
közízlésének megfelelôen --- egy-egy könnyed dal-
lam hangszerkíséret társult hozzájuk.
A költô feltehetôen hagyta szabadon „cirkálni” kéz-

iratait, minden bizonnyal így  kerültek Kálvin ke-

VÍGASZT NYÚJTÓ ZSOLTÁROK

zébe is a Szentírásból merített és Marotra oly jellemzô --- mesterien rímekbe szedett zsoltásfordítások.
Mondani se kell, hogy a Sorbonne nem jó szemmel nézte Marot Kelemen „eretnekségét”. Az állandó ül-

dözések, börtöntôl való félelem, az inkvizíció baljós árnyéka meghátrálásra kényszerítették. Ezért Genfbe 
menekült.
A két elme találkozott
A gondviselés akarta, hogy Marot zsoltárfordításainak második részét már Jean Calvin (Kálvin János)

figyelô szemei felügyelte, vélhetôen tanácsolta is. Azért ne megrendelésre írt munkát képzeljünk el! Vélet-
lenül sem. Gondosan és lelkiismeretesen elvégzett munka volt ez, miáltal korábbi 30 zsoltárfordítás további 
20 verssel bôvül.
Marot legrégibb zsoltárfordítása mégsem az 1541 végén Párizsban megjelent kötetben találhatóak, vagy a 

még ugyanebben az évben Anvers-ben kiadott és a „Javították teológusok” jelzéssel ellátott Zsoltáros, mint 
ahogy sokáig hitték. 
A valóban princeps, az elsô kiadás az 1539-ben Strasbourg-ban megjelent mû, melynek egyetlen példányát a 

München-i könyvtár ôrzi, itt bukkant rá M. Douen.
A 12 zsoltárt tartalmazó gyûjteményt már maga Kálvin adta ki.
Kálvin János a zsoltárokat, mint Isten dicsôitô énekeket fogadta el, az éneklést Isten kegyelmi ajándékának 

tulajdonította (az orgonkíséretet, az egy-vagy akár a többszólamú éneklést azonban nem tartotta megen-
gedhetônek a templomban). Számára fontos volt, hogy a gyülekezet a saját anyanyelvén hallja és énekelje a 
zsoltárokat, így sokszor maga is adott utasításokat Burgeoisnak a melódiákat illetôen.
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Lopózás a rezervátumbólSose volt igazán sajátunk a békesség 
sem egymással, sem önmagunkkal. A 
békétlenség gyakran fajult gyûlöletté. 
Mindig nagy árat fizettünk érte, de túl-
éltük. Lehet, azért, mert egy közös cél 
mindig létezett: a nemzet fennmaradá-
sa, fejlôdése, erôsödése. Az eszközök-
ben, a „hogyan” kérdésében markáns 
eltérések mutatkoztak, néha kibékíthe-
tetlen ellentétek. Ez nehéz utunkból is 
fakadt. Tényleg elkéstünk, ha tetszik, 
megkéstünk. De most már ne muto-
gassunk senkire, elég, ha tudjuk: a 
rossz tûzben ellobbanó csaknem fél 
évezred hátránya egyetlen úton csök-
kenthetô, ha a nemzet békességben 
tud élni önmagával, közeli és távoli 
világrendezô nagyhatalmakkal.

A keret, amely ezt a békességet meg-
teremtheti, a nemzet. Se nagyobb egy-
ség, se kisebb, szétporladt társadalom, 
önkéntes rezervátum nem alkalmas 
ennek megteremtésére. S persze kell, 
hogy abban az egy célban: a nemzet 
fennmaradásában, fejlôdésében min-
denki egyetértsen. Egy közeli példa: 
elismerem mindenkinek az érveit, 
hogy az árvíz elleni gát merre fusson. 
Egyesek jó szándékból, mások jól fel-
fogott érdekbôl, meggyôzôdésbôl küz-
denek. De akiknek a célja pusztán az, 
hogy gát ne is legyen, azt gondolva, 
hogy ez politikai haszonnal jár, azokat 
megvetem. A gátat fel kell építeni. 
Mert az árvíz biztosan bekövetkezik, s 
ha a csilláromhoz kell kötnöm a ladi-
kot, nagyon dühös leszek. De akkor 
már csak a „jó szándékú idióták” lesz-
nek itt, a többiek messze járnak. 
Mondjuk a mentelmi jog védi ôket…A 
döntést meg kell hozni. A döntô: mit 
szolgál? Fennmaradást, fejlôdést, vagy 
csak ambíciót, telhetetlenséget? Az 
ötvenes években nemzet helyett népet 
mondtak, és a nemzet számos csoport-
ját megfosztották a létezés lehetôsé-
geitôl. De a nemzet ettôl még élt. Át-

vészelte a szocializmus kísérletét, 
igaz, nagy veszteségekkel. Az emigrá-
lás, a demográfiai lejtôre lépés, a ha-
gyományok, tradíciók, szokások irtása 
és erodálódása, a gazdasági csôd, a tör-
vények megvetése, a hatalomhoz dör-
gölôzés vagy éppen dacos –-- s így 
önpusztító –-- szembenállás: mind-
mind máig begyógyíthatatlan sebeket 
ejtettek. De el nem pusztították. Mint 
ahogy sebeket ejtett az abszolutizmus 
és vele szemben a rendiség elhúzódása 
is. A dacos ellenállásunk eddig mindig 
nemzeti és demokrata volt, 1848/49-
ben hôsiesen, 1867-ben okosan próbál-
tuk. Mégis 1956 volt az igazi magyar 
„eb ura fakó”, aminek paradox módon 
esélye nem volt, s mégsem volt benne 
egyetlen felesleges pillanat sem! Mert 
a vereségben ôrizte meg a nemzetet. 
Mint Világos.

Igaz, a nemzet 1526-ban, 1711-ben, 
1849-ben, 1918-ban, 1956-ban is gyen-
gének bizonyult. Nehéz szívvel írom 
le, hogy 1990-ben is. Akkor mégis mi-
ért tartsunk ki mellette? Mert Mohács 
után, a török elképesztô pusztítása 
közepette ellenálltunk végvárakban, 
háborúk sokaságában, s amikor a má-
sik birodalom telepedett ránk Rákóczi-
val, kurucaival újra ott voltunk a tá-
borban.

Közben eltelt százhetvenhét év! Vá-
rosainkból, épületeinkbôl nem marad-
tak, legfeljebb romok. De ôriztük a 
nyelvet, a dalt, a táncot. Balassi Bá-
lintot, Zrínyi Miklóst, száz kuruc 
nótát énekeltünk. Karddal a kéz-
ben, dallal a tûz mellett: „Jaj, meg 
köll halnunk,/ Meg sem maradunk, /
Mert ellenség közt lakunk…” És a 
majtényi fegyverletételtôl Világosig? 
Többen jöttek idegenek, mint magunk 
voltunk. S mégis! Eltelt százharminc-

nyolc év, és ez a nemzet állt legelöl és 
legtovább a szabadság zászlajával 
1848/49-ben a küzdôtéren. Úgy, hogy 
öt esztendôt leszámítva hivatalosan a 
nyelvét sem használhatta. Haynaut és 
Bachot is átvészeltük, s aztán Vorosi-
lovot, Rákosit is. Sôt Ferenc Jóskát és 
Kádár Jánost is. De a nemzet még 
mindig él. Illyés Gyula már a het-
venes évek elején halottnak látta, La-
kiteleken, másutt próbálták újjáélesz-
teni.

Mi is lenne az alternatíva? Nemzet 
helyett az egyén, esetleg kisebb közös-
ségek reménytelen tánca, elszakadva 
családtól, hazától, kultúrától, anya-
nyelvtôl. Vagy a nagy egész emberi-
ség? Van ebben valami naiv marxista, 
anarchista rôzseláng. A semmi kell, 
vagy már a semmi sem? Felhôkön fel-
üli szabad repülés a va- rázsszônyegen? 
Szivárványos sokféleség egy angol 
nyelvû néppel, egy hittel, vagyis a 
hitetlenséggel, egy reménnyel, vagyis 
a kétellyel? Egy politikai világrend-
szerrel, amelybe belefér az Egyesült 
Államok, Izrael és Szaúd-Arábia is, 
egy gazdasági modellel, amely éhe-
sebb a profitra, mint egykor a Holland 
Kelet-indiai Társaság? Ez bizony a 
disznófejû nagyúr birodalma, s a Vár-
megyeháza a Ritz. Az van mindenhol.

Ebben az uniformizált birodalomban 
kellene a véleményünket szavazatunk-
kal –-- demokratikusan --– érvényesíte-
ni. Mondjuk, nekünk, magyaroknak, 
dánoknak, finneknek, bolgároknak. 
Mennyi esélyünk lenne? Én nem aka-
rom befolyásolni az Ibériai-félsziget 
politikai, gazdasági folyamatait, mint 
ahogy azt sem szeretném, hogy spa-
nyolok, befolyásolják például a ma-
gyar oktatási rendszert. Képtelenség 
elvárni egy európai szavazópolgártól, 

Ez-az
Baji Balázs, az atlétikai világbajnokság 

110 méteres gátfutásának meglepeté-
sembere, bronzérmese mondta: „Most 
talán megtanulják a nevemet, hogy 
nem Badzsi vagyok, hanem Baji.” 
Balázs, ne vegye a szívére, hogy eddig 
Badzsi volt. Amikor a háromszoros 
olimpiai bajnok Papp Laci elször tûnt 
fel a Nemzeti Sportcsarnokban, a 
sportlap azt írta: „Ki az a Pap?” Így, 
egy p-vel.

Aztán megtanulták.
A Dorog kapusának nevét 1946 tava-

szán többször írták Grozdicsnak, rövid 
vagy hosszú ó-val, vagy ekképpen: 
Grosich.

Aztán megtanulták az Aranycsapat 
kapusának, Grosics Gyulának a ne-
vét.

A tévedések nélkülözhetetlenek. A 
sértések kevésbé.

* * *
A legsértôbb az, amikor az embert 

olyasmivel vádolják meg, amit elkö-
vetett.

* * *
A doppingkirály, az amerikai Justin 

Gatlin térdre esett „az atlétika meg-
mentje”, Usain Bolt elôtt a 100 méteres 
síkfutás világbajnoki döntje után, 
hogy így próbálja érzékeltetni, milyen 
nagyra tartja a jamaicai rövidtávfutót. 
–-- Fénykép örökítette meg a jelene-
tet.

