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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
kormány szerint pedig a határok védelmérôl is. Hozzátette: az Európai Unió 
tagállamainak többsége „nem védelmezi a határokat”, Magyarország igen. 
Felhívta a figyelmet: Magyarországhoz képest Görögország, Olaszország és 
Bulgária is óriási pénzeket kapott a határvédelemért vagy a bevándorlókkal 
kapcsolatos kérdések kezeléséért, a görögöknek egymilliárd eurót ítéltek meg.

Ehhez képest –-- folytatta –-- Magyarország elköltött több mint 800 millió 
eurót, 270 milliárd forintot a kerítés megépítésére, a határvadászok kiképzésére, 
az egész védelmi rendszerre. „Elôször nem kértünk, hanem cselekedtünk” --– 
hangsúlyozta Rogán Antal, hozzátéve: itt az ideje, hogy „az európai szolidaritás 
jegyében” ôk is fizessék ki ennek a felét. Azt mondta, nem tudja, van-e reális 
esély arra, hogy Brüsszel fizessen, de az európai vitákban erôs érv az is, hogy 
Magyarország a balkáni útvonal lezárásával védi Európát.

Rogán Antal szerint amikor a brüsszeli terveket hajtják végre, akkor Euró-
pában „valójában egy Soros-terv végrehajtása” történik. Hozzáfûzte: „Soros 
(György) és társulata rengeteg pénzzel” egy ideológiát képvisel, amelynek lé-
nyege, hogy meg kell szüntetni Európában az „európai jelleget”, el kell jutni 
addig, hogy Európa „kevert népességû legyen”. Ennek a „Soros-tervnek” a vég-
rehajtását meg kell akadályozni –-- hangsúlyozta ---, akárcsak a bevándorlók 
behozataláról szóló intézményesített mechanizmus bevezetését.

Úgy értékelt: „akik a Soros-tervet írják”, azok szerint egy módja van annak, 
hogy az Orbán-kormányt álláspontja megváltoztatására kényszerítsék, ha elle-
ne olyan koalíciót kovácsolnak össze, amelyben a Jobbik is benne van. Hozzá-
fûzte: úgy tûnik, Vona Gábor, a Jobbik elnöke is „beiratkozott azok közé, 
akik a Soros-terv végrehajtóiként végigmennek a kijelölt úton”, hiszen a 
Jobbik nem szavazta meg az alkotmánymódosítást és a például CEU ügyében is 
„aláírt Soros Györgynek”.

Délibábos szolidaritás
Magyarország még mindig bízik Európa vezetôiben, hiába hagyták 

cserben újra és újra, amikor közös érdekekrôl volt szó
Kerítést nem finanszírozunk! –-- mondta Alexander Winterstein, az 
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Szeptember 21-én Máté, Mirella 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Ifigénia, 

Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, 

Méráb, Mira névnapja van.

Szeptember 22-én Móric névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Armida, 

Armilla, Emerita, Írisz, Marót, Maurí-

cia, Mór, Ottó, Tamás, Thomasz, Zelin-

da, Zella, Zöldike, Zsella névnapja van.

Szeptember 23-án Tekla névnapja 
van. Kibôvített naptárak szerint Ila, 

Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, 

Lina, Linett, Linetta, Líviusz, Ôszike, 

Telma névnapja van.

Szeptember 24-én Gellért, Mercé-
desz névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Gerda, 

Gerhárd, Giszmunda, Grizelda, Grizel-

disz, Mária, Meredisz, Zelda névnapja 

van.

Szeptember 25-én Eufrozina, Ken-
de névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Cézár, 

Kleofás, Kleon, Klió, Kund, Miklós, 

Mikolt, Nikol, Nikolasz, Nikolett, Niko-

letta, Rika, Rikarda, Solymár, Sólyom 

névnapja van.

Szeptember 26-án Jusztina név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Cipora, 

Cippóra, Ciprián, Cipriána, Ciprienn, 

Damján, Damos, Darrell, Demény, 

Demjén, Denton, Dömjén, Jusztínia, 

Kozima, Kozma, Özséb névnapja van.

Szeptember 27-én Adalbert név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Damján, 

Damos, Demény, Demjén, Denton, 

Döme, Dömjén, Dömös, Floransz, Flo-

rencia, Florentin, Florentina, Karola, 

Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mira-

bel, Mirabella, Vince névnapja van.

Szeptember 28-án Vencel névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Bernárd, 

Bernát, Isméria, Izméne, Jusztina, 

Jusztínia, Pelbárt, Salamon, Salvador, 

Szelim, Tárkány, Velek névnapja van.

Szeptember 29-én Mihály névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Gábor, 

Gabos, Gábriel, Gabriella, Kapolcs, 

Mikes, Rafael, Ráfis névnapja van.

Szeptember 30-án Jeromos név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Becse, 

Felícia, Honóra, Honória, Honorina, 

Honóriusz, Izméne, Jeronima, Laborc, 

Médea, Norina, Örs, Szofi, Szófia, Vik-

tor, Zsófi, Zsófia névnapja van.

Október 1-jén Malvin névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bazsó, 

Diké, Euridiké, Ludovika, Malvina, 

Ragnar, Remig, Rémus, Rémusz, Ró-

meó, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, 

Teri, Terka, Tessza névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. szept. 7-én

1 AUD = 205.10 Ft

Légtisztító mohafal tisztítja 
a levegôt a Kolosy téren

Légtisztító mohafalat állítottak fel a budapesti Kolosy téren, amelyet 
Óbuda-Békásmegyer önkormányzata csaknem 20 ezer euróért bérel a 
Green City Solutions német cégtôl.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Budapest II. és III. kerületének 
országgyûlési képviselôje a megnyitón elmondta, hogy Óbuda-Békásmegyer 
önkormányzata élen jár a városi környezet káros hatásainak csökkentésében. A 
275 városi fa légtisztító erejét egyesítô mohafal 6 hónapon keresztül tisztítja a 
levegôt és csökkenti a levegôszennyezést a Kolosy téren. A mohafal folyama-
tosan méri és jelzi saját teljesítményét, amelyet a beépített kijelzôn bárki meg-
nézhet.

Orbán Viktor: ideje, hogy az 
európai szolidaritás a határvédelem 

ügyében is érvényesüljön
Hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális bevándorlók 

áradatával szemben –- áll abban a levélben, amelyet Orbán Viktor miniszterel-
nök írt Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, azt kérve, 
hogy a brüsszeli testület 50 százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelmi 
költségekhez, s amelynek teljes szövegét Havasi Bertalan, a miniszterelnök 
sajtófônöke  bocsátotta az MTI rendelkezésére.

 • A kerítés megépítésével, háromezer határvadász kiképzésével és szolgá-
latba állításával hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi

 • Az európai határok megvédése összességében 270 milliárd forintunkba 
került –-- szögezi le a kormányfô

 • A magyar álláspont szerint legfôbb ideje, hogy az európai szolidaritás a 
határvédelem ügyében a gyakorlatban is érvényesüljön

 • Magyarország, amikor a közös határokat védte, cselekedettel és nem ké-
réssel kezdte

„Az európai határok védelme és az európai szolidaritás ügyében fordulok 
Önhöz. Mint azt Ön is jól tudja, Magyarország a migrációs válság kezdetétôl 
tartja magát a külsô határok védelmét elôíró schengeni szabályokhoz.

A kerítés megépítésével, háromezer határvadász kiképzésével és szolgálatba 
állításával hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális 
bevándorlók áradatával szemben” –-- írta Orbán Viktor, kiemelve: az európai 
állampolgárok biztonságát is a magyar adófizetôk finanszírozták.

Az európai határok megvédése összességében 270 milliárd forintunkba ke-
rült –-- szögezi le a kormányfô, aki emlékeztet arra is: az elmúlt két esztendôben 
ezt a magyar költségvetés számára komolynak számító, elôre nem kalkulálható 
terhet Magyarország szinte teljesen egyedül viselte.

„A magyar álláspont szerint legfôbb ideje, hogy az európai szolidaritás a ha-
tárvédelem ügyében a gyakorlatban is érvényesüljön. Meggyôzôdésünk, hogy 
Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan a magyar oldalon felmerült, de 
közös európai érdekeket szolgáló, rendkívüli költségek viselésébôl az ilyenkor 
szokásos módon az Európai Uniónak is ki kell vennie a részét. Mi úgy tartanánk 
méltányosnak, hogy a hazánk számára eddig költségként felmerült 270 milliárd 
forintnyi (883,2 millió euró) terhet felerészben az Európai Unió, felerészben 
pedig Magyarország viselje” –-- fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Levelének végén egyetértésérôl biztosítja a bizottság elnökét abban, hogy a 
szolidaritás az európai közösség fontos alapelve.

„Magyarország, amikor a közös határokat védte, cselekedettel és nem kérés-
sel kezdte. Remélem, hogy az európai szolidaritás jegyében joggal számíthatunk 
arra, hogy az Európai Bizottság a többi tagállam képviseletében eljárva az 
eddig felmerült rendkívüli határvédelmi kiadásaink felét belátható idôn belül 
megtéríti” –-- zárta levelét Orbán Viktor.

Rogán Antal: itt az ideje, hogy Brüsszel fizessen
Magyarország elôször nem kért, hanem cselekedett, 270 milliárd forintot 

költött határvédelemre, és itt az ideje, hogy „az európai szolidaritás jegyében” 
Brüsszel fizesse ki ennek a felét –-- mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát 
vezetô miniszter az Echo Tv Mélymagyar címû mûsorában.

Rogán Antal fontos kérdésnek nevezte, hogy „mirôl szól a szolidaritás”, mint 
fogalmazott, Brüsszel szerint csak a bevándorlók szétosztásáról, a magyar 



Európai Bizottság szóvivôje Orbán Viktor levelére reagálva, amelyben arra 
kérte az Európai Uniót, hogy járuljon hozzá a magyar határvédelem megemel-
kedett költségeihez, ahogy teszi ezt Olaszország és Görögország esetében is. A 
szóvivô elmondta: a határvédelmet támogatják, a kerítést nem. Nem lehet 
tudni, ô hogyan különítette el a kettôt, a magyar miniszterelnök ugyanis nem 
zöldségeskertje köré húzott kerítésre kért uniós támogatást, hanem a szövetség 
határának védelmére épített rendszerre. Az Európai Bizottságnál a határvédel-
met valószínûleg még mindig úgy képzelik el, hogy a „Wilkommen” táblákkal 
kiszûrhetik azokat, akik rossz szándékkal érkeznek a kontinensre. Sétál egymás 
mellett Abdul, aki a „hitetlenek” elpusztítására törekszik, és Ahmed, aki elmene-
kült a háború elôl, és amikor átérve a határon látják, hogy nincs kerítés, akkor 
Abdul elszégyelli magát, és hazamegy. 

Winterstein megnyugtatott mindenkit, hogy Magyarország már kapott tá-
mogatásokat korábban, és természetesen ezt a kérést is megvizsgálják, ugyan-
akkor a szóvivô remek tévéshopos hagyományokat felelevenítve rögtön áru-
kapcsolással akarja az országra sózni a menekülteket: kijelentette, hogy ha a 
schengeni határvédelem finanszírozásában van szolidaritás, akkor a kvótákban 
is. A probléma csupán az, hogy míg az egyik közös érdek, és tagállami kötele-
zettség, amit elfogadott az egész unió, addig a másik egy ma is vita tárgyát 
képezô döntés, amivel bizonyos országok az egész szövetségre akarják hárítani 
saját hibás döntéseik következményeit. Manapság úgy tûnik, olyan az Európai 
Bizottsággal levelezni, mint a régi vicc szerint József Attilával barkochbázni: a 
költô mindig csak a mamára gondol, Junckeréknek pedig mindenrôl a migráns-
kvóta jut az eszükbe.

Kerítést nem finanszíroz az unió, de az afrikai országoknak örömmel fizet-
nek, ha feltartják a migránsokat. Miközben Brüsszelben senkit nem zavar az, 
hogy Merkel asszony és Emmanuel Macron nyugodt lélekkel ad pénzt a 
probléma valószínûleg sokkal durvább eszközöket is alkalmazó afrikai megol-
dására, addig az európai politikusok és a sajtó folyamatosan támadják Magyar-
országot a kerítés felépítéséért, és a „menekültek cserben hagyásával” vádolják. 
Nem mellékes, hogy azok a politikusok, akik fennhangon kritizálják a magyar 
kormányt, falakat emeltetnek országaik határára. Bocsánat, ôk „kapukat építe-
nek szárnyakkal”, ami természetesen teljesen más.

A magyar határon szolgálatot teljesítôk nemcsak az országot védik, hanem 
„nagyobb hazájukat” is (ahogy Ottlik Géza írta Iskola a határon címû regényé-
ben Kôszeg védôirôl), az Európai Unió vezetôi mégis átnéznek rajtuk, és arra 
használják a lehetôséget, hogy a kvótákat ismét megpróbálják ráerôltetni 
Magyarországra. És hol van ilyenkor Ujhelyi István MSZP-s képviselô, aki attól 
félt, hogy a levél ügyét Orbán Viktor majd „politikai játszmáiban” használja? 

Magyarország még mindig bízik Európa vezetôiben, hiába hagyták cserben 
újra és újra, amikor közös érdekekrôl volt szó. A kontinens addig egységes, 
amíg a közös ügy nem ütközik pénzügyi vagy politikai érdekekkel. Amint ez 
megtörténik, a puzzle szétesik, az európai összefogás délibábja szertefoszlik. 
Ma sincs ez másként: a sokat hangoztatott szolidaritás addig tart az uniós politi-
kusoknál, amíg mindenki úgy táncol, ahogy ôk Brüsszelben fütyülnek. Talán le 
kéne mászniuk az elefántcsonttoronyból, és észrevenni, hogy Európa határain 
vannak nehézségek, és nincs kolbászból a kerítés.

Ulicza Tamás (Magyar Hírlap)

Magyarok is segítenek Texas 
vihar sújtotta térségében

Elkezdték a munkát a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat munkatársai 
Texas állam hurrikán sújtotta térségében. A három fôs csapat csatlakozott a 
Mexikói-öböl partjától nem messze fekvô Nederland nevû településen a 
Rescue24 észak-karolinai baptista egységéhez.

A magyarok és az amerikaiak közösen állítanak fel mobilkonyhát és 
tisztálkodást segítô bázist.
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HÍREK
Az Észak-Karolinából érkezô, több kamionból álló, önkéntesek által 

üzemeltetett komplex humanitárius konvoj olyan helyen is üzemelhetô, ahol 
összeomlott az infrastruktúra. A segélycsapat így már napi negyvenezer adag 
meleg ételt készít, a hozzájuk forduló rászorulók zuhanyozhatnak és igénybe 
vehetik a gyorsmosodát is.

Pavelcze László, a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési igaz-
gatója (akinek a mostani a hatvanadik nemzetközi bevetése) azt mondta, már 
tucatnyi közös nemzetközi akcióban vettek részt az amerikai segélymunkásokkal, 
sokat tanultak egymástól.

2005 óta a magyar és az amerikai humanitárius segélymunkásoknak és 
szakembereknek ez a negyedik közös akciójuk az Egyesült Államokban.

Valamennyi alkalommal hurrikán és trópusi vihar pusztítása után siettek az 
áldozatok segítségére. 

Nyolcezer gyerek 
a cserkésztáborokban

A nyári szünetben a magyarországi cserkészcsapatok tagjai közül 7800 isko-
lás korú gyerek töltötte szabadidejét különbözô cserkésztáborokban az ország 
több pontján –-- tájékoztatta a Magyar Cserkészszövetség az MTI-t.

Az élménypedagógai programok során a gyerekek a természetben lehettek 
és sok készségfejlesztô feladatot is megoldottak a táborokban –-- olvasható a 
közleményben.

A cserkészszövetség több fesztivál civil részlegén is megmutatta, mirôl szól 
a cserkészet. Jelen voltak a Gyerekszigeten, a Volt Fesztiválon, a Szigeten és a 
Strand Fesztiválon, több mint 6500 gyereknek és fiatalnak meséltek a cserké-
szetrôl.

A Magyar Cserkészszövetség küldöttsége augusztusban részt vett Azerbaj-
dzsánban a 41. Cserkész Világkonferencián, illetve az azt megelôzô 13. Cserkész 
Ifjúsági Világfórumon is.

Szakácstréning 
az egri borvidéken

Az egri borvidék történelmileg és a kulturálisan is jelentôs, a borkínálat 
pedig egyedülálló: a Szépasszonyvölgy pincéiben például felejthetetlen bórkos-
tolókon vehetünk részt, és megízlelhetjük a vidék egyedülálló zamatát. Nem 
véletlen, hogy több egri bor is szerepel a Külügyminisztérium 2017-es borválo-
gatásában.

Ahhoz, hogy külföldön is sikereket érhessünk el, eljussanak a határon túlra a 
legfinomabb magyar borok és a legínycsiklandóbb ételek, kemény munkára 
van szükség. A gasztronómia is hozzátartozik az országimázs építéséhez, a mi-
nisztérium borválogatása pedig biztosítja, hogy a minôségi magyar borok jelen 
legyenek a világban.

Mivel a külképviseleteken dolgozó séfek képviselik az országot, a Magyar 
Konyha évente szakácstréninget szervez.

Bemutatják az elérhetô legjobb minôségû magyar alapanyagokat, a legújabb 
fôzési technológiákat, a modern magyar konyha újításait.

A tavalyi sikerek után megnôtt az érdeklôdés Európában a magyar, különö-
sen a regionális konyha iránt: Budapest rendezte a Bocuse d’Or versenyt, és 
Magyarország volt a díszvendége a San Sebastian-i Gastronomika konferenci-
ának.

Idén Egerre esett a szervezôk választása, hogy a résztvevôk megismerjék a 
borvidék kultúráját. Az egri borvidék több bora is szerepel a Külügyminisztérium 
idei borválogatásában.

A tréningen Berlin, Hága, Helsinki, Párizs, Varsó, Madrid, Brüsszel, London, 
New York, Strasbourg, Bern, Oslo városok külképviseletein dolgozó szakácsok 
vesznek részt.

Egy falunyi elveszett gyereket 
keres a rendôrség

Háromezernél több gyereket keresnek ma Magyarországon. A legtöbbjükk-
rôl van fénykép.

Több mint 600 oldalon keresztül sorolja a neveket a police.hu az eltûnt gyere-
kek listájáról. Nagyrészük magyar, de sok köztük a külföldi is, ôk is Magyaror-
szágon tûntek le.

