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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Elôzôleg Gajus Scheltema, a posztjáról távozó budapesti holland nagykövet 

egy interjúban kijelentette, hogy a szélsôséges iszlamisták ugyanolyan elv 
mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány.

Erôsíteni kell a diaszpórát
A magyar identitás megôrzése érdekében fontos a diaszpóra erôsítése, az ott 

élô, magyar nyelvet és kultúrát oktatók segítése –-- hangsúlyozta a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkára  Gyôrben, a nyuga-
ti diaszpórában magyar nyelvet tanítók 16. továbbképzésének nyitó napján a 
Széchenyi István Egyetemen.

Szilágyi Péter elmondta: míg 2009-ben 9,1 milliárd forintot fordított nem-
zetpolitikára az akkori kormány, addig 2016-ban a nemzetpolitikai államtit-
kárság 73 milliárd forintot szánt erre a célra, ami kormányzati szinten megkö-
zelítette a százmilliárd forintot. A források 2017-ben és 2018-ban is nônek.

Világszerte összesen 212, magyar nyelvet és kultúrát vasárnapi iskolában 
oktató intézményrôl tud az államtitkárság, a legtöbb Észak-Amerikában és 
Nyugat-Európában mûködik. Idén tavasszal az államtitkárság kérdôívet küldött 
az intézményeknek; ezeket eddig 113 iskola küldte vissza, ahol összesen ötezer 
gyermekkel foglalkoznak.

A felmérés szerint az iskolák 58 százaléka nem önállóan bejegyzett szervezet-
ként mûködik, 85 százaléka pedig nem tagja semmilyen pedagógusszervezetnek 
és kevesebb mint fele rendelkezik oktatási tervvel. Igény mutatkozik tárgyi 
eszközök biztosítására, módszertani képzésekre és egyéb kulturális programok 
támogatására, mert az iskolák 62 százaléka semmilyen támogatást nem kap 
attól az országtól, amelyikben mûködik –-- mondta Szilágyi Péter.

Hangsúlyozta, hogy az eredmények alapján az államtitkárság kidolgoz egy 
fejlesztési koncepciót, jövôre pedig pályázati programok keretében a jogi 
személyiséggel rendelkezô intézmények igényelhetnek támogatásokat. A fej-
lesztési koncepció várhatóan a Magyar Diaszpóra Tanács november 9-10-i 
ülésére készül el.

A nemzeti regiszter weboldalon pedig a hétvégi magyar iskolák tájékoztató-
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Szeptember 11-én Teodóra név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Dioméd, 

Elga, Emil, Emilián, Félix, Helma, 

Helza, Igor, Jácint, Milán, Milton név-

napja van.

Szeptember 12-én Mária névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Gujdó, 

Ibolya, Irma, Marion, Palóma, Szeles-

tény, Tóbiás névnapja van.

Szeptember 13-án Kornél névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Amadil, 

Amáta, Krizsán, Lulu, Ludovika, Luj-

za, Mór, Móric, Polixéna névnapja 

van.

Szeptember 14-én Szeréna, Roxá-
na névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Armida, 

Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Ro-

zanna, Rozita, Szerénke, Szerénusz, 

Szerény, Szonóra névnapja van.

Szeptember 15-én Enikô, Melitta 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Ajád, Be-

bóra, Bogát, Bogáta, Borisz, Borocs, 

Burcse, Debóra, Dolóresz, Doloróza, 

Eni, Encsi, Enôke, Hetény, Katalin, 

Katarina, Katerina, Kató, Lola, Lolita, 

Lolli, Loránd, Lóránt, Mária, Melissza, 

Melizand, Meluzina, Orlandó, Paméla, 

Roland, Töhötöm névnapja van.

Szeptember 16-án Edit névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ciprián, 

Ditta, Ditte, Eudoxia, Eufémia, Eugé-

nia, Gamáliel, Geminián, Génia, Imel-

da, Imodzsen, Imogén, Jozafát, Kamé-

lia, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, 

Milica, Som, Soma, Zília, Zille, Zseni 

névnapja van.

Szeptember 17-én Zsófia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ariadna, 

Ariadné, Arianna, Arienn, Galamb, 

Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, 

Ludmilla, Oriána, Palóma, Róbert, Ro-

bertó, Robin, Robinzon, Szofi, Szófia, 

Zsófi névnapja van.

Szeptember 18-án Diána névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Fôbe, Jó-

zsef, Metód, Richárd, Rikarda, Timur 

névnapja van.

Szeptember 19-én Vilhelmina név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Dorián, 

Emili, Emília, Január, Jónás, Konstan-

cia, Konstantina, Mária, Sebô, Sza-

bolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilhel-

ma, Vilma névnapja van.

Szeptember 20-án Friderika név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Eponin, 

Euszták, Federika, Filip, Filippa, Fri-

da, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuzsán-

na, Zsuzska névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. aug 31-én

1 AUD = 204.09 Ft

Kevés érdeklôdô
Pár tucat gárdista gyûlt össze a budai Várban, hogy együtt emlékezzenek a 

Magyar Gárda Mozgalom megalakulásának tizedik évfordulójáról. Mivel 
a szervezet nem kapott engedélyt a felvonulásra, az egykori gárdisták beszélge-
téssel, a régi idôk felelevenítésével töltötték a délutánt. A megemlékezésen a 
mozgalom egyik alapítója sem jelent meg.

A Magyar Gárda Mozgalmat 2007-ben hívta életre a Jobbik által alapított 
Magyar Gárda Hagyományôrzô és Kulturális Egyesület, amelynek elnöke Vo-
na Gábor, a Jobbik jelenlegi miniszterelnök-jelöltje volt. A Magyar Gárda célja 
a magyarság fizikai, lelki és szellemi önvédelme volt, a bíróság szerint azonban 
az egyesület és a mozgalom tényleges tevékenysége nem volt összhangban a 
célkitûzéseikkel, ezért a hatóság 2009. július 2-án feloszlatta a szervezetet. Pár 
héttel késôbb hasonló tagsággal, vezetéssel és célokkal megalakult az Új Ma-
gyar Gárda Mozgalom.

A Magyar Gárda jellegzetes, fekete-fehér egyenruháján árpádsávos címer 
volt, ebben jelent meg Vona Gábor Jobbik-elnök az Országgyûlésben 2010-ben, 
amikor a párt bekerült a parlamentbe. 2009. július 14-én pedig Szegedi Csanád, 
a Jobbik korábbi alelnöke viselte a gárda egyenruháját az Európai Parlament 
alakuló ülésén.

Szijjártó Péter: Felháborító a távozó 
holland nagykövet nyilatkozata

Felháborítónak nevezte és a lehetô leghatározottabban visszautasította Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a távozó holland nagykövet 
nyilatkozatát Budapesten, újságírók elôtt.

Hangsúlyozta: különösen határozottan utasítja vissza azt, amikor a nagykövet 
a terroristák és a magyar kormány közé egyenlôségjelet akar tenni a motivá-
cióban vagy a módszer tekintetében.

Ez egy olyan vád, amelyet még a legdurvább vitákat hozó 2015-ös évben sem 
engedett meg magának szinte senki. ---- fogalmazott.Gajus Scheltema a 168 
órának adott interjúban azt mondta, hogy a szélsôséges iszlamisták “ugyanolyan 
elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány”.

Szijjártó Péter jelezte azt is, amíg a holland nagykövet nem megy haza, a 
külügyminisztériumban már nem szívesen látott vendég, egészen biztosan nem 
fogják fogadni semmilyen szinten.

Örülünk annak, hogy a holland nagykövet hazamegy, remélhetôleg ezt minél 
elôbb megteszi.

Ilyet ne engedjen meg magának senki Magyarországgal, a magyar 
embe-rekkel szemben! --- fogalmazott a miniszter.

* * *
Magyarország konzultációra hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar 

nagykövetet ---- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
Budapesten.

Ez a diplomáciában az egyik legradikálisabb lépés --- mondta Szijjártó, hozzá-
téve, hogy arra utasította az ideiglenes ügyvivôt, hogy a holland külügyminisz-
tériumban személyesen a lehetô leghatározottabban utasítsa vissza a Magyar-
országot ért rágalmakat és megalapozatlan kijelentéseket, valamint kérjen 
magyarázatot a holland külügyminisztériumban arra, hogy mik állnak a kijelen-
tések hátterében, a holland nagykövet vajon központi mandátum alapján, vagy 
a saját elhatározásából cselekedett így.

Nem elégszünk meg zárt ajtók mögötti magyarázattal ---- mondta.
A külügyminiszter bírálta a holland nagykövetnek azt a kijelentését is, amely 

szerint autós merénylet bárhol megtörténhet.
Ennél kegyeletsértôbb és érzéketlenebb nyilatkozatot nehéz tenni. Mi soha 

nem fogjuk elfogadni, hogy Európa olyan kontinens legyen, ahol bárhol elôfor-
dulhat autós merénylet, emberek halálát okozva ---- magyarázta a miniszter. 
Megjegyezte azt is: a Magyarországra érkezô új holland nagykövetet semmi-
lyen minisztériumban és semmilyen állami intézményben nem fogják fogadni 
mindaddig, amíg a holland kormány nem ad hivatalos magyarázatot a kijelenté-
sekre. Kérdésre válaszolva pedig elmondta azt is: ha bebizonyosodik, hogy az 
interjúban nem a nagykövet magánvéleménye jelent meg, és a hollandok nem 
tesznek megfelelô, elnézést kérô nyilatkozatot nyilvánosan, akkor a Hollandiába 
akkreditált magyar nagykövet hazarendelése hosszú távú lesz, illetve megteszik 
a még szükségessé váló diplomáciai vagy politikai lépéseket.Szintén kérdésre 
válaszolva közölte: mostanáig zárt ajtók mögött, nem nyilvános magya-
rázatot sem kapott Magyarország.

Bert Koenders holland külügyminiszter a történtek után annyit mondott: 
Számomra világos, hogy nincs összefüggés a terror és a magyar kormány fellé-
pése között. A legkevesebb, hogy ez kellemetlen. Ezt nem gondolja a holland 
kormány. Nehezen tudom elképzelni, hogy a holland nagykövet ezt gondolná. 
Azt is mondta, látni akarja Scheltema nagykövet interjújának pontos 
fordítását.



kat, tananyagokat és háttéranyagokat tölthetnek le.
A helyettes államtitkár kiemelte: nincs pontos statisztika arról, hogy világ-

szerte mennyien vallják magukat magyarnak, de egy 2011-es felmérés szerint 
Észak-Amerikában 2 millióan, Németországban pedig 178 ezren. A valós adat 
ennél nagyobb is lehet –-- fûzte hozzá.

A kormány ezért 2013-ban elindította a Kôrösi Csoma Sándor-programot, 
amelynek keretében tavaly száz, idén Szeptembertôl pedig 115 Kárpát-meden-
cei fiatal kerül a diaszpórában mûködô magyar szervezetekhez. A Rákóczi 
Szövetség több száz millió forintból táboroztat Magyarországon külhoni fiata-
okat: 2016 Szeptembere és idén június között 650 a diaszpórából érkezô és 1850 
a Kárpát-medencei szórványban élô diákot táboroztattak.

A Mikes Kelemen-program keretében a kormány rendezett módon szeret-
né összegyûjteni a diaszpórában élô magyarok könyvtári örökségét. Eddig 120 
ezer tételt katalogizáltak. A tematikus emlékévek hirdetésével –- mint a tava-
lyi Márton Áron-év vagy az idei Szent László-év –- pedig a magyar identitás 
erôsítését szeretnék elôsegíteni –-- folytatta.

Szilágyi Péter beszélt arról is, hogy a diaszpórára vonatkozó fejlesztési ter-
vet tavaly fogadta el a kormány; négy stratégiai irányt jelöltek meg: az okta-
tásfejlesztést, a gazdasági együttmûködés erôsítését, a diaszpóra megerôsítését 
és egy emigrációs és diaszpóraközpont létrehozását. A diaszpóraközpontban 
tudásteret és kiállítóteret is létrehoz a kormány.

Közölte: az állampolgársági esküt eddig több mint 845 ezren tették le, 2018. 
november 9-re pedig meglesz az egymilliomodik eskütétel is.

A nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 16. továbbképzésének 11. 
alkalommal ad otthont Gyôr. Augusztus 26-ig szakmódszertani elôadásokon, 
személyiségfejlesztô tréningeken és kreatív csoportunkákon vesznek részt, de 
a kétnyelvûség elméletével és gyakorlatával, valamint a fenntarthatóság peda-
gógiájával is ismerkednek az oktatók.

A továbbképzésen idén tíz országból 28-an vesznek részt. A legtöbben Auszt-
riából és Argentínából, de Spanyolországból, Ausztráliából, Kanadából és Len-
gyelországból is érkeztek magyar nyelvet tanítók.

Tovább csökkent a népesség
Nôtt Magyarország természetes népességfogyása az elôzô év azonos idôsza-

kához képest –-- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentésébôl. A 
tendencia folyamatos, 1981-ben csaknem 10,8 millióan voltunk, viszont a 2016-
os adatok alapján már csak 9,8 millió hazánk lakosainak száma.

A demográfusok szerint ha semmi sem változik, 2060-ra 7,9 millióra csökken-
het Magyarország népessége, és kedvezôtlenül alakulhat a korösszetétel is. A 
szakemberek 2060-ra több mint hárommillió 60 év felettit prognosztizálnak, 
míg csaknem négymillió munkaképes korú emberrel számolnak a jövôben. A 
születések száma ugyan nôtt az elsô fél évben 2016 elsô fél évéhez képest, de 
ezzel párhuzamosan a halálozási ráta is megemelkedett.

A KSH közleményébôl kiderül, hogy 2017 elsô felében 43 870 gyermek szüle-
tett, ami 0,2 százalékkal több, mint a múlt év elsô felének születési száma. Idén 
január és június között 69 062-en haltak meg, ami 8,5 százalékkal több, mint az 
elmúlt évben. Ezer lakosra kilenc élve születés és 14,2 halálozás jutott.

A halálozások száma az év elsô két hónapjában volt kiugróan magas, ennek 
hátterében az influenzajárvány állhat. A veszteség mindegyik régióban növeke-
dett, legjelentôsebb mértékben Észak-Magyarországon (11 százalék), legkevés-
bé pedig Közép-Magyarországon (5,8 százalék). A születések száma változó 
tendenciát mutat. A Dél-Alföldön emelkedett legjobban, míg a legnagyobb 
csökkenést Közép-Magyarországon mérték.

A házasságkötések száma megcsappant. 2011 óta folyamatos növekedést 
mértek, ám idén ez a szám kis mértékben csökkent. Az év elsô felében 21 624 
házasságkötést regisztráltak, ez a szám 1033-mal kevesebb, mint az elôzô év 
azonos idôszakában. Az elmúlt évek családpolitikai intézkedéseinek lassan, de 
megmutatkoznak a hatásai. A családi adókedvezmények, valamint a csok is a 
születésszámot hivatott növelni. 2011-ben ugyanis 88 ezer gyermek jött világra, 
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ami történelmi mélypontot jelentett, tavaly pedig 93 100 születést regisztrált a 
statisztikai hivatal.

Mintegy 2800 esetben segítettek 
az önkéntesek a Balaton körül

Mintegy 2800 esetben segítettek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a nyáron 
a Balaton strandjain ---- közölte Kormos Ádám, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
elnöke az M1 aktuális csatornán.

Az elnök elmondta, a vöröskereszt augusztus 20-ig tartó akciójában összesen 
238 önkéntesük teljesített elsôsegély-szolgálatot a Balaton 18 strandján.

A kisebb sérülések ellátásán túl egy embert újra kellett éleszteniük az önkén-
teseknek ---- jelezte, hozzátéve, az idei már a hatodik ilyen eset volt.

Értékfeltáró mozgalom indult
Az Országgyûlés alelnöke szerint a Hungarikum-törvény négy évvel ezelôtti 

elfogadása nyomán értékfeltáró mozgalom indult: több ezer településen jött 
létre értéktárbizottság; s számos diákcsoport is a kezdeményezés részese lett.

Lezsák Sándor, a Hungarikum-bizottság tagja errôl a pécsi Zsolnay Kultu-
rális Negyedben beszélt, ahol a május végén a Parlamentben rendezett Kárpát-
medencei Hungarikum vetélkedô gyôztes csoportjait látták vendégül. Mint 
felidézte, a vetélkedô fôdíja egy kétnapos kirándulás volt, amelyre a gyôztes 
csapatokat (a Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium diákjai és a gyu-
lai Magvetô Református Általános Iskola és Óvoda tanulói) a hungarikumokért 
felelôs államtitkárság munkatársai is elkísérték.

A politikus beszámolt arról is, hogy szerdán a pécsi állomás elôtt a csoport a 
Herendi Porcelángyárban, illetve Kaposmérôn, Kassai Lajos lovasíjásznál is-
merkedett meg a hungarikumokkal. A baranyai megyeszékhelyen a Zsolnay-
negyedben kiállított, több mint 650 különleges Zsolnay-porcelán mûalkotásból 
álló Gugyi-gyûjteményt látogatták meg a vetélkedô gyôztesei. A Hungarikum-
bizottság munkájának lényegérôl Lezsák Sándor úgy fogalmazott: feladatuk az 
értékeket úgy értékesíteni, hogy az által az ember és a nemzet erôsebb legyen.

Ôri László (Fidesz-KDNP), Pécs kultúráért felelôs alpolgármestere az 
eseményen felidézte, hogy a baranyai megyeszékhely a megyei jogú városok 
közül elsôként döntött értéktárbizottság felállításáról. Azóta több tucat helyi 
értéket –-- köztük a Zsolnay-porcelánt és a negyed mûemléki épületegyüttesét 
–-- vette a grémium fel az értéktárba –-- emlékeztetett. A helyi értékek megis-
merése az identitást erôsítik –-- jelentette ki a városvezetô, aki az értéktárbizott-
ság munkájának elismeréseként értékelte a Hungarikum-vetélkedô gyôztese-
inek pécsi látogatását.

A vetélkedô szervezôi korábban az MTI-vel közölték: az általános iskolások 
közül a gyulai Magvetô Református Általános Iskola és Óvoda csapata, a közép-
iskolások közül pedig a Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium diákjai 
nyerték a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedô döntôjét május végén. Az 
Országházban rendezett nemzeti döntôben akkor tizenhárom iskolás csapat 
mérte össze tudását. A többkörös vetélkedô nemzeti elôdöntôjét április 21-én 
tartották a Lakitelek Népfôiskolán.

Ott minden megyébôl egy általános iskolás és egy középiskolás csapat jutott 
tovább és képviselte saját megyéjét. Így alakult ki a mezôny, amelyben 26 álta-
lános iskolás és 20 középiskolás csapat mérkôzött meg. A verseny középpontjá-
ban a hungarikumok gyûjteményében szereplô 64 hungarikum állt, ezekrôl az 
értékekrôl kérdezték játékos formában a diákokat.

Zacher: van, hogy a normális 
tizenötszörösét veszik be

Drámai a helyzet gyógyszerfüggôség terén, csak az Egyesült Államokban 
évente 26 ezren halnak be a nem rendeltetésszerûen szedett gyógyhatású 
készít-mények által kiváltott szövôdményekbe. Európában sem rózsás a hely-
zet, egyre többen szednek rendszeresen nyugtatókat, a szorongásos vagy akár 
depressziós panaszaikra.

Az M1 vasárnap esti mûsorában elhangzott adatok nem teljesen pontosak, 
hiszen egy olyan kérésre, hogy milyen gyógyszert szedünk, még egy anoním 
felmérés esetén sem válaszolna a legtöbb ember –-- jelentette ki Zacher Gábor 
toxikológus.

Mint azt felsorolta, Magyarországon altatót, nyugtatószert 70 ezren, hashaj-
tót 100 ezren, orrcseppet 25 ezren használhatnak rendszeresen. Errôl nem 
nagyon beszélünk, pedig nem kellene elhallgatni.

Mint elmondta, az opiát-típusok itthon nem okoznak annyira gondot, mint az 
Egyesült Államokban, ahol a legfrissebb felmérések szerint naponta 90-en 
halnak meg az ilyen típusú szerek (heroin-félék, fájdalomcsillapítók) 
miatt.

Zacher úgy fogalmaz: „nagyon sokan úgy tesznek ma itthon, hogy jön a prob-
léma, beveszik, a hatásuk alá kerülnek, majd ha elmúlik a hatás, jöhet a követ-
kezô, az azután következô, kialakul az addikció, aztán hiába lesz kicsit robotzsa-
ru, mûködik a rendszer”. Mint elmondta, vannak olyan betegei, akik a normális, 
elôírt adag akár tizenötszörösét is beveszik nyugtatóból.

Nem beszélünk a problémákról, sem a gyógyszerekrôl
Beszélt arról is, hogy hihetetlen mennyiségû hashajtó fogy ma Magyar-

országon, de nem tudni, pontosan mennyi, ugyanis ezek nem vénykötelesek –- 
ismertette a gyanúját. Hozzátette: tabutéma az emésztés, az emberek nem 
beszélnek az ezzel kapcsolatos problémáikról sem.

Az orrcseppel kapcsolatban is azt emelte ki, hogy az azok túlzó használat sem 
a közbeszéd része, ellenben komoly népegészségügyi problémákat vet fel.

Végezetül úgy fogalmazott: fontos az információátadás felelôssége a lakos-
ság számára, hiszen a magyar lakosság nagy része két úton szerzi be a gyógy-
szerekkel kapcsolatos információkat: „vagy a szomszéd nénitôl, vagy Dr. 
Google-tól”.
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GYURCSÁNYÉK A 
HOLLAND NAGYKÖVET 
SZAVAIN CSÜNGENEK
A Szijjártó Péter által alaposan hely-

retett holland nagykövet vérlázító sza-
vai kapcsán nem kellett sokáig várni, 
hamar megérkeztek a Gajus Schelte-
mát vállon veregetô kommentárok is.

A Gyurcsány-párt is nyomban sietett 
gratulációját és köszönetét kifejezni a 
diplomaciai botrányt okozó, szerencsé-
re távozó nagykövetnek. A diplomata, 
akinek meleg szívvel hálálkodnak, 
már évek óta bírálólag véleményezi a 
magyar kormányt, közösségi oldalán a 
bevándorlási krízis kezdetétôl negatív 
színben tünteti fel annak lépéseit.

Megdöbbentô módon Gyurcsányék a 
hazánkra szórt rágalmakból is csupán 
elônyt akarnak kovácsolni.

Vagy talán nem is annyira meglepô.

(Magyar Idôk)

A SZOCI TANÁRNAK 
A GYEREKEK KÖZÖTT 

IS SZABAD 
KAMPÁNYOLNI?

A Népszava kérdése Rója István ma-
kói szocialista jelölthöz:

„De hogyan kampányol majd egy köz-
intézmény dolgozójaként, tanárként?”

A válasz: „Nem adom fel az oktatást, s 
a kampányom során is példát szeret-
nék mutatni. Itt, Makón rengetegen 
ismernek, sokan vannak az egykori, 
jelenlegi vagy épp jövôbeli tanítvá-
nyok.”

Kampánya négy célpontja közül ket-
tô („jelenlegi, vagy épp jövôbeli tanít-
ványok”) minden bizonnyal döntô 
többségében kiskorú. Ha a szocialisták 
felnôtteket nem tudják meggyôzni, 
majd kampányolnak a gyerekek kö-
zött? Ez a szocialista példamutatás?

Mit lehet ehhez hozzáfûzni?