A világhír német színésznô és énekes, 
Marlene Dietrich térdre esett 1964-
ben Konsztantyin Pausztovszkij elôtt, 
hogy érzékeltesse, milyen nagyra 
tartja legkedvesebb szerzôjét, az orosz 
írót. –-- Fénykép örökítette meg a 

hogy a bretagne-i, a székely, a szar-
díniai vagy akár a spanyol, a finn, a lett 
és a ciprusi helyzettel tisztában le-
gyen, és felelôs döntést hozzon.

Az európai nemzetektôl és államaiktól 
„megszabadított” kontinens teljesen 
kiszolgáltatott birodalommá válna, 
ahol a mi döntéseink szimbolikussá 
válnának. Nem akarok kínai, orosz és 
amerikai modellt Európában. Egy bi-
rodalom nem lehet teljes értékû közös-
ség. Lehet mindennél hatalmasabb 
erô, akár szervezô erô is, de közösség 
nem lehet. Egy nemzet tagjaitól lehet 
felelôsséget elvárni. Mert van össze-
tartó szövete: nyelv, kultúra, múlt, 
vallás, legenda, szokás, ezer más. Aki 
hisz a demokráciában, higgyen a nem-
zetben is és viszont!

Egy demokratikus nemzetállam elis-
merheti a másik nemzetet (mai rossz 
szóval „kisebbséget”) a saját területén. 
A 20. század számtalan ilyen helyzetet 
hozott, s korábbról is örököltünk ha-
sonlót. Mi magyarok tudjuk ezt a leg-
jobban. Van is olyan nézet, például 
Erdélyben, hogy a nemzetállam az 
ottani magyar „kisebbség” rémálma. 
Pedig nem igaz. A román nemzetál-
lamban (ami valóság) csak akkor ma-
radhat meg, boldogulhat, erôsödhet a 
magyar nemzet ottani része, ha erôs 
nemzetállama (a magyar) védi, fej-
leszti, erôsíti. Mi már csaknem száz 
éve nem vagyunk államnemzet. Nyolc 
államban élünk. Mi kultúrnemzet va-
gyunk, amelynek szerencsére maradt 
egy nemzetállama. (Hála elôdeinknek, 
akik trianoni keretek között is képesek 
voltak megszervezni.) A kultúrnemzet 
és az államnemzet legszorosabb össze-
vonása a feladat. A Ritzben sohasem 
fogunk összejönni, de a tábortûznél 
énekelve erdélyi völgyekben, csallókö-
zi síkon, pannóniai lankákon, alföldi ég 
és föld ölelkezésben biztosan. Már 
kilencvenkilenc éve.

A mai birodalmak: az Egyesült Álla-
mok, Oroszország, Kína az eszmék ne-
vében porig romboltak egész térsége-
ket, legutóbb Tibettôl, Afganisztánon 
át Irakig, Szíriáig. Minden afgán, iraki, 
szír vagy tibeti meggyötört emberrel 
sejtjeimig együtt érzek. S tudom, hogy 
azért szenvednek, mert a birodalmak 
semmibe vették nemzeti és vallási 
létüket. Gazdasági, katonai, politikai 
okokból. Csak azt ne higgyük el, hogy 
a demokráciát, esetleg a fejlôdést ex-
portálták az amerikaiak, oroszok, kí-
naiak. Minden erômmel tiltakozom 
az ellen, hogy ilyen birodalmi igé-
nyû Európa létre jöjjön. Egyvalaki 
már megpróbálta. Adolf Hitlernek 
hívták. Ô is gyûlölte a nemzeteket: 
„fajban” gondolkozott.

Akkor miért is a nemzet és Európa? 
Mert a nemzet az az emberi közösség, 
amelyben érzékelhetjük magunkat. 
Hibáinkat és erényeinket, s ezt tudjuk 
elhelyezni az emberiség egészében. A 
nemzet még belátható. Európa is, ha 
nem akar birodalommá válni. „Olvasz-
tótégellyé.” Felfoghatatlanul keve-
sebb, sebezhetôbb és szánalmasabb 
lenne Európa, ha nemzetek nem lévén, 
egy nagy masszában pusztán ideoló-
giai vagy birodalmi alapon létezne. 
Egy ilyen helyen mi legfeljebb egy 
rezervátumba kerülnénk. Mint a dá-
nok, katalánok és skótok is. Szerintem 
ôk sem lelkesednének ezért. Legfel-
jebb a már most a Ritzben lakó disz-
nófejû nagyuraik. 
Fontos, hogy magunkat ne zárjuk 

rezervátumba, önkéntes gettóba. 
Mert bár a rezervátumot elhagyat-
juk, ha szerencsénk van, de nem 
biztos, hogy velünk lopózhatnak 
majd a gyermekeink, az ôseink és a 
Holtak legendái is.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Mindenesetre a Rögtön jövök felveti 
az intervallum fogalmát. Tudniillik az 
ember az egyetlen lény, akit zavar az 
idô múlása, jóllehet ebbôl a türelmet-
lenségébôl származik mûvészetének 
nagy része, vallása java része és majd-
nem teljes tudománya. Hányszor érez-
zük úgy, hogy kilátástalanul szüksé-
günk lenne több idôre. Ez néha csak 
pár perc vagy néhány másodperc, de 
döntô lehet az életünkben. Hányszor 
gondolunk arra, hogy ha az órát meg 
tudnánk rövid idôre állítani, felvehet-
nénk a harcot az idôvel szemben.

Ifjúságom bálványozott írója, ripor-
tere, Oriana Fallaci Ha meghal a nap 
címû gyönyörû könyvében egy helyütt 
azt írja: „…hamarosan számomra azt 
jelenti, hogy azonnal, most, ebben a 
pillanatban…” A mondat azt sugallja, 
hogy az idô túlságosan drága áru, nem 
szabad pazarlóan bánni vele. A rögtön 
szó szinonimája –-- egyebek mellett --– 
a most, a nyomban, az azonnal.

A Rögtön jövök pedig mintha alkal-
mas lenne arra, hogy eljátszogassunk 
az idôvel. Tologassuk elôre-hátra. Té-
továzzunk, amely a menekülést is 
jelentheti. Taktikázzunk. Idônyerésre 
törekedjünk. Látszólag kivonjuk ma-
gunkat az objektív idôbôl, amelyet a 
fizikai eszközök mérnek, például az 
óra, a rezgô kristály vagy a rezgô 
atomok. Ezzel szemben a szubjektív 
idô az az idô, amelyet az ember értel-
me megtapasztal, s amely a különbözô 
lelkiállapotokban lassúnak vagy 
gyorsnak tetszik –-- persze bizonyos 
korlátok között. 

A fent emlegetett gyûjtô lakásának 

bejárati ajtaján is ott függ a Rögtön 
jövök tábla akkor is, ha otthon van, s 
akkor is, ha dolgozik. Lehet, hogy azzal 
áltatja magát: a táblácskák jóvoltából 
neki több idô adatik az élet élésére, 
mint embertársainak? Mert kitriblizi 
az idôt, ahogy Shakespeare, az idôtôl 
legjobban megszállott író, aki találón 
mondja: „Márvány s király arany-
oszlopok / Nem élik túl hatalmas 
versemet.” (Szabó Lôrinc fordítása.) 
Csokonai, az azonos címû Petôfi-

vers alakja is kifüggeszthette volna a 
Rögtön jövök táblát, amikor a kálomis-
ta papnak csapot keresett. Aztán csak 
késô este érkezett vissza, mert a szom-
szédban éppen lagzi volt. Közben pe-
dig a pap pincéjében a bor kifolyt.

Adódnak idôk, amikor a józanság 
ugyanolyan esztelenség, mint az igaz-
ság hangoztatása.

Kô András
(Magyar Hírlap)

jelenetet.
Térdre itt, térdre ott. 
Quelle différence – mondaná a mû-

velt francia.
* * *

Hetven éve szelte át a Csendes-
óceánt a Kon-Tiki tutajon társaival a 
norvég néprajzkutató és felfedez Thor 
Heyerdahl. Hajója nem volt olyan, 
mint az eldeié, de bátorságuk hasonló-
nak mondható.
Akhilleuszt, a nagy görög hôst szüle-

tésekor az anyja bemártotta a Sztüx 
vizébe, hogy sértetlen maradjon. Így 
könnyen lehetett bátor. 

Csak fejben vagyunk bátrak, zsigere-
inkben mindig gyávák maradunk.

* * *
A legszintébb irodalmi kritikát akkor 

gyakoroljuk, amikor könyvtárunkat 
selejtezzük. A neves író, Abody Béla 
nem dobott ki egyetlen könyvet sem, 
de a polcra méltatlanok a pincébe ke-
rültek. Egy alkalommal, interjúkészí-
tés közben –-- megdöbbenésemre --– 
macskái a megterített asztalon 
sétáltak. Ekkor kérdeztem meg:

–-- Béla, ha meg kellene válnod a 
könyveidtôl, vagy a macskáidtól…

Közbevágott:
–-- A macskák maradnak!

* * *
Pihentetésül megnéztem a Debre-

cen–Ferencváros futballmeccset a te-
levízióban. 

A mérkôzés vége felé sötét felhôk 
gyülekeztek a stadion felett, én pedig 
reméltem, hogy leszakad az ég, és idô 
elôtt véget vet ennek a szánalmas 
eladásnak. 

Nem így történt.
Tetoválás már van, a haj kétoldalt 

felnyírva, mint a nagyoknak, az indu-
latokkal sincs baj –-- csak a lábakkal.

A magyar futball legkedvesebb játé-
kosa, Sándor Csikar mondta: „Ki-
lencven százalék tehetség, tíz százalék 
szorgalom –- ez a nagyság!”

Kérdezem: hol van az a tíz százalék?
* * *

Olvasom, hogy október 12-én 6800 
kilométerre megközelíti a Földet egy 
10–30 méter átmérôjû aszteroida. 
Sajnos, nem jön közelebb, mert akkor 
talán az megjavulna az emberiség --– 
félelmében.

Felében, harmadában…
Egy kis idre.

Rögtön 
jövök

A gyûjtôszenvedély határtalan. Ki 
ezt gyûjti, ki amazt. Emberünk azon-
ban különleges szenvedélynek hódol: 
olyan feliratokat csen el üzletek, bu-
tikok ajtóiról, amelyeken ez olvasható: 
„Rögtön jövök”. Lakásának falát az 
ellopott táblácskák díszítik. Nincs két 
azonos üzenet, már ami a betûtípusokat 
illeti. Különben is. A betûtípusoknak is 
van lelkük. Nem mindegy ugyanis, 
hogy mi a szöveg témája, hangulata, 
célja. Még a Rögtön jövök is sokféle-
képpen adható mások tudomására: 
kisbetûkkel, nagybetûkkel, kézzel raj-
zolt vagy számítógépes betûkkel stb.