A keresettek között a legfiatalabb egy alig több mint kéthónapos kislány. Van 
olyan család is, amelyik egyszerre vesztett el négy gyereket.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálata megerôsítette, hogy a listát folyamato-
san frissíti, így az mindig naprakész.
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FIDESZ: GYURCSÁNY 
A SOROS-TERV 

VÉGREHAJTÁSÁN 
DOLGOZIK

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc a 
Soros-terv végrehajtásán dolgozik –-- 
a kormánypárt így reagált a Demokra-
tikus Koalíció (DK) elnökének kam-
pánynyitójára, amelyen az ellenzéki 
politikus a jövô évi választások igazi 
kérdését az Orbán Viktor és Európa 
közötti választásban határozta meg.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommuni-
kációs igazgatója közleményében azt 
írta: a magyar emberek valóban vá-
lasztás elôtt állnak: „Soros-terv vagy 
Európa, és Gyurcsány Ferenc a Soros-
terv végrehajtásán dolgozik, ô is le 
akarja bontani a kerítést és be akarja 
engedni a migránsokat”.

Hozzátette: Gyurcsányék kezdettôl 
támadják a kerítést, nem szavazták 
meg a migránsok betelepítésének 
megakadályozását célzó alkotmánymó-
dosítást sem, sôt kifejezetten a kvóta 
mellett gyûjtöttek aláírást.

A kommunikációs igazgató emlékez-
tetett arra is: a DK programjában sze-
repel, hogy nyíltan befogadó országot 
akarnak csinálni Magyarországból és 
azt akarják, hogy ne tagállami szinten 
legyen határvédelem és a bevándorlás-
politika, hanem átadnák Brüsszelnek 
az irányítást.

Hidvéghi Balázs azt írta: a DK aktí-
van részt vesz a Magyarország elleni 
brüsszeli támadásokban, a hazánkat 
elítélô európai parlamenti határozat 
megfogalmazásában és a bevándorlás-
szervezô uniós ügynökség létrehozásá-
ban is.

(MTI)

A NEMZET 
SZÍNÉSZNÔJE SEM 

BÍRTA TOVÁBB (MÁR 
2015-BEN SEM)

Bár a Nemzet Színésze és a Nemzet 
Mûvésze címmel kitüntetett, kétszeres 
Kossuth- és Jászai-díjas legendás szí-
nésznôre nem jellemzô, hogy politikai 
kérdésekben megnyilvánulna, a jelek 
szerint van egy olyan ügy, amelyet ô 
sem hagyott szó nélkül.

Mi másról is lenne szó, mint a beván-
dorlásról.

A ripost.hu már bô másfél évvel 
ezelôtt idézte Törôcsik Mari szavait, 
melyek szerint bár könny szökik a sze-
mébe, amikor tragikus emberi sor-
sokról hall, de mégis egyértelmû szá-
mára, hogy a bevándorlást meg kell 
állítani.

„Ennyi embert Európa egyszerûen 
képtelen eltartani. Ezt már a németek 
sem tudják megoldani. Angela Merkel 
azt hitte, jön majd húszezer ember, 
aztán elhelyezik ôket valahogy. Nem 
gondolta, hogy milliókról van szó.„

Azt kellene most mondania, hogy 
„sajnos tévedtem„ –-- vélekedett a szí-
nésznô, aki egyértelmûen Orbán Vik-
tor megoldási javaslatával ért egyet, 
ugyanis szerinte is ott kellene megol-
dani ezt a problémát, ahol az kialakult.

Bár a szóban forgó cikk még 2015 
novemberében jelent meg, egy ilyen, a 
magyar kormány bevándorláspoliti-
kája melletti nyílt kiállás után csak re-
mélni tudjuk, hogy a hazai balliberális 
oldal a közelgô 2018-as parlamenti vá-
lasztás kampányában a Nemzet Színé-
szének nem esik majd úgy neki, mint 
tette azt korábban egy ötszörös olim-
piai bajnok úszónô esetében akkor, 
amikor Egerszegi Krisztina döntött 
úgy, hogy felvállalja hitvallását.

(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
úgy gondolja, másnak sincs, és akkor 
Œ miért áldozná fel fel magát. Neki a 
szocialisták választási veresége az ér-
deke, hogy aztán 2018 után a habok-
ból frissen kiemelkedve átvegye a 
baloldal vezetését. Jobb a baloldalt 
vezetni, mint a semmit.

EbbŒl két dolog is látszik: mindhá-
rom említett párt és annak vezetŒje 
voltaképpen az MSZP helyére és an-
nak szavazóra pályázik.

Valamint az is, hogy voltaképpen 
csak Botka érdekelt Orbán választási 
vereségében: a többiek arra játsza-
nak, hogy a Fidesz nyer, és az MSZP 
veszít, egyúttal eltûnik a porondról.

A harc már a 2018 utáni helyzetrŒl 
szól, és kevésbé a Fidesz elleni folyik 
– bár Orbán-ellenességét minden párt-
nak deklarálni kell –, hanem a bal-
oldali szavazók fölötti osztozkodásról 
szól.

Egyedül az a kérdés maradt nyitott, 
hogy az ellenzék a Fidesz gyŒzelmé-
nek beárazása mellett megpróbálja-e 
megakadályozni legalább azt, hogy 
Orbánnak újra kétharmada legyen.

Ehhez az kellene, hogy néhány –
nem minden – egyéni körzetben koor-
dináltan induljanak, azaz egyetlen 
kivétellel mindenki visszaléptesse a 
saját jelöltét, hogy egyetlen ellenfél 
állhasson szemben a Fidesz-KDNP 
jelöltjével.

Külön listák, koordinált egyéni indu-
lás – errŒl beszél ma minden ellenzéki 
párt, természetesen Botkát és az 
MSZP mögötte álló részét (korántsem 
az egészét) kivéve –, mert Œk belátták, 
hogy a játék nem feltétlenül Orbán, 
hanem az Œ bŒrükre megy elsŒsor-
ban.

A Fidesznek tehát nincs más dolga, 
mint hogy fenntartsa az ellenzéki 
megosztottságot, és ezzel rávegye a 
riválisokat, hogy az elérhetetlen gyŒ-
zelem helyett más célokat tûzzenek 
ki: a kormányalakítás helyett a szoci-
alista szavazók megszerzését.

A dologból azonban még a Fidesz is 
rosszul jöhet ki. ElŒbb Török Gábor 
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politológusnyilatkozott arról, hogy ha 
az ellenzék 40 egyéni körzetben gyŒz-
ni tudna, akkor meg tudná akadályoz-
ni a Fidesz gyŒzelmét. Utóbb ugyan-
errŒl beszélt a 168 órának  Szigetvári 
Viktor is: 

„A Fidesz elnyomó, antidemokrati-
kus eszközeivel tudja elérni, hogy 
hatalmon maradjon. Nagy sansz van 
arra, hogy ne érjen el többséget a 
választásokon. Koalícióra jó eséllyel 
senki sem lép majd vele, egy kisebb-
ségi Orbán-kabinet nem tud majd 
kormányozni – egy elŒrehozott vá-
lasztáson le lehet majd gyŒzni.”

Az Együtt egy sorral hátrább lépett 
korábbi elnöke pontos mandátum-
számot nem említett. De ebbŒl mégis 
arra lehet következtetni, hogy az 
ellenzék – legalább a baloldali része – 
készül valami ilyesmire, illetve dolgo-
zik azon, hogy 40 esélyes jelöltet ta-
láljon a Fidesz ellen. Nyilván azokban 
a körzetekben, ahol egyébként is van 
esély a Fidesz legyŒzésére (az ország 
közepén, a nagyvárosokban, fŒként 
Budapesten). Ez egyúttal azt is jelen-
ti, hogy az MSZP – ha belemegy a 
koordinált indulásba –, akkor kényte-
len lesz 20–30 olyan választókörzetet 
átadni riválisainak, ahol neki is na-
gyon jó esélye volna a gyŒzelemre.

Innen talán már érthetŒ, hogy miért 
küzd Botka olyan vehemensen azért, 
hogy álljanak mögé a kispártok.

Az MSZP a dologból csak közös lista 
és választási gyŒzelem esetén jöhet ki 
jól, minden más esetben veszít.

Ha a Fidesz nyer, és Orbán folytatja 
akkor is, meg ha a Fidesz nyer, de 
nem tud kormányt alakítani, akkor is.

Mivel a 40 körzet azt jelenti, hogy 
csaknem minden másodikban közös 
jelöltet kellene állítani, és a Jobbik-
szavazók nélkül közel sem nyerhetŒ 
ennyi, valójában kicsi az esélye an-
nak, hogy koordinált ellenzéki jelöl-
tállítással megakadályozható legyen a 
negyedik Orbán-kormány. 

Demokrácia — nép ellen a nép nevében

A törzsbázis mozgósítását szolgálja 
majd az elmúlt évek kormányzati 
eredményeinek megvédésérŒl szóló 
fideszes kampány – errŒl is beszélt 
lapunknak Kiszelly Zoltán politoló-
gus az elmúlt hét fejleményeit érté-
kelve. Szerinte az ellenzék célja már 
csak a Fidesz abszolút többségének 
megakadályozása.

Ez egyfajta kötelezŒ gyakorlat a 
budapesti liberális értelmiség, illetve 
a szavazóbázis számára – értékelte a 
Gulyás Márton aktivista által kezde-
ményezett Közös Ország Mozgalom 
múlt pénteki színre lépését a politoló-
gus. Az Országházzal szemben fel-
állított, Agórának elnevezett színpa-
don együtt értekezett a választási 
rendszer igazságtalanságairól Gyur-
csány Ferenc, a DK, Molnár Gyula, 
az MSZP elnöke, Orosz Anna Momen-
tum-vezetŒ, az LMP-s Hadházy Ákos, 
Bokros Lajos a MoMa színeiben, 
Fodor Gábor a liberálisok, továbbá 
Karácsony Gergely a Párbeszéd és 
Juhász Péter az Együtt képviseleté-
ben. A szakértŒ szerint a fellépŒk 
ugyanakkor továbbra is leginkább 

egymással vetélkednek és vesze-
kednek, ám a Bitó-szalonként is em-
legetett kör számára olykor fel kell 
mutatniuk: ügyek mentén azért 
együtt tudnak mûködni. Ez az ügy 
pedig jelen esetben a volt SZDSZ-es 
Haraszti Miklós által korábban belen-
getett kezdeményezés, amelynek 
lényege: ha a kormány nem változtat 
a választási rendszeren – márpedig 
nem fog –, akkor a balos ellenzéknek 
bojkottot kell hirdetnie a jövŒ tavaszi 
voksolásra. Csakhogy ebben egyik 
érintett párt sem lesz hajlandó részt 
venni, Gyurcsány például szombaton 
ezt kategorikusan ki is jelentette, így 
az egész akció lényegében értelmet-
len – magyarázta.

A szakértŒ megjegyezte, Botka 
László szocialista kormányfŒjelölt a 
múlt héten tulajdonképpen elszólta 
magát, amikor azt mondta, a Fidesz 
2020-ban kivezetné Magyarországot 
az unióból. Azaz már Œ sem számít 
2018-ban kormányváltásra. Ebben az 
esetben pedig az ellenzék egyetlen 
célja a Fidesz abszolút többségének a 
megakadályozása lehet – és persze a 

saját pozíciók megszerzése. Kiszelly 
kitért arra is, eközben folytatódik a 
Gyurcsány–Botka-meccs. A szegedi 
polgármester már fel tudott mutatni 
egy „csatlakozót” Karácsony Gergely 
személyében, míg a bukott miniszter-
elnök a pénteki megmozduláson egye-
dül Bokrossal tudott büszkélkedni. 
Vagyis Botka most némi lépéselŒnybe 
került, bár a közvélemény-kutatások 
szerint az MSZP araszol az egy szám-
jegyû támogatottság felé. Minden-
esetre a szocialisták továbbra is azon 
dolgoznak, hogy „gyurcsánytalanít-
sák” a DK-t, ami szinte lehetetlen 
feladat.

A Putyin-villámlátogatásról Kiszelly 
elmondta: az ellenzék próbálja a 
Brüsszel, illetve Európa vagy Moszk-
va döntésre leegyszerûsíteni a jövŒ 
évi voksolást, ebbŒl gyártanak ma-
guknak stratégiát részben azért, mert 
egyéb üzeneteikre sem figyel külö-
nösebben a társadalom. Ám ez sem 

szerencsés megoldás.
Meg kell védeni az elmúlt évek 

eredményeit, a közös sikereket, a hét 
végi kötcsei nyilatkozatok nyomán ez 
lehet az egyik, kifejezetten a törzs-
bázisnak szóló fideszes üzenet a kam-
pányban – mutatott rá a politológus. 
Ez a gondolat szerinte inkább mozgó-
sítási célú, s nem a bizonytalan szava-
zóknak szól. 

Orbán Viktor Brüsszelnek írt, a 
határvédelmi számláról szóló levele 
kapcsán pedig Kiszelly úgy fogalma-
zott, az akció célja a valós alternatíva 
felmutatása a központi uniós irány-
vonallal szemben, annak érzékelte-
tése, hogy az európai szolidaritást 
nem csak a kötelezŒ elosztási mecha-
nizmus végrehajtásával lehet kife-
jezni. Hazánk például a migrációs 
áradat feltartóztatásával felelt, illetve 
felel meg ennek. „Mi is teszünk tehát 
valamit, sŒt, ám attól még a kvótákat 
nem fogadjuk el” – foglalta össze.

„Értelmetlen akció az ellenzéki Agóra”
Hétértékelô – Kacsóh Dániel

Csupán a budapesti liberális értelmiség leszerelése 
végett jöttek össze a balos pártok vezetôi a Gulyás 

Márton-féle mozgalom színpadán – véli Kiszelly Zoltán

MegdöbbentŒ dolgok zajlanak a po-
litikai ellenzék háza táján. Politizálá-
suk, az ország közügyeihez és egy-
máshoz való hozzáállásuk okán sok-
szor, sok alkalommal gondolhattuk – 
és olykor le is írtuk –, hogy ennél már 
nincs lejjebb, de most ismét idŒszerû 
ennek felvetése. Háromnegyed évvel 
a választások elŒtt tevékenységüket a 
következŒk jellemzik.

Bírálnak mindent, a kormány összes 
lépését. Legyen szó bármirŒl, szüles-
sen bármilyen törvény, határozat, 
szerintük az egészen biztosan rossz, 
és persze Orbán és köre gazdagodását 
szolgálja. Elgáncsolnak, amit csak 
tudnak, amelyek közül a leglátvá-
nyosabb az olimpiai rendezés elka-
szálása volt. A pályázat kisiklatását 
annak ellenére támogatta az összes 
balliberális erŒ, hogy ehhez többük-
nek szemközt kellett köpnie korábbi 
önmagát, hiszen korábban maguk is 
elkötelezett olimpia-pártiak voltak. 
Az már önmagában is jellemzŒ ada-
lék, hogy a baloldalon manapság egy 
ügy elgáncsolását értelmezik ered-
ményként. Ez a Napnál is világosab-
ban mutatja, hogy kizárólag a rombo-
lással, valamint a kormányzati elkép-
zelések parttalan kritizálásával képe-
sek magukra irányítani némi figyel-
met, mert érdemi mondanivalójuk 
hosszú évek óta nincs. Engedtessék 
ugyanis meg, hogy azt ne tekintsük 
érdemi mondanivalónak, miszerint 
„mi vagyunk az igazi demokraták”, és 
Orbán, aki „kivezeti országunkat Eu-
rópából”, valamint „leépítette a fékek 
és egyensúlyok rendszerét”, „mony-
nyon” le.

Miután ezekkel egyidejûleg lassan-
ként olyanokká váltak, mint a kalapos 
gombák, amelyek spórával szaporod-
nak, és így egyre többen lettek, fel-
tûnt egy új jellemvonásuk is: a remélt 
hatalomra jutás érdekében egymást 
is ezerrel ekézik, sŒt, az egyes pár-
tokon belül is nyílt törésvonalak 
jöttek létre. Komoly viszály zajlik az 
MSZP-ben, a korábban még megvál-
tóként beharangozott Botka László-
nak sokasodnak az ellenzŒi, a végén 
az is lehet, hogy nem marad minisz-
terelnök-jelölt. Az Együtt állítólag 
nem akar az MSZP-vel közösködni, 
mégis természetesnek nevezik, hogy 
elnökségi tagjuk bekerült Botka 

árnyékkormányába. A DK ugyan az-
zal henceg, hogy nem létkérdés szá-
mára az összefogás, mert egyedül is 
simán bejut majd a Parlamentbe, ám 
a felszín alatt azért mégiscsak dörgö-
lŒznek mindenkihez. 

A Jobbik külön témát jelenthetne, 
mert még a magyar parlamentariz-
mus sokszínû, sokat megélt történeté-
ben is ritkaságszámba megy, hogy 
egy párt ennyire elveszítse azt az ar-
cát, amellyel megjelent a közéletben, 
és a politikájukat jellemzŒ gondolati 
és eszmei bukfencek sorozata miatt 
ma már lehetetlen legyen megmonda-
ni, hogy valójában mit is akarnak 
képviselni...

Az ellenzéki táboron belül nagy 
tekintélynek örvendŒ megmondó em-
berek szintén nehezen találják a vá-
laszt a jelenlegi helyzetre. Össze-
vissza kommunikálják a történteket, 
ami persze valahol érthetŒ is lehet 
akár, hiszen nekik sem lehet könnyû 
eligazodni a Soros-EU-Netanjahu há-
romszögben. Nemrégiben például 
Konrád Györggyel készült komoly 
terjedelmû interjú a Mancsban, 
amelyben paradox módon egyszerre 
védte meg az „antiszemita” plakát-
kampány áldozatává váló „Gyurit”, 
azaz Soros Györgyöt, miközben maga 
is valós veszélynek ismerte el a mig-
ránsbeáramlást. Emellett kiemelte, 
hogy Orbán elsŒként érzékelte a be-
vándorlás által megjelenŒ veszélyt 
Európában, ám azt is sietve hozzá-
tette, hogy Orbánnal amúgy szerinte 
nem áll szóba senki a „mûvelt” Nyu-
gaton. Azt persze már sem az újság-
író nem kérdezte meg, sem Konrád 
György nem tartotta érdemesnek 
kifejteni, hogy valóban „mûvelt-e” az 
a Nyugat, amely teret engedve a 
migránsözönnek, önként hajtja a fejét 
a nyaktiló alá, s meg sem próbál ki-
szabadulni belŒle?

Vagyis mindent egybevetve olyan 
totális zûrzavar van az ellenzék háza 
táján, amire korábban talán sohasem 
akadt példa, a választásokig pedig 
már csak háromnegyed év van hátra.