(Magyar Idôk)

BRÜSSZELBEN 
NEM ÉRTIK

Cikket írt a Politico Fideszrôl és a ha-
táron túli magyarokról. Hogy a brüsz-
szeli hírportál mennyire kedveli a 
jelenlegi magyar vezetést, azt például 
onnan is tudjuk, hogy Demszky és 
Medgyessy ügyét is a mostani kor-
mány nyakába akarták varrni, de ez 
csak egy példa a többi közül.

Mostani cikkük alapvetô mondani-
valóját hûen fejezi ki az alábbi mon-
datuk: A párt (a Fidesz –-- a szerk.) 
szorosan együttmûködik néhány hatá-
ron túli magyar csoporttal, a magyar 
kormány pedig számos kezdeménye-
zést finanszíroz a régióban a szavazók 
regisztrálása érdekében.

Úgy látszik ôk minden akciót, minden 
segítségnyújtást érdekben, haszonban, 
szavazatban mérnek. Hogyan is gon-
dolhatnának arra, hogy a magyar kor-
mány felelôsséget visel –-- épp a mos-
tani brüsszeliták elôdjeinek tekinthetô 
trianoni döntéshozók bûne nyomán -– 
külhonban ragadt határon túli magya-
rokért, erôsíteni szeretné a nemzeti 
összetartozást, és ezért támogatja 
ôket?

Amúgy volt egyszer egy népszavazás 
2004-ben, ami a magyar állampolgár-
ság megadásáról szólt.

A brüsszeliták magyar képviselôi, a 
balliberális oldal akkor bizonyított, mi-
ként gondolkodnak határon túli nem-
zettársainkról.

Persze az ô szégyenükhöz képest a 
Politico cikke már igazán semmiség.

(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Szemtanúk több sérültrŒl számoltak 

be. Az interneten pedig egy amatŒr 
videót tettek közzé, amelyen az inci-
dens látható. EgyelŒre nem tudni, 
hogy a jármû vezetŒje szándékosan 
cselekedett-e.

Donald Trump Twitter-bejegyzés-
ben ítélte el a jobboldali aktivisták és 
az ellentüntetŒk összecsapásakor tör-
ténteket, és sürgette hogy vessenek 
véget az erŒszaknak. „Össze kell 
fognunk, és el kell ítélnünk ezt a gyû-
löletet. Az Egyesült Államokban nincs 
helye az ilyesfajta erŒszaknak. Gye-
rünk, fogjunk össze!” – írta mikro-
blog-bejegyzésében az elnök.

A demonstrációt a szélsŒjobboldali 
csoport azért szervezte, hogy tiltakoz-
zék Robert Lee tábornok szobrának 
tervezett eltávolítása ellen. Lee tábor-
nok az Egyesült Államokat 1861 és 
1865 között emésztŒ polgárháborúban 
a déli, konföderációs seregek vezetŒje 
volt, sokak számára a rabszolgatartó 
déli államok konföderációjának jel-
képe. A szobrát védelmezŒ demons-
trálók – köztük sokan a fehérek fel-
sŒbbrendûségét hirdetŒ fajvédŒk is –
konföderációs zászlókat lobogtatva 
jelentek meg a város egyik parkjában 
meghirdetett rendezvényen. Sokan 
katonai egyenruhát öltve, pajzsokkal 
felszerelkezve érkeztek, már elŒzŒ 
este. A demonstráción felbukkantak a 
Ku Klux Klan fajvédŒ szervezet tag-
jai is.

A tüntetŒk és ellentüntetŒk botokkal 
vagy puszta kézzel estek egymásnak, 
mígnem helyi idŒ szerint délben Ja-
son Kessler, a magát „Egységet és 
biztonságot Amerikának” nevû szer-
vezet 33 éves vezetŒje be nem jelen-
tette a rendezvény végét. A rendŒr-
ség ugyanis – törvénytelennek nyil-
vánítva – berekesztette a gyülekezést. 
Az összecsapás azonban folytatódott.

Charlottesville liberális város híré-
ben áll az elsöprŒ többségében kon-
zervatív Virginia államban. 

A városi vezetŒség az elmúlt idŒ-
szakban több lépést is tett annak ér-
dekében, hogy a nyilvános terektŒl – 
utcákról, középületek elŒl – eltüntesse 
a fajgyûlölŒ és rabszolgatartó múltra 
emlékeztetŒ utcaneveket, táblákat, 
szobrokat. Új nevet kapott a Lee park 
is – ahol Lee tábornok eltávolítandó 
szobra áll –, és a másik konföderációs 
tábornokról, Thomas Jacksonról elne-
vezett parkot is átkeresztelték Igaz-
ság Parkjának.

Trumpot és Gorka 
Sebestyént kritizálják 

az USA-ban 
Charlottesville miatt
2017. augusztus 16. 
Elszabadultak az indulatok az Egye-

sült Államokban a charlottesville-i 
erŒszak miatt. Miközben a tüntetŒk 
szobrot döntöttek, az elnök tanácsadói 
körében többen lemondtak. Trumpot 
nyilatkozatai miatt kritizálják, Gorka 
Sebestyént pedig lemondatnák, mert 
„bátorítja a fehér felsŒbbrendûséget 
hirdetŒk mozgalmát”.

Észak-Karolinában helyi idŒ szerint 
hétfŒ este konföderációs szobrot dön-
töttek le, közben Donald Trump ame-
rikai elnök ipari tanácsadó testületé-
bŒl Trump korábbi nyilatkozata elleni 
tiltakozásul újabb három tanácsadó 
mondott le.

Kenneth Frazier, a Merck gyógy-
szergyár elnök-vezérigazgatójának 
hétfŒi lemondása után kedden 
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lemondott az elnöki ipari tanácsadó 
testületbŒl további három gazdasági 
vezetŒ: Brian Krzanich az Intel el-
nök-vezérigazgatója, Kevin Plank a 
sportszereket gyártó Under Armour 
igazgatója és az Amerikai Iparosok 
Szövetségének vezetŒje, Scott Paul. 
Valamennyien Donald Trumpnak a 
Charlottesville-ben történtekre adott, 
általuk bírált reakciójára hivatkoztak.  

Twitter-bejegyzésében az elnök az-
zal reagált a gazdasági szakemberek 
távozására, hogy könnyen helyettesít-
heti Œket. „Sokakat tudok helyettük” – 
írta. Trump hétfŒn a Merck vezetŒjé-
nek távozását sem hagyta szó nélkül. 
„Most legalább lesz ideje a gyógyszer-
árak letörésével foglalkozni” – fogal-
mazott mikroblog-bejegyzésében. 

Tüntetnek Trump ellen
Az elnök hétfŒn este Washingtonból 

a New York-i Trump-toronyba uta-
zott. A manhattani épület elŒtt tünte-
tŒk várták, akik azt skandálták: New 
York gyûlöli Œt. A tüntetések kedden 
is folyatódtak, az Ötödik sugárúton 
lévŒ felhŒkarcolónál összegyûltek 
táblákat tartottak a magasba, rajtuk a 
felirat: „szégyen!” és „állítsuk le a 
gyûlöletet, állítsuk le a hazugságo-
kat!”

Kedden a képviselŒház négy ki-
sebbségi csoportja közös levelet írt 
Donald Trumpnak, és arra szólította 
fel Œt, hogy mozdítsa el hivatalából 
három tanácsadóját: Steve Bannont, 
Stephen Millert és Gorka Sebes-
tyént. A fekete, ázsiai és spanyolajkú 
kisebbségek csoportjai szerint ugyan-
is e három tanácsadó jelenléte a Fe-
hér Házban „bátorítja a fehér felsŒbb-
rendûséget hirdetŒk mozgalmát”. 

Gorka Sebestyén távozik a 
Fehér Házból, de elôtte 

még beolvasott Trump 
embereinek
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tanácsadója, Gorka Sebestyén távozik 
a Fehér Házból, írja a BuzzFeed  és a 
CNN. A helyi idŒ szerint a péntek esti 
hír megjelenése után fél órával 
Gorka a Twitteren lecserélte a profi-
képét. Az új fotóján már Trump 
nélkül, egyedül látható, öltöny helyett 
kockás ingben mosolyog.

A lelépés idŒztésének bejelentése 
egyébként az elmúlt hetek fehérházi 
kirúgásainak és felmondásainak min-
táját követi, azaz a negatív sajtóvissz-
hang minimalizálása érdekében pén-
teken került rá sor. Ezúttal ráadásul 
fél Amerika a Harvey hurrikánnal, 
valamint a Joe Arpaio arizonai se-
riffnek adott elnöki kegyelemmel volt 
elfoglalva, Gorkából már csak ezért 
sem lett vezetŒ hír.

Az elsŒ hírek szerint Gorka formá-
lisan saját maga nyújtotta be a le-
mondását, valójában azonban távozni 
kényszerült, miután a Fehér Házban 
dúló belharcok során a vesztes oldal-
ra került. Patrónusa, a korábban a 
Breitbart nevû alt-right portált irányí-
tó Steve Bannon mindössze egy hete 
mondott le, és már akkor felröppen-
tek a hírek, hogy Gorka pozíciója is 
inog.

A lemondás körülményei olyannyira 
nem tisztázottak, hogy több lap egy 
olyan nyilatkozatot idéz valakitŒl a 

Fehér Házból, miszerint „Gorka Se-
bestyén nem mondott le, de meg-
erŒsíthetem, hogy már nem dolgozik 
a Fehér Házban”.  Vagyis kirúgták.

Gorka erre azt reagálta, hogy igenis 
Œ mondott le, és kiábrándító, hogy ezt 
valaki félre akarja magyarázni.

A Gorka távozásáról elsŒként beszá-
moló konzervatív The Federalist ne-
vû híroldal a távozó tanácsadó Donald 
Trumpnak írt, elég nyíltan fogalmazó 
levelébŒl is idéz, ezek szerint Gorka a 
következŒket üzente az elnöknek:

„Az elmúlt idŒszak eseményei alap-
ján világossá vált számomra, hogy – 
legalábbis jelenleg – a Fehér Házban 
azok az erŒk válnak egyre befolyáso-
sabbá, amelyek nem támogatják a 
‘Tegyük Amerikát újra naggyá!’ kam-
pányígéretét.

Ennek következtében a legjobb és 
leghatékonyabb útja annak, hogy tá-
mogassam Önt, Elnök úr, az Emberek 
Házán kívül van. Sajnálatos módon az 
Ön személyén kívül mindazokat, akik 
a leginkább megtestesítették és kép-
viselték a ’Tegyük Amerikát újra 
naggyá!’ politikáját, az elmúlt 
hónapokban belülrŒl blokkolták, szisz-
tematikusan eltávolították, vagy ke-
resztbe tettek nekik.”

Kiakadt az Afganisztán-
politikán is
Gorka a levél szerint kifejezetten 

fájlalja Trumpnak az afganisztáni 
csapaterŒsítésrŒl szóló beszédét, 
mégpedig a következŒk miatt: „Az a 
tény, hogy akik megírták és jóvá-
hagyták a beszédet, eltávolították be-
lŒle a ‘radikális iszlám’ és a ‘radikális 
iszlám terrorizmus’ összes említését, 
azt bizonyítja, hogy az Ön elnöki kam-
pányának egyik központi eleme oda-
veszett.”

Gorka Sebestyén ugyanis az egyik 
fŒ propagálója volt annak a nézetnek, 
hogy az elŒzŒ Obama-adminisztráció 
a politikai korrektség miatt puhány 
és megalkuvó volt, amiért nem mond-
ta ki, hogy a terrorizmus az iszlám 
hittel függ össze, és emiatt nem al-
kalmazta a “radikális iszlám terror-
izmus” megnevezést.

Bírálói szerint azonban Gorka egy-
szerûen iszlamofób és rasszista néze-
teket képvisel, amikor az iszlám val-
lásból akarja mindenképp levezetni a 
terrort.

Gorka a lemondását bejelentŒ leve-
lében azt is felhánytorgatja, hogy 
Trumpnak az afganisztáni csapaterŒ-
sítésrŒl szóló beszéde nem tért ki 
arra, mik azok a stratégiai feltételei a 
gyŒzelemnek, amiért az Egyesült 
Államok harcol, röviden, hogy mégis 
mi értelme jelen formájában a hábo-
rúnak. Gorka szerint ugyanis az 
elmúlt tizenhat év katasztrofális poli-
tikai döntseinek következtében ame-
rikaiak ezrei haltak meg és dollár-
trilliárdok mentek el a háborúra úgy, 
hogy a gyŒzelem nem került köze-
lebb, és a világ sem lett biztonságo-
sabb.

A távozó tanácsadó ezzel természe-
tesen azoknak a tábornokoknak, fŒ-
ként H.R. McMaster nemzetbizton-
sági fŒtanácsadónak és John Kelly 
újdonsült kabinetfŒnöknek szúrt oda, 
akik meggyŒzték Trumpot arról, 
hogy korábbi kampányígéreteivel 
szemben nem szabad kivonulni az 
országból.

Elszabadultak az indulatok az
Egyesült Államokban

Gorka kritikája egyébként annyiban 
mindenképp jogos, hogy Trump a 
döntés alaposabb magyarázatával 
tényleg adós maradt.

De Gorka nem csak elvi és straté-
giai okokból kárhoztatta – nevek em-
lítése nélkül – McMastert és Kellyt, 
hanem mert Œk a Fehér Házon belül 
zajló hatalmi meccs túloldalán álltak, 
és Œk voltak azok, akik Steve Ban-
nont, majd magát Gorkát is kiszorítot-
ták. 

A Washington Postnak nyilatkozó 
névtelen források szerint John Kelly 
áll a történtek mögött, aki már na-
gyon meg akart szabadulni Gorkától 
is. Pedig korábban Kelly volt az, aki 
még belbiztonsági miniszterként ál-
lományba vette a tárcájához Gorka 
Sebestyén amerikai feleségét.

Gorka távozása nem az elsŒ, és va-
lószínûleg nem is az utolsó állomása 
az elnök személye körüli belharcok-
nak. Már Donald Trump januári 
hivatalba lépésekor nyilvánvaló volt, 
hogy radikálisan ellentétes nézeteket 
képviselŒ erŒcsoportok alakultak ki a 
Fehér Házban. Az egyik Reince 
Priebus kabinetfŒnök körül csopor-
tosult, aki a Republikánus Nemzeti 
Bizottság, vagyis gyakorlatilag a re-
publikánus párt operatív vezetŒjeként 
nagyban hozzájárult Trump választási 
gyŒzelméhez, és pragmatikus, mér-
sékelt jobboldali nézeteket képviselt.

Priebus nem sokkal egyik bizalmi 
embere, a Fehér Ház szóvivŒi poszt-
ját ellátó Sean Spicer lemondása 
után került lapátra. Ekkor úgy tûnt, 
Steve Bannon áll nyerésre.

A másik erŒcsoport fŒalakja ugyan-
is a Breibart-féle alt-rightnak becé-
zett nacionalista, szélsŒjobboldali kör 
ideológusa volt, aki Trump stratégiai 
fŒtanácsadójaként szolgált. Bannon 
ezek mellett a külpolitikában motorja 
volt az izolacionista, háborúellenes, és 
végsŒ soron oroszpárti vonalnak, 
kimondott céljának tekintette az ame-
rikai külügyi gépezet és diplomácia 
átszervezését, miközben gazdaságpo-
litikában a „globalizmus” s „neolibe-
ralizmus” helyett protekcionista 
irányba akarta eltolni az Egyesült 
Államokat.

A Priebus utódjának kinevezett, 
szintén mainstream republikánus 
nézeteket valló extábornok, John 
Kelly azonban katonás fegyelmet 
akart vinni a rendszerbe, és minden-
képpen meg kellett szabadulnia 
Bannontól. Ehhez pedig szövetségesre 
talált Trump vejében, a Bannonék 
által globalistának, liberálisnak, sŒt 
olykor Soros-bérencnek aposztrofált 
Jared Kushnerben, Ivanka Trump 
férjében, aki talán a Fehér Ház legbe-
folyásosabb figurája.

Steve Bannon végül elvesztette a 
nagy meccset és egy héttel ezelŒtt 
kénytelen volt bejelentenie távozását. 
A korábban a Breitbartnál neki dol-
gozó Gorka Sebestyénhez hasonlóan 
Œ is arra célozgatott, hogy Trump 
politikája már régen nem az, ami 
volt, és hogy fŒ célja innentŒl a belsŒ 
ellenségek elleni küzdelem lesz a 
politikában, a médiában és a nagy-
tŒkések között: 

„Hogy eloszlassam az esetleges fél-
reértéseket: otthagyom a Fehér Há-
zat, és háborúba indulok. Háborúba 
Trumpért, az Œ ellenségei ellen – akik 
ott vannak a Kongresszusban, a 

médiában és az amerikai tŒkések 
között” – nyilatkozta akkor Bannon. 
Azóta vissza is tért a Breitbarthoz.

Nem segítette Orbánékat
Trumphoz eljutni
A Trump-adminisztráció hivatalba 

lépésekor a fideszes média egy része 
rögtön elkezdte sztárolni Gorkát, 
noha tudni lehetett, a korábban magát 
a magyar politikában is kipróbáló 
Gorka még a kétezres évek közepén 
szakított Orbánnal és a Fidesszel. Egy 
tavalyi interjújából pedig az is kide-
rült, az eltelt évtizedben sem vált a 
magyar kormányfŒ rajongójává. 
Gorka ugyanis a következŒket nyi-
latkozta:  „Értem, hogy az Orbán-kor-
mány próbál a két tengely, a NATO 
és a moszkvai érdekek között laví-
rozni, de ezek értékrendje ellenkezik 
egymással, így elŒbb-utóbb dönteni 
kell, hogy Nyugat-párti és nyugat-
európai értékrendet követ Budapest, 
vagy nem. És ezt nem lehet az 
örökkévalóságig halogatni.”

KésŒbb Gorka egy másik interjú-
jából az is kiderült, a Fehér Ház 
tanácsadója a magyar kormányból 
kiszorított, EU-biztosként Budapest 
politikájával több alkalommal is 
nyíltan kritikus Navrasics Tiborral 
ápol baráti viszont. 

Hogy a szimpátia Budapesttel nincs 
meg, az közvetve akkor is kiderült, 
amikor kinevezése után pár hónappal 
Gorkát az amerikai sajtó antiszemitiz-
mussal vádolta, és a hazai politikai 
élet figurái közül egyedül a már em-
lített Navracsics kelt a védelmére 
egy amerikai lapban. Az Index akkor 
több kérdést is feltett a magyar kül-
ügynek, hogy kommentálják Gorka 
ügyét, a minisztérium azonban nem 
akart állást foglalni, és azt írta, mivel 
Gorka Sebestyén nem áll a Magyar 
Kormány alkalmazásában ezért sem-
milyen intézkedés nincs tervben.

Egy, az amerikai–magyar kapcsola-
tok alakításával foglalkozó forrásunk 
hibának és elszalasztott lehetŒségnek 
nevezte, hogy Budapest nem akart 
gesztust tenni Gorkának. Egy kül-
ügyes forrásunk ugyanakkor azt állí-
totta, Gorka Sebestyén Washington-
ban, Szijjártó Péterrel való találko-
zóján egyértelmûen kijelentette, hogy 
nem kíván belefolyni és foglalkozni 
az amerikai–magyar kapcsolatokkal.

Némileg finomabban ugyanerrŒl 
beszélt Gorka a Heti Válasznak is: azt 
mondta, nem nagyon követi a ma-
gyarországi eseményeket, a lex CEU-t 
nem akarta kommentálni, és úgy 
fogalmazott, majd akkor foglalkozik 
magyar ügyekkel, ha erre Trump és 
a Fehér Ház felkéri. De burkolt kri-
tikát is megfogalmazott azzal, hogy a 
magyar–amerikai viszony alakulása 
szerinte „a budapesti kormányon és a 
miniszterelnökön múlik”, a Trump-
féle vezetés pedig mindenkit támogat, 
„aki osztozik alapértékeinkben és haj-
landó megvédeni a szabadság és va-
lódi demokrácia alapelveit”.

A teljes képhez azonban hozzátar-
tozik, hogy Gorka szerepérŒl az ame-
rikai sajtóban olyan cikkek jelentek 
meg, amelyek finoman szólva meg-
kérdŒjelezték a befolyását. A Buzz-
feed egyik forrása például azt állí-
totta, mivel Gorkának nincs meg a 
szükséges nemzetbiztonsági átvilágí-
tása, ezért nem vehet részt a Fehér 
Ház nemzetbiztonsági tanácsának 
rendes mítingjein és nem tekinthet 
bele például hírszerzési dokumentu-
mokba. Ehelyett Gorka „a Fehér Ház 
büféjében ül és issza a kávét Fox 
News-os élŒ bejelentkezések között.”
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Mi az emigráció 

mostanában?
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Hiányoljuk 
Magyarországon a

nemzet egészében való 
gondolkodást.

(Folytatás a sorozat
elôzô számából.)

Ha csak az egyén veszélyeztetett-
sége lenne az emigráns mivolt kri-
tériuma, akkor már a hatvanas 
években beszélhettünk volna az 
emigráció fokozatos elpárolgásáról, 
legalábbis a hazalátogatók eseté-
ben, amikor már lassan azt sem 
firtatták, hogy tagja volt-e a hazalá-
togató vala- melyik egykori szélsô-
jobboldali pártnak, vagy szervezet-
nek – amiért kezdetben üldöztetés, 
bebörtönzés, akasztás járt. Ugyan- 
így nem feltétlenül határkô az 
egypártdiktatúra megszûnte, vagy 
az oroszok kivonulása, bár nagyon 
sokan közülünk a maguk szem- 
pontjából ezeket tekintik határkô-
nek, hiszen hosszú idôn át ezeket 
jelöltük meg a felszabadulás fogal-
mi meghatározójának.

Ezek természetesen mind fokoza-
tok, az idômeghozta elért eredmé-
nyek a felszabadulás útján, és senki 
nem róható meg azért, ha ezek 
egyikét tekinti emigrációs mivolta 
végállomásának, noha feltehetôen 
nincs megelégedve a hazai politikai 
helyzettel. De kiemelten tekintetbe 
kell venni azokat a személyeket, 
akik emigrációs mivoltukra alapo-
zottan folytattak társadalmi, politi-
kai, kulturális stb. tevékenységet, 
vagyis cselekvôen emigránsok, 
mert hiszen a passzív emigráns 
csak statisztikai tétel. Ha az emig-
ráció dolgozó rétegébôl valaki abba-
hagyta a munkát, mert úgy érezte, 
eljött már a Kánaán, akár kijelent-
heti: megtettem a magamét, nem 
vagyok többé emigráns, senki nem 
vitatkozik vele. Lehet ilyen is, de a 
tapasztalat azt mutatja, hogy az 
emigrációban létrejött intézmé- 
nyek (egyesületek, szövetségek, 
mozgalmak, újságok, rádiómûso- 
rok, cserkészet, iskola, egyházköz-
ségek, sportegyesületek stb.) nem 
szûntek meg ezen fent említett 
határkô-idôpontokban, vezetôik, 
tagjaik tovább végzik eddigi tevé-
kenységüket, azt amit eddig vagy a 
kezdeti idôkben emigrációs fela-
datnak neveztünk. Ma már nem 
feltétlenül fogalmazunk így, és 
ennek megfelelôen nem is lénye-
ges, hogy emigránsoknak valljuk-e 
magunkat.