Hogy mi késztette barátunkat erre a 
szenvedélyre? Nem tudom. Talán a 
lopás izgalma, vagy embertársainak 
bosszantása irányítja lépteit, tetteit.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 



 12. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                         2017. szeptember 21.    

KRÓNIKA

Büky Anna 
– egy magyar írónô 

Sydneyben
Büky Anna hatkötetes író / újságíró 

14 éves korában kezdett el írni. Ma-
gyar–népmûvelés szakon végzett, 
majd kiment Németországba, ahol 
tanult, dolgozott, családot alapított, az-
után elvált és visszaköltözött Magyar-
országra. Jelenleg Budapesten él. 
Gyermeke a Corvinus egyetem má-
sodéves hallgatójaként ösztöndíjjal a 
Sydney Egyetemen tanul. 

„Azért kezdtem el írni –-- olvashatjuk 
az írónô önéletrajzában ---- mert sze-
retném megérteni az életet. Persze 
nem vagyok benne biztos, hogy sike-
rülni fog, de nem szeretnék magamnak 
szemrehányást tenni, hogy még csak 
meg sem próbáltam”. Kezdetben Anna 
naplót írt, késôbb novellákat, kisre-
gényt majd interjúkötetet. Mentorai a 

kezdetektôl fogva Lázár Ervin és 
felesége Vathy Zsuzsa valamint Ki-
fulladás címû könyvének szerkesztôje 
Márton László író voltak. 

Anna legutóbbi könyve, „50-es Nôk 
együtt” címmel jelent meg ez év júniu-
sában. Ross Andrea edzô barátnôjével 
közösen írták.

Az ötvenéves nôk életérôl elmélked-
nek benne, segíteni szeretnének azo-
kon, akik hagyják, és elolvassák a 
könyvet a változó korról. „Nincs olyan 
ötven feletti nô, akit az élet ne tépázott 
volna meg legalább egyszer, kétszer. 
Ismerôs számunkra a nagy szenvedély 
és a nagy fájdalom is. És mégis itt 
vagyunk…” –-- olvashatjuk a könyv-
ben. A könyv szellemisége által szinte 
kézen fogva mutatja meg, hogy ez a 
korosztály nem élete felénél, hanem 
annak csúcsán áll. Nem véletlen, hogy 
rövid idô alatt a könyv körül széles 
olvasói tábor alakult ki. Ma már 20 
ezer követôje van az „50-es Nôk 
Együtt” Facebook oldalnak.

Büky Anna hamarosan ellátogat Syd-
neybe, nagy örömmel készül nemcsak 
a fiával, hanem az ausztráliai magya-
rokkal való találkozásra is. Ausztráliai 
élményeirôl részletesen beszámol 
majd az otthoni olvasóknak is.

www.bukyanna.hu

Toborzó
Évente több mint kétezer diák tanul 

magyarul a világ huszonhat orszá-
gában. A napokban indulnak útnak a 
külföldi egyetemeken magyar nyelvet 
oktató tanárok, hogy munkájukkal a 
magyar kultúrát népszerûsítsék.
Abhishek Bhadauria programozó, a 

Delhi Egyetem 140 ezer hallgatójának 
egyike ugyan sokat hallott már Buda-
pest szépségérôl, de csak most, a fô-
város utcáin sétálva csodálkozott rá, 
hogy itt nem látni az úttesten tehenet, 
ráadásul az autóbuszok is kiszámít-
hatóan, a buszmegállókban állnak 
meg. Minderrôl magyarul mesél.

A Delhi Egyetem Szlavisztika–Finn-
ugrisztika Tanszékén hat nyelv közül 
választhatnak a hallgatók: a többség 
oroszul tanul, de azért a kisebb nyel-
vek –-- a magyar, a bolgár, a cseh, a 
horvát és a lengyel –-- iránt is tapasz-
talható érdeklôdés. Abhishek Bhada-
uria egy éve tanul magyarul, mint 
mondja, megragadta a nyelvünk és a 
kultúránk egyedisége.
Adriana Szetlak fiatal lengyel 

hölgy már otthonosabban mozog Bu-
dapesten: gyerekkorában is sokat nya-
ralt a családjával hazánkban, külö-
nösen egy balatoni vakáció 
emlékezetes számára, amikor a len-
gyel tolmácsot hallgatva elôször gon-
dolta, hogy szívesen megtanulná a 
nyelvünket.

–-- A Varsói Egyetem magyar szakos 
hallgatója vagyok –-- mondja. –-- Az 
évfolyamon huszonöten kezdtünk, vé-
gül tízen fejeztük be az alapképzést, és 
öt társammal megyünk tovább a mes-
terképzésre. A magyarnyelv-tudás 
iránt nagy a kereslet Varsóban, én 
mûfordító és tolmács szeretnék lenni. 
Tavalyelôtt a Balassi Intézet hunga-
rológiai ösztöndíjával egy évet töltöt-
tem Magyarországon, és azóta is rend-
szeresen visszatérek a fôvárosba.

A két fiatal egyetemista esete kira-
gadott példa: évente több mint kétezer 
diák tanul magyarul a világ huszonhat 
országában, a Balassi Intézet vendég-
oktatói hálózata keretében. Különösen 
Ázsiában töretlen az érdeklôdés a ma-
gyar nyelv iránt, legutóbb épp Sang-
hajban nyílt magyar tanszék. Az ünne-
pi alkalmakon gyakran hallható: a 
külföldi egyetemeken mûködô hunga-
rológiai képzések a magyar kulturális 
diplomácia kitüntetett eszközei. De 
mit is jelent ez a gyakorlatban?

A lektor szeptemberben megérkezik 
a külföldi országba, ahol elôször is fel-
méri a lehetôségeit: van egyetem, 
amelyik csak termet biztosít, máshol a 
választható nyelvek listáján is szerepel 
a magyar. Kezdôdhet tehát a „bozót-
harc”, melynek során plakátokon és 
közösségi oldalakon hirdetik, hogy jöj-
jön, akinek kedve van magyarul tanul-
ni, végsô esetben akár az egyetemi 
folyosóról is össze lehet gyûjteni azt az 
öt-tíz diákot, akikkel aztán beindul az 
év. Ha sikerül felkelteni az érdeklôdést 
a magyar kultúra iránt, a hallgatók fél 
évet, néha egyet is eltöltenek a nyelvó-
rákon, bár tudható, ettôl még nem 
fognak megtanulni magyarul.

–-- A Balassi Intézetben –-- jogelôdei 
révén –-- hatvan éve folyik a magyar 
mint idegen nyelv oktatása, harmincöt 
éves a vendégoktatói hálózatunk, ma-
gyar intézeteink közül pedig a legré-
gebben alapított isztambuli éppen 
most lett százéves. Komoly hagyo-

Egy kellemes keddi délelôtt a Gold Coaston.
A Gold Coast-i Magyar Nyugdijas Klub keretén belül mûködô Panorama 

világklubjának szokásos keddi összejövetelén nagy volt a készülôdés. A 
hagyományos évenkénti Senior Day keretében a Marsden-i Magyar Ház Tuli-
pán tánccsoportját és a délvidéki Vajdaságból --- a mulatós magyar 
tánczene népszerû ifjú mesterét --- Kovács Norbertet  látták vendégûl.

 Sajnos rövidnek bizonyult a szokásos nyugdíjas délelôtti összejövetel, mert a 
közönség többször is visszatapsolta a táncosokat és Norbertet. A fiatal, szim-
patikus elôadó, nemcsak keyboard játékával, kellemes énekhangjával varázsolt 
el bennünket, hanem minden korosztály számára is mesterien összeválogatott  
repertoárjával is.   

Mint rövid beszélgetésünk alkalmával elmondta: má r kis iskolás koromban 
elhatároztam, hogy zenész leszek, és azokat a dalokat, melyeket otthon délvidé-
ken az idôsektôl hallottam, megôrzôm, és --- kicsit modernizálva --- a mi ko-
rosztályunk számára is ismerté teszem.   

Mikor elkezdek muzsikálni és látom boldog közönséget, az idô „megáll” 
felettem, ha kell 3-4 órát is elmuzsikálok szünet nélkül, és attól nagyobb  örömöt 
nem tudok elkézelni, amikor a közönség velem énekel. „Bevallom, kicsit féltem 
mielôtt Ausztráliába jöttem, de kellemesen csalódtam, mert akár Sydneyben, 
akár Melbourneben, vagy Adelaidben nem akartak leengedni a színpadról”. 
Hálás vagyok Schaffer Frigyes úr szervezônek, aki kihozatott, mert tudta 
nem vall szégyent velem. Mi sem bizonyitja, hogy már kaptam újabb meghivást 
is. Köszönöm, hogy elmondhattam ausztrál tapasztalatom és kellemes emlé-
kekkel térek haza.  

 Elôadói mottómmal, így búcsúzom: A zene lelkem lélegzetvétele, egyszer-
smind imádságom és munkám!   

 Köszönöm a beszélgetést Norbert, további sok-sok sikert!
  Bozsik Tamás

mány áll tehát mögöttünk, van mibôl 
építkeznünk –-- mondja Hammerstein 
Judit, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium külföldi magyar intézete-
kért és nemzetközi oktatási kapcsola-
tokért felelôs helyettes államtitkára.

–-- Mindeközben nagy a verseny, a 
kis nyelvek különösen is nehéz hely-
zetben vannak ma Európában. A vas-
függöny lebontásával a magyar nyelv 
egzotikuma jelentôs mértékben meg-
kopott a külföldiek szemében, az átala-
kulás pedig erôteljesen befolyásolta a 
vendégoktatói pozíciókat is. Az elmúlt 
évtizedekben egyre több külföldi 
egyetemen kellett szembesülni a ma-
gyar tanszék, illetve a vendégoktatói 
helyek megszûnésével, ezt megakadá-
lyozandó általános gyakorlattá vált a 
finanszírozás állami átvállalása, majd 
a 2014-es és a legújabb, 2017-es kor-
mányhatározat nyomán megkezdôdött 
a vendégoktatói hálózat megerôsítése.