Mindezek okán akár elsüthetnénk a 
klasszikus vicc poénját is, miszerint 
mi már csak egy kávét kérünk, és 
eközben rendkívül nagy élvezettel 
figyelhetnénk azt, ami az ellenzéki 
oldalon zajlik. Ez azonban súlyos hiba 

lenne. Nem szabad ugyanis elfelejte-
ni, hogy a jelenlegi ellenzék – bele-
értve ebbe teljes egészében a Jobbi-
kot is – hataloméhsége mindent felül-
múl. Sem eszmeiség, sem elvek, sem 
korábbi politikai szövetség vagy épp 
viszály nem számítanak számukra. 
Amennyiben a hatalom megszerzése 
a tét, a szó legszorosabb értelmében 
bármire képesek, nemhogy egymás-
sal, de magával a kénköves leheletet 
okádó ördöggel is összefognak.

A mostani nagy viszálykodást látva 
és hallva se feledkezzünk meg a négy 
évvel ezelŒtti helyzetrŒl: amikor a 
balliberális oldalt akkor még egyér-
telmûen uraló MSZP-vezetésnek bur-
koltan, de annál egyértelmûbben 
megüzente az Œket külföldrŒl pénzelŒ 
kör, hogy Gyurcsányt is be kell venni 
a buliba, nincs apelláta, akkor ez 
nyomban meg is történt. SŒt, a sehol 
nem jegyzett liberálisoknak  élükön a 
nagy túlélŒ, Fodor Gáborral is befutó 
hely lett a közös listán.

Ne legyenek kétségeink: ez a forga-
tókönyv most is bekövetkezik majd, 
sŒt, aligha csak Gyurcsány lesz 
kedvezményezett. A nemzeti oldal 
legyŒzése érdekében a Jobbik is 
hirtelen „szalonképessé” fog válni, s 
bár sûrû magyarázkodások kísérik 
majd a korábban rasszistának titulált 
Jobbik bevételét a brancsba (a ma-
gyarázat is könnyedén elŒre boríté-
kolható: mindenkinek továbbra is 
fenntartásai lesznek a Jobbikkal kap-
csolatban, ám a demokrácia érdeke 
most megkívánja a csatabárd elásá-
sát, hiszen a Fidesz újabb gyŒzelme 
diktatúrát eredményezne), végül 
mégis mindenki egy lesz majd.

Erre nem árt felkészülni, nem árt 
folyamatosan és egyértelmûen emlé-
keztetni majd a politikai értelemben 
közismerten „rövid emlékezetû” sza-
vazókat arról, hogy kik is ezek az 
emberek, és milyenek is valójában az 
általuk képviselt pártok.

Boros Bánk Levente: 
A kötcsei pikniknek
nagyobb jelentŒsége van a választás 

elŒtt. A Fidesz–KDNP-nek nincs ér-
demi kihívója az ellenzékben, ugyan-
akkor a kormánypártok nem dŒlhet-
nek hátra – mutatott rá az elemzŒ.

A szakértŒ a miniszterelnöki össze-
foglalóra utalva elmondta, hogy az 
elmúlt hét-nyolc év kormányzásának 
fŒ vonala a családok megerŒsítése 
volt. Orbán Viktor értékelésében el-
hangzott, hogy ebben sikerült sok ér-
demi eredményt elérni, és ebbe a sor-
ba illeszkedik a határok s az ország 
megvédése.

Kiemelte: a kormányfŒ a korábbi 
tapasztalatokból levonta azt a követ-
keztetést, hogy bármilyen jók is a 
közvélemény-kutatási adatok, bármi-
lyen rossz állapotban van is az ellen-
zék, mégsem dŒlhet senki hátra. Sem 
a kormányzó pártok nem várhatják 
kényelmes pozícióból a választást – 
mondta a szakértŒ.

Jelezte ugyanakkor: elsŒsorban 
kívülrŒl, külföldrŒl jöhet minden, ami 
érdemben veszélyeztetheti az elmúlt 
hét év eredményeit, az ország sta-
bilitását.

A szakértŒ szerint Gyurcsány Fe-
renc  aktívabb lett, de „nem progra-
mokról van szó, hanem arról, hogy 
pozícionálni akarja magát, ezért na-
gyokat mond”.

Az MSZP-t „Œskáosz” jellemzi, leg-
fontosabb problémája, hogy „fogal-
muk sincs, hogyan forduljanak rá a 
2018-as választásokra”.

Bábeli zûrzavar
Kovács Attila (Magyar Fórum)



Életmûdíj Csapó Endrének
A multikulturális újságírás ki- 

magasló teljesítényeit jutalmazó 
díjak között a legrangosabbat, az 
Életmûdíjat lapunk fŒszerkesztŒ-
jének, Csapó Endrének Új Dél 
Wales kormányfŒje, Gladys 
Berejiklian adta át több mint 50 
évi újságírói, fŒszerkesztŒi tevé-
kenységéért az ausztráliai ma- 
gyarság  szolgálatában. 

A közönség meleg fogadtatásban 
részesítette az ünnepeltet, s ami-
kor elhangzott kora, hitetlenkedŒ 
morajlás futott át a termen: 96 
éves?! Hatalmas tapsvihar követ-
kezett, ami végigkísérte Œt, míg 
visszatért asztalához, ahol lelkes 
drukkergárdája fogadta. 

Magyarország ausztráliai nagy-
követségét Dr Tóth Ferenc misz-
szióvezetŒ képvislete, aki Can-
berrából jött el az ünnepségre. Ott 
volt Kardos Béla a NSW Magyar 
Szövetség tiszteletbeli elnöke fele-
ségével, Ciluval, Bandi bácsi fia 
Miklós és lánya Lilla, valamint a 
Magyar Élet részérŒl jómagam és 
férjem Demian József.

A Magyar Élet maga is kerek 
évfordulót ünnepel az idén. 1977-
ben valósult meg a Melbourne-ben 

akkor már 20 éve megjelenŒ Ma- 
gyar Élet hetilap és a Sydneyben 
Csapó Endre által 13 évvel koráb-
ban indított  Ausztráliai Magyar-
ság havilap egyesülése. A Magyar 
Élet országos hetilap tehát kere-
ken 40 éves. 

Az a „több mint 50 éves” újság-
írói tevékenység pedig, amiért 
Bandi bácsit most jutalmazták 
bizonyára világrekordot döntene a 
leghosszabb ideig folyamatosan  
publikáló vezércikkíró lapszer-
kesztŒ kategóriában, a legmaga-
sabb korú aktív fŒszerkesztŒségŒl 
nem is beszélve. Vajon jegyeznek 
ilyen teljesítményeket a Guiness 
Rekordok könyvében?

A NSW-i Premier, Gladys 
Berejiklian  és a Multikulturális 
Ügyek Minisztere Ray Williams 
személyes levélben is gratulált 
Csapó Endrének.

A gratulációhoz mi is csatlako-
zunk,  munkatársak és olvasók, a 
Magyar Élet szerkesztŒsége és 
egész olvasótábora!

Várjuk további vezércikkeit és 
újabb könyveit!

Józsa Erika
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NSW állam 
Premierjének 2017 évi 
Multikulturális Média 
Díjait augusztus 30-án 
ünnepélyes keretek 

között adták
át Sydneyben.

Az üvegblokk 
címoldalába vésett, 

aranyozott felirat 
szövege a következő:

2017
Premiers Multicultural

Media Award
Endre Csapó

Lifetime Achievement 
Award

NSW Government
Multicultural NSW

 

MESSAGE FROM THE HON GLADYS BERJIKLIAN MP PREMIER OF NSW  
 

AND THE HON RAY WILLIAMS MINISTER FOR MULTICULTURALISM 
 

2017 NSW Premier’s Multicultural Media Awards 

 

We congratulate Mr Endre Csapo on winning the 2017 NSW Premier’s Multicultural 
Media Lifetime Achievement Award. 

The Lifetime Achievement Award acknowledges an individual’s outstanding 
commitment, dedication and service to multicultural media.  

Mr Csapo is a worthy winner who has dedicated 50 years of his professional career 
contributing to Hungarian publications, while serving the wider Australian Hungarian 
community of New South Wales.  

We congratulate him on his commitment and unwavering service to multicultural 
media and our community. 

Congratulations.  

 

  

NSW Premier Gladys Berejiklian MP  Minister for Multiculturalism Ray Williams MP 

 

Premier Gladys Berejiklian 
a díj átadása után kedve-
sen köszöntötte a díjazottat.

A törzsasztalnál Csapó Endre, fia Miklós és leánya Lilla között, balról – Kardos Cilu, Dr. Tóth 
Ferenc a canberrai nagykövetség képviseletében, Kardos Béla  a NSW-i Magyar Szövetség

tiszteletbeli elnöke, Józsa Erika a Magyar ÉLet szerkesztője és férje, Demian József.



Jean d’Ormesson a Francia Akadé-
mia tagja, kiváló író és tudós. Francia-
országban hihetetlenül népszerû, na-
gyon nagy a tekintélye. Gyakran 
szerepel a televíziókban is, ismeretter-
jesztô mûsorokban. 92 éves, és tökéle-
tes szellemi állapotban van. Néhány 
éve ---- ahogy a borzalmas közhely 
mondja, de ebben az esetben tényleg 
igaz ---- egy ország aggódott érte, ami-
kor kiderült, hogy rákbeteg. De meg-
gyógyult, és hamarosan újabb regénye 
jelenik meg. És persze nagyon érdekli 

a politika is. Olyan jobboldali ember-
nek tartják, aki sok mindenben egyet-
ért a baloldallal. Valamelyest Charles 
de Gaulle szellemi örököse. Szinte 
minden elnököt ismert. Macront is 
megismerte.
Jean d’Ormessont meghívta ma-

gához Emmanuel Macron és fele-
sége. Ez természetes is, hogy egy ma-
gára valamit is adó francia politikus 
meg akar ismerkedni az egyik legelis-
mertebb francia emberrel. Nem vé-
letlenül volt például (ahogy a franciák 
hívják) Jean d’O a Les valeurs actu-
elles nyári dupla számának címlapján, 
ezzel a szöveggel: „olyan emberek, 
akik megszerettették Franciaorszá-
got”. A többes szám egyébként arra 
utalt, hogy rajta kívül a tekintélyes 
magazinban Gérard Depardieu-rôl 
vagy a nagy íróról, Michel Houelle-
becq-rôl is lehetett olvasni.

Jean d’Ormesson arról is beszélt az 
újságnak, hogy megdöbbent azon, 
hogy Brigitte Macron, az elnök fele-
sége megismerkedésükkor azonnal --- 
ahogy az író fogalmazott, két perccel 
az után, hogy életükben elôször talál-
koztak --- azt mondta: „tudja ön, hogy a 
férjem nem homoszexuális?” Az író 
szelíd mosollyal úgy kommentálta 
mindezt, hogy ez azért elég furcsa, 
nem?

Emmanuel Macron a francia törté-
nelem --- amióta van közvélemény-
kutatás --- legnépszerûtlenebb elnöke 
az elsô száz elnöki nap alapján. Az 
egykori bukott szocialista miniszterbôl 

lett elnök katasztrofális nyáron van 
túl, bel- és külpolitikában minden túl-
zás nélkül csak kudarc éri. És egyre 
többször válik nevetségessé. Miután 
lelkesen ünnepelte, hogy egy focisztár 
Franciaországba szerzôdött (Neymar, 
a Paris Saint-Germain-hez), két nap 
múlva szükségét érezte, hogy magát 
centristának mondó elnökként egyen-
lítsen. A jobboldalhoz közelinek tartott 
csapat, a PSG dicsôítése után a balol-
dalinak tartott OM-hez ment gyorsan 
kampányolni, és Marseille-mezben fo-
tóztatta magát.

A homoszexualitás kérdése többször 
felmerült az elnöki kampányban. Ter-
mészetesen nem az az érdekes, hogy 
egy francia politikus meleg-e, vagy 
sem. Bertrand Delanoe az egyik 
legjobb párizsi fôpolgármester volt, 
köztiszteletben álló politikus, két cik-
luson át vezette sikerrel Párizst, ô 
maga unta meg a politikát és vonult 
vissza, pedig minden felmérés szerint 
harmadszor is megválasztották volna. 
A radikális jobboldal második embere, 
Marine Le Pen helyettese, Florian 
Philippot is vállaltan homoszexuális. 
Macronnál az egész kérdés azért érde-
kes, hogy hazudik-e, vagy sem, egé-
szen pontosan: kettôs életet él-e.

Macron állítólag többször kapott düh-
rohamot, amikor ez szóba került. 
Tényszerûen számoltak be róla a fran-
cia politikai újságok, hogy tavaly sza--
bályosan megtámadta Nicolas Sarko-
zy volt elnököt, hogy miért terjeszti 
róla, hogy homoszexuális. Mindezt 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                       2017. szeptember 14. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

A HOLLANDUS ÉS 
A HATÁRKERÍTÉS

Edmond Rostand színjátékában Cy-
rano de Bergerac mondja: „Orromat 
magam kigúnyolom, ha kell, de mástól 
nem tûröm el!” Nos, valahogy így érzi, 
gondolja a magyar kormány a holland 
nagykövet bárdolatlan megnyilvánu-
lása kapcsán. Hogy van-e Magyaror-
szágon korrupció, hogy mekkora mér-
tékû ez a jelenség, az maradjon a ma-
gyar polgárok, választók ügye, és ne a 
„bolygó hollandi” akarja nekünk ezt 
megmagyarázni. Egy nagykövetnek 
nem a fogadó ország belügyi kérdése-
inek minôsítése a feladata, még távo-
záskor sem. Emlékszünk még az ame-
rikai ügyvivôre, André Good-Friend-
re, aki hasonló szerepzavarban szen-
vedett még az Obama-idôszakban?

Az pedig, hogy a távozó holland nagy-
követ a terroristák lélektani mozgató-
rugóival veti egybe a magyar kormány 
éppenséggel terrorizmusellenes intéz-
kedéseit, már inkább pszichiáterért 
kiált, amire egyébként éppen a saját 
honfitársa, egy holland politikus is ha-
tározottan utalt. Érdekes ebbôl a 
szempontból a jelenlegi ellenzék reak-
ciója. A legenyhébb megnyilvánulás a 
„túlreagálás” emlegetése Szijjártó 
Péter külügyi és külgazdasági minisz-
ter lépése kapcsán, a „keményebb” 
állásfoglalás viszont a holland nagykö-
vet véleményével való teljes azonosu-
lás.

Az ellenzéknek is tudomásul kellene 
inkább vennie, hogy itt a magyar belü-
gyekbe történt durva beavatkozás, és 
ennek megítélése, elítélése pártállástól 
független kérdés. Szabad persze a ha-
zai viszonyokat bírálni külföldrôl, pél-
dául egy újságírónak, egy politológus-
nak, politikusnak, nem ez a probléma, 
de ez semmi esetre sem lehet egy ál-

lam hivatalosan kiküldött nagyköveté-
nek a feladata.

Ugyanis ez esetben már közönséges 
szerepzavarról beszélhetünk, amely 
megterheli a két ország viszonyát, ami 
pedig senkinek nem lehet érdeke. 
Vannak írott és íratlan szabályok a 
nemzetközi diplomáciai érintkezésben, 
aki ezeket nem tartja be, az alkalmat-
lan erre a feladatra. Ami pedig a ter-
rorizmus és egy konkrét kérdésben a 
magyar gyakorlat közti irreális párhu-
zam kérdését illeti, ennek abszurditá-
sát bármelyik ellenzéki párt politiku-
sának illene elismernie, illetve célsze-
rû is. Ugyanis az örökös oppozíció 
erôsen kontraproduktív tud lenni, és 
ebben az esetben az is.

A magyar kormány, szemben a hol-
landdal, az ország biztonságára helyezi 
a hangsúlyt a rosszul értelmezett szo-
lidaritás helyett. És ezzel kapcsolatban 
a Nyugat-Európát már szinte teljesen 
elárasztó migráció és a terrorizmus 
kapcsán érdekes jelenség a „nem fé-
lünk” szlogen mantraszerû skandálása, 
most például Barcelonában. Engem ez 
a közmondásbeli fiú erdôn átvezetô 
útjának rettegését juttatja eszembe, 
amikor félelmében hajtogatja a „nem 
félek a farkastól” bátorító szöveget. 
Azért hajtogatja, mert nagyon is fél. 
Egész Európa fél. Európának nem 
szabadna hazudnia! Le kellene számol-
nia a „menekültek” humánus befoga-
dásához, integrálásához fûzôdô filant-
róp illúziókkal. A muzulmánok töme-
ges befogadása igenis a báránybôrbe 
bújt farkas beengedése a birkák közé, 
kedves európai liberális entellektüe-
lek!
Angela Merkel büszkén vállalja 

2015-ös önmagát, de azért hozzáteszi, 
hogy az általa meghívott „menekülte-
ket” szét kellene osztani. Olyan ez, 
mint amikor valaki a házába invitál 

húsz hajléktalant merô emberbarátság-
ból, majd átmegy a szomszédokhoz, és 
követeli tôlük, hogy vegyék már át a 
felét a befogadottaknak. Európa a ret-
tegés korába lépett, amit egyelôre a 
saját politikusai igyekeznek görcsösen 
tagadni. A magyar kormány adott egy 
választ, amelyrôl egyre többen isme-
rik fel, hogy igenis követendô példa 
kell hogy legyen. Az ellenzék oppozí-
ciója e kérdésben szintén kontrapro-
duktív: aki titokban kerítéselbontó, 
migránspárti ígéreteket tesz külföldi 
riportereknek, majd napvilágra kerül-
ve azokat letagadja, annak nem sok az 
esélye, hogy labdába rúgjon 2018 ta-
vaszán (Botka). Szinte már komikus, 
hogy a DK-s Gréczy Zsolt kijelenti: a 
migránskérdésnek nyolcadrangú je-
lentôsége lesz a választásokon.

Nagy tévedés. 2018-ban döntô kérdés 
lesz a határkerítés, a migránskérdés 
kezelése. A magyar választók többsé-
ge protestszavazó lesz megint, amint 
az történt a kvótanépszavazáson is. 
Gyakran hallom, hogy az illetôt nem 
érdekli Mészáros Lôrinc, a stadioné-
pítés, a Felcsút-kisvasút, hiszen az ál-
landósult terrormerényletek láttán-
kapcsán azért szavaz majd a Fideszre, 
mert egyedül az garantálja a kerítést. 
A legtöbben csak biztonságban szeret-
nék tudni önmagukat, családjukat, és 
nem kérnek a bevándorlásból, a mig-
ránsok között elvegyülô kiszámíthatat-
lan, gyanús elemekbôl, terroristákból.

Ha az Orbán-kormány nem követ el 
valami nagy hibát, akkor a 2018-as 
választások kimenetele lefutott. Az 
MSZP történelmi szégyene, hogy a 
Jobbikkal fut versenyt a 2. helyért, és 
még itt is vesztésre áll.