De bizonyos feladatok továbbra is 
elôttünk állnak, a feladatok jó része 
nem szûnt meg az otthoni politikai 
változások hatására, számos vonat-
kozásban inkább megsokasodtak. 
Jó példa erre a kisebbségi magya-
rok segélyezése, amire az egypárt-
hatalmi rendszer összeomlása után 
bôséges lehetôség nyílott mind az 
ország társadalma, mind a Kárpát-
medencén kívüli magyarság számá-
ra, mivel a határok átjárhatóbbak 
lettek a nagyközönség részére. 
Igen, némely feladatok feleslegessé 

váltak, mások pedig szükségessé. 
Nagy változás az is, hogy faladata-
inkat magyarországi szervek tevé-
kenységéhez tudjuk kapcsolni, han-
gunk hallható az országban, írása-
ink megjelenhetnek az otthoni saj-
tóban. Ez mind eredmény, de nem 
minden.

Hiányoljuk Magyarországon a 
nemzet egészében való gon- dolko-
dást. Nem hozták meg a közelmúlt 
változásai a leszakadt, a megtaga-
dott és a kitaszított nemzetrészek-
nek sem az érzelmekben, sem a 
jogrendszerben megnyilatkozó visz-
szafogadását, visszakövetelését. 
Nem sokat változott a tájékoztatás 
eszközeinek a hangja a határontúli 
magyarok irányában, és még csak 
kísérlet sem történt a törvényhozás 
terén, hogy a nemzethez tartozás-
nak valamiféle jogviszonyt teremt-
senek. A magyar joggyakorlat nem 
tesz különbséget a felvidéki ma- 
gyar és a szlovák, az erdélyi ma- 
gyar és a román, a délvidéki ma- 
gyar és szerb stb. között. Egyaránt 
idegen állam polgárai. Az etatizmus 
átkaként: azt, hogy ki magyar, ki 
nem (noha mint magyart üldözik), 
az államhatárok határozzák meg. A 
nemzet ma már – és ma még – nem 
jogalkotási alap. A határontúli ma- 
gyarok ügye jótékonysági kategó-
riába szorult. Az „anyaország” tar-
talom nélküli fogalom.

Minden harmadik magyar az 
államhatárokon kívül él, ez az álla-
pot akaratuk ellenére jött létre. 
Hogy lehet ez ellen nem lázadozni, 
nem ellenállni? Hogy lehet hogy 
nincs ennek az állapotnak leküzdé-
sére szervezett akarat, és hogy az 
nem tükrözôdik az ország törvény-
tárában? Hogy nem akadt még 
képviselô, aki ezt követeli, szóvá 
teszi a törvényhozás házában? Mi 
ez ha nem Trianon szindróma? Ha 
legközelebb levágnak egy várme-
gyét, a magyar törvények szerint 
annak lakói attól a perctôl nem 
magyarok. Mint ország, ebben a 
társasjátékban nagyon készséges 
partnerek vagyunk. Könnyû préda.

De nem kell ám az emigráció 
sem. A primitív pártrendszerben 
annyi sok a szakember (mármint a 
pártokon belül) hogy nagyban-
egészben, akár teljesen negligál-
ható az a néhány tízezer magyar, 
akik külföldön nagyon is kellettek 
iparnak, kereskedelemnek, tudomá-
nyosságnak. „Hogyisne, majd ôk 
dirigálnak nekünk, hol voltak ami-
kor az ég zengett?” Inkább fizetik a 
millió dollárokat a tanácsadó cé- 
geknek, amelyek adnak olyan taná-
csokat, amitôl az ország belerok-
kan. Közben kiáramlik az országból 
a felkészült, tehetséges réteg, mert 
otthon nincs szükség rájuk.

Azt mondják, dialógizáljunk az 
otthoni kormányzattal. De hiszen az 
otthoni kormányzat az otthoni nem-
zettel sem dialógizál – hogy hallgat-
nának ránk? Nos hát itt van a 
gyenge pontja a „felszabadulásnak”. 
Itt van ami nem változott, csak a 
jelvények, a jelszavak, a cégtábla. 
Bolsevisták egypártrendszerébôl, 
bolsevisták kapitalista demokráciá-
ja lett.

Mi a problémánk a kormánnyal? 
Az, hogy nem lehet leváltani. Befu-
tásuk vitorláját az a jól programo-

zott közhiedelem dagasztotta, hogy 
a rendszerváltozásnak (már ami a 
szocializmusból a kapitalizmusba 
terelést illeti) a két baloldali párt 
jobb megvalósítója lesz, mint a 
nemzeti elveket valló pártok, mert 
náluk van a szakértelem. Nos, ha az 
elmúlt másfél évnek más tanulsága 
nincs is, egy bizonyosan van: oly 
távol vannak ôk a gazdasági élet 
rendbetételétôl, mint Makó vitéz 
annak idején Jeruzsálemtôl. A ko- 
rábbi kormánynak nem annyira a 
szakértelemben mutatkozott a hiá-
nya, hanem az erélyességben, ab- 
ban, hogy nem szorította ki a bolse-
vistákat a pénzügyi, a gazdasági 
hatalomból, a minisztériumokból, a 
tájékoztató iparból és a mûvelôdés 
intézményeibôl. Mert az ország 
arra várt, hogy a sarlatánok, a 
kuruzslók helyébe bekerüljenek a 
nemzet jól felkészült szakemberei, 
akiket eladdig a politikai hierar- 
chia nem engedett döntéshelyzetbe, 
nagy károkat okozva ezzel az or- 
szágnak. A mai állapotokért így 
közvetve az elôzô kormányzat a 
hibás, mert eredménytelenségével 
kaput nyitott a bolsevistáknak a 
gazdasági hatalom mellé a politikai 
hatalom megszerzésére is. A bolse-
visták, másszóval internacionalis-
ták, most már gátak nélkül teszik 
tönkre az országot, és mindent 
elkövetnek, hogy itt magyar föltá-
madás ne legyen.

Hazánkat nemcsak a szomszédos 
országok szemelték ki maguknak 
hódítási területként, hanem a nem-
zetközi nagytôke is. És amiképpen 
volt a magyar hazában túlontúl sok 
bolsi muszkavezetô, van a magyar 
hazában túlontúl sok bolsi adósság-
gyarapító. Honfoglalás más eszkö-
zökkel. „Adjátok a kezembe a pénz-
kibocsátás és ellenôrzés jogát, és 
engem nem érdekel, hogy kik hoz-
zák a törvényeket”. (Rothschild: 
„Let me have the power to issue 
and control a Nation’s money, and I 
care not who writes its laws”.) A 
neves bankár múlt században tett 
híres mondása úgy hangzik, mintha 
csak kívánság lenne, vagy ha úgy 
tetszik figyelmeztetés. Azóta a 
bankárok kezében van a pénzkibo-
csátás joga és a hitelnyújtás joga, 
és ma már ott tartunk, hogy nem-
zeti bankok, nemzeti bankárok nin-
csenek: a pénz nemzetközi. A mai 
bankár azt mondja: engem nem 
érdekel, hogy melyik politikai párt 
kerül kormányhatalomba, annak 
minden mozgásterét én határozom 
meg. Azok, akik a Szovjetuniót élet-
re finanszírozták, gyôzelemre pén- 
zelték, mindezt üzleti számításból 
tették. Akik a kommunista párt- 
kormányoknak hiteleket adtak, a 
pártkormányok bukása után az 
egykori szovjet csatlósállamokban 
ugyanabba a hatalmi helyzetbe ke- 
rültek, amiben Moszkva volt. Ezek 
az egykori hitelek kamatrabszolga-
ságban tartják az országot, nincs 
mód gazdaságilag talpraállni. A 
nemzetközi hitelképesség a bûvszó, 
ezt nem szabad elveszíteni, ezért 
vállalja az ország a kommunisták 
adósságát. Vállalásával azonban a 
gazdasági élet a holtponton marad. 
De a nemzetközi hitelképesség is 
elvész, ha az ország gazdaságilag 
holtponton marad. A nemzetközi 

bankároknak érdeke, hogy olyan 
kormány legyen Magyarországon, 
amely elfogadja utasításait, amely 
partnere az ország kifosztásában. 
Erre a bolsevizmus-kitermelte 
réteg készséges társ. Nem mi 
mondjuk, gyakran idézzük magyar-
országi újságokból, hogy az ország 
kiárusítása gátlástalanul folyik.

Amíg ilyen állapotok vannak Ma- 
gyarországon, mi bizony emigrán-
sok maradunk. Mindezekkel kap-
csolatban felmerül a kérdés, milyen 
viszonyban vagyunk, legyünk, vagy 
maradjunk a Magyar Köztársaság 
itteni külképviseleti szerveivel. Ez 
a kérdés feljött már az év elején is 
az Ausztráliai Magyar Szövetség 
tanácsülésén. Ott a határozat lé- 
nyege az volt, hogy semmi esetre 
sem térünk vissza a pártkormány-
idôk gyakorlatára, amikor az akkori 
külképviselet személyiségei perso-
na non grata voltak. Kományok jön-
nek, kormányok mennek Magyar-
országon, külképviseletnek kell len-
ni folyamatosan, és nekünk sem 
mellékes, hogy miként viszonylunk 
hozzájuk. Nem tehetjük meg azt, 
hogy most Ipper Pál-nak tekintjük 
a nagykövetet, és ha holnap nem-
zeti elkötelezettségû kormány jön 
otthon hatalomra, akkor odame-
gyünk hozzá, hogy mostantól kap-
cslatban lehetünk. Nem nekünk 
fontos, hanem az otthoni magyar 
nemzetnek, hogy a nemzet része-
ként szavunkat hallassuk. Intellek-
tus kérdése, hogy ki milyen szinten, 
hôfokon, modorban, hangnemben 
gyakorolja az összeköttetést, felté-
ve hogy azzal nemzete érdekeit 
akarja szolgálni. Lehetnek a kap-
csolattartásnak politikától teljesen 
mentes alapjai, mint ami egy 
kultúrattasé, sajtóattasé, katonai 
attasé feladata. Lesz olyan is, aki 
egyáltalán értelmetlennek tartja a 
kapcsolattartást, ezt is tudomásul 
kell venni és meg is kell érteni, 
hiszen egy bizonyos álláspont kife-
jezése.

Nem tartom megfelelô kifejezés-
nek, amikor a külképviselet részé-
rôl úgy hangzik el, hogy rajtuk 
keresztül a szülôhazával tartunk 
kapcsolatot. Szerencsére ma már 
nem áll az állam az otthoni egyén 
és az itteni egyén, vagy az otthoni 
egyesület és az itteni egyesület 
közé, mert tilos a közvetlen kapcso-
lat. Tulajdonképpen az ország és az 
emigráció közötti kapcsolat esete-
inek csak kis százaléka az, amihez a 
külképviseleti csatorna szükséges. 
Az ô feladatuknak is csak kis része 
kapcsolódik hozzánk. Természete- 
sen nemcsak elképzelhetô, hanem 
normális állapot lenne, ha például 
az ország jó hírnevének, törekvései-
nek, támogatottságának, megérté-
sének kérdéseiben együtt fáradoz-
nánk a külképviselettel. De ehhez 
még hiányzik Magyarországon az 
az állami intézményrendszer, amely 
az említett feladatok elvégzésére 
lenne rendeltetve, szakszerû, profi 
alapon, ahol érzékelik és értékelik 
az emigrációnak e téren szerzett 
tapasztalatait és szakértelmét. És 
miután ez hiányzik, de még a 
koncepció megértése is hiányzik, és 
egy jó ideig nem is lesz rá megfe-
lelô éghajlat, így maradunk emig-
ránsok – a szó mai értelmében.

(Magyar Élet, 1995. október 5.)

Újévi gondolatok
1996 Részlet.

Itt nem politikai
válság van,

hanem gazdasági
válság.

Útra bocsátjuk a ’95-ös esztendô 
végeztével a Magyar Élet ezévi utol-
só számát, és mert a ’45-ös és az ’56-
os fogadalom szerint „tovább harco-
lunk”, ennek a hagyományos rovat-
nak a címével máris az újévet kö-
szöntjük – reményteljesen. Abban 
reménykedünk, hogy olvasók és szer-
kesztôk együtt maradunk a követ-
kezô évben is, még mindig megfelelô 
létszámmal ahhoz, hogy ezt a tájé- 
koztató szolgálatot elláthassuk. Szá-
mos hûséges Olvasót elveszítettünk, 
akik földi pályafutásuk végére értek. 
Dehát ez a világ rendje. Ismét szá-
mos új Olvasót köszönthettünk az év 
folyamán. Növekvô érdeklôdést ta-
pasztaltunk újságunk iránt a kárpát-
medencei magyarság körében. Egy-
egy hazaküldött példány otthon kéz- 
rôl-kézre jár, különösen a megszállt 
területeken. Kérjük, ne dobják el a 
kiolvasott Magyar Életet, küldjék 
haza rokonoknak, barátoknak. Kitûnô 
ajándék elôfizetni otthoni címzettek 
részére. Újságunk sikerét azzal az 
érdeklôdéssel mérjük és értékeljük, 
ami a magyarországi politikai és gaz-
dasági fejlemények iránt nyilvánul 
meg Olvasóink részérôl.

Sajnos az elmúlt esztendô csak 
tvább fokozta a lejtôt, amire az orszá-
got rákényszerítették. Politikusok 
nyüzsögnek és viaskodnak egymás-
sal, és pártpolitikai megoldást erôsza-
kolnak minden kérdésben, ott is ahol 
annak nincs helye. Például a gazdasá-
gi kérdésben. Egyre tisztábban látha-
tó és érzékelhetô, hogy elmaradt a 
nemzeti forradalom. (Kérem az Olva-
sót, ne gondoljon véres eseményekre, 
a magyar forradalmak vérnélküliek, 
azokat idegen hatalom támadta meg; 
amikor vér folyt, de az már szabad-
ságharc volt.) Ám nevezhetjük rend-
szerváltozásnak is, ahogy tetszik, a 
lényeg a határozott változás: az, hogy 
ha eddig a nemzet érdekei ellen kor-
mányoztak, ezután a nemzet érde-
keinek megfelelôen kell kormányozni 
és politizálni. Ez lett volna a változás.

A nemzet érdekében állt volna telje-
sen felszámolni az egypártdiktatúrát, 
kiiktatni mindenünnen a nemzetel-
lenes uralomban résztvevô, vezetô 
helyeken szereplô egyéneket. Negy-
venéves hazaárulás fejében tíz évi 
politikai jogoktól való eltiltás. Ez még 
csak nem is büntetés, csupán alkalom 
a nemzet saját lábra állásához. (Bár 
megérdemelnék azt, amit éppen öt-
ven évvel ezelôtt elkezdtek az ún. 
népbírósági ítéletekkel). De ne bo-
nyolódjunk bele a „mi lett volna, ha...” 
történészkedésbe. Mindamellett fel-
sorolhatjuk, mi volt helytelen, mi az 
ami még most is helyes lenne.

Például az alkotmány kérdése. Sem-
mi nem indokolja, hogy ne tagadja 
meg az ország a jelenlegi bolsevista 
eredetû alkotmányt. Öt év tapasztala-
ta után minden azt indokolja, hogy el 
kell vetni ezt az alkotmányt, és vissza 
kell térni a sok évszázados magyar 
közjogi gyakorlathoz.

Magyar Élet, 1995. december 28.
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Minél több nehézséggel szembesül a 
kárpátaljai magyarság, vagy minél 
több nehézséggel szembesítik, az 
anyaország annál több segítséget és 
támogatást fog nyújtani neki --- jelen-
tette ki Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára Beregszászon, ahol 
ezer vállalkozó írt alá támogatási szer-
zôdést a magyar kormány által a kár-
pátaljai magyarságnak idén nyújtott, 
közel 7,5 milliárd forint keretösszegû 
gazdaságfejlesztési program kereté-
ben.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Fôiskola aulájában tartott 
aláírási ünnepségen mondott köszöntô 
beszédében Magyar Levente hangsú-
lyozta: alighanem történelmi esemény 
tanúi vagyunk, hiszen a kárpátaljai 
magyarság életében még nem fordult 
elô, hogy egyidejûleg ezerötszáz vál-
lalkozó kap a magyar kormánytól gaz-
daságfejlesztési támogatást mintegy 
3,7 milliárd forint értékben. Ezer vál-
lalkozóval már aláírjuk a pályázati 
szerzôdéseket, további ötszázzal a kö-
vetkezô egy-két hét során ---- tette 
hozzá.

A miniszterhelyettes emlékeztetett 
arra, hogy a magyar kormány az el-
múlt év végén több mint kétmilliárd 
forintnyi támogatást folyósított az 
Egán Ede Kárpátaljai gazdaságfej-
lesztési program keretében a kárpát-
aljai magyaroknak, az összegbôl mint-
egy 14 ezren részesültek. Elmondta, 13 
ezer pályázónak a földprivatizációs 
költségeit fedezték, hogy elkezdhessék 
a gazdálkodást, míg ezer magyar vál-
lalkozó a már mûködô gazdaságának 
fejlesztéséhez kapott támogatást.

Hozzátette: az idén további ezerötszáz 
magyar vállalkozó részesülhet ugyan-
csak 3,7 milliárd forintnyi támogatás-
ban. Vagyis a magyar kormány egy év 
leforgása alatt közel 10 milliárd forint 
összeggel segíti elô a kárpátaljai ma-
gyar vállalkozások fejlesztését, ami 
összesen mintegy 17 ezer családot 
érint.

Magyar Levente kiemelte: „ahhoz, 
hogy ilyen sikertörténetté váljon a 
kárpátaljai magyarságnak nyújtott 
gazdaságfejlesztési támogatás, min-
denekelôtt kellett egy elkötelezett 
nemzeti kormány, amely felvállalta az 
ügyet, és kellett a befogadó közeg 
Kárpátalján, azaz a kárpátaljai ma-

gyarság vitalitása, vállalkozói kedve, 
ami a sok nehézség ellenére --- és so-
kak nagy meglepetésére --- elemi erô-
vel tört a felszínre az elmúlt idôszak-
ban”. Errôl magáért beszél a 
benyújtott pályázatok nagy száma --- 
mutatott rá.

A pályázati szerzôdések aláírási cere-
móniájával egyúttal megünnepeljük, 
hogy egy erôs nemzet részei vagyunk, 
amely nemzet mindannyiunkért, így a 
kárpátaljai magyarokért is kiáll, ha 
baj van --- fogalmazott a politikus. 
Mint hangsúlyozta, a magyar vállalko-
zások korszerûsítésénél is fontosabb, 
hogy a magyar kormány gazdaságfej-
lesztési programja hitet és erôt adjon 
a kárpátaljai magyaroknak a szülôföld-
jükön magyarként történô megmara-
dásért folytatott napi küzdelmükhöz.

„A legfontosabb, hogy a kárpátaljai 
magyarok érezzék, egy ezer éves erôs 
állam áll mögöttük, aminek neki vet-
hetik a hátukat, és amelyre minden 
körülmények között számíthatnak. Még 
akkor is, ha a kijevi politika tovább 
halad a kisebbségi jogkorlátozás ve-
szélyes útján, és a kárpátaljai magyar-
ságot nem mint Ukrajna számára 
nélkülözhetetlen erôforrásnak, Ukraj-
na iránt lojális, az országot építeni 
kívánó nemzetiségi kisebbségnek, ha-
nem ellenségnek tekintik” --- mutatott 
rá. Ennek kapcsán Magyar Levente 
hangsúlyozta, „vegyék komolyan a ki-
jelentést: minél több nehézséggel 
szembesül a kárpátaljai magyarság, 
vagy minél több nehézséggel szembe-
sítik, az anyaország annál több segít-
séget és támogatást fog nyújtani neki, 
minden körülmények között”.
Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KM-
KSZ) elnöke, az ukrán parlament kép-
viselôje beszédében kiemelte: a ma-
gyar kormány által nyújtott 
gazdaságfejlesztési támogatás jelen-
tôsége annak tükrében értékelhetô 
igazán, ha tudjuk, hogy az elmúlt em-
beröltôk során a kárpátaljai magyar-
ságtól általában csak elvettek. „Ezért 
csak a köszönetünket fejezhetjük ki a 
magyar kormánynak, a magyar társa-
dalomnak azért a jelentôs támogatá-
sért, amelyben a kárpátaljai magyar-
ságot részesítette, részesíti, és 
gazdaságunk erôsítésével egyben a 
közösségünket is erôsíti” ---- mondta a 
KMKSZ elnöke.

 * * *
Ismét jelentôsen csökkent Emmanu-

el Macron francia államfô népszerû-
sége, augusztusban már csak a fran-
ciák 40 százaléka volt elégedett a 
tevékenységével, ami egy hónap alatt 
újabb 14 százalékpontos csökkentést 
jelent a júliusi 10 pontos esést köve-
tôen --- derül ki az Ipsos közvélemény-
kutatóintézet felmérésébôl, amelyet a 
Le Journal du Dimanche címû hetilap 
ismertetett.
Edouard Philippe miniszterelnök 

népszerûségi mutatója is visszaesett, 
a korábbi 56-ról 47 százalékra.

Az Ifop három hónappal ezelôtti, 
Macron elnökké választását követô 
felmérése óta a francia elnök 22 száza-
lékpontot vesztett a népszerûségébôl, 
ami jelentôsebb, mint elôdjei esetében: 
2012-ben a szocialista Francois Hol-
lande tetszési mutatója 54, a jobboldali 
Nicolas Sarkozyé pedig 67 százalékon 
állt három hónappal a megválasztásuk 
után.

Augusztusban a megkérdezettek 36 
százaléka volt “inkább elégedett” Em-
manuel Macron tevékenységével, ami 
11 százalékpontos csökkenést jelent, 
és 4 százalék mondta magát “nagyon 
elégedettnek”, ami 3 százalékpontos 
visszaesés. Ezzel párhuzamosan az 
elégedetlenek táborának aránya 43-ról 
57 százalékra nôtt. “Inkább elégedet-
lennek” mondja magát a választók 37 
százaléka, ami 9 százalékponttal több 
mint korábban, a “nagyon elégedetle-
nek” tábora pedig 20 százalékos, ami 5 
százalékpontos emelkedést jelent. A 
megkérdezettek 3 százaléka nem 
mondta meg a véleményét.
Edouard Philippe kormányfô tevé-

kenységével a franciák 45 százaléka 
“inkább elégedett” (-7 százalékpont), 
és 2 százalékuk “nagyon elégedett” (-2 
százalékpont). Az elégedetlenek közül 
32 százalék “inkább elégedetlen” (+5 
százalékpont), míg 13 százalék “na-
gyon elégedetlen” (+3 százalékpont). A 
miniszterelnök tevékenységérôl a 
megkérdezettek 8 százaléka nem mon-
dott véleményt.

A közvélemény-kutatásból az is kide-
rült, hogy a franciák Jean-Luc Mé-
lenchont, a radikális baloldali Lázadó 
Franciaország vezetôjét tekintik a leg-
fôbb ellenzéki politikusnak. A megkér-
dezettek 59 százaléka szerint a követ-
kezô években ô testesíti meg leginkább 
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Világbajnokság 
Budapesten

Óriás siker koronázta a 2017-es úszó 
világbajnokságot ahol egy kivétellel 
mindenki jól érezte magát- kivéve a 
mi “haladó“ “demokrata” a magyar 
olimpiát megfúró honfitársainkat, 
akik még a kákán is csomót keresnek, 
és mikor nincs csomó akkor majd 
gyártanak hozzá.

Magyarország az érem táblázatban a 
kilencedik helyet foglalta el 2 arany 5 
ezüst és 2 bronz éremmel. Elôttünk 
olyan nagy nemzetek fejezték be a 
versenyeket mint az USA, elsô 21 
arany, Kína második 12 arany, Orosz-
ország harmadik 11 arany. Érdekes, 
hogy az elsô 5 helyet az ENSZ bizton-
sági tanácsának állandó tagjai foglal-
ták el.