A keleti és déli nyitás programjához 
kapcsolódóan 2020-ig újabb huszon-
négy, stratégiailag jelentôs helyszínnel 
bôvül a vendégoktatói hálózat, így há-
rom év múlva már hetven, külföldi 
egyetemen magyar nyelvet oktató ta-
nár munkája járul majd hozzá Ma-
gyarország népszerûsítéséhez.

Egy közülük Schwetter Éva lektor, 
aki munkájával számos muravidéki 
magyar fiatal identitását is megerôsíti. 
A Ljubljanai Egyetem Általános és 
Összehasonlító Nyelvészet Tanszékén 
képviseli az egyszemélyes magyar 
nyelvi lektorátust, ahol többségében 
szlovén anyanyelvû, nyelvészet szakos 
hallgatók tanulják a magyar nyelvet, 
teljesen kezdô szintrôl. A bolognai 
rendszer bevezetése óta különösen 
nehéz megtartani a hallgatói létszámot, 
mert a leendô nyelvészeknek csak 
egyetlen féléven át kötelezô egy nem 
indoeurópai nyelv tanulása.

–-- Az a félév szinte semmire sem 
elegendô –-- legyint Schwetter Éva --–, 
ezért sok egyeztetés után megálla-
podtam a tanszékvezetôvel, hogy ame-
lyik hallgató a magyart választja, az a 
2018–19-es tanévtôl kezdve már két 
féléven át tanulja kötelezôen a nyel-
vünket, ami nagy vívmány! Remélem, 
ennyi idô alatt még többen kedvet kap-
nak, és további évekre is elkötelezôd-
nek.

Éva három éven át angol közvetítô 
nyelv segítségével oktatta a diákjait, 
de a negyedik évben úgy érezte, most 
már megmutathatja: ha ô teljesen kez-
dô szintrôl indulva meg tudott tanulni 
szlovénül, akkor a magyar nyelv el-
sajátítása sem lehetetlen. Onnantól a 
diákjai is egészen másként álltak a 
magyar nyelvhez.

–-- Muravidéki hallgatóim is vannak, 
nagy részük magyar származású, per-
sze szlovén anyanyelvûek is találhatók 
közöttük, akik számára a magyar in-
kább környezetnyelv –-- jól beszélnek 
magyarul, és mert nagy kincsnek tart-
ják a nyelvtudásukat, és nem akarnak 
felejteni, ezért bejárnak az óráimra ---
–-- mondja. –-- Volt történelem szakos 
hallgatóm, aki a magyar gyökerekkel 
rendelkezô, kétnyelvû barátnôje hatá-
sára érkezett.

Úgy jelentkezett be nálam, hogy se-
gítsek neki középkori forrásokat ol-
vasni a nyelvünkön. Legutóbb pedig a 
szlovén környezetbôl származó, Toldi 
családnevû tanítványom lepett meg, 
aki a nagypapája kedvéért akar meg-
tanulni magyarul. Anyanyelvápoló 
szakkört is tartok a Muravidékrôl ér-
kezett hallgatók számára, akik önkén-
tes alapon járnak az esti alkalmakra.

Érdekes a nyelvhasználatuk, mert 

idônként, bár magyar szavakkal, de a 
szlovén struktúrákat követik. Ha meg-
buknak egy tárgyból, elmesélik, hogy 
„elestem a vizsgámon” –-- szlovénul 
így mondják. Ilyenkor viccesen meg-
kérdezem tôlük: „És nagyon fájt?”, így 
emlékeztetve ôket arra, hogy ez mást 
jelent magyarul. De a legérdekesebb 
talán az identitásuk, amely se nem 
magyar, se nem szlovén. Muravidéki. 
Egy alkalommal a nemzeti sztereotí-
piákról beszélgettünk –-- ráadásul egy 
magyarországi, Erasmus-ösztöndíjjal 
Ljubljanában tanuló hallgató is színesí-
tette a képet --–, de nem pontosan ér-
tettem, mire gondolnak a „ti, mi, ôk” 
használatakor, ezért magyarázatot 
kértem. „Ti, magyarok” –-- érkezett a 
válasz. És kik az „ôk”? „A szlovének. 
Mi muravidékiek vagyunk.” Ha azt 
mondják: „az országunk”, akkor Szlo-
véniáról beszélnek, „a himnuszunkon” 
viszont a magyar himnuszt értik. 
Végül is arra jutottak, hogy ôk teljesen 
össze vannak zavarodva. Próbáltam 
meggyôzni ôket, hogy mint értékes 
kincsre, úgy tekintsenek a többféle 
kultúrához való tartozásukra.
Bedecs László lektor négy évre 

ment, végül hét évig maradt Bulgáriá-
ban, máig is a második hazájaként 
tekint a balkáni országra. A szófiai 
egyetemen a magyar szakos hallgatók 
megtartása jelentett nagy kihívást 
számára.

–-- Diákjaimat fôképp az motiválta, 
hogy tudták, négy év nyelvtanulás 
után, középfokú magyarnyelv-tudással 
azonnal munkát kapnak Szófiában, 
méghozzá az átlagbér duplájáért --– 
mondja a lektor. –-- Motivációjuk 
másik pillére: Budapest vonzereje, 
melynek része a magyar állam által 
kínált ösztöndíjrendszer. Van olyan 
diákom, aki a négyéves szófiai kép-
zésbôl hármat Magyarországon töltött 
Erasmus-ösztöndíjjal, a Balassi Intézet 
képzésével és nyári egyetemmel –-- 
egy francia szakos hallgató biztosan 
nem tudna ennyi idôt Párizsban tölteni 
úgy, hogy közben folyamatosan fizetik 
az ott --- tartózkodását.

Bakuban más lesz a helyzet: szep-
tember végén indulok a családommal 
Azerbajdzsánba, ahol elôdöm, Dalos 
Edina úttörô munkát végzett: 2014-
ben beindította a magyarnyelv-okta-
tást a közép-európai tanulmányok 
szakon. Évente tíz fô körüli a beirat-
kozók száma, ezzel számolok tehát a 
következô években. Egyedüli magyar-
ként úgy gondolom, Bakuban nagyobb 
lesz a szabadságom, magam dönthetek 
a módszertanról, a tempóról, sôt az 
ösztöndíjakra jelölt diákokról is. A 
motiváció fenntartása viszont nem 
lesz könnyû, elôdömtôl a sok pozitívum 
mellett megtudtam ugyanis, hogy az 
azeri kultúrában szinte nôiesnek szá-
mít füzetet hordani az órára.

A fiúk tehát nem hajlandók jegyze-
telni, inkább a telefonjukkal fényké-
pezik le a kiosztott jegyzetet. De ez 
nemcsak nehézség, hanem kihívás is. 
Miközben nyilvánvaló, hogy kultúránk 
hatékony képviselete külföldön elkép-
zelhetetlen a magyar nyelv oktatása 
nélkül, a tapasztalat szerint a tudo-
mányos igényû képzés helyét fokoza-
tosan átveszi az élményszerû oktatás.

Hammerstein Judit szerint a nagy 
hagyományokkal rendelkezô filológiai 
megközelítés kizárólagosságát fel kell 
adni a magyar mint idegen nyelv okta-
tásakor, és meg kell becsülni azokat a 
hallgatókat is, akik csak kíváncsiságból 
ugranak be egy számukra izgalmasnak 
tûnô, magyar vonatkozású elôadásra.
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SPORT
Kíméletlen párharcok 

alakultak a világrekordlista-
eredményekkel, de azért 10 

világrekordot sikerült lônünk 
az Egyesült Államokban, 

avagy interjú a Farkassal!

Jelentôs sikereket aratott a magyar 
távlövô íjászok csapata az Egyesült 
Államokban rendezett ranglista baj-
nokságon.

A különbözô kategóriákban összesen 
10 elsô helyezést értek el, ebbôl 4 a 
World Archery Világszövetség listáján 
is új rekordot jelent.

Mónus József ezúttal 35 méterrel 
szárnyalta túl a korábban valaha mért 
legjobb eredményt és ezzel ebben a 
kategóriában a lehetséges 7 csúcsból 
már 6 kötôdik a nevéhez.

Szintén saját kategóriájának világ-
ranglista elsô helyére került Mónusné 
Ruszin Anna, Prokaj Kiara és Mónus 
László is. Eredményeiket WA világ-
rekordként tartják nyilván.

Megtisztelô sportdiplomáciai siker, 
hogy a most alakult World Flight 
Archery Federation – Távlövô Íjászok 
Világszövetsége – Mónus Józsefet vá-
lasztotta elnökének.

Programjában a versenyzésen túl a 
kapcsolódó történelmi háttér kutatását 
és megismertetését is célul tûzte ki.

Köszönettel és üdvözlettel: 
Posta Pál, a Hagyományos Íjászok 

Világszövetségének alelnöke”

Az Amerikai Egyesült Államokban 
(Utah/Wendover) 2017. szeptember 1-
3-án került megrendezésre a távlövô 
világranglista verseny!

A magyar zászló 10 helyen került fel 
a hétvége után az 1940 óta jegyzett 
világranglistára!

Mónus József és csapata megint 
megpróbálkozott a lehetetlennel! De 
megint nekik lett igazuk! Hiszen el 
tudták hinni amit akartak!

Kik voltak a Farkas-csapat tagjai?
Mónusné Ruszin Anna Mária, Prokaj 

Kiara, Kovácsné Soós Edit, Kiara 
édesanyja aki nem versenyzett ugyan 
csak segítségünkre volt, valamin 
Mónus László, és én.

Mi volt a cél a mostani versenyen?
Nagyon sokszor elmondtam már, 

hogy én a kilôtt nyílvesszôimmel aka-
rom felhívni a világ figyelmét a ma-
gyarságunkra, a küzdeni, az élni aka-
rásunkra. Mögöttem nincs politika, 
nincs pénz, nincs szövetség. Mi egy-
szerû emberként akarunk tenni az or-
szágunkért, amivel tudunk! Ha ezt az 
eredményeinkkel tudjuk megtenni, 
akkor azzal! Legyôztünk 10 világ-
rekordlövést, hiszen újat állítottunk 
fel! Ezért mentünk!

Mennyire volt megterhelô ez a ver-
seny?

Nagyon nagy áldozatokkal, nagyon 
kemény versenyen vagyunk túl va-
lamennyien! Nagyon elfáradtunk de 
töretlenül végigcsináltuk, büszkén, 
ahogyan a sólyom száll az égen! Büsz-
ke Magyarként!

Tényleg már csak a Zászló tisztelete, 
vagy fogalmazzam úgy, a múlt harco-
sainak szelleme sietett a segítsé-
günkre! De nem engedhettük, hogy 
legyôzzenek! Nem hátrálhattunk meg, 
nem félhettünk, és nem törhettünk 
össze a nagy teher alatt!