Gazdag László
A szerzô közgazdász, 

egyetemi docens
(Magyar Idôk)
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egy volt szocialista miniszterelnök, 
Michel Rocard temetésén. Ott vonta 
kérdôre Sarkozyt. Sarkozy 
megdöbbent, hiszen sohasem 
terjesztett ilyet, sôt feltehe-tôen nem 
is gondolkodott el sohasem Macron 
szexuális orientációján. Mac-ron 
akkor még elnökjelölt sem volt, csak 
egy bukott szocialista politikus, vagyis 
még érdeke sem lett volna Sar-
kozynek vele foglalkozni.

A kampány kellôs közepén, február-
ban aztán Macron nyilvánosan meg-
szólalt ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
Abban az idôben arról írtak, hogy a 
Radio France botrányokba keveredett 
elnöke, Mathieu Gallet lehet a valódi 
élettársa. Macron ezután arról beszélt 
egy párizsi kampánygyûlésen, hogy 
nem meleg.

Macron egyébként a felmérések sze-
rint jelentôs elônyt tudott szerezni a 
nôi szavazóknál azzal, hogy 24 évvel 
idôsebb felesége van. Ugyanakkor, az 
elsô száz nap kudarcához egyértelmû-
en hozzájárult Brigitte Macron. Ki 
akarta nevezni Macron Elsô Dámának, 
törvényt akart módosítani miatta. A 
nagyravágyó, a feudalizmust idézô, 
elôjogokért harcoló elnöki pár aztán 
megijedt. Több százezren tiltakoztak 
aláírásukkal, hogy ne legyen Brigitte-
törvény. Macron visszakozott, és végül 
egy zagyva elnökasszonychartát ír-
nak, ami nem törvény, és csak erre az 
öt évre szól, és még pénzt sem fog kap-
ni Brigitte Macron.

* * *
A magyarországi választási névjegy-

zékbe történô regisztrációt segítô hon-
lap elindítását jelentette be Sándor
Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) ügyvezetô elnöke egy 
kolozsvári sajtótájékoztatón, melyet 
Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) elnökével közösen 
tartott.

A két alakulat által közösen létreho-
zott Választás.info honlapon a 2018-as 
magyarországi országgyûlési választá-
sokkal kapcsolatos információkat kö-

zölnek, és a regisztráció több változatát 
ajánlják fel az internetes oldal láto-
gatóinak. A honlapon a személyes, il-
letve telefonos regisztráció választása 
az EMNT valamely irodájába, illetve 
telefonszolgálatához, az internetes és a 
postai úton történô regisztráció a 
Nemzeti Választási Iroda honlapjára 
irányítja az érdeklôdôket.

Sándor Krisztina elmondta: eddig 
mintegy 570 ezer erdélyi magyar szer-
zett magyar állampolgárságot is, közü-
lük mintegy 510 ezren nagykorúak. A 
választási iroda nyilvántartása szerint 
azonban csak közel 129 ezer személy 
szerepel a választói névjegyzékben. 
Hozzátette: az EMNT irodahálózatába 
bármilyen ügyben betérô személyek 
számára felajánlják a segítséget a re-
gisztrációhoz is, és a Minority Safe-
Pack kisebbségvédelmi európai polgá-
ri kezdeményezés online aláírásához 
is.

Szilágyi Zsolt kijelentette: a regisztrá-
ció és a magyarországi szavazáson 
való részvétel nem pártpolitikai, ha-
nem nemzeti ügy, ezért arra kérik az 
erdélyi magyar állampolgárokat, hogy 
akár az EMNP, akár a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
segítségével regisztráljanak. Az RM-
DSZ és az általa mûködtetett Eurotrans 
Alapítvány korábban a Regisztráció.ro 
honlapot hozta létre ugyanerre a célra. 
A politikus megjegyezte: a választásra 
épp Erdély és Románia egyesülése 
centenáriumának az évében kerül sor, 
és a regisztrációval, valamint a szava-
zással az erdélyi magyarság azt üzen-
heti, hogy a százéves szétszakítottság 
ellenére is együtt van a magyar nem-
zet.

Az EMNP elnöke a centenárium kap-
csán kijelentette: a térség népeinek 
minden történelmi trauma ellenére 
empátiát kell tanúsítaniuk egymás ün-
nepei vagy sorsfordulói iránt. Szilágyi 
Zsolt üdvözölte a Szijjártó Péter ma-
gyar és Teodor Melescanu román
külügyminiszter bukaresti találkozója 
után bejelentett megállapodásokat. 

Megjegyezte: a kolozsvári magyar 
kulturális intézet létrehozása régóta 
várat magára. Azt is kívánatosnak 
tartotta, hogy a centenárium évében 
sikerüljön közös, mindenki számára 
elfogadható értelmezést adni az elsô 
világháborút követô békerendszer-
nek.

* * *
Románia visszavonná az UNESCO-tól 

azt a pályázatot, amelyet az év elején 
az elôzô kormány nyújtott be azzal a 
céllal, hogy nyilvánítsák az erdélyi Ve-
respatakot a világörökség részévé.

A kormányfô azért nem ért egyet a 
korábbi javaslattal, mert ha védett 
örökséggé nyilvánítják a térséget, ak-
kor végleg ellehetetlenül az ottani 
arany- és az ezüstkészletek kitermelé-
se.

A politikus szerint a védett örökséggé 
nyilvánítás hátrányosan érinti az or-
szág érdekeit abban a perben is ame-
lyet a Verespatakon és környékén ne-
mesfémet kitermelni akaró, kanadai 
Gabriel Resources indított a román 
állam ellen.

A vállalat ugyanis 4,4 milliárd dollár 
kártérítést követel, amiért 15 év huza-
vona után Bukarest megakadályozta a 
beruházást.

A miniszterelnök reméli, hogy még 
nem késô visszalépni a pályázattól.

* * *
A Magyar Állami Operaház történeté-

nek egyik legnagyobb vállalkozása a 
Kárpát-Haza OperaTúra, melynek el-
sô etapja 2017. szeptember 4. és 21. 
között van, amikor Erdély és Partium 
nyolc városát keresi fel az Opera két 
produkciója, a Hunyadi László címû 
opera és A víg özvegy balettváltozata.

A Magyar Állami Operaház már 133 
éves, mégis idén szeptemberben indul 
elôször erdélyi-partiumi turnéra. 12 
kamion, 9 busz és a Magyar Állami 
Operaház szólistái, a Magyar Nemzeti 
Balett, az Opera Zenekar és az Opera 
Kórus összesen 380 mûvésze indul út-
ra a turné elsô etapjának számító szep-
tember 4. és 21. közötti idôszakban.

A Kárpát-Haza OperaTúra célja, 
hogy az Opera nagyszabású elôadásai 
eljussanak a határon túli magyar kö-
zösséghez és persze akár a többségi 
társadalomhoz is. Az OperaTúra szep-
temberi állomásai Sepsiszentgyörgy, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Ma-
rosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, 
Arad és Kolozsvár.

Ókovács Szilveszter fôigazgató azt 
mondta, a turnét bejelentô sajtótá-
jékoztatón, hogy „habár az Operaház 
alapítása 133 éve az összmagyarság 
egyetlen ilyen intézménye, sohasem 
járt még ezekben a városokban. [...] 
Olyan mûveket viszünk, melyek nem 

spórolni igyekeznek a mûvészi tarta-
lommal.” Minden városban két napot 
tölt el a társulat, az elsô napon Erkel 
Hunyadi László címû operáját, a máso-
dikon Ronald Hynd Lehár Ferenc
világhírû operettjének zenéjére készí-
tett balettjét, A víg özvegy-et adják 
majd elô. A jegyeket a tervek szerint a 
helyi közönség jelképes áron juthat 
jegyekhez, amik mellé operaházi aján-
dékcsomag jár DVD-vel, CD-vel és 
könyvvel.

Erkel Ferenc elsô mesteroperája a 
bemutató óta megszakítás nélkül mû-
soron van, és 2012-ben mutatta be új 
rendezésben a Magyar Állami Opera-
ház. A turnén az elôadás kettôs szerep-
osztásban megy majd, és a fôbb szere-
pekben az Opera vezetô énekeseit 
láthatja-hallhatja a közönség, például 
Miklósa Erikát vagy Kolonits Klá-
rát, mellettük számos erdélyi születé-
sû mûvészt, így a címszerepet alakító 
Kiss B. Atillát és Pataki Adorjánt, 
valamint Gara Mária szerepében 
Kriszta Kinga is fellép. Az elôadá-
sokat az egyik legelismertebb magyar 
karmester, Medveczky Ádám mellett
a kolozsvári születésû Jankó Zsolt di-
rigálja.

Lehár Ferenc A víg özvegy címû nép-
szerû operettjébôl Ronald Hynd brit 
koreográfus készített balettet 1975-
ben az Ausztrál Balett megbízásából. 
A darab témaválasztása újdonságnak 
számított, mivel korábban senki sem 
próbált operettet balettszínpadra ül-
tetni. A 40 éves mûvet Magyarországon 
2014-ben mutatták be az Erkel Szín-
házban. A szeptemberi turnén a balet-
tet kettôs és hármas szereposztásban 
láthatja a közönség. A népes szerep-
lôgárda soraiban a Magyar Nemzeti 
Balett Étoile-jai, Tanykpayeva Ali-
ya, Leblanc Gergely, Felméry Lili 
és Oláh Zoltán is láthatók lesznek. A 
produkciókat Héja Domonkos és 
Szennai Károly vezényli. A Turné be-
harangozó sajtóeseményen Ronald
Hynd is ott volt, és elmondta, megtisz-
teltetés, hogy magyar szerzô mûvére 
készült balettjét magyar társulat adja 
elô.

A Kárpát-Haza OperaTúra 2018 feb-
ruárjában folytatódik a II. és III. feje-
zettel, amely érinti Délvidéket és Vár-
vidéket, valamint Felvidéket és 
Kárpátalját. A tervezett állomások 
közt szerepel Szabadka, Eszék, Zágráb, 
Lendva, Felsôôr, Pozsony, Érsekújvár, 
Kassa és Beregszász.

* * *
A vatikáni külügyminisztert követôen 

most a bécsi érsek is méltatta a ke-
resztények megsegítésére létrejött 
magyar programot, a Hungary Helps 
kezdeményezést –-- számolt be róla az 

M1 aktuális csatorna.
A magyar kormány az üldözött ke-

resztények megsegítésére indította el 
a programot, amelyet a Szentszék jó 
példának tart más országok számára 
is.

A bécsi érsek, Christoph Schönborn 
Vácon azt mondta az M1 stábjának, 
hogy hálás a magyar kormánynak a 
programért, amellyel a bajba jutott 
embereket, a háború sújtotta öveze-
tekben élôket segíti. Hozzátette: ennek 
köszönhetôen pedig ezek az emberek 
ott maradhatnak és élhetnek a hazá-
jukban és ez fontos.
Rétvári Bence, az emberi erôforrá-

sok minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára azt mondta, a program cél-
ja, hogy azt, amit a kormány a 
Magyarországra érkezô migránsokra 
fordítana, inkább a származási orszá-
gukban költse el, helyi fejlesztésekre. 
Így az ott élôknek el se kellene indul-
niuk Európa felé –-- tette hozzá.

* * *
A német Bundestag-választások kö-

zeledtével Martin Schulz, a szociál-
demokraták kancellárjelöltje újabb 
hadjáratot indított Angela Merkel el-
len.

Az Európai Parlament egykori elnöke 
a német Bild választási fórumán han-
goztatta: a kancellár hibázott 2015-ben, 
amikor az európai partnerek megkér-
dezése nélkül nyitott ajtót a menekült-
tömegnek. Mint fogalmazott, éppen ez 
a hiba teszi lehetôvé Lengyelország és 
Magyarország számára, hogy kivonják 
magukat a felelôsségvállalásból, és azt 
mondják: minket nem kérdeztek meg 
a menekültek befogadásáról, így nincs 
is semmi közünk hozzá, német problé-
máról van szó.

A menekültkártya kijátszása Schulz 
részérôl javarészt a szociáldemokraták 
gyenge támogatottságának tudható 
be. A Handelsblatt címû német újság 
nemzetközi kiadása is erre emlékeztet; 
mint írják, a választások közeledtével 
Schulznak új témát kellett bedobnia, 
ezért döntött Merkel kapunyitásának 
felemlegetése mellett.

Pedig a terve akár visszafelé is elsül-
het, hiszen a szociáldemokrata párt 
meglehetôsen érzékeny politikai kör-
nyezetben várja el az európai szolidari-
tást: Ausztria parlamenti választások 
elôtt áll, Hollandiának a márciusi vá-
lasztások óta nincs új kormánya, a 
francia Emmanuel Macronnak pedig 
soha nem volt ekkora szüksége a né-
metek barátságára.

Ráadásul a szociáldemokraták is sze-
repet játszottak a migrációs válság 
kialakulásában. –-- A szociáldemokra-
ták Merkel partnerei a kormányban, 
így hozzájárultak a jelenlegi mene-
kültpolitika végrehajtásához. A hibák 
felemlegetése tehát mindkét pártnak 
árthat, sôt, akár a populista Alternatíva 
Németországnak pártnak szerezhet 
plusz szavazatokat --– írja a Handels-
blatt.

A felmérések szerint a választók 
csaknem kétharmada, 64 százaléka 
arra számít, hogy Angela Merkel sze-
repel majd jobban a vitán, és csupán 
17 százalék gondolja, hogy Martin 
Schulz kerül ki gyôztesen a szeptember 
24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-
) választást felvezetô kampány egyet-
len kancellárjelölti vitájából –-- mutat-
ta ki az ARD országos köztelevízió 
megbízásából készített kutatás.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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1977. augusztus 25-én hunyt el a 
XX. század egyik legkiemelkedôbb 
magyarja, Kós Károly. A szász 
nemzetiségû családból származó 
építész, író, szerkesztô életmûve 
nemcsak azért érdemes a megemlé-
kezésre, mert páratlanul sokrétû és 
gazdag, hanem azért is, mert Tria-
non gyalázata után képes volt arra, 
hogy feladja a már rangos és elis-
mert anyaországi elismertségét, és 
visszatérjen szülôföldjére, vállalva 
ezzel a kisebbségi sorsot és a ma-
gyar megmaradás szolgálatát.

  8. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                          2017. szeptember 14.  

vette nôül. Négy gyermekük született, 
az elsô világégés idején, de még a tria-
noni b kediktátum életbe lépése elôtt. 
Késôbb mindegyikük elismert ember 
lett a maga területén.
Kós Károly építészként számos ko-

moly munkát mondhat magáénak. Ne-

Akkor ment haza, amikor a legnagyobb 
szükség volt rá

Negyven éve hunyt el a Varju nemzetség írója, a Székely Nemzeti Múzeum tervezôje, Kós Károly
úgy a nemzetszeretet, mint a felelôs-
ségv llalás terén. É pítész-tervezôi 
munkáját Erdélyországban is tovább 
folytatta. Az erdélyi népi motívum-
kincs tudatos felhasználása egyedi 
stílus kialakulását eredményezték, 
amelynek révén olyan épületek szü-
lettek, amelyek kifejezetten tükrözték 
Kós Károly ép tészeti képét. Épületei 
falusias jellegzetességeik ellenére 
mindenütt kitûnôen illeszkedtek a vá-
rosi környezetbe is. Szerte Erdélyben 
találkozhatunk különleges munkáival, 
amelyek alkotói sokoldalúságát is iga-
zolják. A kalotaszegi Bábony templo-
ma, a Kemény-család híres marosvécsi 
kastélyának udvarán található faragott 
kôasztal, vagy éppen a kultúrház 
Nagybaconban, Benedek Elek szûkebb 
pátriájában, a falusias környezetbe il-
lô különlegességek közül való, míg a 
nagyvárosi munkáiból a marosvásár-
helyi Mezôgazdas gi Líceum szecesszi-
ós pompája, a kolozsvári Kakasos 
templom, a Farkas utcai templomban 
lévô fejdelemi emléktáblák, valamint 
a háromszéki Sepsiszentgyörgy Szé-
kely Nemzeti Múzeuma és a refor-
mátus Vártemplom ravatalozója érde-
mel külön említést.

Eredeti szakmája, az építészet mel-
lett irodalmi vénáját is felszínre hozta. 
Igen termékeny alkotói idôszaka kez-
dôdik ekkor. Regényeket, színmûveket 
ír, melyek közül legismertebb a Varju 
nemzetség, és Az országépítô.  Ráéb-
redt ugyanis, hogy a magyar megma-
radáshoz az irodalom, az anyanyelven 
írt mûvek megszületése, valamint a 
sajátjainkhoz történô szólás nem csu-
pán fontos, de egyenesen nélkülözhe-
tetlen tényezô. Nincs egyedül ezzel a 
gondolatisággal, így bekövetkezik a 
magyar irodalomtörténet egyik csodá-
ja: a drámai hirtelenséggel kisebbségi 
sorba került erdélyi magyarság hatal-
mas irodalmi óriásokat kap, amelynek 
tagjai máig megrázó erejû lírai és 
prózai mûveikkel adnak erôt a sanyarú 
sors mindennapi elviseléséhez, egyben 
pedig utat mutatnak a jövendô felé. 
Vagyis az irodalom elvégzi a legfonto-
sabb küldetését.

Ahhoz azonban, hogy ez be tudjon kö-
vetkezni, szükség van egy sziklaszilárd 
háttérre, egy olyan szervezôdésre, 
amely gondoskodik a fontos mûvek 
kiadásáról és terjesztésérôl is. Kós 
Károly az, aki vállára veszi ezt a ne-
mes, de roppant súlyú feladatot. Er-
délyi Szépmíves Céh néven, 1924-ben 
erdélyi írótársaival karöltve életre 
hívja önálló könyvkiadó vállalatát. Ez 
a kiadó a szerzô világnézetétôl függet-
lenül minden, nagy horderejû és ko-
moly mondanivalót rejtô magyar 
nyelvû  s magyar szellemiségû mû 
megjelenését biztosítja egészen a má-
sodik világháború legvégéig. Így jut-
hatnak el minden érdeklôdô polcára 
Kuncz Aladár, Nyirô József, Wass 
Albert, Tamási Áron és Kós Károly 
regényei, valamint Reményik Sán-
dor, Dsida Jenô, Áprily Lajos és 
Wass Albert költeményei. Kós Ká-
roly emellett úgyszintén alapító tagja 
az 1926-ban megalakuló Helikon 
Közösségnek, amely önálló folyóiratot 
–- Erdélyi Helikon –-- jelentet meg, s 
amelyet 1931-tôl saját maga szerkeszt. 
Ezeken kívül is volt több más közéleti 
szerepvállalása. Még 1912 nyarán in-

dítja el a Kalotaszeg címû lapot, me-
lyet Sztánán szerkesztett. 1921-ben a 
Kiáltó címû röpiratot, egy évre rá pe-
dig a Vasárnap címû képes, politikai 
újságot jelenteti meg és szerkeszti. A 
második világháború alatt elérkezô 
„magyar világ” idején is Sztánán ma-
rad, már csak azért is, mert új, civil 
foglalkozása is akad: 1940-tôl a kolozs-
vári Mezôgazdasági Fôiskolán tanított 
mezôgazdasági építészetet. Ez a mun-
kája Erdély újbóli elvesztése után is 
megmarad, 1945-tôl a Fôiskola dékán-
ja, majd 1953-ig tanára volt. Az 1940-es 
évektôl kezdve ezt a tudását több ní-
vós szakkönyvben (A székely nép épí-
tészete, Falusi építészet, Mezôgazdasá-
gi építészet) is tovább adta.  