De nézzük meg hogyan végeztek Ma-
gyarország szomszédai. Itt a legsikere-
sebb ország Horvátország egy arany-

nyal amit a magyar válogatott csapat 
ellen nyert vízilabda döntônek köszön-
hetik. Utána jön Ukrajna 2 ezüsttel és 
9 bronzzal. Feltûnô, hogy a nagy Né-
metország a 19. helyen arany nélkül 
fejezte be a világbajnokságot. Len-
gyelország és a Cseh köztársaság egy-
egy ezüsttel mentek haza. Szerbia 26. 
helyen végzett egy bronz éremmel. 
Marad tehát a teljes érem hiánnyal 
nem nagyon dicsekedhetô Szlovák 
köztársaság, a nyugati „sógor” Auszt-
ria, a „keleti kis latin” Románia, a kis 
Szlovéni köztársaság. A számokból ki-
olvasható, hogy a kis megcsonkított 
Magyarország több érmet gyûjtött be 
a budapesti világbajnokságon mint a 
volt Osztrák-Magyar monarchia többi 
állama együtt véve. (beleértve Len-
gyelországot és Romániát is)

A magyar csapat hôse 2017-ben az 
aranyos Hosszú Katinka, --- három-
szoros olimpiai, hétszeres világbajnok 
és tizenháromszoros európa bajnok 
volt. Ô az elsô olyan versenyzô aki egy 

idôben tartotta a világcsúcsot mind az 
öt vegyesúszó számban (200 m, 400m, 
rövid pályán 100m, 200m, 400m). A 
Budapesten megrendezett 2017-es 
úszó világbajnokságon július 24-én 200 
méteres vegyesen lett világbajnok, 
majd július 30-án végig vezetve a tá-
von a 400 méteres vegyesúszást vi-
lágbajnoki csúccsal nyerte meg.

Mi magyarok nagyon büszkék va-
gyunk „Egérke” Egerszegi Krisztiná-
ra. Ô minden idôk legsikeresebb 
úszója, ötszörös olimpiai bajnok, több-
szörös Európa és világbajnok. Egyike 
annak a három úszónak (másik Dawn 
Fraser és Michael Phelps) akik 
három olimpián ugyanabban a szám-
ban nyerték az aranyérmet.
Krisztinának és Katinkának itt is 

külön köszönjük azt a példátlan tel-
jesítményt amivel a magyar sport 
és a magyar haza hírnevét világ-
szerte növelték.

Kroyherr Frigyes
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Emmanuel Macron ellenzékét, Ma-
rine Le Pen, a radikális jobboldali 
Nemzeti Front elnöke elôtt, akit a vá-
lasztók 51 százaléka nevezett meg.

A reprezentatív felmérés augusztus 
25-26-án 1023 francia választópolgár 
megkérdezésével készült.

* * *
A hidegháború alatt annyira aggódtak 

a német jegybankban, hogy több mint 
50 ezer aranyrudat külföldi pénzinté-
zetekben helyeztek el. Az 53 780 
aranyrudat a Bundesbank két hely-
színre vitte el: New Yorkba és Pá-
rizsba.

A mai értéken számolva 27,9 milliárd 
dollárnyi aranyat azonban visszaren-
delte Németország a külföldi bankok-
tól, sôt a jegybank közleménye szerint 
az utolsó darab is megérkezett Frank-
furtba.

A teljes készlet hazaszállításának be-
fejezését eredetileg 2020-ra tervezték, 
de ezt a várakozásoknál jóval gyorsab-
ban sikerült megvalósítani --- írja a 
CNBC.

Az egyenként 12,473 kilogramm sú-
lyú rudakat azért kellett külföldre vin-
ni, mert a németek attól tartottak, 
hogy egy konfliktus esetén arany-
készletük könnyen a szovjetek kezébe 
kerülhet. Vészhelyzet esetén az ara-
nyat francia frankra váltották volna.

A teljes készlet súlya 674 tonna, és a 
hazaszállítást 2013 óta tervezik.

Egy aranyrúd értéke 519 ezer dollár.
Németországé a világ egyik legna-

gyobb aranykészlete. A jelenlegi át-
szállítás után továbbra is csak a német 
készlet fele van Frankfurtban, míg 
36,6 százalék az Amerikai Központi 
Bank (FED) kincstárában, illetve 12,8 
százalék Londonban van.

Gazdasági vészhelyzet esetén Német-
országnak opciója van az aranyat 
fontra vagy dollárra váltani.

* * *
A kommunizmus bûntetteinek feltá-

rására és emlékezetben tartására új 
tanács létrehozását javasolta Észtor-
szág Tallinnban azon a konferencián, 
amelyet az Európai Emlékezet és Lel-
kiismeret Platformja szervezett --- 
mondta az Oigónak Völner Pál, az 
Igazságügyi Minisztérium államtitká-
ra.

A platformot 18 állam --- köztük a 
visegrádi négyek, így Magyarország --
- 51 szervezete támogatja.Völner Pál 

elmondta, az értekezlet idôpontjaként 
a szervezôk augusztus 23-át választot-
ták, a totalitárius diktatúrák, a náciz-
mus és a kommunizmus áldozatainak 
európai emléknapját. Az Európai Em-
lékezet és Lelkiismeret Platformja 
ülésén egyebek mellett beszámolókat 
hallgattak meg, többek között abban az 
ügyben is vizsgálatot indítanak, és 
megpróbálják a felelôsöket felkutatni, 
ami egy NDK-s menekült halálesetével 
kapcsolatos, akit nem láttak el megfe-
lelôen a csehszlovák orvosok és bele-
halt a sérüléseibe.

Völner Pál beszámolt arról, hogy az 
észt elnökség nyilatkozatjavaslattal 
állt elô, melynek legfôbb pontja a 
kommunista rendszerek bûntetteit 
nyomozó tanács létrehozása. Ennek a 
testületnek három fô feladata lenne. 
Mindenekelôtt elô kellene mozdítania 
a nyomozást és a büntetôeljárások 
lefolytatását a legsúlyosabb, azaz az 
emberiesség elleni bûncselekmények 
--- népirtás, háborús bûncselekmények, 
kínzás ---- tekintetében, és evégett 
nemzetközi együttmûködést kellene 
kialakítania.

Völner Pál: Új tanács létrehozását 
javasolja Észtország a kommunizmus 
bûntetteinek feltárására

Másodsorban a tanácsnak általánosan 
fel kellene hívnia a figyelmet a kom-
munista rendszerek által elkövetett 
kegyetlenségekre, meg kellene ismer-
tetnie ezeket azokkal az ifjabb nem-
zedékekkel, amelyeknek nemigen 
vannak ismereteik ezekrôl. A tanács 
harmadik feladata a nemzeti nyomo-
zások és büntetôeljárások minôségé-
nek fejlesztése lenne, melynek kereté-
ben a létrehozandó tanács 
együttmûködne a nemzeti ügyészsé-
gekkel, nyomozó hatóságokkal.

Völner Pál az Origo kérdésre azt is 
elmondta, hogy az esetleges jóvátétel 
esetében nem fog létrejönni nemzetek 
fölött álló testület. Ez továbbra is 
tagállami jogkörben marad, ahogyan 
eddig is abban volt. Szólt arról is, hogy 
Tallinban részt vett egy koszorúzáson 
az észt függetlenségi háború emlé-
kmûvénél, ahol találkozott egy olyan 
emberrel, aki az 1956-os szabadság 
vérbe fojtása ellen emelte föl a szavát.

* * *
Lassan de biztosan Indiában is végleg 

búcsút inthetnek a kazánfüttyös moz-
donyok húzta vonatok békebeli hangu-

latának, de a dízelnek is leáldozóban 
van, legalábbis a menetrend szerinti 
közlekedésben. A néhány éve még 
szénfelhasználó-nagyhatalomnak 
számító Indiában megjelentek az elsô, 
megújuló energiát hasznosító vonatos 
megoldások.

India mindenkinél gyorsabb tempó-
ban akarja megvalósítani a megújulóe-
nergia-fordulatot: a szubkontinensnyi 
ország mindenkit maga mögé próbál 
utasítani a napenergia felhasználásá-
ban, noha néhány éve a kormányzati 
energiapolitika még a szénerômûvek 
fejlesztésén alapult. Ma már azonban 
a megújuló energia a követendô, így 
nem is nagyon csodálkozott senki sem, 
amikor Újdelhiben megjelentek az el-
sô, napenergiát hasznosító vonatok.

21 ezer tonna olaj megtakarítás --- 
szerelvényenként

Az Újdelhi környékén közlekedô 
számtalan dízelolaj hajtotta vonat kö-
zül már legalább egyen biztosan nape-
nergia biztosítja számos alrendszer 
energiáját, legalábbis jó idôben. A va-
gonok tetejére olyan napelemeket 
szereltek fel, amelyek energiatermelé-
se elegendô a szellôzôrendszer, a vilá-
gítás és az információ kijelzôk mû-
ködtetésére. Felhôs idô esetén besegít 
az akkumulátor, de a dízelhez a továb-
biakban csak végszükség esetén nyúl-
nak.

Az indiai állami vasuttársaság azt 
közölte: a napelemes megoldással 
egyetlen szerelvényen évi 21 ezer 
tonna dízelolajt takarítanak meg. A 
hatalmas vonathálózattal bíró Indiában 
ezért lehet kulcsfontosságú a megoldás 
elterjedése: az ország jelenleg a világ 
harmadik legjelentôsebb károsanyag-
kibocsátója. A napenergia használatá-
val viszont sokkal klímabarátabban 
lehetne Indiában vonatozni.

Az indiai vonatokon naponta 23 millió 
ember utazik. Kérdés persze, mi lesz 
azokkal az utasokkal, akik a sokszor 
zsúfolt szerelvények tetején kénytele-
nek utazni, ha ott hamarosan napele-
mek foglalják majd a helyet.

* * *
Annyira alacsony a vízállás a Duna 

szerbiai szakaszán, hogy a folyóból 
második világháborús német hajóron-
csok bukkantak ki.

A német hadiflotta egyik hajójának 
árbóca és egy parancsnoki hajó fedél-
zetének egy része vált láthatóvá.

A helyi sajtó szerint a hajókat 1944 

szeptemberében süllyesztették el Wal-
ter Stettner Ritter von Grabenhofen 
altábornagy parancsára, amikor azok 
a Vörös Hadsereg elôl vonultak vissza. 
A hullámsírba merült hajók között volt 
a német hadsereg kórházhajója is az 
években többször is felmerült, hogy 
kiemelik a második világháborús ha-
jókat a folyóból, ám anyagi okok miatt 
eddig ezt senki sem vállalta.

A hajóroncsok --- amelyeken fel nem 
robbant gránátok is vannak ---- az 
utóbbi húsz évben megnehezítették a 
folyami hajózást a Vaskapu-szoros 
utáni szakaszon. Ezért a folyó hat 
kilométeres szakaszán csak egy szûk, 
50 méteres csatornán lehet hajózni, 
ezért a szembejövô hajók gyakran 
több órát is várakoznak.

Egyesek szerint a hajóroncsok renge-
teg aranyat és hatalmas kincset rejte-
nek. A kincskeresôk eddig nem me-
részkedtek elég mélyre, de a 
roncsvadászok elôszeretettel járják a 
megapadt folyót.

* * *
Ismerünk pár tipikus reklámjelenetet: 

anyuka csak egy bizonyos fajta mosó-
szerrel tisztíthatja megfelelôen a 
gyerkôcök ruháit, apuka pedig csak a 
legjobb sportcipôben focizhat a lur-
kókkal. A kislányok az egészséges 
joghurttól gyönyörû szép balerinává 
válnak, míg a kisfiúkból profi sportoló 
lesz.

A megszokott jelenetek hamarosan 
búcsúzhatnak a brit reklámpiactól, 
hiszen az Advertising Standards Aut-
hority (ASA) friss jelentése szerint 
erôsítik a nemi sztereotípiákat, így 
„károsak az egyénre, a gazdaságra és a 
társadalomra nézve”.

A reklámhatóság eredetileg egy fo-
gyasztószeren szereplô modellalkatú 
lány miatt kezdeményezte a piac átvi-
lágítását, amelynek eredményeként 
több, bevettnek mondott jelenetet is 
kifogásolhatónak és szexistának talált. 
Ilyen például az egyik bébiételreklám, 
amely egy rendkívül egyszerû sztorit 
mond el: a kisfiúkból gépészmérnökök, 

a kislányokból pedig balerinák válnak 
a gyümölcsös püré elfogyasztása után. 
Az ASA ugyancsak elrettentô példa-
ként említi a Gap ruházati óriás egyik 
hirdetését, amely szintén szexista 
megközelítést használhat: a reklámban 
szereplô fiúból egyetemi tanár lesz, 
míg hölgytársának „csupán” celebkar-
rier jut.

A reklámhatóság szerint mielôbb új, 
a megkopott sztereotípiákat mellôzô 
szabályokra van szükség Nagy-Bri-
tanniában. Eszerint a jövôben nem ke-
rülhet képernyôre az a reklám, amely-
ben anyukának egyedül kell 
megbirkóznia a háztartási feladatok 
tömegével, apuka pedig képtelen a há-
zimunka akárcsak töredékének 
elvégzésére. Szintén tilos lesz az egyik 
nemmel azonosítani bizonyos hobbikat 
vagy hivatásokat.

A kritikusok megnyugtatására az 
ASA közölte: természetesen ezentúl is 
elfogadható házi munkát végzô nôt 
vagy barkácsoló férfit szerepeltetni. --
– A társadalom tagjaira negatív ha-
tással lehet, ha a genderszerepeket 
régimódi és a sztereotípiákat követô 
ábrázolásban látják –-- fûzi magyará-
zatul a reklámhatóságot irányító Guy 
Parker, hozzátéve: a szigorúbb reklám-
szabályok az egyének, a gazdaság és a 
társadalom egészének elônyére vál-
hatnak.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016
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szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com

oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 
részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

CSONTOS JÁNOS
“Az ezredváltó magyar Dante”
József Attila-díjas magyar író, 

költô, Kós Károly-díjas filmrende-
zô, 1962. június 16.-án született 
Ózdon. 

Csontos János költôi átfogal-mazásai-
ból szeretnék néhány remekmûvet 
bemutatni az ausztráliai magyar ol-
vasóknak.

A MERÉNYHEZ
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Földiekkel játszó
Urnaszavazás,

Magyarságnak látszó
Júdási bagázs!

Mit termel magából
Boldogtalan nép

S irígy nyúltagyából
Kéjesen kilép.

Síma száddal miért csesztetsz,
Nyáladzol felém?

Gyilkos kedvet mért élesztesz,
Rosszkedvünk telén?

Csak pózolj magadnak!
Szédítôm valál,

Nem hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.

Kertem száz adókkal
Végig ültetét,

Kóbor kamatokkal
Szívod erejét,

Ezer szóvirággal
Igértél tavaszt

S büszke pimaszsággal
Hazudtoltad azt.

Gondolatid minden reggel,
Mint csótányhadak,

Titkos ügynöki sereggel
Szerterajzanak.

Egy híját ismerted
Mániádnak még,

Csicska legyen néped
S megadá az ég.

Jaj, de szóvirágid
Elhervadtanak,

Csapolt pénzforrásid
Elapadtanak,

Feltételes módunk
Bizonyságra vált,

Annyi hazug lózunk
Lelkeinkre szállt.

Csak a törvényt hagytad volna,
Csak magát nekünk,

Utcakôért nem hajolna
Reszketeg kezünk.

Justitia, búnkat
Elfeledtetnéd

S nem lenne oly dúvad
A lóvátett nép.

Tódított merénylet,
Rácsos kordonok

Védelmeznek téged,
Te hibbant konok.

Reménykedsz: a kétség
Remény gyilkosa –

Virtuális vétség
Nem évül el soha.

Te vagy a merénylet,

Régesrég kisült,
Tirannuszi végnek
Nem engedhetünk.
Lágy médiatrillák!
Kényszerképzetek!

Stex! Merények! Villák!
Sutba véletek!

* * *

ÍRNI, ÍRNI, ÍRNI
Ady Endre (1877 – 1919)

Látni, hogy ott lent fut az óra,
rámeredni a monitorra.

Nem firtatni, hogy mi a véged,
hogy is lesz az az örökélet.

Menüsorokba bújni csendben,
megfeszülni egy kód-kereszten.

Ülni csôvázas szattyánszéken,
gerincbántalmas példaképpen.

Vad vírusokkal harcra kelni,
mint ki gyermekét tûzbôl menti.

Hallgatni cédék surrogását,
messzi hangok barázda-mását.

Lépni új fájlba, új mezôrkre,
mint ki zöld füvön élni dôre.

Szörfölve titkos honlapokra
csábít a kozmosz csilla csokra.

Átsuhanni sekélyes éjen,
elkókadni a hajnalfényben.

Járt utat járva, körbe-körbe,
beköltözni áramkörökbe.

Könnytelen szemmel sírva sírni,
S csak írni, írni, írni, írni.
***
TESTAMENTUM
Juhász Gyula (1883 -1937)

Nektek hagyom, ha innen elmegyek,
Szeretteim, e néhány dúlt jelet.

Míg emlékeztek rám, még él a hír,
De tovább ment a szenvtelen papír.

Nem én voltam a tárgy, csak az alany,
Most nyugszom csendesülve, daltalan.

Én tébláboltam, mint egy idegen
S csak nótázgattam vérzô vizeken.

Még nótám sem volt mindig az enyém,
De cirógatott túlvilági fény.
És környékeztek gomolygó ködök
És Isten volt a tüllfüggöny mögött.

A látomás tünt, megmaradt a dal:
A vén világban örök fiatal.

* * *

SZÁZ ÉV TALÁNY
(Kiegészítések József Attilához – 

részlet)

A fákon mint a bokrokon
A bogyó, lóg a sok rokon.

Lábuk himbál, nyelvük kilóg,
Elbírnak ennyi sok kilót.

Vérük megalvadt áfonya,
Rebellis szívek mákonya.

Ott hintázik a sok konok,

Az elmúlásban rokonok...
(2005)
* * *

EGY MONDAT A 
HAZUGSÁGRÓL

Illyés Gyula (1902 - 1983)
Hol hazugság van, / ott hazugság van, 
nemcsak elit körökben, / nemcsak a 

közlönyökben,

a hajbókoló médiában, / nemcsak a vér 
szagában

galoppozó rendôrpatákban, / ott hazugság 
van

nemcsak vigéc-serényen / elhadart 
szóvivésben,

széjjelkenésben, / póráz-kitüntetésben,

nemcsak a bíró bûvös / szavában: egy se 
bûnös! –

ott hazugság van / nemcsak a zabolátlan

szabadság-zsolozsmában, / globális 
nyomulásban,

ahogy szédítnek élôt / virtuál-kéjnôk,

nemcsak a nyíltan / elkent adatban,
kilencven / évig titkos hírekben,

a szem elé nyomult ujj / ívében, merre 
mozdulj,

hol hazugság van, / ott hazugság van

nemcsak a profi szinten / felrakott álca-
sminkben

s a púder mögött csalárdan / futó 
megannyi ráncban,

a káosz / humuszán sarjadt pátosz
rokokójában, / szûkülô szemhatárban,

az van az éjben halkan / duruzsló 
stúdiózajban,

szûrt jelben, / ami a szívre lebben,

abban, ahogy az éter, / e roppant ûr-
katéter

köldökzsinórján lógva / fogva tart rejtett 
kódja,

agykufár világháló / résein szertemálló
élted negédes álom, / mi a múlásba 

átnyom,

mert hazugság van / nemcsak 
vezérblogokban,

kiszivárogtatásban, / fizetett 
kommentárban,

nevetôizomban, / kabaré-ágyúszóban,
a vagyban és az ésben, / újratemetésben,

ott a múltban s a mostban, / átmentett 
elôjogban,

piros helikopterben, / koffernyi 
kádkövekben,

az van a pofátlan / közpénz-brosúrákban,
csiszolt statisztikában, / káromkodásban,

mert hazugság ott van / jelenvalóan
mindenekben, / ahol félrenéz az Isten,

mert hazugság van / a híradó-szignálban,
a hûvös vágóképben, / a puszta 

köszönésben,

ahogy túlkoros gyermek / dadog a CNN-
nek,

angolja korrekt pidzsin, / lehetnénk 
Fidzsin,

nemcsak elvtársi drótban, / frakció-
padsorokban

fegyelmi voksolásban, / meddô 
fantomvitákban,

az ott van / a júdáscsókban,
ahogy így szól a társad: / mást ne is 

lássak,

az utcán oly unottan / spriccelô 
vízágyúkban,

az eladósodásban, / privatizációban,

ahogy egyszer csak / körötted a lég 
megfagy,

mert ott van / az üdvtanokban,

nemcsak az áltatásban, / ott van a 
hitvallásban,

a habzó szómámorban, / csendjeidben is 
ott van,

mert vágyaidban / sem vagy magadban,
ott van a reklámszpotban, / perekben és 

porokban,

mert esendônek látod, / amit már 
meggyalázott,

tôle fogantál, / ô lesz a végsô ágytál,

Brüsszelben, Budapesten, / lélekben és a 
testben,

óriásplakát-mázban, / lefejelt 
kamerában,

mintha nyitva az ország, / s akik 
kifosztják,

sokallják az árat, / lelkesebb tapsra 
várnak,

midôn magadba zárulsz, / hasztalan, 
hogyha ráunsz,

sorsod kiszabták: / volt-nincs igazság,

mire megjössz, minden más,  / még 
halálod is sommás,

referendummal sem megy: / kivet a 
nemzet,

az éltetô medence / egyetlen nagy 
kelepce,

mert hazugság szól / igenbôl, tagadásból,

limuzin hátuljából, / lekapcsolt 
gázórából,

intim kongresszusokból, / eljátszott 
sokkból,

szemeid fennakadnak, / kilövi gumi-
csillag,

anonim zsoldos, / panaszra menj a 
Holdhoz,

mi düböröghet, hallod?, / kísértetmozdony 
kattog,

sínjét bátran leküzdték, / s most roppant 
büszkék,

cikáz az elme, az van / minden szokatlan
kommunikációban, / zsákmány-adóban,

kanonizációban, / kicsinált kultúrában,
süppedô fotelekben / elcsalt 

közbeszerzésben,

a feketén-fehéren / nyomott síri 
levélben,

az néz rád / tévéd szemén át,

s mert minden gondban ott van, / ott 
kétes holnapodban,

bevallásodban, / nagycsoportos fiadban,

bor helyett lôre, / menekülnél elôle,
akként európázik, / agyad sós lében ázik,

elér, hiába mennél, / nincsen jobb hajcsár 
ennél,

forintod vízjelébe / véred építené be,

beléd szervesül, átmos, / elátkoz,
lelepleznéd, de leple / üres levegôt fed le,

néznéd, de azt se érted, / amit ô 
megidézett,

bár volna elég ok / kerülni szakadékot,

amikor megismerted, / hagytad, játssza a 
szentet,

így aztán ô ural már, / monopoljogú 
kalmár,

milyen is volt – s de rég volt – / a derûs 
égbolt,

ünneplôt öltött lélek: / odaégtek,

képzeteit e banda / mind rád erôszakolja,
ha nézed, egyre hízik, / csak közönyödben 

bízik,

hol hazugság van: / ne higgy többé 
arányban,

szépség és jog kifárad, / magad is 
hazugság vagy,

nincsen becsed, se tiszted, / többé neked 
se hisznek,

kígyónyelv undok enyve / ragaszt a 
mennyre,

örvénylô szennye árad / elcsalt históri-
ának,

szorongunk szûkös mában, / elfeledett 
imában,

mert ahol hazugság van, / a szív is hazát-
lan,

e vers is, az ilyen mantra, / nem hajaz 
dalra,

mert ott vár / e sátáni oltár,
övé e földi zsoltár: / az sem igaz, hogy 

voltál.