Azt mondták, akik látták a küzdeni 
akarásunkat, hogy vesztett helyzetbôl 
álltunk fel úgy, hogy senkinek sem 
volt a végén esélye legyôznie a Ma-
gyar Zászlót! Tudjátok, itt a világre-
kordlistán szereplô világrekorderek 

góriában 275,05 métert. (World Arc-
hery világrekord is)

- Unlimited Modern Ásiatic kate-
góriában 411,37 métert

- 70-es Modern Ásiatic kategóriában 
417,34 métert lôtt

- Prokaj Kiara, Eger világhírû íjász-
lánya, aki a Semmelweis Egyetem ta-
nul 2 világrekordot Unlimited Modern 
Amerikai Longbow, 355,99 métert. 
(World Archery világrekord is)

- 50-es Modern Ásiatic kategóriában 
395 métert lôtt

- Mónus László a fiam, aki az Óbudai 
Egyetemen tanul, 1 világrekordot

- 50-es English Longbow kategóriában 
297,56 métert. (World Archery világ-
rekord is) 

- Mónus József 4 világrekordot
- Unlimited English Longbow kate-

góriában 412,82 métert. (World Arc-
hery világrekord is)

- Primitiv Simple Composit kategó-
riában 369,08 métert

- Unlimited Modern Amerikai Long-
bow vadászhegyes kategóriában 
335,36 métert

-50-es Primitív Complex Composit 
vadászhegyes kategóriában 213,86 
métert

Jelentôs párharcok alakultak ki 
ahogyan említette? Errôl kis ízelítôt 
kaphatunk esetleg?

Pl Unlimited English Longbow kate-
gória tulajdonképpen az angliai tör-
ténelmi hosszú faíj kategóriája. 
Elképesztô számú versenyt rendeztek 
mindezidáig ebben a kategóriában! Ez 
gyakorlatilag a történelmi angol 
íjászat „szent kategóriája!”

A régi világrekordot eddig Jeremy 
Spencer angol íjász tartotta! 379.51 
métert lôtt Angliában, 2008-ban! Soha 
senki sem tudott nála nagyobbat lôni, 
pedig volt mikor 200es fölötti íjakkal 
próbálkoztak!

Ezt a világrekordot lôttem túl!
Az új világrekord mától 412,82 

méter!

A másik mostani történet a va-
dászhegyes kategóriában esett meg 
velem!

Egy amerikai íjász a modern ame-
rikai longbow vadászhegyes kategó-
riában lôtt és nem tévedés a szám 1 
cm-rel alul maradt a régi világ-
rekordtól, 328,55 métert lôtt a 328,56 
méterrel szemben! Nagyon bánkódott 
emiatt!

Ezután a forduló után én is indultam 
ebben a kategóriában is! Mikor 
mentünk ki a vesszôkért láttam két 
vesszôvel is túllôttem! 335,36 métert 
lôttem! Mától ez a világcsúcs!

Egyszer azt mondta minden normál 
módon történô íjhasználat legerôsebb 
húzóerejû íjainak világrekordját meg 
akarja szerezni! Mik ezek a kate-
góriák?

Igen, valóban ezt mondtam!
- Modern Ázsiai stílus
- Modern Amerikai longbow
- Field bow
- Simple composit bow
- Self bow
- English longbow
-Complex Composit
Hogyan áll ez a dolog?
- Modern Ázsiai stílusban 538 méter-

rel vezetem a világrekordlistát
- Modern Amerikai longbow stílusban 

470,81 méterrel vezetem a világ-
rekordlistát

- Field bow stílusban 645 méterrel 
vezetem a világrekordlistát

- Simple composit bow stílusban 369 
méterrel vezetem a világrekordlistát

- Self bow stílusban 361 méterrel 
vezetem a világrekordlistát

- English longbow stílusban 412 mé-
terrel vezetem a világrekordlistát

- Complex Composit nincs teljesítve
Mennyire büszke most?
Nagyon! Büszke vagyok Anira, aki 

fellôtte magát a World Archery világ-
rekordlistájára, vagy túllôtte a 400 
méteres álomhatárokat!

Büszke vagyok Kiarára és Lacira 
akik megszerezték 2. World Archery 
világrekordjukat is! Büszke vagyok 
rájuk mert hallgattak rám, el tudták 
hinni, hogy ha a nagy távlövés titkait 
megfogadják elérhetik azt amit 
egyetlen egy íjász a világon nem tud 
elérni ezekben a kategóriákban!

Irigyek vannak?
Azt tudjuk, látjuk, rengetek irigy 

akad! De nem baj! Pl Ani példájával 
kezdem. Nem hitték el neki, hogy 
bárkit le tud gyôzni, ha kell! De meg-
tapasztalhatták Törökországban, ami-
kor a Hódítók kupáján vagy a Hôs 
városban Kahramanmarasban, ha egy 
Zrínyi harcol, akkor adott esetben kô 
kövön nem marad! Mindenkit 
legyôzött a világon!

Tanítványai? Prokaj Kiara és Mónus 
László? Rájuk is irigyek?

Mindig azt mondom, álljon oda pl. a 
felnôtt nôk közül és lôje meg azt amit 
csak Kiara tudott meglôni a világon 
egy 35-es olimpiai íjjal a kezében, és 
próbáljon 397 méterre ellôni!

Vagy álljon oda a felnôtt férfiak közül 
bárki a világon a kezében egy 35-es 
olimpiai íjjal, és próbáljon Lacin túl-
lôni, aki 455 méterre lôtt vele!

Nem született meg az az ember! 
Tudjátok miért! Mert az ô szívükben is 
ott ragyog, annyi sok magyar ember 
mellet az az önzetlen tûz, ami azért ég, 
hogy hírül vigye a világnak!

Harcolunk az utolsó csepp vérünkig a 
Magyar Nemzetért!

Barátsággal a Farkas!
Íjaimmal harcolva a múlt 

tiszteletéért!

lövései az ellenfelek. Minden új világ-
rekordlövés az a régi eredmények – 
lövôk kihívását jelenti! Mi mindenkit 
kihívtunk, aki 1940 óta megpróbál-
kozott és világrekordot lôtt! Jócskán 
kihívtuk a világot, azt mondom!

Az eredményekrôl részleteiben mit 
tudhatunk?

10 világrekordot lôttünk az USa Arc-
hery által vezetett világrekordlistára 
és 4 db World Archery által vezetett 
világrekordlistára. A sportíjászat 
olimpiai érme után a legnagyobb ki-
tüntetését szereztük meg mindannyian 
a Wolrd Archery világrekordokkal! Ez 
egy olyan álom, amit valóra is váltott a 
csapatom!

8 Harry Drake aranyérmet és 2 
Broadhead aranyérmet szereztünk 
összesen még. Két szinte gyerekkel, 
akik természetesen a felnôtt kate-
góriákban lettek a világ legjobbjai!

Mit jelent az amit sokszor elmondd, 
hogy a világ legjobbjai?

Ez azt jelenti ,hogy nincs íjász a 
földön aki ezekben a kategóriákban 
nagyobbat tudott volna igazoltan lôni! 
Ezért mondom azt büszkén, hogy 
nincs ember a földön jelen pillanatban, 
aki túl tudta lôni Mónusné Ruszin 
Anna, Prokaj Kiara vagy fiam, Mónus 
László lövéseit a világrekordlistán 
szereplô kategóriákban! Még egyszer 
hangsúlyozom nincs ember a földön 
aki nagyobbat tudott lôni!

Mi a különbség a világrekord és a 
világbajnoki cím között?

A világbajnok az az ember aki akkor 
és ott megrendezett világbajnokságon 
legyôz mindenkit. Világrekorder pe-
dig az, aki az összes létezô lôtt ver-
senyeredménynél és ezáltal vala-
mennyi íjásznál nagyobbat lô ! Óriási 
különbség azt hiszem!

Konkrét eredményekrôl esetleg tud-
hatunk meg valamit?

- Mónusné Ruszin Anna, aki Haj-
dúnánáson tanít 3 világrekordot lôtt

- Unlimited English Longbow kate-

NB 1
Az OTP Bank Liga nyolcadik for-

dulójában a Ferencváros hazai pályán, 
hátrányból felállva verte a Vasast. 
Ugyanígy tett a Debrecen a Diósgyôr 
ellen, a Balmazújváros pedig Mezô-
kövesden szerzett pontot.

Az éllovas Videoton 3-1-re legyôzte a 
Haladást, második helyen álló, bajnoki 
címvédô Budapest Honvéd 2-2-s dön-
tetlent játszott Pakson. A kispestiek 
idegenbeli pontvesztése után a szé-
kesfehérváriak elônye már öt pont a 
tabellán.

Mezôkövesd -Balmaz  2-2 (0-1)
Paks-Honvéd 2-2 (0-1)
Videoton - Haladás 3-1 (0-1)

Ferencváros-Vasas 5-2 (1-1)
Meggyôzô játékkal kezdett a há-

zigazda Ferencváros a Groupama Aré-
nában, mégis a Vasas szerzett vezetést: 
a 14. percben Kulcsár Tamás a 
tizenhatos vonaláról egy pattanást 
követôen bombázott a kapu bal 
oldalába. Percekbe telt, amíg a Fe-
rencváros rendezni tudta a sorait, a 32. 
percben aztán sikerült egyenlítenie. 
Egy indítás elcsúszott ugyan Böde 
Dániel elôtt, de így lett jó az egész 
meccsen lendületes ghánai Joseph 
Paintsilnak, aki góllal tudott be-
mutatkozni a Ferencvárosban.

A 60. percben ismét az angyalföldiek 
kerültek elônybe, akkor Gaál Bálint 
látványosan emelte át a labdát a 
kapujából kilépô Dibusz Dénes fölött. 
A házigazdák egyenlítésére ezúttal 
csak két percet kellett várni: az egész 
találkozón rendkívül aktív Varga 
Roland közelrôl, éles szögbôl lôtt a 
hosszú sarokba.