Kós Károly életének megidézése 
kapcsán szólni kell egy különlegess grôl 
is, amelyet Wass Albert írt meg egyik 
legutolsó, s talán legfontosabb regé-
nyében, a Hagyatékban. Wass Albert, 
mint cserkész kisfiú Sztána felett tá-
borozott cserkésztársaival, amikor 
megmarta a vipera. Cserkésztársai az 
éppen a házát szépítgetô Kós K rolyhoz 
vitték le segítséget kérni. Kós Károly 
nem az orvoshoz indult vele, amit min-
denki várt volna, hanem felnyergeltet-
te lovát és a hegyekbe indult a széné-
getôkhöz, akik között ott volt a nép 
körében csak csodatévôként emlege-
tett Boldizsár, a táltos is. Az ôsz hajú, 
fehér szakállú Boldizsár megmentette 
Wass Albert életét, aki sok-sok évvel 
késôbb, immár Kolozsváron találkozva 
Kós Károllyal, felidézte az esetet. A 
társaságban még ott lévô Kuncz Ala-
dár és Reményik Sándor csendes 
hitetlenkedése miatt Kós K roly na-
gyon kiakadt. Wass Albert visszaemlé-
kezése szerint nekimérgelôdve szökött 
talpra, s föl-alá járva a perzsaszô-
nyegeken, mindkét kezével hadonász-
va kioktatta az emberi lét nagy va-
lóságaitól elszakadt, szerencsétlen 

városiakat, kiknek lelke hozzánôtt m r 
az aszfalthoz és emiatt nem voltak 
képesek fölfogni többé azokat az Isten 
és ember közösségébôl fakadó titkos 
erôforrásokat, melyek ma már csak a 
hegyi emberek hagyatéka odafönt a 
ködös gerinceken. Az pedig Wass Al-
bert leírásából világosan kiderült, 
hogy Kós Károly maga is hitt a ma-
gyarság Istentôl származó ôsi hagyaté-
kában, és abban, hogy a valódi táltosok 
révén ma is vannak, akik ôrzik és to-
vább hagyományozzák ezt a különle-
ges kincset.

Kós Károly 93 évesen Kolozsváron 
halt meg. Síremléke igazán méltó he-
lyen, Erdély leghíresebb magyar pan-
teonjában, a Házsongárdi Temetôben 
van, olyan magyar nagyságok közvet-
len közelében, mint Apáczai-Csere 
János, Bölöni-Farkas Sándor, 
Brassai Sámuel, Dsida Jenô, Kriza 
János, Mikó Imre, Misztótfalusi 
Kis Miklós, Reményik S ndor, Szá-
deczky-Kardoss Lajos vagy Szenczi 
Molnár Albert. A 20. század egyik 
legnagyobb formátumú magyarjának 
emlékét szerencsére hûen ôrzik hazá-
jában, emléktáblák, közterek, intézmé-
nyek viselik a nevét. 1999 óta minden 
év december 16-án, Kós Károly szüle-
tésnapján a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter Kós Károly-dí-
jat adományoz a településvédelem és 
településszépítés területén végzett ki-
magasló, eredményes egyéni és cso-
portos munkáért.
Elsôdlegesen azonban az általa 

tervezett csodálatos épületek, vala-
mint a tollából származó irodalom-
történeti értékek biztosítják neve 
fennmaradását, amelyek nem csu-
pán alkotások, de a magyar élni 
akarás örök mementói is egyben.

Kovács Attila
(Magyar Fórum)

Kós Károly 1883. december 16-án 
született a Bánság fôvárosában, Te-
mesváron egy négygyermekes család 
egyedüli fiúgyermekeként. Családja 
szász felmenôkkel rendelkezett, olyan-
nyira, hogy édesapja –-- aki postatiszt-
viselô volt –-- még németes írásmóddal 
(Kosch) írta a vezetéknevét. Középis-
kolai tanulmányait Kolozsváron vé-
gezte, a nagy hírû református kollé-
giumban. Ennek befejeztével Buda-
pestre, a József Nádor Mûegyetem 
mérnöki szakára jelentkezett, ahová 
fel is vették. Késôbb átiratkozott az 
építész szakra, így végül építészi vég-
zettséget szerzett. Az egyetem befe-
jezése után azonnal a szakmájában 
helyezkedett el. Elôször neves építé-
szek (Pogány Móric, Maróti Géza) 
irod iban dolgozott, majd tanulmány-
útra ment Székelyföldre, ahol tanul-
mányozta az ottani építészeti jelleg-
zetességeket, sajátosságokat. Különö-
sen ez utóbbi tett rendkívül mély és 
kitörölhetetlen benyomásokat rá, 
amelyek aztán egész késôbbi, építé-
szeti életmûvét áthatották.

Erdélyhez való kötôdését tovább mé-
lyítette, hogy az egyébként akkor már 
Budapesten élô és tervezôi munkáját 
is itt végzô Kós Károly 1910-ben földet 
vásárolt a kalotaszegi Sztánán. A nagy 
kiterjedésû földterületre építette fel 
az eredetileg nyaralónak épülô, ám 
késôbb az állandó otthonává váló híres 
hajlékát, a Varjuvárat. Feleségnek is 
kalotaszegi lányt választott: a türei 
református lelkész lányát, Balázs Idát 

véhez fûzôdik az óbudai református 
parókia, a Jánszky Bélával közösen 
tervezett zebegényi római katolikus 
templom, a szadai Vécsey Kúria, a Vá-
rosmajor utcai iskola épülete Budán, a 
kispesti Wekerle-telep fôterén (ma 
Kós Károly tér) több épület és az Ady 
Endre út felé nyíló kapu, vagy éppen a 
Fôvárosi Állat- és Növénykert néhány 
pavilonjának –-- köztük a Madárháznak 
–-- tervezése is. Nem kérdés, hogy ha 
nincs az elsô világháború, majd aztán 
Trianon, akkor még további több tucat 
épület viselhetné a kézjegyét itt, az 
Anyaországban.

A gyalázatos trianoni országcsonkítás 
azonban nemcsak Magyarország, de 
Kós Károly életében is alapvetô válto-
zásokat indukált. Közismert a tény, 
hogy Erdély Romániához csatolása 
után kétszázezer nemzettársunk tele-
pült át az immáron csonka Anyaor-
szágba. Annál kevésbé köztudott azon-
ban, hogy akadtak páran, akik éppen 
ekkor, Erdély elvesztésekor érezték 
úgy, hogy nekik ott van dolguk, mert 
az ott maradó, és kisebbségi sorba 
kényszerült magyar közösség életben 
tartására, majd megerôsítésére kell 
szentelniük életüket. Legnagyobb me-
seírónk, a Cimbora címû ifjúsági ma-
gazin életre hívója, Benedek Elek 
mellett Kós Károly is úgy döntött: 
feladja budapesti karrierjét és hazatér 
szülôföldjére. Amit a székely-magya-
rok megmaradásáért, önazonosságá-
nak megôrzéséért ezek után véghez 
vitt, az örökre eszményértékkel bír 

Szeptember 4-tôl
magyar népzenei tanfolyam indult 

A KCSP program keretében, minden melbourne-i magyar 

közösséghez tartozó és benne munkálkodó személy részére, 

a lehetôség adott, hogy zenei kultúránkat tanulja 

vagy tovább fejlesztve ápolja.

* Hangszerelés hegedû, brácsa, bôgô.

 * Egyéni és csoportos zeneórák hetente

* Összehúzások havonta lesznek tartva.

Ha van valakinek nem használt vagy felesleges hangszere 

lehet gyermek hegedû feles méret, brácsa, bôgô, 

tangóharmonika szívesen átvesszük. 

Kérem a jelentkezôk hívjanak (Szabó Endre) 
a 0418 378-620 telefonszámon

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (26)
Megjegyzés 2017-ben
A nemzeti emigráció nagy lelke-

sedéssel és várakozással fogadta a 
történelem kedvezŒ fordulatát, amely 
meghozta a Szovjetunió összeomlá-
sát, a magyarországi politika átvál-
tását az egypárt-diktatúrából a nép 
által választott parlamenti demokrá-
ciára.

Megindult a hazalátogatók sokasága 
a szabaddá vált szülŒhaza, rokonok, 
barátok, régi emlékek felkeresésére.  
A nyugati országok, így Ausztrália is, 
új magyar külképviseletet kaptak, a 
pártállamiak hazatértek. A sok-sok 
személyes kapcsolat mellett kiépült a 
termékeny párbeszéd a nemzeti 
emigráció és a szabaddá vált ország 
intézményei között is. Hazaköltözés-
re, négy–öt évtized távollétben meg-
alapozott letelepedés után csak keve-
sen vállalkoztak, de megnyílt a lehe-
tŒség a hazaiak világlátására is.

Nagyon természetes módon jelent-
kezett a nemzeti emigráció a haza 
szolgálatára. Ennek ma bŒ negyed-
százada. Ha várakozásainkhoz mér-
jük, erdménye nagyon gyér. A soro-
zat mai részében Kardos Béla beszá-
molójából még a bizakodás érzŒdik, 
hogy valamit még el lehet érni az or- 
szág és emigráció együttmûködése 
létzehozásában a Magyarok Világszö-
vetsége által. Mert az együttmûködés 
megtagadása Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter nevéhez fûzŒdik.

Ennek a sorozatnak a 19-ik oldalán 
részleteztem találkozásomat a kül-
ügyminiszterrel, amikoris választ 
kaptam Sydneyben tett arra az ígére-
tére, hogy a magyar kormány kész-
ségesen együttmûködik az emigrá-
cióval. Ezt az ígéretét szegte meg, 
amikor fogadott hivatalában 1991. 
augusztus 16-án du 4 órakor. Megis-
mételt kérdésemre röviden azt vála-
szolta, hogy nincs rá embere, Œk ma-
guk is kevesen vannak a feladatok-
hoz, túlterhelten dolgoznak mind-
annyian. 

Ezzel nemcsak jelezte, de véglege-
sítette: a magyar kormány nem szá-
mít az emigráció szolgálataira. 

KésŒbbiek során számos elutasító 
kijelentést tett az emigrációra.

A sajnálatos ebben az, hogy ez 
állandó álláspont lett a következŒ 
kormányok számára is, a mai napig.

—————————————————

1994
Kardos Béla:

Magyarországi 
beszámolóm 

Elhangzott a NSW-i 
Magyar Szövetség 1994. 

december 14-i 
tanácsülésén.

Beszámolómat azzal a kérdéssel 
kezdem, amely talán a legfontosabb a 
jelenlegi magyar konstellációban, s 
ami mindannyiunkat egyformán ér- 
dekel: miként tudunk a magyar sors-
kérdésekkel úgy foglalkozni, hogy 
ténykedésünk egyrészt maximálisan 
eredményes legyen, másrészt hûek 
maradjunk emigrációs múltunkhoz 
és önként vállalt feladatainkhoz?

Erre – válaszul több megoldás is 
kínálkozik, de – a kulcs e megoldások 
nyitjához a Magyarok Világszövet-
ségének kezében van. Ezért veszem 
komolyan a Világszövetségben vállalt 

elnökségi tagságom. Ezért szorgal-
mazom, hogy minél több nyugati 
szervezet kapcsolódjon a Világszö-
vetség munkájához, mert az általunk 
megŒrzött töretlen magyar szellem – 
még akkor is ha az nem mindenben 
reális és nem mindenkor racionális –, 
képviseli azokat az örök eszménye-
ket, amelyek nemzetünket az elmúlt 
ezeregyszáz évben megtartották, és 
amelyek Európa történelemi színpa-
dán a függetlenségi küzdelmek és a 
szabadságharcok drámai jeleneteivel 
az egész világ elismerését vívták ki.

Ezt a nyugaton megŒrzött keresz-
tényi szellemiséget, ezt a mindenek 
felett álló hazaszeretetet kell a világ-
szövetség tálcán kínált adottságainak 
megfelelŒen igénybe venni, és az 
anyaországban ismét széles körben 
meghonosítani. Az MVSZ által létre-
hozott és támogatott szakmai szerve-
zetek: az Egészségügyi Társaság, a 
Magyar KépzŒmûvészek és Iparmû-
vészek Társasága, a Magyar Zene-
mûvészek és Táncmûvészek Világ-
szövetsége, a Magyar Cserkész Fó- 
rum, a Baross Gábor Társaság, gaz-
daságfejlesztési célkitûzéssel, a Kül-
honi Magyar Média Társaság, mind 
ezt a célt szolgálják. Ennek érdeké-
ben munkálkodnak az MVSZ égisze 
alatt a Rákóczi-, és a Hunyadi Szö-
vetség, a Magyar Szellemi Védegylet, 
a Herman Ottó Társaság, a Politikai 
Foglyok- és a Szabadságharcosok 
Szövetségei, és sok más szervezet és 
alapítvány, mint például a Magyar 
JövŒért Alapítvány, a Lakitelek 
Alapítvány stb. Ebben a munkában 
segítségünkre vannak az elszakított 
területek kisebbségben élŒ, de több-
ségében az egész nemzetben gondol-
kodó magyar véreink is teljes szerve-
zeti hálózatukkal. 

E sokszínû, sokrétû magyarságot 
kell a világszövetségnek koordinálni 
és a rendelkezésére álló csekély esz-
közök segítségével a magyar nemzet 
érdekében integrálni. Ebben igyekez-
tem az elmúlt három hónap során is 
közremûködni, ezúttal fŒleg az euró-
pai színtéren.

• Résztvettem, a Magyar Élet kép-
viseletében, a zalakarosi négynapos 
Külhoni Magyar Médiumok II. Világ-
találkozóján, ahol 16 ország közel 150 
résztvevŒje tárgyalta az elektronikus 
média szerepét, mind a rádió- és 
televízió-szerkesztŒségek, mind a né- 
zŒk szemszögébŒl nézve. Az MVSZ 
szervezésében megrendezett találko-
zón kiváló elŒadók ismertették a jogi, 
a gazdasági és technikai kérdéseket, 
valamint bemutatták a legkorszerûbb 
felszerelési tárgyakat. A találkozón 
résztvett SydneybŒl két rádiósunk: 
Menyhárt Jenô és Gyenizse Emese. 
Mindketten otthonosan és szaksze-
rûen mozogtak az elŒadások szünetei-
ben, és számos interjút vettek fel a 
megjelentek körében, mint ahogy 
velünk is számos interjú készült az 
elszakított területeken való bemu-
tatás érdekében. Elmondhatjuk, hogy 
kialakult a kapcsolatrendszer az el- 
szakított területek és a nyugati rádió 
állomások és televízió stúdiók szak-
emberei és a most induló, kezdŒ szer-
kesztŒi között. Megalakult a Külhoni 
Magyar Média Társaság, amelyben 
Gyenizse Emese és Menyhárt JenŒ 
vezetŒségi tag lett. Ez újabb elisme-
rés az ausztráliai magyarság mun-
kásságáról.

• ElŒadást tartottam Innsbruckban 
az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége 
által szervezett tanácskozáson, ahol 
kb. 120-an jelentek meg Európa kü- 
lönbözŒ országaiból, beleértve a Kár-
pát-medencét is. A tanácskozás té- 
maköre: a „Szórvány magyarság 
szervezettsége és kapcsolatrendsze-
re” volt. A kétnapos tanácskozáson 16 
értekezés hangzott el, s az általam 
ismertetett ausztráliai helyzetkép és 
nemzetpolitikai magatartás kedvezŒ 
fogadtatásra talált. A tanácskozáson 
részt vett Menyhárt JenŒ, a NSW-i 
Magyar Szövetség alelnöke is.

• Az MVSZ októberi küldöttközgyû-
lésének elŒkészítése és a nyugati ré- 
gió legitim delegátusainak megvá-
lasztási procedúrájának lebonyolítása 
érdekében Jakabffy Ernô alelnök, 
Szilágyi Katalin európai referens, 
Timkó Iván elnöki tanácsadó és jó- 
magam, szeptember végén és októ-
ber elején meglátogattuk a franciaor-
szági, németországi és svájci orszá-
gos tanácsokat és résztvettünk köz-
gyûléseiken. Párizsban, az MHBK 
franciaországi fŒcsoportjának meghí-
vására, elŒadást tartottam a Magyar 
Házban az MVSZ stratégiájáról és az 
Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Szövetség mûködésérŒl. Az elŒadást 
Dr. Szén József, az MHBK francia-
országi fŒcsoportvezetŒje szervezte, s 
azon megjelent Sujánszky Jenô a 
Szabadságharcos Szövetség elnöke is. 
Ulmban, a közgyûlés után, beható 
beszélgetést folytattam a megválasz-
tott delegátusokkal a világszövetség 
arculatának markánsabbá tételérŒl. 
Bernben, a közgyûlésen az MVSZ 
eddig elért eredményeit ismertettem. 
Úgy érzem, mindenütt sikerült az 
MVSZ értékelését megnövelni.

• Az októberi MVSZ Küldöttköz-
gyûlést ElŒkészítŒ Bizottság tagja-
ként számos megbeszélésen vettem 
részt. Ennek eredményeként a köz-
gyûlés példamutatóan jól sikerült. Az 
elsŒ napon a délelŒtti megnyitó a 
Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében zajlott le. Sütô András 
tiszteletbeli elnök megnyitó szavai-
ban úgy vélekedett, hogy „a küldött-
közgyûlésen meg kell vitatni az auto-
nómiatörekvéseket is gátló ellenté-
teket, és lehetŒség szerint kísérletet 
kell tenni ezek megoldására.” Csoóri 
Sándor elnöki megnyitójában többek 
között ezeket mondta: „Az állam dol-
gaival elsŒsorban a politikusok foglal-
koznak, a nemzet dolgaival a szellem 
emberei.” … „a Magyarok Világszö-
vetségének, amely az összmagyarság 
érdekében próbál gondolkozni, stra-
tégiát kidolgozni – érzelmit és gon-
dolatit egyaránt –, nem szabad szoro-
san a politikához kapcsolódnia. Szá-
munkra a kérdés nem a kormányhoz, 
hanem az önmagunkhoz való vi- 
szony.” A megnyitót követŒen az új 
fŒtitkár, Bakos István bejelentette, 
hogy 27 országból 67 nyugati, 71 
utódállambeli és 76 anyaországi kül-
dött regisztrált a közgyûlésre. Ezután 
a három régió alelnöke Dobos 
László, Fónay Jenô és Jakabffy 
Ernô beszámolói következtek.