(2006. szeptember-december)

Csontos János szülôvárosában, az ózdi 

József Attila Gimnáziumban érettségizett 

1980-ban, három szemesztert hallgatott a 

debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

matematika–fizika szakán, végül ugyanitt 

diplomázott 1988-ban magyar–francia sza-

kos tanárként. 1989-ben a Bálint György Új-

ságíró Fôiskolán is oklevelet szerzett mûve-

lôdéspolitikai szakon. Újságírói pályáját a 

debreceni Egyetemi Életnél kezdte, majd 

1987-tôl a Hajdú-Bihari Napló színi- és 

filmkritikusaként, kulturális szakírójaként 

folytatta. 1990-ben megalapította a Deb-

receni Krónika címû napilapot, 1991-ben 

pedig a Szabadhajdú címû hajdúböszörményi 

hetilapot. 1992-tôl az Esti Hírlap kulturális 

rovatvezetôje, 1994-tôl 2015-ig kis meg-

szakításokkal a Magyar Nemzet publicistája, 

2003 és 2009 között fômunkatársa. Közben 

2001-tôl másfél éven át a Duna Tv Ka-

lendárium címû magazinjának szerkesztôje, 

majd ugyanitt kommunikációs irodavezetô. 

2000-ig a Napkelte Össztûz, 2005 és 2008 

között a Hír Tv Lapzárta címû vitamûsorának 

rendszeres résztvevôje. 2009-ben meg-

alapította a Nagyítás címû irodalmi heti-

lapot, amely fôszerkesztésével 2010-ig mû-

ködött. 2011-ben az MTI szerkesztôje, 2012-

tôl a HungaroControl Zrt. munkatársa, 

2015-tôl a Napi Gazdaság, majd a Magyar 

Idôk fômunkatársa. Alapítója a Zenekar, a 

Vegyipar/Chemical Industry, a Stratégiai 

Tervezés, a Duna Hírnök és a Gloriett címû 

lapoknak. 2013-ban és 2015-ben NKA-

ösztöndíjat kapott regényírásra. Filmes 

pályáját az ezredfordulón kezdte. Szer-

kesztette és Glokalfilm nevû cégével 

gyártotta a Kô kövön (Hír Tv, 2007–2010), az 

Építészet XXI (Duna Tv, 2011), az 

Építészkorzó (M1, Duna Tv, 2014-tôl) és az 

Írókorzó (Duna Tv, 2016-tól) televíziós 

magazinokat, továbbá számos más sorozat 

és egyedi dokumentumfilm producere, 

szerkesztôje, rendezôje és/vagy riportere. 

Politikai vitamûsora: Fonák (Echo Tv, 2015–

2016). 2008–2009-ben a Lakiteleki Mozgókép 

Szemle zsûritagja. 

2015-ös regénye, az Angyaldekameron 

1989 óta nôs, két leány- és egy fiúgyermeke 

van.

* * *
Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/

szepirodalom/memoar-eletrajz-interju/

csontos-janos

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csontos_

J%C3%A1nos 

Kortárs 51. évf. 2 szám, 2007 február, http:

//epa.oszk.hu/00300/00381/00112/csontos.htm 

Csontos János, Delelô. Magyar Napló 2011

(Dr Kapantzian Artúr 
válogatása)

Irodalom Barátok Melbourne
Elérhetôségünk:
Dr Kapantzian Artúr, titkár
Telefon: 0422 524 206
Email: kapantzian@bigpond.com 
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/

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

com.au/p/szervezetek.html



Számítani lehetett rá, mégis kis hí-
ja, hogy szívrohamot nem kapunk. 
Zúdul ránk a pergôtûz, közvetlenül 
fölöttünk kopog a srapnel ólomesôje. 
Verssorok pergôtüze, rímpárok 
srapnelja. Neves elôadómûvész sza-
valja, mit szavalja, ordítja világgá 
Gyóni Géza Csak egy éjszakára 
címû versét, mindjobban belelovalva 
magát a pátoszba. Csak arról az apró 
részletrôl feledkezik meg, hogy Gyóni 
éppen ennek a dagályosságnak a 
képviselôit invitálta a lövészárkokba 
1914-es versében. A „hitetleneket s 
az üzérkedôket”, „a pártoskodókat, a 
vitézkedôket”, a „hosszú csahos nyelv-
vel hazaszeretôket”…
Valóban ez volna Gyóni Géza? 

Lihegô, zakatoló vershörgés, katonai 
ünnepségek, pacifista megemléke-
zések kötelezô darabja? Valóban 
egyetlen vers volna csak az életmûve, 
„egyéjszakás” verskaland? Ô volna 
„a világháború Petôfije”, „a költészet 
hadifoglya”? Vagy nem több, mint ha-
lovány Ady-epigon, aki csak életével 
és vérével tudott helyet kicsikarni ma-
gának a magyar panteonban? Netán 
még azzal sem?
Nem, Gyóni Géza költô ma sincs 

a helyén. Vagy istenítik, számot nem 
vetve költészetének esetlegességeivel 
és zsákutcáival; vagy félrelökik, mint 
a világháború dilettáns versfaragóját, 
aki elég bolond volt ahhoz, hogy ott-
hagyja a fogát Szibériában.

A Hungarovox Kiadó könyvhétre 
megjelent könyve ezt a szélsôséges 
meg nem értést utasítja el. A Gyóni-
irodalomban ritka módon igyekszik 
megalapozni annak a magyar 
alkotónak a helyét, akivel száz éve 
bekövetkezett halála óta –-- de már 
elôtte is –-- kíméletlenül elbántak az 
irodalmi közemlékezet, a nagy kánon 
papjai.

A kötetben tanulmányok sora foglal-
kozik többek között Gyóni verseinek 
fordításával (Gaál Áron), kultuszának 
ápolásával szülôvárosában (Kapui 
Ágota), a karitatív költôvel (Jagos 
István), maradványainak hazahoza-
talával (Valentyik Ferenc), rabtársai-
nak Gyóni-képével (Czipott György) 
és életmûvének utóéletével (Cságoly 
Péterfia Béla). Ám a sokféle megköze-
lítésnek szinte kivétel nélkül ugyanaz 
az alapdilemmája: hol helyezhetô el ez 
a számos rossz verset, de jó néhány 
húsba hatoló remekmûvet is magáé-
nak mondható költô, aki a magyarok 
elsô világháborúját ugyanúgy megtes-
tesíti és megszólaltatja, mint a hadifo-
goly magyarok halálig tartó szenvedé-
seit.

„Gyónit a környezet, a helyszín tette 
élete utolsó három évében azzá a köl-
tôvé, amivé vált” –-- írja Gaál Áron, s 
erre rezonál kegyetlenül és ellensége-
sen Ady Endre sokat idézett kitétele, 
amelyet a Budapesti Hírlap szerkesz-
tôi provokáltak ki 1915 ôszén, amikor a 
Gyóni mûvésznevû utászkáplár már 
javában a galíciai Przemyl várában 
védte a hazát az orosz betöréstôl: 
„Gyóni (Áchim) Géza sohase volt köl-
tô, s nem is lesz. Ezt még egy világhá-
ború sem tudja megcsinálni. […] Csak 
annyi ô, mint a háborús revük szerzôi. 
Hadd éljen szegény, s ha hazakerül, 
hadd élhessen meg a szörnyû háború-
ból, mely annyiunk életét vette el vagy 
tette tönkre.”

Nos, Gyóni-Áchim Géza nem került 
haza. Megélni sem igen élt meg a há-
borúból, mivel a przemyli ostromgyû-
rûben, majd az orosz hadifogságban 
írt verseinek, köteteinek honoráriumát 
– bármennyire hangozzék is regénye-
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sen, de így igaz –-- rendszerint szét-
osztotta a hadiárvák, hadiözvegyek 
javára, hogy a végén cigarettát is úgy 
kellett kunyerálnia bajtársaitól, mert 
már arra sem futotta. Miközben véde-
kezni próbált az otthoni támadások 
ellen, mert a szibériai lágerbe is elju-
tott a pocskondiázások híre: „[…] én 
nem a modernek vagy antimodernek 
ellen, hanem az ellenség ellen fogtam 
fegyvert, és amit írtam, nem irodalmi 
irányok kortes céljaira, hanem ma-
gyar katonáknak írtam. […] Semmiféle 
irodalmi téren, hanem csak a harcté-
ren akartam harcolni. Itt lefegyverez-
tek –-- s ha az irodalomban hasonlót 
akartak velem, az igazán csak mellék-
tragédiája az én magyar poétaságom-
nak.”

Hogy mi volt Gyóni Géza életének, 
„poétaságának” fô tragédiája? Amikor 
33 évesen, elborult elmével meghalt a 
krasznojarszki hadifogolytáborban, 
Magyarországon közismert hadiköltô 
volt, nem sokkal korábban, a przemyli 
várban a magyar katonák még celebri-
tásként ünnepelték, a lövészárkokban 
is falva, szavalva verseit –-- végül a 
lágerban is köztiszteletnek örvendett. 
De ahogy holtteste sem kerülhetett 
haza Szibériából (bajtársai mindhiába 
tettek rá vasabroncsot, hogy késôbb 
azonosítani lehessen), mert a hazaho-
zatalért indított közadakozás érdekte-
lenségbe fulladt már a két háború kö-
zött is, úgy életmûvének rezonanciái is 
a galíciai erôdben és a krasznojarszki 
fogolytáborban ragadtak.
Gaál Áronnak (és Adynak igaztala-

Lefegyverezve
KÖNYVEK A SZÁZ ÉVE HALOTT GYÓNI GÉZÁRÓL ÉS HADIFOGOLY MAGYAROKRÓL

nul is) igaza lehet abban, hogy Gyónit 
a világháború tette hangsúlyos költô-
vé, s ha nincs háború, és nem harcol 
pusztító rohamokban, nem lövik ha-
lomra mellette a társait orosz lövegek, 
ha nem vesz részt az utolsó przemyli 
kirohanásban, zsebébe kisebb vagyont 
téve, hogy a törökökre rontó Zrínyi 
elôtt is tisztelegjen; ha nem vonszolja 
magát végig az orosz sztyeppéken 120 
ezer fogolytársával együtt, hogy hét 
hónapos út végén Krasznojarszkban 
kössön ki; s ha végül nem veszti el a 
fogságban bátyját, Áchim Mihály fô-
hadnagyot, s ôrül bele a kilátástalan-
ságba –-- akkor feltehetôen megmarad 
annak a másod-harmadvonalbeli köl-
tônek, akibôl annyi rezgett, keringett a 
„nagyok” körül. (Mely nagyok közül 
alig valaki harcolt a háborúban, ezzel a 
magyar irodalom, tehát a haza javát 
szolgálva természetesen.)

Száz éve, születése napján, 1917. jú-
nius 25-én adta föl a harcot Gyóni 
Géza a krasznojarszki lágerban. Mie-
lôtt meghalt volna, biblikus sorokat 
vésett a falra: „Térjetek meg / És 
szeressetek / Elnyel mindeneket a 
hôség / És csak Istené a dicsôség!” 
Máig ható kérdés, van-e esély arra, 
hogy maradványai hazakerüljenek, és 
méltó módon legyenek eltemetve, ez-
zel is erôsítve Gyóni helyét a nemzeti 
közemlékezetben. Legutóbb Holló Jó-
zsef altábornagy járt a krasznojarszki 
sírkertben, és munkatársaival sikere-
sen azonosították a még a foglyok által 
emelt kôobeliszk alapján Gyóni Géza 
és bátyja sírhelyét. De száz év alatt 

annyiszor temettek a fogolysírokra, 
hogy nagy hazai elszántságra és áldo-
zatos orosz fogadókészségre lenne 
szükség ahhoz, hogy a sírokat meg-
bolygassák, és a „béke katonájának” 
vasabroncsos holttestét exhumálják…

Az emlékezeti jóvátételt segíti az 
alapvetô tanulmányköteten túl az An-
tológia Kiadó által publikált Fagyott 
könnycseppek címû Gyóni-versválo-
gatás is, száz vers gyûjteménye 1901 
és 1917 között, amelyet Szakolczay 
Lajos méltó sorai vezetnek be, de min-
denekelôtt Szép Ernô 1937-ben pa-
pírra vetett, csöndes pátosszal átitatott 
szavai: „Sóhajtok és megalázkodva 
hajtom le fejem Gyóni Géza emléke 
elôtt, aki már nem halott, hanem álom, 
aki már nem tragédia, hanem legenda, 
aki több már, mint költô, mert Ô már 
költészet.”

A hadiköltônél jóval szerencsésebb 
volt Breuer György, akit a Sopron 
vármegyei Brennbergbánya szénbá-
nyájából szólított el a világháború 
1914-ben. Az utókor szerencséje pedig 
az, hogy Breuer úr szenvedélyes ké-
peslapgyûjtô volt, aki már jóval bevo-
nulása elôtt e szenvedélyének hódolt, s 
a világégésnek, majd az oroszországi 
hadifogságnak köszönhetôen jelenté-
kenyen gyarapíthatta nem hétköznapi 
gyûjteményét.
Buda Attila irodalomtörténész ezt a 

képeslaphagyatékot dolgozza fel a sza-

rajevói látképektôl a remek kraszno-
jarszki akvarelleken át a moszkvai 
hagymakupolás templomtornyok áb-
rázolásáig, azaz Breuer György 
odisszeájának állomásait, amelyekrôl 
a bányaszakember buzgón küldözgette 
haza fiatal feleségének a lapokat. Ám 
a könyv valójában jóval több ennél, 
amint maga Buda írja: a válogatás 
„Szarajevó és Szibéria között azt a 
történelmi színteret, földrajzi valósá-
got mutatja be, amely az egykori 
emberekhez és az egykori államokhoz 
hasonlóan ma már csak az emlékezet-
ben létezik”.

A könyv tehát olvasható rendhagyó 
bedekkerként, letehetetlen nagyesszé-
ként, amely végigvezeti az olvasót a 
Szibériáig elvergôdött magyar hadi-
foglyok útvonalain; mely bemutatja 
ennek a tájnak népét, földrajzát, tör-
ténelmét, hagyományait, a lágerek sa-
játos szabály- és viszonyrendszerû bi-
rodalmát, Krasznojarszkot, Omszkot, 
Berezovkát többek között –-- és mind-
azt a szenvedést, amelyet túl kellett 
élniük testben és lélekben a hadifogoly 
magyaroknak. Buda Attila „képeslap-
gyûjteményében” maga a gyûjtemény 
végül szép ürüggyé válik, hogy bejár-
hassuk azt a világot, ahonnan –-- Gyóni 
Gézához hasonlóan –-- sokan nem sza-
badulhattak. Breuer György végül 
hazakerült 1918 nyarán –-- nem kevés 
szerencsével és furfanggal.

A világ másik végére viszi az olvasót 
az aldunai bukovinai magyar, a Szé-
kelykevérôl bevonultatott Makrai 
József verses fogolynaplója. A „cziczi-
liai”, azaz szicíliai Milazzo középkori 
várába, amelynek templomát éjsza-
kánként rázárják az ott raboskodó 
magyar fogoly bakákra. A táj gyö-
nyörû, a várfalakat háromfelôl mossa 
a tenger vize, de a hatszáz magyar 
baka csak azért bámulja naphosszat a 
tengert, hogy gondolatban hazáig 
vitorlázzon rajta.

Makrai József harcolt és megsebesült 
az orosz fronton, majd hadakozott az 
isonzói csatákban, amikor egy olasz 
gránát a fejére rogyasztotta a fede-
zékét. Olasz katonák ásták ki a föld 
alól, majd terelték a lehetô legtávolabb 
a frontvonaltól, hogy fogolytársaival 
mindentôl elszigetelve, „élôhalottként” 
tengessék napjaikat, s unottan maj-
szolják a „rizsából” és dohos talján 
makaróniból álló kosztot. Makrai nem 
egy Gyóni Géza, verses naplója leg-
inkább ügyetlen, naiv klapanciák sora 
–-- ugyanakkor remek lelki látlelete is 
annak, milyen belsô tusákat kellett 
megvívniuk a gyönyörû környezetbe, 
ám hazájuktól beláthatatlan távol-
ságba szakított hadifoglyoknak. Akik 
Szibériában, Szicílián, Japánban vagy 
Latin-Amerikában, a világ leglehetetle-
nebb pontjain fekvô lágerekben is 
szülôföldjüket szolgálták –-- még ha ez 
a szülôföld hajlamos volt is megfeled-
kezni róluk.

(Gyóni Géza. Tizenkét hónap – tizenkét 
érv Gyóni Géza mellett. Szerk.: Cságoly 
Péterfia Béla. Hungarovox Kiadó, Buda-
pest, 2017, 136 oldal. Ára: 1800 forint. 
Gyóni Géza: Fagyott könnycseppek. 
Szerk.: Valentyik Ferenc. Antológia 
Kiadó, Lakitelek, 2017, 230 oldal. Ára: 
2500 forint. Buda Attila: Hadifogoly. Egy 
elsô világháborús képeslapgyûjtemény 
nyomában. Holnap Kiadó, Budapest, 
2017, 144 oldal. Ára: 3100 forint. Makrai 
József verses hadifogolynaplója. Sajtó 
alá rendezte: Csorba Béla. Fórum 
Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2017, 70 
oldal. Ára: 1500 forint)

Margittai Gábor
(Magyar Idôk)

Forrás: Buda Attila: Hadifogoly
Rökk Károly hadifogságban 

készült akvarelljei
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. szeptember 10-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

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

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

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017.szeptember 10-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 10-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 10-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

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

2017. szeptember 10-én12 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

Oláh Jenô presbiterünk 
nem szándékozik felmászni 

a kötélre, 
csak beharangozza a 

Gyülekezetet a 11 órai 
Istentiszteletre

 a Nth. Ftzroy-i Magyar 
Református Templom 

elôcsarnokában.

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában
EMLéKFALAT

állított az örök pihenôre tért honfitársaink 
hamvainak elhelyezésére. 

Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 
kegyelettel megôrzi. 

Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 
reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 
álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 
szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 
örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 
vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 
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Az elmúlt 
hét

FÜVÉSZÖRÖM
Érvénytelenítette a Budapesti Fôvá-

rosi Kormányhivatal az Aurórához 
címzett józsefvárosi lebuj bezárásáról 
szóló korábbi önkormányzati határo-
zatot, így hamarosan újranyithat --– 
derül ki az objektum képviseletét el-
látó Helsinki Bizottság minapi tájé-
koztatójából.

Mindjárt hozzá is teszik, a vendégek 
drogfogyasztása egyáltalán nem indo-
kolta a bezárást. Más a környéken élôk 
véleménye, ôk arra kérik az önkor-
mányzatot, álljon ki az ott élôkért, ne 
engedje az újranyitást, ugyanis a haj-

nalig tartó zaj és mulatozás, a bekok-
szolt fogyasztók örökös randalírozása 
élhetetlenné teszi a vidéket. (Az Auró-
ra föllelkesedett üzemeltetôje még 
feljelentést is fontolgat az önkormány-
zattal szemben, mondván, számára a 
bezárás anyagi kárt jelentett.)

Emlékezetes, nyár elején a rendôrség 
drograzziát tartott az Aurórában, ahol 
több átlényegült füvészt is talált. Ek-
kor írta közösségi oldalán Juhász Pé-
ter Együtt-vezér: „száz ember átvizs-
gálása után csak tizenöttel szemben 
kezdeményeztek eljárást. Vagyis a 
résztvevôk 15 százalékáról feltételezik, 
hogy fogyasztó.” Juhász értelmezésé-
ben ez szinte semmi… (A kendermagos 
füttymûvészt az is bosszantotta, hogy 
éppen akkor macerálták az Auróra kö-
zönségét, amikor pont a kender jóté-
kony hatásairól szerveztek beszélge-
tést.)

Az ügyben Tamás Gáspár Miklós 
mélyfilozófus is fölsírt: „Az egyik utol-
só baloldali helyet csukatták be ezek, 
ahol a baloldali ifjúsági szubkultúra 
fröccsözött, vitatkozott, ülésezett (ta-
lán füvezett is egy kicsit, mint még 
száz kocsmában meg kerthelyiségben 
csinálják városszerte a lányok és a 
fiúk) vagy csak üldögélt.”

Miközben értetlenkedve olvasom a 
fôvárosi kormányhivatal érvénytele-
nítô határozatát, azon gondolkodom: 
akkor most hol van az a sokat emle-
getett orbáni diktatúra, amelyrôl a 
háborgó ellenzék –-- köztük a füttyös 
kendermagos –-- örökké beszél?

MAGUKAT AJÁNLJÁK
Jó a sajtója Fekete-Gyôr András Mo-

mentum-vezérnek, már a vízvezeték-
hálózatból is ô folyik. Minap speciel a 
168 Óra kérdezgette, a legszaftosabb 
gondolatait próbálom összefoglalni. 

ahogy 
Pilhál György 

látta

Bár a szolidaritás és a pozitív nemzet-
kép hatja át a Momentumot, az Orbán-
rendszer leváltása idôbe fog telni --– 
tájékoztatott a karon ülô emberke, aki 
elárulta, hogy a Momentum fogja át-
vezetni a XXI. századba Magyarorszá-
got. Ki más is? „Rengetegen mondják 
nekünk –-- meséli --–, ti vagytok az 
utolsó reményünk!”

Én inkább olyanokat hallottam: „Ti 
egy utolsók vagytok!” Nem ugyanaz. 
Elnök úr korábbi nyilatkozataiban is 
sok az érdekes elem. Visszatérô meg-
állapítása például, hogy a magyar po-
litikában ôk jelentik a jövôt, a többi 
pártnak lejárt a jegye. Giccses, izzadt-
ságszagú nemzeti büszkeség helyett 
ugyanis ôk egy felszabadult, pozitív, 
valódi nemzeti büszkeséget fognak 
meghonosítani.

Ennek lehetett egyik eleme, hogy po-
litikai közösségként a melegfesztiválon 
is részt vettek. („Ez arról szólt, hogy 
valaki érti-e a XXI. századot” -– ma-
gyarázta elnök úr.)

Megtudtuk azt is, hogy az ifjú gárda a 
melegek mellett a bevándorlókkal is 
szimpatizál. Szerintük végre kell haj-
tanunk a jövevényekkel kapcsolatos 
EU-döntéseket. Ne ijedjünk meg né-
hány száz jámbor vendégtôl, öleljük 
keblünkre valamennyit! Fekete-Gyôr 
nemrég a svájci Neue Zürcher Zei-
tungnak nyilatkozva leleplezte a pi-
szok Orbán-kormányt, amelynek ku-
tya kötelessége lenne a migránsok hó-
na alá nyúlni, ehhez képest mást sem 
tesz, mint tiltakozik a jövevények el-
len.

„Orbán hazafiatlan” –-- állítja a szôr-
mók szabadságharcos, aki leülne vi-
tázni a miniszterelnökkel. Ellentétben 
az idejétmúlt Fidesszel, „a Momentum 
nem megállítani --– beindítani fogja a 
dolgokat”.

Ahogyan a NOlimpiát is „beindították” 
annak idején.