A második félidô közepén Szivacski 
Donát két perc alatt két sárga lapot 
kapott, az emberelônybe kerülô Fe-
rencváros pedig a hajrában két perc 
alatt lôtt két góllal - Varga másodszor 
volt eredményes, majd a csereként 
pályára lépô Priskin Tamás talált a 
Vasas kapujába - eldöntötte az 
összecsapást. A kegyelemdöfést 
Varga adta meg, aki a 93. percben 
értékesítette az ellene elkövetett 
szabálytalanságért megítélt büntetôt.
DVSC-Diósgyôr 3-1 (1-1)
Gyors gólváltással indult a mérkôzés 

Debrecenben: a vendégek már a 4. 
percben megszerezték a vezetést, 
majd a hazaiak a 11. percben 
egyenlítettek. Az elsô félidô folytatása 
jó iramú, küzdelmes, ám helyzetek 
nélküli játékot hozott.

A második játékrész iramára sem 
lehetett panasz, mindkét együttes a 
támadójátékot helyezte elôtérbe, így 
változatos küzdelmet láthatott a 
közönség. Már-már úgy tnt, döntetlen 
lesz a vége, ám az utolsó percekben a 
debreceniek kétszer is bevették a 
vendégek kapuját, és otthont tartották 
a három pontot.
Újpest -Puskás  1-3 (0-1)
A fordulás után közvetlenül a 

szünetben beállt Márkvárt 11-est 
harcolt ki, amelyet Knezevic 
értékesített magabiztosan, így 
megduplázta elônyét az újonc csapat. 
Néhány perccel késôbb egy gyors 
indítást követôen Knezevic akcióból is 
betalált, így nagyon nehéz helyzetbe 
kerültek a hazaiak. Az Újpest a 
hátralévô idôben mindent egy lapra 
feltéve támadott, kapufát is elért, 
majd a hajrához közeledve szépítenie 
is sikerült, de ez már csak az eredmény 
kozmetikázására volt elég.

A Puskás Akadémia sorozatban 
harmadik gyôzelmét aratta.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Tíz évig, 1966-tól 
1976-ig, 2. Banglades, 3. A narancs, 4. 
Aneurizma, 5. Demetriosz Vikelasz 
görög sport diplomata, 6. A Jupiter kö-
rül, 7. A tüdôgyulladásé, 8. Köszvény, 
9. A 18. században, 1793-ban, 10. 
Párduc.

E heti kérdéseink:

1. Mit jelent a nyelvtanban a locativus 

kifejezés?

2. Az Aranycsapat melyik játékosa 

halt meg edzôként a kispadon?

3. Mi volt a c. Madonna elsô film-

jének?

4. Hogy hívják Shirley McLane ame-

rikai színésznô, énekesnô testvérét?

5. Melyik magyar megye határos a 

legtöbb másik megyével?

6. Milyen néven ismerjük Michelan-

gelo Merisit?

7. Melyik híres irodalmi detektívalak 

titkárnôje Miss Lemon?

8. Kiket neveztek „a Mersey-parti 

dalnokának?

9. Ki volt a magyar könnyûzene 

Metál Ladyje?

10. Mi a keresztnevük a teniszezô 

Williams-nôvéreknek?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Miért nem nyerhetnek a férfiak 

a nôkkel szemben?

Ha megcsókolod, nem vagy úriem-
ber.

Ha nem csókolod meg, nem vagy fér-
fi.

Ha figyelmes vagy, azt gondolja, va-
lami rosszat csináltál.

Ha nem vagy figyelmes, nem szere-
ted.

Ha sok szexre vágysz, akkor csak a 
teste kell neked.

Ha nem vágysz sok szexre, akkor 
nem kívánod.

Ha a haverokkal mész el, akkor zül-
leni mész.

Ha a barátnôivel megy el, akkor igé-
nyes szórakozás történik.

Ha valamit mondasz, azt akarja, hogy 
rá figyelj.

Ha rá figyelsz, azt akarja, hogy 
mondj valamit.

Ha mindennel egyetértesz, amit 
mond, papucs vagy.

Ha nem értesz egyet vele, akkor nem 
támogatod.

Ha elegáns vagy, nyálas szépfiú 
vagy.

Ha nem vagy elegáns, akkor igény-
telen vagy.

* * *
7 pont, amiben megegyezik a Win-

dows és egy átlagos nô:
1. Szinte mindenkinek van vagy volt 

már.
2. Logikusnak tûnô szerkezete elle-

nére teljesen kiszámíthatatlan.
3. Teljesen azonos eseményekre ké-

pes a legkülönfélébb, legmeghökken-
tôbb válaszokat produkálni.

4. A legtöbb tetszetôs és praktikusnak 
látszó terméket rájuk tervezik.

5. A használat során bebizonyosodik, 
hogy a divatos külsô nem minden.

6. A használati idô elôrehaladásával 
egyre nagyobb százalékát veszi igény-
be kapacitásunknak.

7. Az újabb verziók mindig a régebbi 
hibáinak kijavítását ígérik, ehelyett 
mindig újabb és újabb, addig elkép-
zelhetetlennek tartott hibaforrásokkal 
találkozunk.

7 pont, amiben egy belevaló férfi 
hasonlít a Linuxra:

1. Egyszerre akár több felhasználó 
igényeit is képes maradéktalanul kie-
légíteni, akár úgy is, hogy egyik sem 
tud a másik létezésérôl.

2. Nyílt és egyszerû forráskódja el-
lenére saját képükre formálni igazán 
csak a hozzáértôk képesek.

3. Türelemmel és megfelelô gyakor-
lattal minden feladatot meg lehet vele 
oldani.

4. Feltételezi, hogy az ôt használó 
tudja, mit is akar vele kezdeni.

5. A rendelkezésre álló erôforrások 
lehetô legnagyobb részét a felhaszná-
ló(k)nak adja.

6. Mûködésében probléma csakis 

Egyperces tudomány
Tudja-e, hogy varjak 

segítségével tervezték elfogni 
Oszama bin Ladent?

Kutatások igazolják, hogy a varjak 
rendkívül intelligens állatok, olyany-
nyira, hogy a CIA is felfigyelt képes-
ségeikre, és segítségükkel tervezték 
felkutatni Oszama bin Ladent, a hír-
hedt terroristavezért. A varjak rend-
kívüli intelligenciájával kapcsolatos 
kutatást a Proceedings of the Royal 
Society B magazinban publikálták.
Sokkal intelligensebbek, mintsem 

azt feltételeznénk
John Marlzuff, a University of Was-

hington professzora és kollégái 5 évig 
vizsgálták a varjakat és a szarkákat, 
hogy felismerik-e az emberi arcot. A 
kutatás eredményét 2011. májusában 
publikálták az Animal Cognition ma-
gazinban. A kísérlet során a professzor 
és kollégái befogták a varjakat és be-
sorolták, megjelölték ôket.

A befogáskor minden egyes helyszí-
nen különbözô maszkokat viseltek biz-
tosítandó, hogy az arcokra és ne a ru-
hára, szemüvegre vagy egyéb 
ismertetô jelekre reagáljanak.

A varjak ezt a tettet értelemszerûen 
ellenséges cselekedetnek tekintették, 
és hamar megtanulták, hogy a masz-
kosok nem jók, ezért bármikor, ha 
meglátták a maszkos kutatókat, neki-
álltak mérgesen lekárogni ôket. A 
varjak közeli rokona a szarka is felis-
merte a kutatók arcát, tekintet nélkül 
arra, hogy a tudósok milyen öltözéket 
viseltek.

Mikor Marlzuff és kollégái megfog-
ták és besorolták a madarakat, a mér-
ges madárraj ôket szidalmazva rep-
kedett a fejük felett, majd amikor a 
kutatók késôbb visszamentek a hely-
színre, a varjak mindannyiukat fel-
ismerték. A madaraknak nagyon jó a 
memóriájuk, mert ha egy évig nem is 
látták az „ellenséges” illetôt, újra meg-
pillantva, haragosan mondták a magu-
két, és zuhanóbombázók módjára tá-
madták ôket a 30 vagy még több 

azokra a rendôrökre, akik gyakran 
sétáltak keresztül azon a parkon, ahol 
a madarak fészkelô helye volt. Ruth 
Milner, a State Department of Fish 
and Wildlife biológusa elmondta, hogy 
a támadás oka a fiókaszezon lehetett, a 
fiatal madarak ugyanis ekkor hagyják 
el a fészket, és ilyenkor a felnôttek kü-
lönösen erôsen védelmezik az ifjakat.

Más madarak is rendelkeznek arcfel-
ismerô képességgel, és jó memóriával

A dél-koreai egyetem egyik kutatója, 
Won Young Lee éppen adatokat gyûj-
tött a helyi szarkapopulációról, amikor 
meglepô felfedezésre jutott. Minden 
egyes fészekben megszámolta a ma-
darakat és tojásaikat a campuson.

A vizsgálat közben a madarak egy-
folytában szidalmazták és támadták a 
tudóst.

Az egyik szarka lejött a fészekfáról, 
és egészen közelrôl mérgesen meg-
cserregte a kutatót.

Won Young Lee próbálta becsapni a 
madarat, és a sapkáját átadta kutató-
társának, de a csel nem jött be:mikor 
elment onnan, a madár ôt követte, és 
nem a kollégát, aki a sapkáját viselte. 
Lee korábban már meglátogatott né-
hány fészket, hogy kamerát helyezzen 
el egy különálló kutatási projekt miatt. 
Észrevette, hogy csak a korábban 
meglátogatott fészkek madarai voltak 
agresszívek vele szemben.

Lee és kollégái tanulmányozták jelen-
séget. Két új diák felöltözött ugyan-
abba a ruhába, és beléptek a szarkák 
territóriumába. Az egyik felmászott a 
fára, a másik pedig lent állt a földön. 
Mindegyik szarka csak a fára felmászó 
diákot támadta meg.

Piotr Jablonski, Lee egyik kutatótársa 
a Seul National University egyetemen 
elmondta, hogy csodálatos jelenség, 
miszerint a szarka képes felismerni 
egy adott személyt, a campuson je-
lenlévô húszezerbôl. Neki magának 
külföldiként Szöulban nehézséget oko-
zott megkülönböztetni a koreaiakat, 
különösen az elsô 1-2 évben, mivel az 
ázsiaiak az európai ember számára 
olyan egyformának tûnnek.

Legalábbis számára, de az okos szar-
kák számára nyilvánvalóan nem. Lee 
és kollégái kutatásukat az Animal 
Cognition folyóiratban publikálták. A 
szarka közeli rokona a holló szintén 
felismeri és megtámadja a fészkébe 
betolakodott tudósokat. A madarak a 
campuson állandóan ki vannak téve az 
emberi jelenlétnek. Megtanulni, felis-
merni azt, hogy ki fenyegeti a fész-
küket, természetes reakció lehet ré-
szükrôl.

durva felhasználói behatás esetén kö-
vetkezik be.