Délután a Parlament felsŒházi ta- 
nácstermében folytatódott a díszülés. 
Itt, fŒleg a kormány és parlamenti 
pártok képviselŒi szólaltak fel. A 
szomszédos országokkal kötendŒ 
alapszerzŒdésekkel kapcsolatosan az 
MVSZ elnöke úgy vélekedett: „Addig 
nem lesznek igazán jó szerzŒdések, 
amíg két állam nem egyenrangú har-
madik személyként tiszteli meg a 

kisebbségeket.” … „Az alapszerzŒdé-
sek kidolgozásában az MVSZ szak-
értŒi szinten mindenképpen részt 
akar venni. Arra azonban nem tar-
tunk igényt, hogy a gyakorlati kor-
mányzati munkába beleszóljunk. Az 
MVSZ inkább morális szinten akar 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.” 
Horn Gyula miniszterelnök kijelen-
tette: „Ez a kormány egy pillanatra 
sem fogja cserbenhagyni a határon 
túli magyarságot”. … „Elutasítok bár-
mely olyan nézetet, amely megkérdŒ-
jelezi a Duna TV létjogosultságát”.  
Gál Zoltán, az Országgyûlés elnöke 
hangsúlyozta, hogy „…az alkotmányo-
zás folyamatába az egész magyar 
nemzetet be kell vonni, függetlenül 
attól, hogy ki hol él. A külföldi ma- 
gyarok szavazati jogának problémá-
jára pedig vissza kell térni az új al- 
kotmány kidolgozása során”. Úgy 
vélekedett, hogy e találkozóval az 
Ország Háza, most már a Nemzet 
Háza lett! Szabó Iván, az MDF frak-
cióvezetŒje e témakörben kifejtette: 
„Mi nem akarunk egyedül lenni, a 
világ problémái megoldásának ré- 
szesei akarunk lenni, egyben enged-
jék meg nekünk mindemellett, hogy 
magyarul gondolkozhassunk, szaba-
don használjuk nyelvünket és így 
erŒsítsük nemzeti öntudatunkat”. 
Tôkés László királyhágómelléki ref. 
püspök óvott a szomszédos or- 
szágokkal való „látszatmegbékélés-
tŒl”. „A magyar kisebbség helyzete 
valóban drámai, beolvasztás fenye-
geti Œket” – mondotta. Este, a Nem-
zeti Színházban Sütô András: Ugató 
madár címû drámáját tekintették 
meg a küldöttek.

A második napon a küldöttközgyû-
lés jelképesen elfoglalta az új székhá-
zat a Semmelweis utcában. DélelŒtt 
három szekcióban folytatódtak a 
megbeszélések:

1. Az alapszabály-módosítási terve-
zet véglegesítése.

2. A honfoglalás 1100. évfordulójá-
nak és a magyar oktatás millenniumi 
ünnepségének elŒkészítése.

3. Az MVSZ stratégiájának kidolgo-
zása.

Délután, a plenáris ülésen már hatá-
rozatokként kerültek elfogadásra a 
szekciók által kidolgozott javaslatok. 
Tôkés László szerint, az MVSZ jel-
képes szervezetbŒl tényleges szerve-
zetté formálódott. Ennek a folyamat-
nak megnyilvánulásaként tekinthetŒ 
a parlamenti tanácskozás. A nemzeti-
ségi gondolatot nem lehet megkerül-
ni. Nem képzelhetŒ el olyan magyar 
kormány, olyan politika, amely fi- 
gyelmen kívül hagyja a világszövet-
séget. Igaza van Csoóri Sándornak, 
aki záróbeszédében azt mondta: – 
Feltámadni csak magunk tudunk! 

A küldöttközgyûlésen Ausztráliát és 
Új-Zélandot rajtam kívül: Dr. Ábel 
András, Garamy József, Galántai 
Ferenc, Schwanner Antónia és 
Menyhárt Jenô képviselte. Az igaz-
ság kedvéért meg kell említenem, 
hogy a kormánypolitikusok beszédeit 
követŒ tapstól egyedül a mi delegá-
ciónk tartózkodott, tüntetŒen!

• Az MVSZ szeptember 10-i és 
október 20-i Elnökségi Ülésein fŒleg 
a két székházzal kapcsolatos gazda-
sági kérdéseket, ennek megoldására 
létrehozott egyszemélyes kft. jogi és 
mûködési feltételeit tárgyaltuk. El- 
határozást nyert, hogy az új székház-
ban jövŒre beindítjuk az MVSZ Aka-
démiát Pozsgai Imre és Medvigy 

Endre közremûködésével. A szep-
temberi ülésen Csapó Endre, az 
októberi ülésen Dr. Ábel András, 
Garamy József és Menyhárt Jenô 
is résztvett.

• Október 23-án a 301-es parcellánál 
rendezett ünnepségen két helyen 
folyt a koszorúzás. A dísztéren az 
emlékmûnél, ahol a megbékélést 
szuggeráló emlékbeszédek hangzot-
tak el, itt koszorúzott a köztársasági 
elnök, a kormány és az intézmények, 
a díszszázad közremûködésével, és a 
parcelláknál, ahol a különféle szabad-
ságharcos szövetségek koszorúztak 
szerényebb körülmények között. Az 
ellenzék is az emlékmûnél koszorú-
zott (Fûr Lajos, Csóti György, Gyi-
móthy Géza stb.), de csak a végén, a 
hivatalos ceremónia után, némán, 
tüntetŒen. A temetŒben rendezett 
megemlékezésen velem volt a NSW-i 
Magyar Szövetség alelnöke, Meny-
hárt Jenô is.

• Fónay Jenôvel, a POFOSZ újra-
választott elnökével, többször talál-
koztam MVSZ-beni ténykedésünk so- 
rán. E találkozások azonban nem 
nyújtottak lehetŒséget egy kimerí-
tŒbb, meghittebb eszmecserére. 
Ezért felkerestem a POFOSZ irodá-
jában és ott nyugodtan elbeszélget-
tünk az otthoni szomorú állapotokról 
és a személyét ért becstelen támadá-
sokról. Megállapítottuk, hogy a rend-
szerváltozás óta, a magyarság ke- 
resztény, nemzeti és népi elkötele-
zettségû vezetŒit, akikre az emberek 
fölnéztek, az ún. liberális sajtó mind 
kikezdte, meghurcolta és mindent 
elkövetett erkölcsi tönkretételükre. 
Ennek a szisztematikus hadjáratnak, 
egymás ellen ugratásnak lettek sor-
jában áldozatai a szabadságharcos 
vezetŒk, és ezzel a módszerrel akar-
ták Œt a POFOSZ-ban, Csoóri Sándort 
az MVSZ-ben „kikészíteni”, de ez nem 
sikerült! Ez folyik most, az utódálla-
mok kisebbségi vezetŒinek lejáratási, 
összeugratási folyamataiban is. Mert 
nincs szükség a jelenlegi konstellá-
cióban az egyetemes magyarságban 
gondolkodó emberekre. Bemutatta az 
ellene felsorakoztatott abszurd vádak 
sajtóban megjelent dokumentumait, s 
ezek között a helyreigazító nyilatko-
zatokat, amelyek a szenzációkeltést 
követŒen „esŒ után köpönyeg” értékû-
ek. Ezen dokumentumokból néhányat 
átadtam a Magyar Élet fŒszerkesztŒ-
jének, Csapó Endrének, aki rövide-
sen foglalkozni fog e témával. 

Befejezésül arra a konklúzióra ju- 
tottunk, hogy a jelenlegi helyzetben 
nem szabad meghátrálni, hanem a 
politikai és társadalmi élet minden 
területén tartani kell eddigi állásain-
kat. SŒt ahol lehet ellentámadásba 
kell lendülni. A POFOSZ, mint érdek-
védelmi szervezet, és az MVSZ, mint 
társadalmi világszervezet sokat tud 
tenni a magyar érdekek képviseleté-
ben. Az emigráció feladata: a kritikus 
együttmûködés! A demokrácia adta 
lehetŒségek maximális alkalmazásá-
val a kormányzati szerveket rászo-
rítani a demokratikus formák min-
denkori betartására! Ez kell legyen 
az emigráció feladata, mert miután 
nincs függŒségi viszonyban senkivel 
sem, ezért szabadon és felelŒsségtel-
jesen nyilváníthatja ki véleményét a 
magyar nemzetet érintŒ sorskérdé-
sekben. De ezt a nemzetmentŒ 
munkát csak a kerítés belsŒ oldalán, 
kritikusan együttmûködve végezheti 
el.  
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. szeptember 17-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Ebéd után Nôszövetségi Gyûlés a Bocskai Teremben

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 17-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 17-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 17-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 17-én du. 2 órától  Istentisztelet  
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd

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

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

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

nélkül!

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

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

Lakatos Gizella
1925. április 19. ---- 2017. augusztus 19.

Szeptember 5-én vettek búcsút a családtagok 
és barátok Lakatos Gizellától a North Fitzroy-i 

Magyar Református Templomban.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte.

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 . 

Új tûzhely a 
Bocskaiban

Megérkezett a vadonatúj tûzhely a 
Bocskai Konyhába... 

Már régóta  hallgattuk a panaszt a 
szakácsainktól és végre sikerült ôket 

meglepni egy elsôosztályú felszereléssel. 
Köszönet mindenkinek, akik segítettek 

abban, hogy ez megvalósuljon.
A Nôszövetség tagjai megigérték, 
hogy a könyvvásár és a vasárnapi 
süteményasztal bevételébôl fogják 

fedezni a kiadást... 
Well done ladies!!

Csutoros Julianna

Rendezze születésnapját, 
névnapját, családi --- baráti 
összejöveteleit a vasárnapi 
ebédek kertében a Bocskai 

Nagyteremben.
Terem, aztalfoglalás, 

Csutoros István 9439 7067 
vagy 0407 683 002, 

Nt. Dézsi Csaba 
0414 992 653 számokon 

A vasárnapi asztal foglalásoknak 
12 - 2 óra között: 

az ebéd ára 15 dollár fejenként 
és nincs teremfoglalási díj, 

viszont kell helyet foglalni a fenti 
számokon.
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Az elmúlt 
hét

A BELGA 
VÉCÉDESZKÁJA

Roderick Duchatelet, az Újpest fut-
ballklub belga tulajdonosa még július 
elején döntött úgy, hogy a lila-fehér 
legényeknek ezentúl új címerrel (egy 
vécédeszkára emlékeztetô grafikával) 
a mezükön kell szaladgálniuk a gye-
pen.

Miért is ne cserélne címert, gondolta 
a nagypénzû ember, elvégre övé a csa-
pat. Mit számít, hogy ezzel az egyik 
legpatinásabb (1885-ben alapított) ma-
gyar sportegyesület futballistáinak, 
szurkolóinak, sôt egész Újpestnek a 
lelkivilágába nyúl bele. (Mintha azt is 
megvette volna a szakosztállyal 
együtt.) Balga belga.

A nagypénzû embert hidegen hagyta 
még a Megyeri úti stadion elôtt tartott 
ezres tüntetés is, amelyen a hajdani és 
mai játékosoktól kezdve az alkalmi és 
törzsszurkolókon át az újpesti polgár-
mesterig rengetegen tiltakoztak. El-
lenkezôleg, kijelentette: fütyül a há-
borgókra, marad a vécédeszkás címer, 
punktum. Mint mondta: „A klub fejlô-
dése ezt kívánja…”

Gondolom, az a mostani tiltakozó le-
vél sem fogja meghatni, amelyet 150 
ismert „lila” írt alá, köztük olimpiai 
bajnokok, egykori válogatott újpesti 
futballisták, díszpolgárok, nem szólva 
a városrész korábbi és mai polgár-
mesterérôl. Utóbbi, Wintermantel 
Zsolt ezt írta közösségi oldalán a belga 
nábobról: „Teljesen világos, rombolni 
akar! Rombolni közösséget, rombolni 
jelképet, rombolni tradíciót!”

Az „alma mater”, az UTE beperelte a 
belôle kivált Újpest 1885 Futball Kft.-t, 
mondván, az alapító okirat szerint a 
címerváltoztatáshoz az ô hozzájárulása 
is szükséges. Félek, ez is kevés.

Az egészbôl csak azt akarom kihozni, 
mennyire nem igaz, hogy az átkosban 
rendôrcsapatnak csúfolt klubnak so-
sem volt „szíve”. Lám! (Tehetett is ar-
ról az újpesti egyesület, hogy annak 
idején a belügy lett a gyámja; úgy hi-
ányzott az szegénynek, mint üveges 
tótnak a dupla szaltó.)

Mielôtt még leleplez a túloldal: ma-
gam is tôsgyökeres lila-fehér vagyok, 
apám után egyenes ágon…

BÛNÖZÜNK ÉS 
VÉDÜNK!

A hírnek, miszerint Czeglédy Csaba 
ügyvédi irodája képviseli a Felcsúti 
Utánpótlás-nevelésért Alapítvánnyal 
perben álló, székesfehérvári DK-el-
nökasszonyt egy most folyó ügyben, 
két érdekessége is van. Az egyik pusz-
tán a tény, hogy a június óta elôze-
tesben üldögélô haramiának mind a 
mai napig mûködô, sôt virágzó irodája 
van –- jóllehet maga a fônök pillanatnyi 
„akadályoztatása” miatt egy darabig 
nem vállal védenceket. (Prókátor ura-
mat bûnszervezetben elkövetett, külö-
nösen jelentôs –-- nagyjából három-
milliárd forintnyi –-- vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás bûntettével 
vádolják; tizenhárom cimborája is 
tömlöcben várja a folytatást.) A másik 
érdekesség, hogy a szóban forgó 
Gyurcsány-párti hölgy nem más, mint 
Földi Judit, a DK-fesztiválok egyik 
emblematikus alakja. Judit asszony 
sûrûn szerepel a bulvárhírekben, egy 
ízben, akár egy vérbeli LMP-s, odalán-
colta magát Hóman Bálint készülô 
szobrához.

Egy másik alkalommal a felcsúti kis-
vasút elé feküdt; fél órát hevert sze-
gény a talpfák közt, merthogy elnézte 
a menetrendet… „Itt csak a cirkuszból 
értenek” –-- magyarázza a szilaj asz-
szonyka, aki pár hónapja egy Horthy-
szoborral kapcsolatos tüntetésen azért 
pofozkodott össze majdnem az anti-
fasiszta ellenállók küldöttjével, mert 
nem jutottak dûlôre, melyikük jött 
elôbb, ki hôböröghet elsôként a „fel-
háborító alkotáson”. (A fehérvári del-
nô egyébként alig négy éve kezdett el 
politizálni. „Az ôszödi beszéd fogott 
meg –-- mesélt az indulásról. –-- Ilyen 
ôszinte dumát politikustól még nem 
hallottam.”)

Abban már kevesebb az érdekesség, 
hogy a Czeglédy-irodát megbízó De-
mokratikus Koalíciót (akárcsak a má-
sik régi „munkáltatót”, az MSZP-t) lát-
hatóan csöppet nem zavarja, hogy a 
diákmunka-szerzôdésekkel trükközô, 
áfacsaló –-- és visszaesô –-- Czeglédy 

ahogy 
Pilhál György 

látta

doktor momentán a kaptárban múlatja 
az idôt. Darabig aligha találkoznak. 
Hacsak nem odabent…

VISSZANYALT 
A PUTYIN-FAGYI

Nem hiszem, hogy a Putyin-látoga-
táson kiakadó ellenzék javított volna 
saját tetszési indexén. Nem a nagyobb 
pártokra gondolok (azok csak közlemé-
nyekben jajongtak), hanem az utcán 
visongó, lármázó nyeszlettekre. Ôk bi-
zony bölcsebben tették volna, ha rom-
kocsmájukban maradnak, és onnét 
osztják a beléjük szorult rengeteg 
észt.

Ehhez képest az LMP a Kossuth téren 
röhögtette ki magát (50-90 piros fejû 
ember ordítozott a hatalmas placcon: 
„Putyin, haza!”), az Együtt-hôbörgôk 
(a kendermagos Juhásszal együtt ta-
lán tucatnyian lehettek) meg négyórás 
várakozás után is csak az orosz dele-
gáció üres autóit tudták kifütyülni. 
Merthogy abból már elôzôleg kiszállt 
az elnök…

A Citadellánál parádézó Momentum 
égett a legjobban. Fekete-Gyôrék azt 
hitték, róluk szól majd a közbeszéd -– 
csakhogy a nap végén még saját kö-
zösségi oldalukon is elküldték ôket a 
zivatarosba. Ebben komoly része lehe-
tett a magas lóról megszövegezett 
harci szózatnak. A „Putyin megint Bu-
dapesten –-- de minek?” címû menny-
dörgés így kezdôdik: „Ez idén már a 
második Orbán–Putyin-találkozó; a 
kettô pedig nagy szám, ha arra gon-
dolunk, hogy az új francia elnök, Em-
manuel Macron éppen múlt héten ke-
rülte ki látványosan hazánkat, de An-
gela Merkel sem járt itt már több mint 
két éve.

„Bár a szerzô nem mondja ki, nyil-
vánvaló: vele, a karon ülô szôrmókkal 
mint illetékes protokollfônökkel kel-
lett volna elôtte egyeztetni… Ennél is 
viccesebb volt a pártvezér bejelentése 
odafönn, a szobornál: miniszterelnök-
ként csak akkor lesz hajlandó találkoz-
ni Putyinnal, ha majd az kivonta csa-
patait Ukrajnából. Fekete-Gyôr, a mi-
niszterelnök… Dobom el a fogsoro-
mat.

Az anarchiacsinálás atyja, Saul Alin-
sky 12 pontos intelmeinek egyike így 
szól: „A nevetségessé tétel az ember 
leghatásosabb fegyvere. Nincs véde-
kezés. Irracionális. Dühítô.”

Ez öngólnál is igaz. Sôt!