KÓRHÁZI GYÓGYHÍR
Azt írja a 168 Óra –-- méghozzá 

harsány címmel --–, hogy „Magyaror-
szágra menekülnek a külföldi betegek 
a várólisták elôl.” (Gyorsan hozzáte-
szem, a hírrôl –-- a brit Operations 
Abroad Worldwide-nak a Duna Medi-
cal Centerrel kötött szerzôdésérôl – 
lapunk már korábban tudósított.) 
Megtudhatjuk, nemcsak pénzt, fôleg 
idôt akarnak spórolni, ezért jönnek 
hozzánk a gyógyulni vágyó brit bete-
gek. A szigetországban ugyanis az 
utóbbi években megháromszorozódott 
azok száma, akiknek több mint fél évet 
kellene várniuk mûtétre. (A rutinbea-
vatkozásoknál az évtized leghosszabb 
várólistáját regisztrálták odakint.) 
Úgy tûnik, „az ezer sebbôl vérzô ma-
gyar egészségügy” világszínvonalon 
teljesít –-- írja a lap. Már a markánsan 
ellenzéki 168 Óra.
Tessék?
Miközben kiderül, nálunk egyre rövi-

dülnek a várólisták, miközben a sziget-
országban már kivárhatatlanok, az el-
enzék továbbra is az kommunikálja, 
hogy a hazai egészségügybe már csak 
hálni jár a lélek. Másról sem szóltak 
arról az oldalról a hírek, mint lerohadó 
kórházakról, elvándorló orvosokról, 
méltatlan koszton sínylôdô betegek-
rôl… Néhány hónapja a 24.hu, amely a 
Health Consumer Powerhouse alapján 
közölte: „Sajnos egészségügyben se-
reghajtók vagyunk Európában”.

Pár hete meg a Hír TV arról tudósí-
tott: tömegével mondtak fel ápolók és 
nôvérek a Jahn Ferenc-kórházban, 
mert a távozók zöme a közeli IKEA 
bútoráruházban vállalt munkát koráb-

bi fizetése többszöröséért. (Hiába jött 
a cáfolat –-- csak a szokásos nyári 
festés zajlik –-, az ilyesmire „fogékony” 
médiu mok lelkesen rácuppantak a 
„hírre”.) A Népszava hírmagyarázója 
még cifrázta is: „Milyen is a magyar 
beteg? Hát erôs, büszke és jobban tel-
jesít, mint külföldi sorstársai (…)” So-
kat levett sziporkájából, hogy eközben 
a lap másik munkatársa megírta a 
valóságot: a kórház egyetlenegy dolgo-
zója sem szerzôdött át. Puff!

Kigyógyul-e az ellenzék a kórházfó-
biájából?

MEGFORDÍTOTTÁK 
AZ ÁGYÚKAT

Bár román ünnep, nekünk is emléke-
zetes a mai nap. 1944. augusztus 23-án 
tartóztatta le I. Mihály király Anto-
nescu diktátort, majd bejelentette: 
hadserege átáll, csatlakozik a szovjet 
csapatokhoz. A román katonák száz-
nyolcvan fokkal elfordították az ágyú-
csöveket, és ettôl kezdve magyarokra 
és németekre lôttek. Korábbi szövet-
ségeseikre. Három nappal késôbb már 
a mai Magyarországon nyomult elôre 
a köpönyeget fordító ármádia… A 
harcok elülte után, egészen a párizsi 
békekötésig reménykedtünk: talán si-
kerül meggyôznünk az ítélkezôket, és 
felülemelkednek a gyôztesek gátlásta-
lanságán. De nem. Románia megtart-
hatta, „visszakapta” a Trianonban ki-
alkudott koncot, az akkor megkaparin-
tott huszonhat történelmi magyar vár-
megyét.

Errôl (is) szólt az az augusztus hu-
szonharmadika.

Az 1989-es forradalom óta csak annyi 
a változás, hogy december elseje lett 
Románia legfôbb nemzeti ünnepe --– 
1918-ban e napon mondták ki a ma-
gyarországi románok Gyulafehérvá-
rott (majd került rá pecsét Trianon-
ban), hogy Erdély, Bánság, Partium és 
Máramaros ôket illeti.

Az 1944-es román kiugrás ugyanúgy 
magán hordozta a román politikusok 
karakterét, mint az a gyulafehérvári 
vigadalom. Hogyan is volt az elsô vi-
lágháborúban? Románia sokáig „vívó-
dott”, melyik oldalra álljon. Eleinte 
velünk, a központi hatalmakkal szim-
patizált, de csak 1916-ban lépett hadba, 
méghozzá a „túloldalon”, az akkor már 
erôsebbnek látszó és számára hatal-
mas területeket ígérô antant oldalán. 
Bemutatkozásuk balul sikerült, a köz-
ponti hatalmak gyorsan különbékére 
kényszerítették. Csakhogy –-- írd és 
mondd! –-- egy nappal a Monarchia 
fegyverletétele után Románia újra 
„hadba lépett” az akkor már nem léte-
zô ellenséggel szemben, és így „gyôz-
tesként” jött ki a nagy háborúból. Vi-
hette Erdélyt. Ezen a bizonyos augusz-
tus 23-án csak megismételték a bevált 
receptet.

Hiszem, nincs vége a történelemnek.

DRÓTOK
A mából nézve furcsa, de a magyar 

országhatárnál szívet melengetô dol-
gok is történtek már. A szûk három 
évtizede ilyentájt (1989. augusztus 19-
én) Sopronpuszta és St. Margarethen 
(Margitbánya) között megtartott Pán-
európai Piknik ilyen volt. Mára törté-
nelem.

Akkortájt már hosszú hetek óta napi 
hírnek számított a nálunk „nyaraló” 
keletnémet turisták átszökése osztrák 
oldalra. (Turisták? Dacos, kialvatlan 
szemû, ágrólszakadt emberek. A vég-
napjait élô keleti blokk legnyomorul-
tabbjai.)

Azon a határszakaszon már lebontot-
ták a szögesdrótot, tûzparancs sem 
volt érvényben, a sikeres átjutáshoz 
mindössze annyi kellett, hogy szem-
füles legyen a menekülô, meg elég 
gyors. A határôrbakák legtöbbike 
csak ímmel-ámmal eredt a nyomukba; 
akkor is csak azért, mert ezt kapta pa-
rancsba. Akkor, a piknik napján kelet-
németek százai zúdultak át a „halál-
sávon” Ausztriába, a szabadság felé…

Az egész onnan jutott az eszembe, 
hogy nemrég a határközeli Felsôcsa-
táron jártam Goják Sándor Vasfüg-
göny Múzeumában. A magángyûjte-
mény gazdája egykor határôrként 
szolgált a környéken, szemtanúja volt 
a ketreckészítés minden trükkjének. 
Aki még mindig hisz a szocializmus 
„emberarcúságában”, nézze végig ezt 
a szabadtéri vasfüggöny-bemutatót…

A múzeumkert végén néhány méter-
nyi „mai vasfüggöny” is látható, ilyen 
feszül –-- kénytelen feszülni –-- jelenleg 
a déli határon.

Míg az elôzô az embert ôrizte, aki sza-
badult volna a rabtartó országból, a 
másik az országot vigyázza, ahová be-
szabadulna a hívatlan tömeg. Az elôzôt 
gyûlölte, a mostanit üdvözli a nagy 
többség.

Ha zongorázni tudnám a különbsé-
get!

OTT SEM VOLT, 
DE TUDÓSÍT

Búvalbélelt írás jelent meg vasárnap 
a Hvg.hu-n: „A haza ellenzékben”. 
Hajdani Sziget-élményei ihlették a 
bánatos szerzôt, Hont Andrást, akinek 
emiatt annyira bepárásodhatott a sze-
me, hogy idônként saját emlékeiben is 
orra bukott. „Évek óta nem voltam a 
Szigeten –-- tájékoztat, ám ennek dacá-
ra közli –--, az egykori szigetelô ma 
már nem találhatta meg a korábbi ka-
raktert és életérzést.

Találhatott helyette mást (…), hajnal-
tájban a színes bôrû svájci srác pay-
pass-szal fizeti az italt transzvesztita 
partnerének, miközben valami afro-
kommunista zenekar játszik a háttér-
ben.” Ebbôl a frappáns kontrasztból a 
kesergô, nosztalgiázó Hont mindjárt le 
is vette a rezümét: „mindez egyet je-
lent: a kurzus vereségét”.

Míg az olvasó a meglepô összefüggé-
sen mereng, azt is megtudhatja, hogy 
a Sziget „a nagyon-nagyon kevés ma-
gyar produktum egyike, amelyért 
külföldiek hajlandók pénzt, idôt, kilo-
métereket áldozni”.

Vagyis, ha nem rendeznénk Sziget 
Fesztiválokat, Hont András szerint a 
kutya se látogatna Magyarországra -– 
ki a túrót is érdekel a Dunakanyar, a 
Várnegyed, Pannonhalma, Aggtelek, 
Hollókô, a Hortobágy meg az efféle 
lapos helyek… Az érzékeny szerzô pár 
hete meg azon mérgelôdött (örökké 
mérgelôdik valamin), hogy Magyaror-
szág nem veszi ki eléggé részét a hábo-
rúkból és a menekültek elhelyezésébôl. 
(A NATO-missziókban szolgáló ma-
gyar katonák elkerülték a figyelmét, 
akárcsak a hazai táborokban magyar 
adófizetôk pénzén idôzô migránsok.)

Szégyellje magát az Orbán-kabinet-– 
javasolta Hont –--, amiért „a háború 
elôl menekülôkkel szembeni félelemre 
alapozza politikáját”. „Azt senki sem 
ígérheti meg felelôsséggel, hogy a 
haza fényre derül –-- zárja mostani 
intelmeit a szerzô –--, ám az rajtunk 
múlik, hogy itt-ott pislákol-e némi 
fény.”

Míg meg nem találjuk a gyufát, maga 
Hont András fog világítani.

A JOBBIKHOZ KÖZELI LAPBAN 
KAMPÁNYOLT A MIGRÁNSKVÓTÁÉRT 

AZ EU-BIZTOS
 Többszörösen is megdöbbentô írást közölt Dimitrisz Avramopulosz migrációs 

ügyekért felelôs uniós biztos a Jobbikhoz közeli Magyar Nemzet címû napilapban, 
ahol a kvótáról szóló állásfoglalását tette közzé. A görög biztos írásában többször is 
határozottan felszólította Magyarországot a bevándorlók befogadására, a kötelezô 
betelepítési kvóta végrehajtására.

A dolgot eleve érdekessé teszi, hogy a –-- kvóta és úgy általában a bevándorlás 
kérdésében számos pálfordulást végrehajtó Jobbikhoz közeli –- lap adott felületet a 
migrációs biztosnak a kötelezô betelepítési kvóta mellett kiálló írásához. Mint 
ismert Vona Gábor, a Jobbik elnöke januárban már így fogalmazott: „kvótarendszer 
is fölmerült már ugye, hogy kvóták alapján szétosztjuk (a bevándorlókat), és amíg 
ez mondjuk pár ezer emberrôl szól, addig azt mondom, hogy oké, lehet ezen gon-
dolkodni”. Vona nemcsak „elgondolkodott”, hanem korábbi ígéretei ellenére sem 
szavazta meg késôbb a kvótaellenes alaptörvény-módosítást.

Írásában Avramopulosz a migráció kezelésével kapcsolatban úgy fogalmazott: 
„számos eredményt mutattunk föl, és az elmúlt két évben nagyobb elôrehaladást 
értünk el, mint az azt megelôzô húsz évben.”

A biztos hozzátette: sok munkára lesz szükségük ahhoz, hogy kidolgozzák a mód-
szert, „amely egyszerre teszi lehetôvé hosszú távon a migráció által jelentett elô-
nyök kihasználását és a kihívások kezelését”. Hogy pontosan milyen elônyökre 
gondol Avramopulosz, azt nem részletezi, mindenesetre már korábban is azon kívá-
nalmának adott hangot, hogy „legyen a migráció egy európai sikertörténet”.

A biztos azt is írja, hogy reméli, „Magyarország betartja jogi kötelezettségvállalás
át„, s kifejezésre tudja juttatni ”szolidaritását azon tagállamokkal, amelyekre jelen-
tôs migrációs nyomás nehezedik„.

Az EU-s szolidaritás kapcsán azonban az Európai Bíróság fôtanácsnokához hason-
lóan nem oldotta fel a jogi ellentmondást, és persze elfeledkezik arról az ”apró„ 
tényrôl, hogy a magyar kormány a kezdetektôl a nyugat-balkáni útvonal lezárását 
javasolta, nem beszélve arról, hogy annak megtörténtéhez maga is tevékenyen hoz-
zájárult az akkor sokszor alpári hangnemben bírált, saját költségen felépített ke-
rítéssel. Ezzel alaposan kivéve a maga részét a biztos által is hangoztatott szolidari-
tásból.

Az uniós biztos kegyesen azért elismeri, hogy „aggályok vetôdnek föl az áthelye-
zésre jelölt személyek nem megfelelô biztonsági ellenôrzésével kapcsolatban”, de 
ezen aggályoknak két rövid mondatot szentel, ami valami olyasféle üzenetet 
hordoz: majd csak megoldják valahogy.

„Elengedhetetlen, hogy Magyarország hozzákezdjen a menekültek befogadásához” 

–-- írta le a lényeget a Simicska Lajoshoz és a Jobbikhoz köthetô lapban Dimitrisz 

Avramopulosz.                                                                                     (Magyar Idôk)
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KRÓNIKA
Kedves Ausztráliában 

élô magyarok,
Lehet a nevem halványan ismerôsen, 

cseng, írtam már pár beszámolót ren-
dezvényeinkrôl, így gondoltam bemu-
tatkozok, és szóvá teszem további ter-
veinket. 

Két éve vagyok a Melbourne-ben szé-
kelô Ausztráliai Erdélyi Magyarok 
Szövetségének a titkára, és mivel a 
konyhában nem vagyok túl tehetséges, 
írásaimmal és némi „agyi” hozzájáru-
lással teszem hasznossá magam. 

A szövetség már 60 éve tevékeny-
kedik Melbourne-ben és mûködésének 
alapja minél több dollárját összegyûj-
teni otthoni diákok megsegítésére. 

Itt indul az én személyes fûzôdésem: 
sok-sok évvel ezelôtt magam is egy 
alapítvány jóvoltából tanulhattam er-
délyi létemre a magyarországi Gödöl-
lôi Közgazdaságtudományi egyetemen 
és megszereztem a mesteri képzése-
met. 

Sajnos nem lettem annyira sikeres, 
hogy személyesen segítsek fiatalokat, 
mert ha lehetôségem lenne, biztosan 
tenném, hiszen tudom-érzem mit je-
lent egy tehetséges fiatalnak lemon-
dani a továbbtanulásról az anyagi hát-
tér hiánya miatt. 
És így jutottam el a történetem lé-

nyegéhez: az Ebéd! 

Nagyon kérem, gondolkozzatok el: 
mindössze annyira kérünk, gyertek el 
a Boronai Magyar központba, egy iga-
zi otthoni finom 3 fogásos ebéd, zama-
tos házi pálinka, remek társaság, ma-
gyar zene, tánc és tombola. Mindez 
kevesebbért, mint egy vendéglôben 
egy fogás. 

Az, hogy az ebéd hogyan készül? Az 
erdélyi szövetség néhány ---- sajnos 
nagyon kevés- tagja napokig fáradha-
tatlanul dolgozik a beszerzéstôl kezdve 
a sütés-fôzés, teremrendezés, felszol-
gálás, mosogatás és takarításig, igazán 
emberfeletti munka árán megteremte-
ni a legfinomabb fogásokat, a legjobb 
hangulatot és a minimális kiadásokat; 
hiszen a tiszta bevétel az, ami megy 
haza Erdélybe. Évente 4-5 diákot 
bírunk segíteni 500-1000 dollárral, 
és nagyon szeretnénk még több gye-
reken –-- fiatalon segíteni! 

Kérünk, nyújtsatok nekünk egy segí-
tô kezet, hiszen ez által nemcsak egy 
diákot segítünk, hanem általuk az ott-
honi Magyar közösséget: eddigi ösz-
töndíjasaink reményteljes orvosok, 
tanárok, lelkészek, mind a közösség 
javát szolgáljak. 

Az ebéd elôkészületeihez és a nagy 
napon minden kis segítség aranyat ér, 
kérlek, jelentkezzetek, ha csak néhány 
órára is, jut mindenkinek egy kötény! 

A tombola is szép bevetélt hoz, tombo-
latárgyak adományozása is óriási se-
gítség! 

Ha ez nem lehetséges, toldjátok meg 
a jegy árat pár dollárral, vagy a távo-
záskor dobjatok be az adománydoboz-
ba. 

Szeretnénk kibôvíteni tevékenysége-
ink skáláját, ötleteket kérünk-várunk, 
mi lenne az, ahova szívesen eljönnétek, 
milyen tevékenység érdekelne, hajadó 
lennél eljönni egy rendszeresen ismét-
lôdô vacsorára? Szövetségünknek 
újabb tagokra van szüksége, várjuk, 
jelentkezzetek! Na de hagyjak valamit 
a következô beszámolóra is, találkoz-
zunk 2017. október 15-én, vasárnap 
délután 12. 30 órákkor!

Szövetség sajtófelelôse,

Szedlacsek Zita

Magyar szolidaritás 
tûze Melbourneben.

Már sötét volt, amikor megérkeztünk 
a Szilágyi birtokra itt  Melbourneben, 
pontosabban a dandenongi hegyekben, 
Kalistában.

Már évek óta itt unnepelünk augusz-
tus 20-án este, mi melbournei cserké-
szek.

Mindnyájan tudjuk, hogy, ahol két 

magyar összejön, ott inni és enni kell; 
és elõ is kerültek az inni és ennivalók: 
pálinka, üdítô, gözölgô zöldség leves, 
sült csirke, rakott krumpli… mindnyá-
jan hoztunk valamit, ami az asztalra 
került.
Mi is ez a szolidaritás tûze kér-

dezik sokan? 
Soknak felmerül a gondolata, hogy 

vajon ujraéledt a kommunista elvtársi 
szolidaritás itt Ausztráliában?

Nem ez nem az, ez sokkal emberibb. 
Összetartást, közösség vállalást, 

együtt érzést jelent azokkal, akik a 
múltban vagy akár a jelenben is meg-
szenvedtek magyarságukért, vagy so-
kat tettek a magyarságért, úgy Ma-
gyarországon mint az elszakadt terü-
leteken vagy akárhol a világban.

És ez nem csak cserkészeknek szól, 
hanem minden jóérzésû embert szíve-
sen látunk, akinek hasonló érzelmei 
vannak.
Az 1933-as gödöllôi jamboree ide-

jén a Cserkészszövetség Magyar 
Szolidaritás Napot rendezett. Az 
elôre megbeszélt napon cserkésze-
ink tábortûzeket gyújtottak egész 
Magyarországon és az elcsatolt te-
rületeken. A megbeszélt idôben 
lobbantak fel a szolidaritás lángjai 
Gödöllôn, a Hargitán, a Tátrában, 
a Mecsekben, Szabadkán, a Ba-
konyban. Mindenfelé, ahol magya-
rok és magyar cserkészek voltak.

Aztán valahogy, „véletlenül” a kom-
munista idökben ez elmaradt.

A szolidaritást máshogy értelmez-
ték…

2003 augusztusában, a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség felújitotta 
ezt a kezdeményezést. Ennek nyomán 
otthon, a Kárpátmedencében, Kazah-
sztántól Honoluluig, Narviktól, Rio de 
Janeiróig, Ausztráliától Japánig, a föld 
minden magyarok által lakott részein 
fellángoltak a tábortûzek, vagy gyer-
tyácskák. 

A gyertyaláng vagy a tábortûz min-
denhol a helyi idôszámítás szerint, 
augusztus 20-án este 21.00 órakor 
lobbanjon fel a nemzetközi dátum-
vonaltól nyugatra, tehát Ausztrália 
vonalától keljen útra és végigkisérve 
augusztus 20-át, Honoluluban alud-
jék ki. Így, amikor Budapesten felröp-
pennek a Szent István napi tûzijáték 
elsô rakétái, a Magyar Szolidaritás 
lángja már 11-12 órája van úton és 
Honoluluig még ugyanannyi órai útja 
van hátra.

Azok, akik a budapesti tûzijátékot né-
zik, a felreppenô elsô rakétát tekintsék 
a magyar szolidaritás tüze fellobbaná-
sának.

Mi is kivonultunk a Tibi bá által elô-
készített tábortûz helyére, hónunk 

alatt a tábori/camping székekkel, a fá-
zósabbak másik hóna alatt egy pokróc-
cal.

Elénekeltük a Magyar Himnuszt, ami 
felmelegitette szíveinket és a hideg a 
téli estén. A tábortûz meggyujtása 
továbbra is melegen tartott.
Tóth Éva parancsnokunk, beszá-

molót tartott a Szolidaritás tûzrõl, és 
egy pár helyi eseményrôl.

Arról is szó esett, hogy pont ezen a 
napon hetven évvel ezelôtt tett cser-
kész esküt cserkész csapatunk legidõ-
sebb tagja Kovássy Marianne. Na-
gyon hiányoztál Marianne, hogy pont 
most nem tudtál köztünk lenni.

Mennyit is tett cserkész testvérünk a 
magyarságért ebben a hetven évben, 
amirôl tudunk, de bizonyos, hogy még 
többet, amit csak õ tud.

Köszönjük szépen fáradozásod, önfel-
áldozó szereteted és példát mutató 
magaviseleted.

Körbement a szó és mindnyájan el-
mondtok a legemlékezetesebb tábor-
tûzi élményünk, voltak szépek, szomo-
rúak, újabbak és régiek.

Még arra is maradt idônk, hogy meg-
hallgassunk egy pár szavalatot, volt 
alkalmunk elgondolkodni azokon a 
szeretteinken, akik valami oknál fogva 
nem lehettek itt velünk.

És végezetül este 9 órakor mind-
nyájan kaptunk egy gyertyát, amit 
meggyújtottunk.

Most újból útjára indul a Láng, hogy a 
világot bejárva emlékeztessen mind-
annyiunkat szétszórtságunkra és 
együttérzésünkre. A határokon kívüli 
és az otthoni magyarság egy napra a 
világ minden pontján legalább lélek-
ben egymásra talál.

Megalkottuk a Szeretetkört és eléne-
keltük a cserkészek szeretet himnu-
szát:

Szellô zúg távol, alszik a tábor, 
Alszik a tábor, csak a tûz lángol. 
Rakd meg, rakd meg csekesz pajtás 

ezt a tüzet, 
Isten tudja, mikor látunk mgint ilyet!

Szellôzúgásnak fárad a hangja,
Kis falucskának sól a harangja.
Hallga, hallga, szól a harang, bim-

bam, bim-bam, 
Lelkünk mélyén kél rá visszhang, 

bim-bam, bim-bam.
Köszönetünket fejezzük ki min-

denkinek, akik már tizennegyedik 
éve vesznek részt ebben a mozga-
lomban és azoknak, akik most csat-
lakoznak hozzánk a világ minden 
tájáról.
Jó munkat, jó éjszakát!

Bartha Gábor 
Hollós Mátyás  Felnôtt 

Cserkész csapat.

Szent István király
„Augusztus 20. az elsô Magyar Nemzeti Ünnepünk!
2017. augusztus huszadikán volt 1017 éves a Római 

Ke-resztyén Katolikus vallás Magyarországon!
Ennek tiszteletére több mint háromnegyed részig megtelt 

a szép, nagy „Szent Colman’s”/ Szent Kálmán Templom 
Balaclavában. A Vezetôség mindenkinek, mindent köszön.

A kedves Laczkó Mihály fôtisztelendô úr a már megszo-
kott szép magyar történelmi szentmisét mondott.

A jelenlévôknek, közöttük a szép magyar népviseletû ru-
hákba öltözôtt szép magyar lányok és szép magyar asszo-
nyok, díszítették a szép Templomot és a kedves Jelenle-
vôket!