7. Habár gyakran és sokféle újabb 
verzió jelenik meg, a felhasználók 
igyekeznek a régit megtartani s legfel-
jebb egyes részeket frissíteni.

* * *
A városi tanító bácsi helyettesít a fa-

lusi suliban. Elsô dolga, hogy figyel-
meztesse az ízesen beszélô srácokat a 
helyes kiejtésre:

--- Gyerekek, figyeljetek: nem vella, 
hanem villa, nem tenta, hanem tinta és 
nem penna, hanem... izé... toll!

* * *
--- Pistike, most Arkhimédesz törvé-

nyérôl foglak kérdezni --- szólítja fel a 
kis Pistát a tanár:

--- Mi történik, ha beülsz egy vízzel 
teli kádba?

--- Megszólal a telefon.
* * *

Egy vendég állandóan a legerôsebb 
altatókat kéri a szállodai orvostól, 
mégis minden éjjel nôkkel szórakozik 
a bárban. Egyszer meg is kérdezi tôle 
az orvos:

--- Nem hat az altató amit adtam?
--- Dehogynem, doktor úr, a felesé-

gem úgy alszik tôle, mint a bunda.
* * *

Két skót járja az erdôt. Az egyikre 
rájön a szükség, elvonul egy fa mögé. 
Pár perc múlva kiszól a társának:

--- Te, van nálad egy kis papír?
--- Ugyan már, ennyire ne legyél 

sóher... hagyd ott!
* * *

A McLaren istálló Magyarországon 
állított össze új team-et, mivel észre-
vették, hogy a cigány fiatalok hihetet-
len rövid idô alatt képesek leszerelni 
az autók kerekeit.

Kirúgták hát a sokat próbált team-
üket, és romákból összeállított csa-
pattal vágtak neki a versenyeknek.

Eleinte minden a legnagyobb rend-
ben zajlott, a romák 2-3 másodperc 
alatt le- és felszerelték a versenyautó 
kerekeit. A probléma a következô tíz 
másodpercben keletkezett, amikor a 
romák átfestették az autót, átütötték a 
gyártási számát, és eladták az egész 
gépet a pilótával együtt!

* * *
--- Fogadni mernék, hogy kétszer is 

meggondolod, mielôtt magára hagyod 
a feleségedet éjszakára. --- mondja 
egy férfi a barátjának.

--- Igen, elôször azon gondolkozom, 
hogy mit mondjak, hová megyek, az-
tán meg azon, hogy miért nem jöhet 
velem.

* * *
--- Hol loptad azt a lovat Gazsi?
--- Nem loptam én, kezitcsókolom... 

Találtam négy patkót a földön, hát 
nem rá volt szögezve ez a dög?

madárból álló raj.
Átadják egymásnak tapasztalatai-

kat
Sôt amikor Marlzuff professzor 5 év 

múlva maszkkal az arcán (amit akkor 
viselt, amikor megfogott hét varjat), 
kimerészkedett az irodájából, zavart 
keltett a madarak között, és bár a ko-
rábbi madárcsoportból csak heten 
voltak, a varjak 70%-a ellenségként 
tekintett rá. Ez azt jelenti, hogy a ma-
darak megtanították a többieknek, 
hogy a maszkosok „ellenségek”.

A professzor körülbelül 50 méter-
re jutott el az irodájától, amikor 
mintegy 50 mérgesen károgó madár 
lepte el.

A haragos varjak közt sokan voltak, 
akik sosem látták a befogást.

Ezért felmerült a kérdés, hogy vajon 
azok csak utánozták-e feldúlt társaikat, 
vagy a támadás hátterében az állt, 
hogy a varjak átadják egymásnak 
tudásukat. Hogy ezt kiderítsék, egy 
„veszélyes”, és egy semleges maszkot 
teszteltek a fiókákon, egyszer olyan 
alkalommal, amikor a szüleik a fészek-
ben voltak, és más esetben, amikor a 
szüleik éppen távol tartózkodtak.

Azt találták, hogy a haragtartó vezetô 
jelenléte nem volt szükséges: ha a fió-
ka látta már szüleit, midôn a maszkos 
embereket szidták, haragosan károg-
tak akkor is a maszkos kutatókra, ami-
kor a szüleik éppen nem voltak jelen.

A kísérlet megmutatta, hogy a varjak 
hosszú távú memóriával rendelkeznek, 
és képesek a tömegbôl több arcot is 
felismerni, sok ember közül felismerni 
a nemkívánatos személyeket. A varjak 
e képességeire felfigyelt az amerikai 
hírszerzô hivatal, a CIA is.

Szerzôdést kötöttek Marlzuff pro-
fesszorral, és finanszírozták a kutatá-
sokat, hogy derítse ki, vajon a varjak 
segítségével fel lehetne-e kutatni a 
hírhedt és halálra keresett terrorista 
vezért, Oszama bin Ladent.

A professzor Liz Jones-nak adott in-
terjúban megerôsítette, hogy a varjak-
nak és hollóknak hosszút távú memó-
riájuk van, és nagyon éles a 
megkülönböztetô képességük.

Ha egy csoport varjú tudja, hogy Bin 
Laden ellenség, biztos jelzik jelenlétét, 
ha valahol látják. Oszama bin Ladent 
elfogták. Hogy végül részt vettek-e a 
varjak a terrorista felkutatásában, 
nem került nyilvánosságra.

A varjak elzavarták a rendôröket 
fészkelô helyüktôl 2011 júniusában a 
nyugati parti amerikai nagyvárostól 
Seattle-tôl 25 mérföldre fekvô Everett-
ben a varjak rajokban támadtak rá 



05:25 Kulturális Híradó
05:50 Öt kontinens 
06:25 Világ 
06:50 Summa 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Evangélikus riportok
09:10 Rome Reports - Vati-

káni Híradó
09:40NagyokGyulaiLíviusz
A Nemzet Mûvésze címmel 

kitüntetett, Kossuth-díjas g
rafikusmûvésszelbeszélget.
  10:15 Ridikül Nagykövetek
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Napfény a jégen 

(1961)  Magyarfilmvígjáték  
Szereplôk: Bessenyei Fe-

renc (Rezsô), Psota Irén 
(Rózsa), Mezey Mária (Jó-
zsa), Kiss Manyi (Theodóra), 
Kabos László (boy), Klárit, a 
Jégszínház táncosát titok-
zatos hódoló üldözi a rózsái-
val. Férje, Rezsô már-már 
eszét veszti a féltékenység-
tôl. Andrea, a másik szóló-
táncos szintén veszélybe 
kerül. Három nagynénje le-
leplezte, hogy a lány tanulás 
helyett a revüben lép fel. 
Jancsi, a vôlegény idôben 
érkezik, és leszereli a nagy-
néniket.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk Hidas  község 

Tolna megye közvetlen 
szomszédságában, Baranya
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:45 Domovina 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999)Máramarosban 
és a „hepehupás vén Szi-
lágyban”
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) A Rákóczi-sza-
badságharc kitörése életút-
jának a legfontosabb állo-
másait mi is bejárjuk. 
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Hogy volt?!

 Balázs Fecó és a Korál
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007)

 Erôvonalak      A BRFK nyo-
mozói tájékoztatják Bordást 
egy tervezett, fedett akció-
ról. Bordás nemet mond, 
amikor megtudja, hogy a 
nyugállományból vissza-
vont Kolonics tábornok a 
fedett akció megtervezôje 
és irányítója.
22:35 Ridikül

  23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) 
40. epizód - Egy itáliai szent 

a horvát Duna mentén - 
Vukovár és Újlak
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás 30 „Szeszélyes” 
év...A legendás kabarémû-
sor elsô adását 
02:40 Napfény a jégen 

(1961) Magyar filmvígjáték  
04:05 Hogy volt?!

 Balázs Fecó és a Korál
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Térkép
06:25 Család és otthon
06:50 Magyar gazda
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Református riportok 
09:10 Unitárius magazin
09:40 Reformáció hétrôl   

hétre
09:55 Nagyok
Sánta Ferenc
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Uraim, beszéljenek! 

(1973) Puskás Tivadar, a  
telefonközpont feltalálójá-
nak sikerekben és kudar-
cokban gazdag élete eleve-
nedik meg a Magyar Tele-
vízió 1973-ban készült tévé-
játékában.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Hazajáró 
Gömörország 2.
13:55 Térkép 
14:25 Életkor 
14:50 Srpski ekran 
15:25 Unser Bildschirm 
15:55 Útravaló 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Bihar
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Ónodtól a nagy-
majtényi síkig hogy a szat-
mári békét nem Szatmárban 
kötötték meg, és a nagy-
majtényi fegyverletételnél 
nem is rakták le a fegyve-
reket...
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Budavári Palotakon-

cert 2/2.: Ismét felcsendül-
nek a közkedvelt és nép-
szerû operett melódiák 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Fehér por Miután Kriszta 

megtudta, hogy Zoli kábító-
szer-ügybe keveredett, kié-
lezôdik a konfliktusa vele. 
Bordás többekkel megszer-
vezi az akciót. Elsô lépésben 
Bordásnak „véletlenül” ta-
lálkoznia kell Demsával.
22:35 Ridikül

 23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
 „Nominetur Neoplanta” - 

Újvidék és Pétervárad
Ezúttal már Szerbiában, a 

Duna bal partján fekvô sok-
nevû, soknyelvû, és sokféle 
felekezetû vajdasági cent-
rumban, Újvidéken járunk.  
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás „Mi van vele?”
 Olyan vendégeket hívunk 

meg ezúttal, akik régen 
közismertek voltak, mára 
azonban ritkábban hallunk 
felôlük.
02:35 Uraim, beszéljenek! 