KÉK ÁRMÁNY
Hetven évvel ezelôtt ilyentájt már 

készen álltak a másnapi voksolásra a 
szavazólapok. Sôt, pár százezerrel 
még több is készült belôlük –-- kék volt 

a színük. Rákosi Mátyás és bandája 
felkészült a hatalomátvételre, a ma-
gyar történelem egyik legaljasabb 
gaztettére. Hogy Magyarországon a 
kommunizmus négy évtizeden át ha-
talmon lehetett, annak magyarázata: 
kékcédulás választás és szovjet meg-
szállás. Ennyi. Ármány és azt segítô 
fegyver. Minden további e kettôbôl 
fakadt. A választást elcsaló kommunis-
tákat a késôbb itt feledkezett „felsza-
badítók” hozták magukkal és „ajánlot-
ták a figyelmünkbe”. Az odaát kikép-
zett „moszkovita” elvtársak (Gerô Er-
nô, Farkas Mihály, Péter Gábor, Révai 
József, Rajk László és mások) e kék 
cédulák révén kerültek hatalomra. 
Hamarosan teljhatalomra.

Ôk voltak az egyik oldalon. A másikon 
meg az a háborúban kivérzett nemzet, 
amely férfilakosságának javával már 
nem számolhatott, ki a fronton veszett, 
ki hadifogolytáborba került, mások az 
emigrációt választották. De még így is 
lett volna esély az ország talpra állá-
sára, ha az elsô nemzetgyûlési válasz-
tásokon –-- 1945-ben --– abszolút gyô-
zelmet arató Független Kisgazdapárt 
munkáját már az elsô idôkben nem 
nehezítik meg a kulcstárcának számító 
Belügyminisztériumot megszerzô 
kommunisták.

Ebben a szorításban történhetett meg 
1947. augusztus 31-én a kékcédulás al-
jasság, vele a többpártrendszer fölszá-
molása. (Még törvénytelen eszközök-
kel is csak 22 százalékot szereztek a 
kommunisták, így egy darabig a Kis-
gazdapártot is be kellett venniük a 
kormányba –- aztán velük is végeztek.) 
Rákosinak már csak az egyházak meg-
zabolázása maradt hátra, hogy meg-
szerezze a teljhatalmat. Azt is „megol-
dotta”. Magyarország „népi demokrá-
cia” lett.

A folytatás ismert. A nyomok még 
láthatók.

SZÉLVÉSZ
Már vasárnap este megtudhattuk, 

hogy nem mindenki örül az orosz ál-
lamfô budapesti látogatásának. A Kos-
suth térre sereglett háborgók (50-80 
fôrôl írt a sajtó) például Putyin, haza! 
rigmussal jelezték, hogy nem értenek 
egyet Magyarország „putyinizálódá-
sával”. (Bár a Lehet Más a Politika 
szervezte a megmozdulást, ezúttal 
senki sem bilincselte magát köztéri 
mûtárgyakhoz – beérték a lebilincselô 
beszédekkel.)

Elsôként Vágó Gábor emelkedett szó-
lásra –-- igaz, ô augusztus 20-án, a 
„függetlenség napján” már elmondta a 
magáét, de most megint… (A múltkori 
dzsemborin sem igazán hömpölygött a 

tömeg –-- talán százan követelték a 
sajtószabadságot. Ami állítólag nincs.) 
A kackiás bajszú politikus mostani rio-
gatását vézna taps követte; egy ambi-
ciózus tüntetô szabályos idôközönként 
beordított: „Orbán, menekülj!”. Felszó-
lalt a szocialistából „kifüggetlenedett” 
képviselô Demeter Márta is, kerek pe-
rec kimondta: „A 2018-as rendszervál-
tás után fel fogjuk mondani a paksi 
szerzôdést!” Komor ígéretéhez jól 
passzolt a téren süvítô szélvihar.

„Ha lecsap ez a vihar, én akkor is itt 
fogok állni, és el fogom mondani a 
beszédemet –-- vette át a szót Szél 
Bernadett, a párt társelnöke. –-- Az 
LMP tíz éve itt van a politikában, és 
kész arra, hogy fenekestül felforgassa 
ezt az egész rendszert.” (Ezt többen 
tanúsíthatjuk.) Megtudtuk, Magyar-
ország egy eszement idôutazáson 
ment keresztül, ám az égvilágon sem-
mi sem változott a rendszerváltás óta. 
Itt egy kis hatásszünetet tartott a he-
ves széllel dacoló Bernadett, majd jött 
a rezümé: „Az LMP nem hajlandó 
elfogadni, hogy Orbán ugyanúgy le-
jattoljon antidemokratikus országok 
vezetôivel, ahogyan azt a régiek csi-
nálták évtizedeken át.” Az eszelôs em-
ber közben újra beordított: „Orbán, 
menekülj!”

Végül ôk távoztak. A szél (az igazi) 
tovább fújt.

ÜNNEPÉLYES 
ÉRDEKTELENSÉG

Ifjú hírlapíró koromban elôfordult, a 
szerkesztô azzal adta vissza a kézirato-
mat, hogy unalmas a fölvezetése, sok 
benne az ismétlés, a közhely. Nor-
málisabb olvasó már a harmadik mon-
datnál továbblapoz –-- magyarázta --–, 
világért sem szenvedi végig a dagályos 
szamárságaimat. Persze lelomboztak 
ezek a kritikák, holott az évek távolá-
ból azt kell mondanom, igaza volt a 
redaktornak.

Súlyos illetlenség elnyújtott, megis-
mételt és demagóg sületlenségekkel 
terhelni a közönséget. Mindez a hét 
végén jutott eszembe, elmerengvén 
Botka László MSZP-s miniszterelnök-
jelölt ünnepélyesre tervezett program-
ismertetésén. Bizony neki is jót tett 
volna egy szigorú szerkesztô (rendez-
vényszervezô), akkor talán a tervezett 
ünnepélyesség nem fullad röhejes ér-
dektelenségbe. Így viszont a szegedi 
ceremónia felelôseinek azon kellett 
izgulniuk, fel tudják-e tölteni érdeklô-
dôkkel a helyi Gellért Szabadidôköz-
pont elôadótermét az Igazságos Ma-
gyarországot! címû konferencia ide-
jére.

Ugyanis a kétszáz meghívott civil és 
értelmiségi közül mindössze huszonö-
ten voltak kíváncsiak Botka László 
elôadóra. (Végül az utolsó pillanatban 
helyi szocialista párttagokkal sikerült 
feltölteni az üresen maradt helyeket.)

Az érdektelenség nem volt alaptalan. 
A miniszterelnöki címre spekuláló 
szegedi polgármester –- a Kommunista 
kiáltványból kölcsönözve –-- a palack-
ból kiszabadult „orbáni szellemmel” 
nyitott, amely kísértetként járja be 
Európát, „egyre nagyobb teret nyer, 
és veszélybe sodorja Magyarország 
brüsszeli forrásainak kifizetését”. (Ez-
ért kell visszatérni a szociáldemokrata 
alapértékekhez.)

A szónok szerint, amikor 2020-ban 
elapadnak az uniós pénzcsapok, a Fi-
desz drasztikus megszorításokba kezd, 
még vadabb Európa-ellenességbe kap-
csol, ezért kell idôben megállítani.

Vagyis Botka is úgy számol: 2020-ban 
is Orbán Viktor ül a keverôpultnál.
Akkor most mi van?

A KORMÁNY  NEMSEMLEGESÍTI KANADÁT
Aki nem férfi vagy nô, az X.
Kanadában nagyon pontosan szeretnék meghatározni, hogy kinek mi a neme. 

Férfi, nô vagy más. Most leginkább azt határozták meg, hogy azok is meghatá-
rozhassák a nemüket, akik nem nagyon tudják eldönteni, hogy mik is ôk valójá-
ban.

Szeptember 1-tôl olyan útlevelet is kiállítanak a világ egyik legnagyobb orszá-
gában, ahol a „Nem” rubrikába mostantól nem csak az eddig megszokott M(ale 
–- férfi), illetve F(emale –-- nô) kerülhet, hanem egy X is (azt, hogy ez minek a 
rövidítése ne is firtassuk). Azok számára, akik nem tudják eldönteni mi van a 
lábuk között, illetve hol ennek, hol annak, esetleg teljesen másnak érzik magu-
kat. Esetleg semmi(lyen)nek.

Ahmed Hussen, a kanadai bevándorlási, menekültügyi és állampolgársági mi-
niszter azzal indokolta a döntést, hogy ezzel növelik az állampolgárok biztonság-
érzetét, hogy a nemi identitását mindenki megélhesse és kifejezhesse –-- ha 
éppen nincs neki, akkor azt.

A lényeg, hogy mindenki szabadon választhassa meg a nemét (nehogy már 
Isten, és/vagy holmi biológia determinálja az ember lányát, fiát vagy milyét?).
Mert, aki nem választ, az is választ, ugyebár?!

(Magyar Idôk)

EGY 2500 ELLEN
 Alkotmánybíróságon a civil törvény, mert:
Huszonhárman civilek felháborítónak tartják, hogy: „A külföldrôl támogatott 

civil szervezetek elleni törvény alapján minden civil szervezet, amely legalább 
7,2 millió forint támogatást kap külföldrôl, köteles magát regisztrálni a kül-
földrôl támogatott szervezetek nyilvántartásába, és ezt a címkét honlapján és 
kiadványain feltüntetni. Ezen felül az ilyen szervezeteknek az 500 000 forintot 
meghaladó, külföldrôl érkezô adományok esetén a támogatók személyes adatait 
is közölniük kell az állammal, amely ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza.”

Huszonhárman, civil szervezetek, akik itt Magyarországon 7 milliónál is több 
forintnyit zsebelnek be –-- valahonnan külföldrôl, valamiért ----, nem büszkék 
millióikra, titkolnák nemes(?) adományozójuk kilétét.

Huszonhármaknak millióikból futja hát ügyvédre, futnak is az Alkotmánybíró-
ság elé.

Huszonhárom civil szervezet gondolja így. A 2013-as KSH adatok szerint a sok 
tízezer civil szervezetnek ez a 23 a 0,04%-a.

Huszonhárommal egyszerûsítve a képletet: minden egyes ilyen civil szervezet-
re jut 2500 olyan, amelyik nem tartja aggályosnak a törvényt.

Kedves „Civilek”!
Egyszerûbb volna ebben a helyzetben megfogadniuk kebelbarátjuk, a hollan-

dus nagykövet tanácsát: „…vállalják büszkén, hogy a holland kormány támogat-
ja” önöket.

(Magyar Idôk)
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KRÓNIKA
Szeptembertôl a Duna 

Palotában folytatja 
mûködését 

a Magyarság Háza
A budai várból a Duna Palotába köl-

tözik a Magyarság Háza, amely szep-
tembertôl filmklubbal, a magyar nép-
mese napján családi programokkal, 
valamint sorozatokkal is várja az ér-
deklôdôket Budapesten.

A Magyarság Háza közel hat év után 
költözik át a Szentháromság térrôl a 
belvárosi rendezvényközpontba. Az 
intézmény céljai változatlanak marad-
nak: az összmagyarság értékeinek 
megôrzése, a nemzettudat erôsítése, a 
magyarság szülôföldjén való boldo-
gulásának elôsegítése --- hangsúlyozta 
Csiba Krisztina, a Magyarság Háza 
igazgatója.

„Az idén megtöbbszöröztük a prog-
ramjainkat, 10-14 programot szerve-
zünk havonta, de folytatjuk a már el-
indított programsorozatokat is” ---
hívta fel a figyelmet.

Szeptember 6-án a Vasgyökerek cí-
mû film vetítésével indult el a Ma-
gyarság Háza filmklubja. Hangsú-
lyozta: a programban szereplô játék- 
és dokumentumfilmek olyan problé-
mákkal foglalkoznak, amelyek a jelen 
és a közelmúlt történéseit segítik fel-
dolgozni a nézôk számára. Folytatódik 
a Rendhagyó történelemórák elneve-
zésû sorozat is egy-egy kiemelt törté-
nelmi emléknaphoz kötôdôen. 

Hangsúlyozta, hogy a sorozatokon túl 
csak külhoni magyar résztvevôk, köz-
remûködôk és szereplôk lesznek lát-
hatóak a Duna Palotában.

Szeptember 30-án, A magyar népme-
se napján egésznapos családi progra-
mokkal várják a látogatókat. Csángó-
földrôl, Felvidékrôl, Délvidékrôl és 
Kárpátaljáról érkeznek majd olyan fi-
atalok, akik egy-egy kárpát-medencei 
legendáriumnak a helyszínén élnek. 
Ezen a napon kézmûves foglalkozások-
kal, színpadi bemutatókkal és zenei 
programmal várják a gyerekeket. 

Kiemelt rendezvény lesz ebben a fél 
évben a magyarság szórványnapja is 
november 15-én.

„Az intézmény amellett, hogy bemu-
tatkozási lehetôséget ad a külhoni ma-
gyarságnak, megerôsíti ôket abban is, 

hogy amit ôriznek, az érték és tovább-
ôrizendô. Mi egyfajta motor szeret-
nénk lenni, hogy találkozóhelyet bizto-
sítsunk a Kárpát-medencében élô ma-
gyarság számára” ---- mondta Csiba 
Krisztina.

Télûzô est Melbourne-ben
AVAGY MILYEN AZ 

AUGUSZTUSI 
KISZEBÁB-ÉGETÉS?

Augusztus vége, lassan három hó-
napja vagyunk kiküldetésben a Kôrösi 
Csoma Sándor Program keretében. 
Bár otthon most kezdôdik az ôsz, Mel-
bourne-ben rendületlenül várjuk a ta-
vaszt, a melegebb idôket.

A Fonó Táncegyüttesbôl Rind Attila 
ezért elôrukkolt egy ötlettel, hogy 
szervezzen a tánccsoport télûzô-ta-
vaszváró estét, ahol a táncosok, csa-
ládjukkal és barátaikkal együtt mele-
gedhetnek a tûz mellett. Bartha 
Gyöngyi, családja, és a csoport töb-
bi tagja pedig tökéletesen megvaló-
sította ezt az ötletet.

Ugyanis ezen az estén tûzgyújtás 
volt, igazi tábori hangulattal, szalonnát, 
kolbászt és hagymát sütöttünk, volt, 
aki mályvacukrot (ami elsôre elég bi-
zarr látvány, de miután megkóstolja 
az ember, nem hagyta volna ki ezt az 
élményt; az íze, mint a cukros-tojásfe-
hérje, kívül ropogós, belül nyúlós, szu-
per!) és közben beszélgettünk, éne-
keltünk.

A délután folyamán készítettünk egy 
kiszebábut, a tél jelképét. Ezt otthon a 
farsang farkán szokták készteni és 
elégetni. Ezt a népszokást eleventettük 
fel mi is, hozzáadva még azt a szép 
hagyományt, amit otthon sok helyen 
gyakoroltak: egy-egy papírra felírták 
azokat a dolgokat (rossz szokás, beteg-
ség), amiket maguk mögött akartak 
hagyni a téllel, és a cetlit a bábura 
rögzítették. Úgy tartották, hogy a bábu 
tûzbe dobásával elmúlik a tél, és az a 
rossz is, amit a papírra vetettek. Jön a 

tavasz, újjá születik a természet, és az 
ember is megújul.

Számomra nagyon meglepô volt, 
hogy hirtelen milyen sokan ragadtak 
tollat, és milyen gyorsan tele lett a ki-
szebáb apróba hajtott papírdarabok-
kal.

Finomakat ettünk, ittunk, majd min-
denki nagy örömére és reménységére 
elégettük a kiszebábot, és a tüzet kö-
rültáncoltuk, s férjem, Bodor Lóránd 
vezetésével egy gyimesi hejszával 
ijesztettük el a telet, s az azt jelképezô 
kiszét.

Az este igazán jó hangulatban telt és 
ôszintén remélem, hogy a lehetô leg-
jobb úton-módon sikerül mindenkinek 
a megújulás és képesek vagyunk hát-
rahagyni a téllel azokat a rossz dolgo-
kat, amelyek a papírokra kerültek.

/ Bodor Réka /

Tisztelt Kálmán Bácsi, 
tisztelt Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség Testülete! 
 Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ismét egy sikeres évet tudhatok magam 

mögött. A tavaly azt a döntést kellett meghoznom, hogy folytatom-e tovább 
tanulmányaimat vagy pedig hazautazok falura. 

 A továbbtanulás mellett döntöttem, mert úgy éreztem, ennek most van az ide-
je és meg kell ragadnom a lehetôségeket. A mesterképzésen egy új szakterü-
lethez tartozó elméletekkel és témakörökkel találkozhattam, melyek legtöbb-
ször a média világába kalauzoltak el és annak a mûködését szemléltették. 

Az egyetem mellett nem volt lehetôségem dolgozni, mivel nagyrészt kötele-
zôek voltak az óralátogatások és folyamatos számonkérés is történt a félév 
folyamán.  

Több megrendezett konferencia elôadáson is részt vettem, egyelôre csak 
elemzôként, külsô szemlélôként, de kedvet kaptam ahhoz, hogy saját kuta-
tásokat is készítsek, több témában is akár: egyrészt szeretném felmérni, hogy 
egy városi környezetben hogyan viszonyulnak a szülôk a német nyelv alternatív 
módszerekkel való tanításához, valamint megvizsgálni, hogy hogyan lehet úgy 
oktatni az iskolában, hogy a különbféle elektronikai eszközöknek a hasznos 
használatát is bevezetni az óra és az oktatás folyamatába.   

Második félévem átlaga 9,60 melyet egyrészt a gyakorlatoknak köszönhetek, 
ahol az elméletben megtanultakat felhasználva megvalósíthattam az elképzelé-
seimet. Ebben a félévben betekintést nyerhettem néhány intézmény, szervezet 
belsô és külsô mûködésébe, úgy érzem ez egy olyan talentum, melyet bárhol 
feltudok majd használni az elkövetkezendô évek folyamán.  

Hálásan köszönöm, hogy az elmúlt év folyamán is ösztönöztek a tanulásra, 
remélhetôleg majd lehetôség adódik arra is, hogy akár személyesen vagy bár-
milyen más formában kifejezzem a köszönetemet és a hálámat. Isten áldja 
Önöket!  

Tisztelettel, Kedves Mónika, Erdélybôl.  
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SPORT
FEJESEKKEL 

NYERTEK 
BOCSÁNATOT

Le lehet-e mosni a gyalázatot? Ez volt 
a tétje a magyar–lett világbajnoki 
selejtezô mérkôzésnek. A szurkoló 
könnyen felejt, elég volt két magyar 
fejesgól, és máris elfelejtette az an-
dorrai zakót. A játék akadozott, de a 
közönség díjazta az akarást. Azzal 
márpedig nem volt baj. Vasárnap jön-
nek a portugálok.

Nyolc óra után pár perccel szór-
ványos taps fogadta a magyarokat a 
Groupama Arénában. Pedig ekkor 
még nem történt semmi különleges; a 
kezdôcsapat tagjai kikocogtak be-
melegíteni, Dzsudzsákék tapssal 
viszonozták a Carpathian Brigade 
köszöntését.