A kedvelt Laczkó Mihály plébános úr, a Regnum 
Mariánum Egyházközségi augusztusi Értesítôjében 
megosztott velünk a Szent István király történelmébôl 
egy érdekes darabot, ---- Ime a záró mondat:„Különös 
kép jelenik meg elôttem, néhány pillanatra, XX. ---
XXI. századi politikusokat vízionálok, akik a parlamen-
ti ülésnap elôtt Evangéliumot olvasnak, imádkoznak.

Közel 1000 évvel késôbb ez a kép inkább mosolyt csal 
arcunkra. Pedig Szent István király sikerének ez volt 
a titka.”

Magyar Nemzettársi tisztelettel

Ráskövy István

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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Lelki KalasnyikovHetven éve ezen a héten tetôfokára 
hágott a választási kampány

Már lehetett sejteni, hogy sordöntô 
választás következik augusztus 31-én, 
mindenkiben élt valami „most vagy 
soha” hangulat. A kommunistákban, 
baloldaliakban, hogy most elsöprik a 
„fecsegô parlamentarizmust”, tovább-
lépnek a „proletár diktatúra” felé, s 
ehhez meglesz a nép felhatalmazása 
is. Teljesen nem bízták a dolgot a vé-
letlenre, szovjet segítséggel, puccsal 
megbuktatták a miniszterelnököt 
(Nagy Ferenc, FKGP), elûzték az 
országból az ellenzék vezérét (Sulyok 
Dezsô, Magyar Szabadság Párt) és 
likvidálták a legnagyobb ellenzéki pár-
tot is. Közben megrostálták a válasz-
tásra jogosultak listáit, politikai-világ-
nézeti alapon kizárva vagy kifelejtve 
újabb 10-12 százalékot a már eddig is 
diszkvalifikáltakon kívül. Ez együtt 
már megközelítette az egymillió em-
bert.

Azt csak kevesen tudták, hogy gôze-
rôvel dolgozik az állami nyomda, és 
állami pénzen, a belügyminiszter tud-
tával több százezer hamis szavazásra 
jogosító névjegyzékkivonatot („kék 
cédulát”) állít elô, amelyek segítségé-
vel a kommunisták majd lendíteni 
akarnak az eredményükön. 

Már szervezôdtek a csoportok, ame-
lyek teherautókon járják majd az or-
szágot a választás napján, egy-egy ak-
tivistának a zsebében átlagban tizen-
hét hamis (ugyanarra a névre kiállí-
tott) kék cédulával. A pontos terv sze-
rint kétszáznyolcezer hamis szavazatot 
kellett leadniuk. De az egész országból 
érkezô jelentések inkább azt bizonyít-
ják, hogy jó kommunistához híven 
jelentôsen túlteljesítették a tervet. 

Értek is el eredményt, mert az MKP 
huszonkét százalékot „szerzett”. Kapni 
nem kaphatott, de szerzett. Ez az a 
mentalitás, ami annyira jellemezte ezt 
a politikai mozgalmat. A szerzés. A né-

pet soha többé nem kérdezték meg. A 
„szavazásokon” így is „szereztek” ki-
lencvenkilenc százalékot. De így sze-
reztek ingatlanokat is. Nem vásárolták, 
építették. Az elhagyott villákat, laká-
sokat a sajátjuknak tekintették, s ha 
másként nem ment, a tulajdonosokat 
internálták, kitelepítették a magyar 
Gulagra. Megszerezték az iskolákat is, 
hogy aztán itt kezdjék meg az agymo-
sást. A gyárakat a földeket, ha egyelô-
re nem is maguknak, de az államnak, 
szövetkezetnek. (Azért balatoni telke-
ket kiutaltak maguknak is.) Végül az-
tán „spontán” privatizáltak is, de ez 
már egy másik történet. Vagy mégis 
ugyanaz?

Hetven éve, 1947-ben egész megyék-
ben meghaladta a szavazatok száma a 
száz százalékot. Volt település, ahol 
százhúsz százalékos volt a részvétel. 
Úgy érezték, megtehetik. Nekik lehet, 
mert náluk az egyetlen, a megkérdô-
jelezhetetlen igazság. És mögöttük áll 
a nagy Szovjetunió. Mindenki mást el 
kell söpörni az útból. Nem volt ez tel-
jesen új mentalitás, de ez az ember-
típus legrosszabb eszméiben és példá-
nyaiban a 20. században bukkant fel. 
Azt hittük, ismerjük ôket. Annál elke-
serítôbb, hogy itt hangoskodnak ma is. 
Néhányan közülük ki is mondják: akár 
erôszakkal is! Pusztulnia kell minden 
más gondolatnak, nézetnek, ízlésnek. 
Elkeseredett pillanatokban azt érzik: 
pusztuljon inkább az ország is, a nem-
zet is.

Közben egymás közt, kis klikkeikben, 
pártjaikban okos, mélyen érzô, kedves 
embereknek mutatkoznak. A propa-
gandista nagy becsben van náluk, 
1947-ben Losonczy Géza, Méray Tibor, 
Patkó Imre vitte a prímet. Az ô törté-
netük külön regény. Egyiket meggyil-
kolták, másikat elüldözték, harmadikat 

beszervezték.
Itt van mindjárt Rajk László belügy-

miniszter, aki annyit dolgozik, hogy 
nincs ideje nyilatkozatokat adni, de ha 
a „Pajtás” újság ifjú riportere kér in-
terjút, mindig talál rá idôt, mert na-
gyon szereti a gyerekeket. És ha a nép 
szeretete megajándékozta báránnyal, 
malaccal, kenyérrel vagy gyümölccsel, 
maga viszi azt be (feleségével és so-
fôrjével) a nélkülözô népi kollégisták-
nak. Így szerette a gyerekeket és a 
fiatalokat (a jövô zálogai!) Rajk elv-
társ.

Gerô Ernô, ha lehet, még többet dol-
gozik, feltalálta a „kommunista mun-
kastílust”. Minden hídépítésen ott van, 
a leghajmeresztôbb produkciókat 
hajtja végre: nincs az a keskeny palló a 
mélység felett, amelyen végig ne men-
ne. De nagyon mûvelt is. Egyszer po-
hárköszöntôt mondott, de nem volt 
tolmács. És akkor maga kezdte el tol-
mácsolni önmagát. Szó szerint fordí-
totta saját mondatait franciára, német-
re, oroszra és más nyelvekre. Ilyen 
mûvelt volt Gerô elvtárs.

Farkas Mihály az azonnali intézke-
dések híve. Nem kedveli a bürokráciát. 
Legkedvesebb munkatársa ma is a te-
lefon. Elintézi. A Vasas futballmecs-
cseken mindig ott szurkol. Egyébként 
is gyakran megszökik az íróasztaltól, 
hogy a néppel beszéljen. A munkások 
és parasztok rajonganak érte, mert 
mindig van egy jópofa története. Ilyen 
közvetlen, tréfás ember Farkas elv-
társ.

Kádár János minden kommunista 
példaképe, elintézte, hogy csökkenjen 
a villamosjegy ára, mert még élénken 
élt benne az idô, amikor a Károly kör-
úttól a Megyeri csárdáig a villamos 
ütközôjén utazott. Egyszer vidéken 
egy féllábú öreg panaszkodott neki, 

Nem mindegy, milyen zászló!
Államalapításunk évfordulóján kivé-

teles élményben volt részem Duna-
szerdahelyen. Délután lányommal és a 
barátaimmal tiszteletünket tettük a 
magyar állam Szent István királyunk 
általi megalapításának 1017. évfordu-
lóján, ezúttal a Csallóköz szívében. Pár 
mondatom lényege most viszont nem 
is ez, hanem az a tanulságos kis tör-
ténet, ami ezek után következett a kö-
zeli MOL Arénában a Zsolna elleni 
bajnoki mérkôzésen.

Talán sokan elfelejtették, de van ám 
ebben a lopott kis országocskában -– 
mert buta törvényekkel itt Dunát lehet 
rekeszteni –-- egy olyan rendelet is, 
amely megtiltja, hogy sportrendez-
vényeken a stadionokban, sportcsar-
nokokban „idegen” országok zászlóit a 
szurkolók –-- érkezzenek bárhonnan is 
–-- bevigyék a rendezvényre!

Mivel elég gyakran járok a DAC ha-
zai mérkôzéseire, mert van ott valami, 
ami szavakba nehezen önthetô, s az 
ilyenre szokás mondani, hogy ezt ott a 
helyszínen kell átélni, nem a TV elôtt. 
Igen, ez az a hangulat, amire talán még 
a Csonkahon szurkolói is irigykedve 
néznek.

Lényeg a lényeg, ide bizony ama eml-
 tett „törvény” értelmében zászlót, pon-
tosabban Magyar lobogót (vagy ami 
arra kísértetiesen hasonlít) nem lehet 
bevinni! Egyébként a Székelyt sem, 
kipróbáltam korábban! Tetszenek ér-
teni? A velem magyarul beszélô biz-
tonsági embernek ez az egyik legfon-
tosabb feladata! Nos, mivel nem va-
gyok egy ijedôs fajta, sutyiban, (!) de 
mégis bevittem! Piros –- fehér –-- zöld, 

hogy nem kap munkát, mert nincs mû-
lába. Kádár elvtárs nem szólt semmit, 
de egy hét múlva Apcon volt a mûláb. 
Legendásan nyugodt ember, s egyben 
a Köztársaság téri MKP-központ fut-
ballcsapatának középcsatára.

Ilyen nagyszerû emberekkel --– s ak-
kor még nem szóltunk Rákosi Má-
tyásról, Révai Józsefrôl, Nagy Imré-
rôl, Péter Gáborról –-- nem csoda, ha 
az MKP nagy gyôzelmet várt. Fôleg, 
hogy a dolgot nem bízták a véletlenre. 
De bûvészkedhetett Losonczy, Méray, 
Patkó a Szabad Népben, mégsem hi-
szem, hogy a kommunisták el is hitték, 
amit írtak róluk. Hogy mennyire tisz-
teli és szereti ôket a nép. Idegenül mo-
zogtak az országban, még féltek a 
néptôl is, egymástól is, bosszú is ve-
zette ôket.

A nemzeti demokrata oldalon is volt 
még „most vagy soha” hangulat. A sza-
badságpárt ugyan nem indult a válasz-
táson, a kisgazdapárt megroggyant és 
elvesztette igazi arculatát, de alakultak 
új pártok, aktivizálódtak régebbiek. 
Igen erôs ellenzéki hangulat volt az 
országban, de a feltételek koránt sem 
voltak egyenlôek. Sem jogi, sem anya-
gi téren. Rákosi és segédei –-- Szakasits 
Árpád, Dobi István, Veres Péter –-- a 
kormánypártok csaknem kilencven-
százalékos gyôzelmét vizionálták, ezen 
belül a Baloldali Blokk abszolút több-
ségét. Egyik sem valósult meg. Min-
den csalás ellenére a baloldal csak 
negyvenöt százalékot ért el. A kor-
mánypártok is csak hatvan százalékot. 
Utóbbiak között volt a kisgazdapárt is 
eredendôen nemzeti, demokrata, ke-
resztény programmal, és a szociálde-
mokrata párt is. A tagság zöme mind-
kettôben a pokolba kívánta a baloldalt, 
de vezetôi néhány bársonyszékért fel-
áldozták a magyar parlamentarizmust 
és saját pártjukat is. Hogy meg fog-e 
ismétlôdni hasonló árulás a huszone-
gyedik században is, még nem lehet 

tudni.
A választások után a kormánypártok 

megsemmisítették a Magyar Függet-
lenségi Párt mandátumait. Csaknem 
hétszázezer ember kinyilvánított aka-
ratát törölték. Egyetlen jelzô elég volt: 
fasiszta! A pártot feloszlatták, hozzá-
fogtak a szociáldemokraták likvidálá-
sához, a katolikus egyház elleni táma-
dássorozathoz, a parlamentarizmus 
felszámolásához. A csalás és árulás, a 
szerzés és bitorlás vált bô emberöltôre 
a magyar élet meghatározójává. Az 
erôszak, a félelem. Sajnos egyes ele-
mei e rendszernek még ma is itt kí-
sértenek, nem vagyunk túl rajta. 

Kiábrándító, hogy számos megjelenô 
történelmi munka szerzôje még ma is 
bagatellizálja a magyar választások 
történetében valaha volt legnagyobb 
csalássorozat jelentôségét. Nekik is 
ajánlom, de fôképp azoknak, akiket a 
részletek iránt érdeklôdnek, 2001-es 
kötetünket: Földesi Margit–Szerencsés 
Károly: „Halványkék választás”. Kai-
rosz Kiadó. Hadd idézzem ennek elô-
szavából Gyurkovics Tibor sorait: „A 
politika –-- akár akarjuk, akár nem --– 
immár önálló métier, szakma, mester-
ség, foglalkozás, de fôleg hivatás, ami-
re készülni kell, lehet, muszáj, ha or-
szágunk és saját sorsunk alakulásába 
bele akarunk szólni… Igen, a pénz-
szakma s csakígy a politika fontos 
föltétele, hogy tisztességes emberek 
(is) csinálhassák az emberiség meg-
vetése nélkül.” És az is fontos lenne --– 
tette hozzá a költô –--, hogy túl sok 
sérült lelkû egyed ne grasszálhasson 
be a politikába óvatlan, akár lelki Ka-
lasnyikovokkal a nyakában. 
Mostanában is megszívlelendô 

gondolatok.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

az úgynevezett „angyalos címerrel” és 
egy felirattal, amely tudtára adja min-
denkinek, hogy akié a zászló, honnan is 
érkezett. Sok hasonlót láthatunk pl. 
Magyarországon, akár a válogatott 
mérkôzésein is.

Szerencsére nemzeti ünnepünkön 
még maga a mérkôzés is kitûnôen ala-
kult, gólban gazdag meccs volt, fiaink 
odapakoltak egy négyest a Zsolnának, 
tehát volt ok lengetni a zászlót és a 
nemzeti színû sálat is.

A harmadik gólunk után viszont ész-
revettem, hogy hátulról (bizony aljas 
módszer) valaki lerántotta nyakamból 
a zászlómat. Azonnal mentem utána, 
de követett még vagy 10 – 12 nemzeti 
érzelmû barátom a szerdahelyi „B -– 
közép” tagjai közül!

Rövidre fogom: a biztonsági ember 
közölte velem, hogy ezt nem lehet, és 
hogy a vendég zsolnaiak, tôlünk leg-
messzebbre esô szektorából valaki 
hívta a 158–as rendôrségi számot, 
mert ez ôt (ôket) felettébb ingerelte. A 
krónika része az is, hogy a meccs 
végén az illetô megvárt és visszaadta 
becsülettel azt, ami az enyém!

Innentôl jön az én mondandóm! A 
mérkôzés legelején, helyi jó szokás 
szerint, a DAC –-- himnusszá avanzsált 
Ismerôs Arcok, „Nélküled” c. dalát 
7100 torok énekelte. Ezek a tót atyafiak 
viszont nem éppen kedvesen vették 
ezt tudomásul. Ezt a „magari za Dunaj“ 
jól ismert rigmussal és a szlovák him-
nusz (az eredetét ne firtassuk, legyünk 

nagyvonalúbbak) üvöltésével próbál-
ták „semlegesíteni” mind a harmin-
can.

Kérdésem tehát mindenkihez szól, 
akire tartozik ez a történet: ezt a ren-
dezôk miért nem vették észre, vagy pl. 
azt, hogy a zsolnaiak a szlovák zászló 
(az eredetét ne firtassuk!) helyett, va-
lamilyen ismeretlen, hibás förmed-
vényt emeltek a fejük fölé. Tehát, ezt 
szabad? Még hányszor kell eltûrnünk, 
hogy adóinkért „cserébe” a Dunába, 
jobb esetben annak jobb partjára kül-
dözgetnek, nyelvtörvényekkel zaklat-
nak, Komáromban magyarul nem ad-
nak menetjegyet, ha magyarul kérsz, 
de megfosztanak állampolgárságodtól, 
ha felveszed a magyart is, ezzel együtt 
megfosztanak minden alapvetô embe-
ri jogodtól is csupán csak azért, mert 
itt sajnos a többségnek értelmezhe-

tetlen, hogy VAGYUNK! Az adónk 
persze nem büdös, az szerintük is 
rendben van!

Hol vannak ilyenkor Magyarország 
felelôs politikusai, akik végre feleme-
lik szavukat magyarok (közöttük ma-
gyar állampolgárok!) megalázása mi-
att szerteszét a Kárpát-medencében. 
Száz és száz ilyen, és ehhez hasonló 
példa van! Mikor lesz már ennek 
vége? Mikor láthatjuk már azt, hogy 
igenis, Magyarország ilyen – olyan 
intézményei tiltakoznak az ezekhez 
hasonló megaláztatások miatt ott, 
olyan fórumokon, ahol ennek a helye 
van!

Kérdések, amelyekre egy jogállam-
nak felelnie kellene, hiszen az állam 
van a polgárokért, az adófizetôkért, és 
nem fordítva! S önök, kedves politi-
kusok, képviselôk parlamentekben és 

egyéb helyeken, mit szólnak ehhez?

Fehér István 
(Felvidék.ma)

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Lengyelország, 2. 
Három lebenybôl, 3. 147 pontot. 
(15x1+15x7+2+3+4+5+6+7). Ha közben 
az ellenfél hibázik, akkor még 16-ot., 
4. Capet Hugó, 5. Az Egyesült államok 
két nagy pártját a demokratákat és a 
republikánosokat, 6. Clavicula, 7. az 
Egyesült Államokban, 8. Liszt Ferenc, 
9. Európa és Amerika csapatai, 10. 
Mitokondriumoknak.

E heti kérdéseink:

1. Hány természetes elem létezik?

2. Összesen hány pár ideg lép ki a 

központi idegrendszerbôl?

3. Melyik városból származik a Mo-

town zenei stílus neve?

4. Hány jégkorszakot élt át eddig a 

föld?

5. Melyik félszigeten volt az ôsi Mü-

kéné városa?

6. Melyik festékanyag adja a haj 

színét?

7. Melyik híres reneszánsz mûvész 

született a foscanai caprese faluban?

8. Mi Trinidad és Tobago fôvárosa?

9. Melyik ország legmagasabb pont-

ja az 5007 méter magas Pico Bolivar?

10. Hogy nevezték az ókori gladiáto-

rok kardját?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A bérgyilkos bemegy a templomba 

gyónni. Azt mondja a papnak:
--- Atyám... Vétkeztem... Gyónni sze-

retnék... Megöltem 10 embert...
Mire a pap:
--- Lenne egy kis meló...

* * *
--- Mi az abszolút lehetetlen?
--- ???
--- Becsapni a forgóajtót.

* * *
--- Hölgyem, ismét szeretnék szeret-

kezni Önnel!
--- Mi az, hogy „ismét”?
---  Már tegnap is szerettem volna.

* *  *
--- Jean! Mászik a kaktusz?
--- Nem mászik, uram.
--- Biztos nem mászik?
--- Biztos, uram.
--- Akkor egy sünt öntöztem meg.

* * *
--- Jean, miért nem festette csíkosra a 

kerítést, ahogy kértem?
--- Mert nem kaptam csíkos festéket, 

uram.
* * *

Csinos asszonyka az orvosnál:
--- Doktor úr! Beteg a férjem.
--- Jól van, asszonyom. Vetkôzzön le, 

és mutassa meg, hogy hol fáj neki!
* * *

Az ügyvéd a kórházban halálos be-
tegen tempósan lapozza a Bibliát.

---- Maga meg mit csinál? --- kérdezi 
az orvosa.

--- Joghézagot keresek...
* * *

--- Ügyvéd úr, szeretnék végren-
deletet írni, de sajnos nem tudom, 
hogyan kell. Segítene megírni ?

--- Persze, hagyja csak rám az egé-
szet!

---- Nos, gondoltam, hogy Ön akarja a 
legnagyobb részt, de én szeretném, ha 
a gyerekeim is kapnának valamit az 
örökségbôl...

* * *
---- Hát, magával mi történt? --- 

érdeklôdik Szabó a szomszédjától, aki 
mankóval ballag ki a lakásból.

---- Közlekedési baleset ért.
---- És mankó nélkül egyáltalán nem 

tud járni ?
---- A fene tudja! Az orvos szerint 

tudok, az ügyvédem szerint viszont 
nem tudok...

* * *
A kisváros polgármesterét telefon-

csörgés ébreszti fel az éjszaka köze-
pén. Az egyik ügyvéd:

--- Polgármester úr, sürgôsen beszél-
nem kell önnel !

--- Mi az, ami nem várhat reggelig ?
--- A fôbíró ma este meghalt, és én 

szeretnék a helyére kerülni.
--- Nos, nekem mindegy, ha a temet-

Egyperces tudományA hûtés árt néhány 
élelmiszernek

Megmaradt a hagyma a nyársalás 
után és nem szeretné kidobni? A 
recept csak egy felet ír, és nem tudja, 
mit kezdjen a maradékkal? Az elsô 
gondolata, hogy a hûtôbe teszi, de mie-
lôtt a maga kárán kellene megtanulnia, 
milyen, ha még a süteménynek is 
hagyma íze van, gondolja át, hol lenne 
a legmegfelelôbb helye.

Az egyik olyan élelmiszer, amit nem 
szabad hûtôben tartani, a hagyma. 
Sokkal jobb, ha inkább egy hûvös he-
lyen tárolja, mint a frigóban vagy egy 
zsákban, így ugyanis akár 30 nappal 
tovább is eláll.

Ha a hûtôben tárolja a hagymát, a ke-
ményítô gyorsabban átalakul cukorrá, 
így az állaga nedves és puha lesz. Biz-
tos ön is észrevette már, hogy a hagy-
ma szagát a körülötte lévô ételek, sôt 
az egész hûtô átveszi, és nem valami 
ínycsikladó egy hagyma ízû tortamara-
dékot majszolgatni.

A dilemma a felszeletelt vagy félbe 
vágott, megmaradt hagyma esetén áll 
fenn leginkább: hogyan tároljuk? Ter-
mészetesen ne a hûtôszekrényben. 
Tegye lezárható üvegedénybe, vagy 
egy kisebb csavaros befôttesbe, és te-
gye a hûvös kamrába!

Mit ne tegyen még a hûtôbe?
Ahogy a legtöbb gyümölcsöt, a ba-

nánt sem szerencsés a hûtôben tartani, 
noha nincs olyan erôteljes szaga, mint 
a hagymának, de szobahômérsékleten 
jobban megtartja a tápanyagokat.

A banán még a pulton hagyva is to-
vább érhet, a hideg lelassítja ugyan a 
folyamatot, de megkönnyíti a rotha-
dást is.

A paradicsomot sem javasolják hûtô-
be tenni, mert a hideg levegô leállítja 
az érési folyamatokat, sôt még a finom 
aromákat is elveszi. Nem kell félni 
attól, hogy megromlik, ha nem nejlon 
zacskóban tartja, hanem levegôsen el-

ritkán, vagy egyáltalán nem fogyaszta-
nak csípôs paprikát. Az ételt egyébként 
már 0,003 mmol/l mennyiségû kap-
szalcin is csípôssé teszi.

A koreaiak a legbôszebb erôs papri-
kafogyasztók, 9 g/nap mennyiségben. 
(Ezzel átlagosan 0,3 mmol/l kapszaicint 
vesznek magukhoz.) Összehasonlítás-
ként a szintén csípôs indiai konyha 
esetén ez az átlagérték 0,1 mmol/l.