(1973) Magyar tévéjáték
03:45 Nyitott stúdió (1996)
Laokoon csoport
04:05 Budavári Palotakon-

cert Ismét felcsendülnek a 
közkedvelt és népszerû 
operett melódiák
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Mai hitvallások 
09:00 Reformáció hétrôl h. 
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:40 Nagyok  Huszti Péter
10:15 Ridikül
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Éljen az egyenlôség 

(1979) Magyar tévéjáték
„Nemde ônagysága, a libe-

rális mágnás nem adja ne-
mesembernek leányát? 
Eötvös József színmûvének 
tévéváltozata bemutatja az 
1800-as évek „demokratáit”. 
A polgárság érdekházas-
ságok révén próbál egyenlô-
vé válni a nemesség felsôbb 
rétegeivel, amely kelletle-
nül, de kénytelen fejet haj-
tani a társadalmi átrétegzô-
dés folyamata elôtt.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café 
A Magyar Állami Operaház 

magazinmûsora.
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:15 Rondó 
16:15 1100  év Európa kö-

zepén (1999) Nagyvárad
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)
Reform és abszolutizmus
 17:20 Család-barát

 19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007) 
Álmok és rémálmok
Demsa ki akar szállni a 

franciákkal közös üzletbôl, 
ezért Nikosz megzsarolja. 
Kocsis nem bízik az akció 
sikerében, kétségeit meg-
osztja Koloniccsal, aki kiáll 
Bordás mellett. Zoli nem 
okult a nôvérével folytatott 
beszélgetésbôl, és tovább 
terjeszti az anyagot, ami kis 
híján tragédiához vezet.
22:35 Ridikül

  23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) 
 Felhôket pihentetô hegy-

csúcsok és fortyogó Duna
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás „Ablakosok”
02:35 Éljen az egyenlôség 

(1979)  Eötvös József szín-
mûvének tévéváltozata be-
mutatja az 1800-as évek 
„demokratáit”.
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Katolikus krónika 
09:00 Isten kezében
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Nagyok Huszti Péter    

10:20 Ridikül 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Hölgyek és urak 

Szereplôk: Bodrogi Gyula, 
Bács Ferenc, Bakó Márta, 
Balázs Ágnes, Hámori Ildi-
kó, Harkányi Endre, Balázs 
Péter, Mécs Károly, Nagy 
Anna, Pálos Zsuzsa,  Rátonyi 
Róbert,  Szilágyi Tibor, Egy 
vidéki kastély, valahol Ma-
gyarországon. A házigazda, 
a nemrég magas beosztásba 
került gazdag ember és csa-
ládja, vendégeik pedig egy 
elôkelô társaság jeles képvi-
selôi, többen leánygyerme-
kükkel együtt. A meghívot-
takhoz tartozik egy író is, 
aki reggel váratlan dolgokat 
mesél az egyik vendégnek: 
az éjjel a szobájában volt 
egy ismeretlen, titokzatos 
hölgy, de nem ismerte fel. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Egy este Freund 

Tamás agykutatóval (2014) 
Magyar portréfilm
14:20 Rúzs és selyem 
14:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:20 P’amende
15:50 Öt kontinens
16:20 1100  év Európa köze-

pén (1999) Aranyosszék
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Széchényi és 
Széchenyi apropó: tudják, 
hogy miért két „é” betûvel 
írjuk a Széchényi Könyvtár 
nevét, Ezt is elmeséljük...
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007) 
A közrendôrt „alakító” Al-

ter úgy intézi, hogy megis-
merkedjen Zolival. Bordás 
Demsa kérésének eleget 
téve Erikát is el akarja vinni 
a következô találkozójukra, 
ami kiélezi ellentétét a félté-
keny Mike-kal. Kolonics 
elintézi, hogy Zsuzsát házi 
ôrizetbe helyezzék. Demsa 
megszerzi a franciáknak 
szánt heroin-szállítmányt.
22:35 Ridikül

 23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)Vá-

rosok és szigetek a Duna 
mélyénA Vaskapu vidékén
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Egy este Freund 

Tamás agykutatóval ( 2014) 
02:30 Hölgyek és urak 

(1991)  Magyar tévéfilm
03:40 Nyitott stúdió (1992)  
Sátoraljaújhelyi Hagyo-

mányörzô együttes
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy! 
06:50 Életkor
07:15 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 GasztroangyalTály-

lya Marcsi találkozik a helyi 
kádárokkal,
09:40 Nagyok Bereményi 

Géza Kossuth-és Balázs Bé-
la díjas író-filmrendezôvel    
10:10 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora 
10:45 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:40 Fizessen, nagysád! 

(1937)  Magyarfilmvígjáték 
Szereplôk: Jávor Pál (Szi-

lágyi Péter), Muráti Lili 
(Zsuzsi), Kabos Gyula (Fáb-
ry Ágoston malomtulaj-
donos), Latabár Kálmán 
(Vukovác, tornatanár)Fábry 
Ágoston malomtulajdonos 
lányának, Zsuzsinak jó par-
tit remél. Ezért amikor 
felveszi Szilágyi Pétert, az 
Amerikából hazatért sze-
gény fiatalembert magához 
dolgozni, megígérteti vele, 
hogy rá sem néz a lányára.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Fekete György
14:15 Hangvilla  Verdi 

operadallamai!
14:45  Egy élet a szôlôért 

(2015)  Magyar ismeretter-
jesztô film  Egy 50 éves 
innováció, melyet a tenge-
rentúlon is alkalmaznak. 
15:40 Hogy volt?!

  Balázs Fecó és a Korál
16:40 Új idôk, új dalai

 A plakát 19.század második 
felétôl kezdve szerves ré-
szét képezték azutcaképnek
17:15 Család-barát 
18:50 Térkép 
19:25 Ízôrzôk (2012)  Ôrség
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)  1. Pálma elmondja,
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
23:00 Tóth Jáno Marketing
Magyar sitcom
23:30 Kulturális Híradó

 00:00 Opera Café
00:30 Evangélium

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

  01:35 Gasztroangyal
  Befôzés Szentesen
02:35 DAJKA MARGIT 

110A harapós-férj (1937)
Magyar romantikus film  

Török Dezsô színdarabjából 
írta Nóti Károly Péter és 
Lina válásuk után is egy 
fedél alatt élnek.
04:05 Mindenbôl egy van 

(2012)   2.Csillukavallomása
hogy van egy szerelme
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép 
06:25 Minden tudás
06:55 Kárpát expressz 
07:20 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Itthon vagy! - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap
10:45 Térkép 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 János vitéz (1973)
Magyar rajzfilm
Szereplôk: Bárdy György, 

Cserhalmi György, Kútvöl-
gyi Erzsébet, Mádi Szabó 
Gábor, Nagy Anikó, Pártos 
Erzsi Miközben Kukorica 
Jancsi kedvesét öleli a fo-
lyóparton, az ôrzésére bízott 
nyáj szétszéled. Jancsinak 
ezért bujdosnia kell és sok 
nehéz kalandban, számtalan 
viszontagságban van része. 
Segít Franciaországból ki-
ûzni a törököt, s mikor meg-
gazdagodva.Petôfi Sándor 
remekmûvét Jankovics 
Marcell dolgozta fel.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Peru, Chile 
Az asztronauta titka
14:25 Itthon vagy! - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap 
15:55 Önök kérték 
16:55 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Itthon vagy! - 

Magyarország szeretlek! - 
Szent Mihály nap 
20:00 Gasztroangyal
Befôzés Szentesen
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Rézangyalok A hátrá-

nyos helyzetû, mélyszegény-
ségben élô fiatalok iskolai 
alulteljesítése és lemorzso-
lódása
22:35 Hogy volt?!

   Bánki Iván - 80
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 On The Spot: 9 hónap 

alatt a Föld körül (2015) 
02:10 TURAY IDA 110 

A kölcsönkért kastély 
(1937)   Magyarfilmvígjáték 
Amíg  világ a világ, a sze-

gény gazdag szeretne lenni, 
a gazdag szegény. 
03:45 János vitéz (1973)

  Magyar rajzfilm
 Petôfi Sándor remekmûvét 

Jankovics Marcell dolgozta 
fel.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

gatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Új nemzedék 
09:45 Nagyok 
’56-os pillanatok
10:20 Ridikül
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Az én ’56-om 
Seregi János
11:45 A fürdôigazgató 

(1978) Magyar tévéjáték  A 
vidéki városka büszkesége 
a nyereséges fürdôkombi-
nát. Pap Gedeon a szárnyaló 
fantáziájú, a fegyelmet 
megszegô igazgató sikereit 
környezetében is megirigy-
lik, s névtelen levelekkel 
ostromolják a magas veze-
tôket, miközben úgy tûnik 
munkatársai, a fôkönyvelô, 
a kávéfôzô, Buzsák bácsi 
mind mellette vannak. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok 
14:50 Kárpát expressz 
15:15 Hrvatska Kronika
15:45 Ecranul nostru
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Szabolcs-Szat-
már-Bereg
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Vitam et sangui-
nem„Életünket és vérünket”    
De vajon igaz-e az a korabeli 
pletyka, miszerint Mária 
Terézia a nevezetes ország-
gyûlési jelenethez ölbe vet-
te a csecsemô II. Józsefet, 
és még meg is csipkedte a 
fenekét, hogy sírjon, és így 
meghatódjanak a marcona 
magyarok?
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus
Komár László életútja és 

könnyûzenei karrierje
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
Óvatos megközelítés
Bordás és Demsa találkoz-

nak egy megrendezett köz-
úti ellenôrzésen. Kriszta 
jelenti Bordásnak, hogy ká-
bítószert talált az öccse 
szobájában. Klári egyre 
szimpatikusabb Móricznak.
22:35 Ridikül

  23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) A 

Duna és a Száva találko-
zásánál - Belgrád
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás Szenes Ivánt 
köszöntjük
02:30 A fürdôigazgató 

(1978) Magyar tévéjáték  
(ff.)  Garas Dezsô fantasz-
tikus alakításával
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

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

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

A MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG
2017. ÉVI KÖZGYÛLÉS

Tudatjuk a Magyar Katolikus Közösség 
tagjaival, hogy 

2017. évi közgyûlésünket szombaton, 
szeptember 30-án 2 órai kezdettel tartjuk
a Szent Erzsébet Otthon kápolnájában.

A tárgysorozaton lévô fontos megbeszélések miatt
tagjaink pontos és teljes számú megjelenésére 

számítunk.
Cím: 1 Symonds Road DEAN PARK N.S.W.

Korompay Klári 
 a Végrehajtó Bizottság Elnöke

Akik tagjai szeretnének lenni

a Magyar Katolikus Közösségnek,
kérjük ezeket, hogy nevüket, e-mail  címüket közöljék

Prof. Dr. Háhn Erik titkárral e.hahn@unsw.edu.au címen

vagy rendes postán küldött levélben 

névvel és postai címmel

Prof. Dr. E. Hahn 
1 Highgate St LINDFIELD N.S.W. 2070.

Barko Lajos otthonba került és 

CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-

ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 

tombozsan@gmail.com vagy Mobile:

0403 188-794

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy mellé 
bentlakással hétfô estétôl péntek estig. 

Referencia szükséges. 
Hívja Mancit a 9362-1211 telefonszámot. 

Üzenetrögzitô van. (Sydney)