Megakadályozza a trombózist, és 
kártékony baktériumokat pusztít

A klinikai vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy az erôspaprika csökkenti az ace-
til-szalicilsav okozta gyomornyálkahár-
tya-sérüléseket. Ez a hatóanyaga az 
aszpirinnek is, ám a népszerû fájda-
lom- és gyulladás, valamint lázcsillapí-
tó hatású gyógyszer túladagolása, 
vagy túlfogyasztása hosszútávon gyo-
morfekély kialakulásához vezethet.

Az acetilszalicilsav ezenkívül mega-
kadályozza a vérlemezkék aggregáció-
ját (összetapadását), ami miatt a szív-
infarktus és a trombózis megelôzésére 
alkalmazzák. A kapszaicin további jó-
tékony hatása, hogy meggátolja egy 
gyomorfekélyt okozó baktériumfaj, a 
Heliobacter pylori szaporodását.

A gyógyászatban és a táplálkozásban 
leginkább három paprika faj terjedt 
el: a Capsicum annuum, a Chapsicum 
chinense,és a Chapsicum frutenscens. 
Mindhárom csípôs, a C. annuumnak 
vannak nem csípôs nemesített változa-
tai is, mint például a kaliforniai, a ká-
pia, vagy a pritamin paprika, a másik 
kettô erôsen csípôs faj.
Közép-Amerika volt a csípôs ter-

mésû növény ôshazája
Bár a paprika nem számít ôshonos 

növénynek Magyarországon, mégis 
sokan annak tartják hazánkban és vi-
lágszerte is, a messze földön híres 
magyar paprika kultusz miatt.

A paprika eredeti ôshazája Mexikó. 
Innen terjedt tova Amerika melegebb 
klímájú területeire, majd 1492, az Új-
világ felfedezése után eljutott Európá-
ba, és Ázsiába is.

A csípôs paprikát elsôként egy 1493-
as spanyolországi feljegyzés említi 
meg, mely szerint Kolumbusz Kris-
tóf olyan „borsot” hozott magával az 
Újvilágból, amely még a kaukázusinál 
is erôsebb. Európában a paprika fo-
gyasztása elôször Portugáliában ter-
jedt el.

Magyarországon valószínûleg Wes-
selényi Ferenc gróf felesége, Széchy 
Mária honosította meg a paprikát a 
17. században, amely a magyarok ré-
vén jutott el Közép-és Kelet Euró-
pába.

A népszerû vélekedéssel szemben a 
paprika szó sem magyar, hanem 
szerb-horvát eredetû, ami borsocskát 
jelent.
Nobel-díjat hozott a szegedi 

paprika
Szentgyörgyi Albert a szegedi pap-

rikából izolálta az L-aszkorbinsavat, 
vagyis C-vitamint, e felfedezés elisme-
réseként kapta meg 1937-ben az orvosi 
és élettani Nobel-díjat.

A paprikának jelentôs a C-vitamin 
tartalma, amely a savanyítás során 
sem vész el, ezért télen a savanyított 
paprika az egyik legolcsóbb C-vitamin 
forrás. Hazánkban a fûszerpaprika-
ôrlemény hungaricum. Konzervipa-
runk is jelentôs felhasználója a becses 
fûszernövénynek.

kezési vállalkozó nem ellenzi...
* * *

Vállalkozó üti a falat a börtönben:
--- Az ügyvédemmel akarok beszélni!
--- Semmi gond, de a másik falon 

kopogjon, mert az ügyvéd úr abban a 
cellában ül.

* * *
Hazamegy Pistike a focimeccsrôl, és 

büszkén újságolja:
--- Képzeld, Papa, két gólt is rúgtam!
--- Nagyszerû. És mennyi lett a 

végeredmény?
--- 1:1.

* * *
--- Katona! Ha balra van nyugat, 

jobbra pedig kelet, akkor mi van a 
háta mögött?

--- A hátizsákom.
* * *

Egy újdonsült házaspár nászútra 
megy egy elegáns hotelbe. Az ifjú ara 
az elsô napon kora reggel elhagyja a 
szállodát. Nemsokkal utána lejön a 
férfi, csomagokkal együtt és szól a 
portásnak:

--- Kijelentkezem.
--- Na és a kedves felesége, miért 

ment el már kora reggel?
--- Elhagyott.
---- Nahát, talán nem sikerült jól a 

tegnap éjszaka?
---- De ez volt életem legjobb éjsza-

kája.
--- Akkor miért ment el a felesége?
--- Mert a szobalánnyal voltam.

* * *
Miért megy a kátrány focimeccsre?
--- ??? -
-- Szurkolni.

* * *
Az izraeli miniszterelnök hivatásos 

látogatáson jár Washingtonban. Az 
Egyesült Államok elnöke szeretné 
megajándékozni vendégét egy gyö-
nyörû limuzinnal.

--- Nem, nem fogadhatom el --- 
tiltakozik az izraeli miniszterelnök --- 
tilos ajándékot elfogadnunk!

--- Nos, akkor adjon nekem érte 
mondjuk 5 dollárt, és akkor ez már 
nem ajándék, hanem kölcsönös üzlet.

A miniszterelnök átad 10 dollárt.
--- Jaj, sajnos nem tudok visszaadni --

- mondja az amerikai elnök ---, nincs 
nálam a pénztárcám.

--- Semmi baj, akkor adjon két li-
muzint.

* * *
--- Halló, Doktor úr? A kisunokám 

lenyelte a tollamat.
--- 5 perc múlva ott leszek. --- mondja 

a doki.
--- És addig mivel írjak, ceruzával?

rendezve egy kosárba, kerámia edény-
re teszi, vagy a pulton hagyja egy 
papírtörlôn.

Ha megfelelôen zárják le, a méz na-
gyon sokáig képes elállni. Kivéve ak-
kor, ha nem a konyhaszekrényen, ha-
nem a hûtôben tartja, mert azzal fel-
gyorsítja a cukor kristályosodásának 
folyamatát, így a méz túl ragadós és 
kemény lesz.

A görögdinnye és a sárgadinnye gaz-
dag C-vitaminban, likopinban, béta-
karotinban és antioxidánsokban –-- ez 
utóbbit lebontja a hideg hômérséklet. 
Pedig milyen jól tud esni a hûs dinnye 
egy forró nyári napon!

Noha a mézet és a banánt nem na-
gyon szoktuk hûtôben tárolni, a diny-
nyét és a paradicsomot általában igen. 
Könnyedén le tudja tesztelni a leírta-
kat például a paradicsom esetében: 
néhány darabot hagyjon a pulton, pá-
rat pedig tegyen a hûtôbe két-három 
napra, majd kóstolja meg mindkettôt. 
Mit tapasztalt?

Tudja-e, miért nem 
csillapítja a víz a 

paprika csípôsségét?
Amikor akarva-akaratlanul nagyon 

csípôs paprika kerül a szánkba, ösz-
tönösen egy pohár víz után nyúlunk, 
enyhítendô az égetô érzést. Azonban 
hiába tesszük ezt, nem fog segíteni.
Kutyaharapást a szôrével
A molekula polaritása jelentôsen 

meghatározza egy adott anyag tulaj-
donságát. A csípôs paprika hatóanya-
gai a kapszaicinoidok, ezek közül a 
legnagyobb mennyiségben a kapszai-
cin található meg benne.

Ez a vegyület úgynevezett apoláris 
molekulákból áll.

De mi a köze ennek ahhoz, hogy nem 
tudjuk vízzel semlegesíteni a csípôs 
paprika okozta égetô érzést?

Az oldódás tapasztalati elve, hogy 
hasonló a hasonlóban oldódik, vagyis a 
poláris a polárisban, az apoláris az 
apolárisban. 

Az olajokat, zsírokat apoláris moleku-
lák építik fel, ezért az erôs paprika 
hatását azzal tudjuk enyhíteni, meg-
szüntetni, ha valami olajos, zsíros táp-
lálékot, innivalót veszünk magunkhoz.

Például a margarinos kenyér segíteni 
fog a paprika okozta torokégés enyhí-
tésében.

Ellenben a víz a poláris molekulái 
miatt nem fogja elvenni a paprika ere-
jét.

Erre az okra vezethetô vissza, hogy a 
ruhából a zsírfoltot, vagy olajfoltot 
háztartási benzinnel tudjuk eltávolíta-
ni, mivel a benzin ugyancsak apoláris 
vegyület. A víz az ionrácsos és a dipó-
lus (poláris) molekulából álló anyago-
kat oldja kiválóan, az elôbbi csoportba 
tartozik pl. a konyhasó, utóbbiba a cu-
kor.
Erôs paprikával a gyomorfekély 

ellen
Bár a gyomorfekélyben szenvedô 

emberek kerülik a fûszeres, csípôs 
ételeket, mivel ezek fokozzák a nyál- 
és gyomornedv elválasztást,ez pedig a 
sérült gyomorfal számára nem kívána-
tos,a kutatások szerint az erôs paprika 
mértékkel fogyasztva védi a gyomrot.

A távol-keleti epidemiológiai vizsgá-
latok azt mutatják, hogy azok közt, 
akik rendszeresen fogyasztanak erôs 
paprikát kevesebb a gyomorfekély 
elôfordulása, mint azoknál, akik csak 



05:25 Öt kontinens 
05:55 Hazajáró
Szerémség
06:25 Világ 
06:45 Summa 
07:15 Kívánságkosár - 

válogatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Evangélikus magazin
09:05 Útmutató 
09:45NagyokVásáryTamás
 Kossuth-díjas, a Nemzet 

mûvésze címmel kitüntetett 
zongoramûvésszel, karmes-
terrel beszélgetés. 
10:15 Ridikül   Az egészsé-

ges kutya- ember viszony
11:15 Angol nyelvû hírek 

 11:30 Sziget a szárazföldön 
(1969) Magyar játékfilm  
Szereplôk: Kiss Manyi 
(öregasszony), Dégi István 
(fiatal pár), Margitai Ági 
(fiatal pár), ifj. Korga 
György (fiú), Hamvay Lucy 
(házmesterné), Novák Ist-
ván (Venczel), Pásztor Erzsi 
(Venczelné), Magányos 
öregasszony, egykori hajós-
kapitány leánya éldegél a 
belvárosi bérházban. Két-
szobás lakása zsúfolva régi 
bútorokkal, képekkel, cse-
csebecsékkel.  A házmester-
né tanácsára és többszöri 
sürgetésére cserére hirdeti 
meg lakását, amelyet rövi-
desen ellepnek a legkü-
lönbözôbb cserepartnerek.  
A lakás élettel telik meg. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk Bár A Duna 

partján, Mohács szomszéd-
ságában fekvô Bár kis köz-
ség sokféle nemzetiséggel,  
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Erdôvidék, 
Baróti-hegység
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Legendák és 
igaz történetek a XV. század 
elején
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Hogy volt?!   Mucsi 

Zoltán születésnapjára
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)

A férfi, aki száz alakban él
Magyar tévéfilmsorozat
Bordás megpróbálja sa-

rokba szorítani Altert, de a 
férfi kivágja magát a kelle-
metlen helyzetbôl. 
22:30 Ridikül
Gyógyításra születtek 2.
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix Baran-

golás a Dunaka-nyarban Vác,
Dunakeszi és Szentendre
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:20 Sziget a szárazföldön 

(1969) Magyar játékfilm      
03:50 Nyitottstúdió (1995)
    Sindhu Bhairavi
04:05 Hogy volt?!   Mucsi 

Zoltán születésnapjára
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek

2017. szeptember 7. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Szeptember 11. hétfô Szeptember 12. kedd Szeptember 13.  szerda

Szeptember 14.  csütörtök

Szeptember 15. péntek Szeptember 16.  szombat Szeptember 17.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Család és otthon
06:45 Magyar gazda
07:10 Kívánságkosár - 

válogatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében 
09:00 Evangélikusifjmûsor  
09:10 Református ifjmûsor 
09:20 Úton-útfélen
09:30 Reformáció hétrôl   

09:40 Nagyok Vásáry Ta-
más 2 Ugron Zsolna író   a 
karmesterrel beszélget. 
10:10 Ridikül

  Gyógyításra születtek 2.
11:05 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Az aranyifjú (1985)
  Magyar tévéjáték
A pénztelen, de jóképû Za-

lavári gróf, vidéki gazdag 
lányt választ érdekbôl. A 
házasságból nem lesz sem-
mi, mert az inas rajtakapja 
a szobalánnyal. Megismer-
kedik egy amerikai millio-
mos nôvel, akitôl drága ék-
szert kap ajándékba. A nôt 
még aznap éjszaka megöli 
sofôrje. Minden gyanú a 
grófra terelôdik. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró

  Szerémség 
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran  Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi   

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

pén (1999) Háromszék - 
Kovászna megye 1.
16:50 Magyarország törté-

nete (2009)  Zsigmond, ma-
gyar király és német-római 
császár
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Budavári Palota-kon-

cert 2015 nyarán a Budai 
Vár Oroszlános udvarán kü-
lönleges elôadásra került sor.   
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
A hírszerzés mûvészete
A Zsuzsától származó bi-

zalmas információk alapján 
Bordás és Mike el akarja 
kapni Altert, de a férfit 
meggyilkolják mielôtt be-
szélne. Kolonicsék nyaka 
körül tovább szorul a hurok, 
amikor Bordás és komman-
dós kollégái megtalálják az 
ôrsre telepített lehallgató-
készülékeket.
22:35 Ridikül   A szomszéd 

kertje mindig zöldebb
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Duna anzix (2011)

31. epizód -- Szentendre -
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:20 Az aranyifjú (1985) 
Magyar tévéjáték
04:00 Budavári Palota-

koncert 2015 
  04:30 Maradj velem…  

Ausztráliában is 
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
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Kérdések a Bibliában  
08:50 A sokszínû vallás 
Az ADRA – Adventista 

Szeretetszolgálat – idén is 
nyaraltat hátrányos helyze-
tû gyerekeket.
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Kereszt-Tények 
09:20 Reformáció hétrôl 

hétre
09:40 Nagyok Béres Ilona2
10:10 Ridikül

 A mesés kelet vonzásában
11:05 Angol nyelvû hírek 

 11:30 A hivatásos szûz 
(1986)  Magyar tévéfilm
Dolmándy Klára korosodó, 

neves színésznô, özvegyen 
marad és teljesen elhagyja 
magát. Kedves öreg szom-
szédja beajánlja unokaöcs-
csét, hogy tegye rendbe a 
lerobbant lakást. A fiatal-
ember és a színésznô között 
szerelem szövôdik.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café 
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:10 Rondó 
15:40 Kvartett
16:10 1100  év Európa 

közepén (1999) Gyergyó
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)  Mathias Rex
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) 
Velem vagy ellenem
Szabó ezredesnek köszön-

hetôen Bordás számára 
lassan körvonalazódik, hogy 
mi zajlik a háttérben. Dr. 
Kirner koholt vád alapján 
feljelenti Bordást, aki Mike 
segítségével lovagias elég-
tételt vesz. Bordás nem sej-
ti, mekkora bajba keveri 
magát, mert Malek meg-
gyilkolja Kirnert...
22:35 Ridikül

 Fiatalok és sikeresek
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Duna anzix (2011) 
33. epizód - A Duna leg-

szebb ékköve - Budapest,  
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A hivatásos szûz 

(1986)   Magyar tévéfilm
 03:50 Nyitott stúdió (1992)  
Ternipe együttes (Ifjúság)
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
07:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Katolikus krónika 
09:05 Új nemzedék 
09:35 Nagyok 
Történetek édesanyákról
10:10 Ridikül
Fiatalok és sikeresek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az öreg tekintetes 

(1985)  Magyar tévéfilm
Csurgó Károly eladja vidé-

ki birtokát és leányához 
költözik Pestre. A birtok 
árát gyermekeinek adja, 
hogy veje gyógyfürdôt épít-
hessen belôle. Tardy doktor 
azonban elkártyázza a va-
gyont. Ahogy fogy a pénz, 
az öreg tekintetes körül úgy 
ritkul a levegô.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem 
14:15 Rejtélyes XX. század 

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

közepén (1999) Felcsík
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) A Jagelló-kor
Felkeressük Corvin János 

sírját a horvátországi Le-
poglavában, amely város 
ma is a címerében ôrzi a 
Hunyadiak hollóját. Elme-
séljük Beatrix és II. Ulászló 
különleges, titkos házas-
ságkötésének történetét
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
Egy zsaru mind fölött
Magyar tévéfilmsorozat
A nyomozók kihallgatják 

Bordást a Kirner-gyilkosság 
kapcsán. Bordás úgy keveri 
a lapokat, hogy Kolonicsék-
nak muszáj nyíltan megmu-
tatkozniuk. A tábornok arra 
kéri Bordást, hogy az össze-
függések megértéséhez 
elevenítse fel az áthelyezé-
séhez vezetô kommandós 
akciót.
22:30 Ridikül

 Amikor a gyôzelem fáj
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
34. epizód - Árpád vezér 

legkedvesebb szigete - Ba-
rangolás a Csepel-szigeten
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)
Sinkovits Imre emlékére
02:30 Az öreg tekintetes 

(1985)  Magyar tévéfilm
 Ahogy fogy a pénz, az öreg 

tekintetes körül úgy ritkul a 
levegô.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Unió28 
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Gasztroangyal 
Szamos mente
09:40 Nagyok 
Jankovics Marcell
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
10:40 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Az okos mama (1935)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Tatár Éva primadonnának 

két felnôtt lánya van, errôl 
persze udvarlói mit sem 
tudnak. A visszavonulásra 
készülô mûvésznô megláto-
gatja lányait, hogy okos 
asszonyi tanácsaival helyre-
hozhassa válságba jutott 
házasságukat. A férjek na-
gyon elégedetlenek az ered-
ménnyel és visszasírják az 
eredeti állapotot. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Benkô Samu 
14:20 Hangvilla Csodálatos 

nôalak, csodálatos mû, az 
olasz operairodalom egyik 
gyöngyszeme: Puccini: An-
gelica nôvér. 
14:55 Az üvegfestô - Róth 

Miksa mûvészete  (1. rész) 
(2015)   150 éve született 
15:50 Hogy volt?!   Mucsi 

Zoltán születésnapjára
16:45 Új idôk, új dalai  A 

mûsor egy viszonylag fiatal 
mûvészeti ágat mutat be.
17:20 Család-barát 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)Tihany
20:00Mindenbôl egy van 

(2012) 1. Csilluka látogatása, 
2. A szerelmes ellenôr
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
23:00 Tóth János
21. rész Fûben, fában
Magyar sitcom  A 

férfiakból álló lakóközösség 
összefog, hogy közös erôvel 
oldják meg az Angyal-féle 
kozmetikai tartozást.
23:30 Nemzeti Vágta 2/1.: 
00:30 Új idôk, új dalai

  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
  01:20 Angol nyelvû hírek 
  01:35 Gasztroangyal
  Veresegyház
02:30 TURAY IDA 110 

Beszterce ostroma (1948)
Magyar játékfilm  (ff.)
 Pongrác István, Nedec 

várának az ura, furcsa 
ember.  Mikszáth Kálmán 
mûvének filmváltozata.
04:05 Mindenbôlegy van 

(2012)      
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Térkép 
05:50 Minden tudás 
06:15 Profit7
06:40 Kárpát expressz 
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:30 Életmûvész (2013)
Nagy Ervin 3
09:20 Nagyok
Jankovics Marcell 2
09:50 Noé barátai
10:20 Térkép
10:50 Angol nyelvû hírek
11:05 Világörökség Portu-

gáliában (2008) A madeirai 
babérlombú erdô
11:30 Uz Bence (1938)

Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Uz 

Bence), Szilassy László (Ba-
gyoni László), Bordy Bella 
(Julis), Mály Gerô (Modu-
ván jegyzô), Ölvedy Zsóka 
(Leticia, a lánya), Bilicsi 
Tivadar (Lajos vadász), Az 
újságkiadás mindég és min-
denhol engedélyhez kötött. 
Bagyoni László a kis székely 
faluban figyelmen kívül 
hagyta ezt, s amikor rájöt-
tek, menekülni kényszerül.  
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 
13:55 Peru, Chile (2016) 
„Ez itt a város, vagyunk 

lakói...”
14:20 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:55 Az üvegfestô - Róth 

Miksa mûvészete (2. rész)   
15:50 Önök kérték
16:50 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens 
19:25 Szerelmes földrajz 
Blaskó Péter színmûvész 

koreográfus, pedagógus. 
20:00 Gasztroangyal
Veresegyház
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Ösvény a Viharsarok-

ban (2013)  Magyar doku-
mentumfilm   Filmünk a 
közelmúlt eseményeit feli-
dézve a jelen állapotokat 
kívánja bemutatni 
22:35Nemzeti Vágta 2/2.: 
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35      On       TheSpot9hónap 
alatt a Föld körül Manar
Hogyan hat a háború a 

terhességre?
02:30 Garzonlakás kiadó 

(1939)  Magyarfilmvígjáték   
Két kezdô diplomás, egy 

ügyvéd és egy orvos közö-
sen bérelnek egy garzonla-
kást, ahol leendô ügyfeleiket 
szeretnék felváltva fogadni.   
03:45 Uz Bence (1938)    
Magyar játékfilm  (ff.)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Nagyok
Haumann Péter  2. rész 
06:25 Esély 
06:50 Kék bolygó 
07:15 Kívánságkosár - 

válogatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
09:05 Önkéntesek
09:35 Biblia és irodalom 

Weöres Sándor 23. Zsoltár
09:55 Nagyok Béres Ilona
10:25 Ridikül   A szomszéd 

kertje mindig zöldebb
11:20 Angol nyelvû hírek 

 11:40 Titkok éjszakája 
(1966) Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Agárdy Gábor 
(Vagyóczki), Bárdy György 
(Simlai), Csákányi László 
(Spatz), Gombos Katalin 
(Spatzné), Kiss Manyi (Fló-
rika),  Pécsi Ildikó, Pethes 
Sándor Sinkovits Imre (Éles 
nôi sikoly veri fel a vállalati 
üdülô éjszakai csendjét. Fló-
rika azért sikoltott, mert 
egy ismeretlen férfi beha-
tolt a szobájába és szerelmet 
igyekezett kierôszakolni tô-
le.  Dévényi kartárs veze-
tésével hozzálátnak a nyo-
mozáshoz, mely sok megle-
petést eredményez.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:15 Nagyok

Haumann Péter  2. rész 
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû  magazin
15:40 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi  

16:10 1100  év Európa 
közepén (1999) Háromszék 
- Kovászna megye 2.
16:45 Magyarország törté-

nete   A három Hunyadi
Sorozatunknak a Hunyadi 

Jánosról, Lászlóról és Má-
tyásról szóló részében kri-
miszerûen izgalmas törté-
netekrôl mesélünk. 
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus

Betiltott dalok, megfigyelt 
zenekarok
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
Koszorúk és más hazug-

ságok Alter temetése után 
Kolonics arról gyôzködi 
Bordást, hogy mellette áll, 
de a férfi már nem hisz sen-
kinek, a helyzetet bonyolítja, 
hogy Zsuzsa lehallgató-ké-
szülékeket talál a lakásán.  
22:35 Ridikül     A mesés 
kelet vonzásában
23:30 Kulturális Híradó

00:05 Mindenki Akadémiája 
00:35 Duna anzix (2011) 
 Budapest, a hídak városa
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Szenes Iván írta 
02:20 Titkok éjszakája 

Magyar tévéfilm  (ff.)
03:40 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

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

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

28 db DVD Hunnia Magyar film- 

klub produkciók, sok zenés és nosztal-

gia, a régi nagyokkal Kabos, Latabár, 

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

ney 9663-3074.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

MAGYAR ÉTTEREMBE felszol-

gálót keresünk, európai gyakorlattal, 

hosszútávra, Sydney keleti 

városrészében.  Érdeklôdôk hívják 

Palit a 0405 129-602  telefonszámon.

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.