A legkeményebb ultracsoport tagjai 
voltak azok, akik Andorráig kísérték a 
csapatot, s a gyászos vereség után 
nem kértek a levetett válogatott me-
zekbôl, kifütyülték a leszerepelt lab-
darúgókat. Ôk most megelôlegezték a 
bizalmat, de nem csak a futballisták 
kaptak bátorító tapsot, kijutott ez 
Bernd Storck kapitánynak is.

A német szakember többször 
nyomatékosította, lesznek következ-
ményei az andorrai sokknak: Storck 
lecserélte a júniusi kezdôcsapat felét. 
Kikerült a sérült Vinícius és Klein-
heisler, a napokban az U21-es válo-
gatottal Németországban túrázó Tóth 
Bence, a lengyel Pogon szélsôje, 
Gyurcsó és az elôzô szezon gólkirálya, 
Eppel. Storck jó szokásához híven 
megkeverte a lapokat: betett két itthon 
játszót, a fradista Vargát, aki bôdü-
letesen nagy gólokat lôtt a nyár elsô 
felében, de épp a hét végén cserélte le 
az edzôje a szünetben a Videoton elleni 
rangadón. És bekerült a kezdôbe a 
fehérváriak középpályása, Pátkai is.

Storck tehát kockáztatott, megint 

 Jókor jött a szünet.
A második félidô lett ziccerrel, és 

Gulácsi-védéssel kezdôdött, továbbra 
is ment elôre a csapat, egyre feszül-
tebb lett a magyar stáb: Storck jobb-
keze, Andy Möller összeszólalkozott a 
lettekkel. Törékenynek tûnt az egy-
gólos elôny, érezte ezt mindenki. 
Felpaprikázódott a meccs, az ukrán 
játékvezetô nem tudta megfe-
gyelmezni a letteket, akik méterekrôl 
csúsztak, sokszor lábra, sokszor bün-
tetlenül. A harmadik gól csak nem 
akart megszületni, de 25 perccel a 
vége elôtt beállt Böde, de nem ôt 
ünnepelte a közönség, a lett Solovjovs 
a saját kapujába csúsztatott egy re-
mek Dzsudzsák-beadást.

Eldôlt a mérkôzés, a közönség to-
vábbi gólokat remélt, a lettek tovább 
keménykedtek, de az eredmény már 
nem változott. Az andorrai kiütés után 
felállt a padlóról a magyar válogatott, 
a kapitány fellélegezhet. Bár vasárnap 
a portugálok ellen játszunk…

Világbajnoki selejtezô, B csoport: 
Magyarország–Lettország 3-1 (2-1), 

Gólszerzô: Kádár (6.), Szalai (26.), 
Solovjovs (öngól, 68.), illetve 
Freimanis (39.).

Szilágyi László

VERESÉG, AMELY 
ALIG FÁJ

Eleve esélyesebb volt, Priskin kiállí-
tása miatt a 30. perctôl ráadásul em-
berelônyben is játszott, így cseppet 
sem meglepô, hogy Portugália 1-0-ra 
nyert a magyar labdarúgó-válogatott 
ellen tegnap este a Groupama 
Arénában. 

A továbbjutás nekünk már rég el-

úszott a világbajnoki selejtezôben, ha 
volt tét, akkor csak a presztízs, no meg 
az élmény, hogy vendégünk volt 
Cristiano Ronaldo. 

A B csoport másik két mérkôzésén 
Lettország–Svájc 0-3, Feröer szigetek–
Andorra 1-0, azaz a feröeriek ott li-
hegnek a nyakunkon.

Csütörtökön még akadtak üres szé-
kek, tegnap este viszont már csordultig 
telt ház volt a Groupama Arénában. 
Nyilván nem a lettek ellen kiizzadt 
gyôzelemnek köszönhetôen – az Euró-
pa-bajnok Portugáliának, s mindenek-
elôtt természetesen Cristiano Ro-
naldónak szólt a felfokozott 
érdeklôdés. 

Felhördült a közönség, amikor a Real 
Madrid csillaga kifutott a gyepre, a 
melegítés alatt azonban senki sem 
foglalkozott vele (pedig saját szemünk-
kel láthattuk, hogy még CR7 is képes a 
lekészített labdát húszról fölé, mellé 
durrantani).

A közönséget a mérkôzés kezdete 
elôtt az tartotta lázban, mi lehet az a 
„tizennyolcezer fôs koreográfia”, amit 
a válogatott szurkolótábora, a Car-
pathian Brigade beharangozott. Nos, 
nem csalatkoztunk, sôt leesett az 
állunk. Amikor a csapatok feltûntek a 
játékoskijáróban, a lelátó egyszer csak 
nemzeti színekbe öltözött, a B-közép 
elôtt még a címer elemeit, a kettôs 
keresztet és a vörössel, ezüsttel hét-
szer vágott Árpád-sávos zászlót is 
kivehettük.

Ráadásként a fúvószenekar töké-
letesen eltalálta a mértéket him-
nuszunk eredeti, kissé melankolikus 
és újabb, túlzottan indulószerûre vett 
változata között. Aki ilyen felvezetés 
után sem szántja fel a pályát, annak 
nincs is szíve, írnánk a nemzeti 
romantika hangján, de hát a futball 
alapvetôen professzionális tevé-
kenység, amiben, felkészülhettünk rá, 
jobbak a portugálok.

Bernd Storck szokatlan, azt is 
mondhatnánk, bátor taktikát eszelt ki, 
nem egy centerrel, hanem két csa-
tárral, Eppellel és Priskinnel álltunk 
fel (Szalai sérülés miatt nem játsz-
hatott). Lám, így is lehet, a kapitány, ki 
tudja, miért, csak Nikoliccsal vo-
nakodott ezt a variációt kipróbálni. A 
lettek elleni tizenegybôl eltiltás miatt 
kimaradt még Bese, továbbá Nagy 
Ádám, Varga Roland; mindezt fi-
gyelembe véve így kezdett a magyar 
válogatott: Gulácsi – Fiola, Guzmics, 
Kádár, Korhut – Lovrencsics, Pátkai, 
Elek, Dzsudzsák – Priskin, Eppel.

Az elsô percek Ronaldóról szóltak. 
Elôször Fiola lépett oda neki ke-
ményen, majd veszélyes, lecsapódó 
lövéssel tesztelte úgy 25 méterrôl 
Gulácsit, végül kapura fejelt, a 
magyar hálóôr elhûlve nézte, amint a 
labda arasznyival a bal kapufa mellett 
hagyja el a játékteret.

A 30. perc eseménye aztán döntôen 
befolyásolta a folytatást. Egy indításra 
felugorva Priskin tagadhatatlan ki-
tette a könyökét, hogy eltartsa Pepét, s 
meg is ütötte. A holland játékvezetô 
úgy ítélte meg, hogy szándékosan, 
mert kiállította Priskint. Szigorú, de 
nem téves döntés. Más kérdés, persze, 
ha Ronaldo bánik el így Guzmiccsal, 
akkor aligha kap pirosat. De Priskin 
nem Ronaldo.

Ezután egykapuztak a portugálok, de 
szünetig a szerencse mindannyiszor 
megóvott bennünket a góltól. Utána 
viszont csupán nem egészen három 
percig. Ronaldo ívelt át az alapvonalnál 
a hosszú oldalra, André Silva bólintott 
a tátongó kapuba (0-1). Ezután a 

figyelmen kívül hagyta a drukkerek 
óhaját, és Bödét nem tette be a kezdô-
csapatba. Egyébként a Groupama 
Arénában imádják a Fradi-csatárt, 
ezúttal is ô kapta a legnagyobb tapsot a 
bemutatásnál. 

A közönség, a Carpathian Brigade 
nem felejt, amikor a European 
Qualifiers-feliratú vörös szônyegen 
besétáltak a szereplôk a kezdésre egy 
„A címeres mez szent, küzdj érte min-
dig” feliratú molinóval küldték csatába 
a fiúkat.

Ezekután teljesen nyilvánvaló volt, 
hogy a magyarok nekiesnek a lettek-
nek. Storckban tombolt az adrenalin, a 
40. másodpercben leállt vitatkozni az 
asszisztenssel egy tévesen megítélt 
partdobás miatt. Ennyit a magára 
erôltetett nyugalomról… Ahogy telt az 
idô, úgy oldódott a kapitány is.

A hatodik percben hatalmas kô esett 
le a szívérôl: a nagyon agilis Varga 
pontos szabadrúgása után Kádár fe-
jelte a labdát a kapuba. Storck öröme 
mellett eltörpült Gulácsi magánszáma: 
a kapus ordítozva, szökdécselve ro-
hant a tizenhatos vonalától a saját ka-
puja felé, aztán jöttek, mindenki egy 
kupacban. Csupa öröm költözött a sta-
dionba. Utána néhányszor átkígyózott 
néhány akció a magyar középpályán, 
de mégis mi uraltuk a játékot. Az 
újabb magyar gól újabb fejesbôl 
született: Dzsudzsák szolgálta ki 
Szalait.

Habkönnyû gálameccs lehetett volna 
a folytatás, ha Korhut nem bakizik egy 
hatalmasat. A balbekk talppal akarta 
haza simítani a labdát Gulácsinak, de 
röviden tette, ott termett Freimanis, 
és spiccel lôtt a sarokba, ezzel lett 2-1. 
És ettôl kicsit megrogyott a csapat.

PARTIZAN-AKCIÓ 
SÚJTOTTA A 

LEBLOKKOLT 
VIDEOTONT

Megint nem sikerült, pedig nehéz 
elképzelni annál kedvezôbb helyzetet, 
mint amelyben a Videoton várta a 
Partizan Beograd elleni Európa-liga 
rájátszás-visszavágót. 

A kinti 0-0 után a fehérváriaknak állt 
a zászló, de nem sokáig: a fan-
tasztikusan kontrázó ellenfél 35 perc 
leforgása alatt lerendezte a tovább-
jutás kérdését. Nekünk csak a kese-
rûség marad, ami az utóbbi idôben 
mindig: ezúttal sem élték túl a nyarat 
kupacsapataink.

A felcsúti munkálatok, és az ezzel 
járó félpályás útlezárás miatt kisebb 
kalandtúrával ért fel a csütörtök este a 
Pancho Aréna megközelítése, ennek 
ellenére rengetegen vállalták a tor-
túrát, talán csak az Európa-liga se-
lejtezôjének elôzô fordulójában, a 
Bordeaux ellen lehettek ennyien a 
3400 nézôt befogadó Makovecz-re-
mekben. Nem vitás, ennek a lét-
számnak a három-négyszerese is 
kíváncsi lehetett a Partizan Beograd 
elleni visszavágóra, amelynek tétje 
akkora volt, amekkorára öt éve nem 
volt példa hazánkban: a csoportkörbe 
jutás.

A Videoton azonban ragaszkodott a 
kvázi hazai pályához, így a lehet-
ségesnél is kevesebben lehettek tanúi 
a minden szempontból sorsfordító 
összecsapásnak. (Két szektort le 

kellett zárni a hatalmas, halálfejes 
transzparenssel érkezô Partizan-fa-
natikusok – a Grobari, vagyis Sírásók 
– és a hazai drukkerek között.)

Az egy héttel ezelôtti, belgrádi 0-0 
mindenesetre jó alapot teremtett a bi-
zakodásra, mint ahogy a vendégek 
formája, pontosabban annak hiánya is. 
A bennfentesek szerint a mai Partizan 
csak nyomokban emlékeztet a régi 
korok belgrádi nagycsapatára, amely 
Juszufitól Mijatovicsig, Sztojkovicstól 
Katanecig világklasszisok sorát vo-
nultatta fel. De annyi minden szólt a 
fehérváriak továbbjutása mellett – 
minden sérült felgyógyult, és Marko 
Nikolics vezetôedzô a Henty, Lazovics, 
Scsepovics álomcsatársort küldhette 
pályára –, hogy ilyenkor szokott beütni 
a mennykô.

Nos, a Vidi pazarul kezdett. Be-
szorította ellenfelét, és a 4. percben 
Nego lapos lövését csak nagy bra-
vúrral tudta hárítani Vladimir 
Sztojkovics. És ekkor jött a hideg 
zuhany. Gyors ellenakció végén a ti-
zenhatosunk jobb oldalánál a testépítô 
külsejû Tawamba kapta a labdát, és a 
kameruni óriás 17 méterrôl a jobb 
sarokba lôtt. 0-1, innen legalább két 
gólt kellett (volna) rúgnia a Vi-
deotonnak. Lazovics mellé szálló 
perdítéssel válaszolt, Henty lövését 
pedig csak szemmel biztosította a 
szerb kapus, a labda hajszállal el-
csúszott a jobb kapufa mellett.

A 24. percben alighanem eldôlt a 
csoportkörbe jutás kérdése: 
Djurdjevics Soumaht hozta kihagy-

hatatlan helyzetbe, és a guineai tá-
madó bepasszolta a labdát az üres 
kapuba. 0-2. 

Röviddel utána Osztojicsot ki kellett 
volna állítani utolsó emberként elkö-
vetett szabálytalanság miatt, de 
Marriner csak sárgát adott.

Aztán majdnem rúgott még egyet a 
Partizan, amit vérmes szurkolóik 
„Szrbija! Koszovó!” szövegû rigmussal 
honoráltak – elképzelhetô, hogy ezt az 
UEFA is fogja honorálni, és nem fel-
tétlenül dicsérô levéllel…

A 35. percben végképp megpecsé-
telôdött a fehérváriak sorsa. Jankovics 
elviharzott, átadását Djurdjevics 
passzolta be közvetlen közelrôl. K. O., 
0-3. Ha lúd, legyen kövér, Juhászt 
második sárgával rögtön kiállították – 
jogosan.

A hátra lévô idôben már csak szen-
vedés folyt a pályán, mindkét részrôl, 
mert a szerbek is legszívesebben el-
indultak volna Belgrád felé, a 87. 
percben Djurdjevics megszerezte ön-
maga második, csapata negyedik 
gólját. Hogy a Videoton játékosainak 
fejében mi járt, azt csak sejteni tud-
juk. Mindenesetre ilyen is csak a fut-
ballban történhet meg a csapatjátékok 
közül: ahogy a belgrádi 0-0-ra sem volt 
racionális magyarázat, úgy a felcsúti 
0-4-re sincs. Tényleg csak az örök 
szurkolói és kommentátori közhellyel 
hozakodhatunk elô: ilyen a futball. Na 
de hogy (szinte) mindig rajtunk csat-
tanjon az ostor…

Ch. Gáll András

portugálok higgadtan adogattak a mi 
térfelünkön, sôt még helyzetet is 
engedélyeztek nekünk, de Pátkai ve-
szélyes lövése elkerülte a kaput, Böde 
elôl az utolsó pillanatban mentettek, 
Fiola pedig egyenlíthetett volna a 
végén. Maradt a 0-1, kikaptunk, de ha 
szabad ilyet mondani, ez a vereség alig 
fáj. S még meg is magyarázható.

Egyaránt a tét nélküli tétmeccs 
abszurditásából fakadóan.

Novák Miklós

NB 1
Videoton  – Debrecen 1-0 (0-0)
A hosszabbítás utolsó másodper-

ceiben értékesített tizenegyessel 
gyôzte le a Videoton a vendég Deb-
recent. 
Diósgyôr-Puskás  2-2 (1-1)
Ferencváros-Paks 1-1 (1-0)
Egy gyôzelem mellett ez volt az FTC 

idénybeli negyedik döntetlenje.
Haladás-Balmaz  3-1 (1-0)
A Haladás legutóbbi kilenc baj-

nokijából a másodikat nyerte meg, az 
újonc Balmazújváros pedig április óta 
elôször kapott ki idegenben.
Vasas  – Mezôkövesd 1-1 (0-0)
A vendégek szerencsésnek nevezhetô 

pontmentéssel távoztak a Vasas 
otthonául szolgáló Szusza Ferenc 
Stadionból.
Honvéd-Újpest 2-1 (0-1)
Korán vezetést szerzett az Újpest 

Zsótér révén, sôt az elôzô szezonban 
még a kispestieket erôsítô futballista 
könnyedén tovább növelhette volna az 
elônyt, de nyolc méterrôl gyakorlatilag 
az üres kapu mellé passzolt. 

A fordulást követôen a hazaiak 
kerültek fölénybe, és több helyzetet is 
kialakítottak, végül a továbbra is 
kiváló formában futballozó Lanzafame 
egyenlített, majd a csapatkapitány 
Kamber egy pontrúgás után talált be. 

Kilenc csapat van négy 
ponton belül

A Budapest Honvéd folytatta jó 
bajnoki s különösen jó idegenbeli 
bajnoki sorozatát, igaz, csak a 94. 
percben született meg a magyar 
élvonalban elôször a kapuba találó, 
csereként beállt Kabungu révén a 
gyôztes gólja.

Megszerezte elsô gyôzelmét a Puskás 
Akadémia, miután megnyerte az 
újoncok csatáját a Pancho Arénában. 
Immár ötödször játszott idegenben a 
Diósgyôr, amely a négy fôvárosi 
csapat közül hárommal is játszott már, 
s egyiktôl sem kapott ki. (A 
Ferencvárossal nem találkozott még a 
mostani idényben.) Ahogyan az Újpest 
elôzô hazai bajnokiját, úgy ezt a 
mérkôzést is zárt kapuk mögött 
rendezték. A Herczeg András által 
irányított Debrecen is ebben a 
fordulóban aratta elsô gyôzelmét. A 
Loki egyetlen félidô alatt kiütötte a 
Vasast. Nagyon tömör a mezôny, 
kilenc csapat van mindössze négy 
ponton belül.

NB I., 6. forduló 
Újpest–Diósgyôr 1–1 (0–1), 
Mezôkövesd– Honvéd 1-2 (0-1), 
Puskás -Balmazújváros 2-1 (2-0), 
Debrecen-Vasas 4-1 (4-0), 
Ferencváros–Haladás 2–0. 

A bajnokság állása: 
1. Bp. Honvéd 14 pont, 2. Videoton 11, 

3. Ferencváros 10, 4. Diósgyôr 9, 5. 
Vasas 7, 6. Mezôkövesd 7, 7. Újpest 7, 
8. Haladás 6, 9. Paks 6, 10. 
Balmazújváros 5, 11. Debrecen 5, 12. 
Puskás Akadémia 5.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. 92. A többi ún. 
transzurán elem a természetben nem 
fordul elô, csak mesterségesen hozha-
tók létre , 2. 43 pár, 3. Detroitból., 4. 
Hetet, 5. A Peloponnészoszi-félsziget, 
6. A melanin, 7. Michelangelo Buona-
rotti, 8. Port of Spain, 9. Venezueláé, 
10. Gladiusnak.

E heti kérdéseink:

1. Mennyi ideig tartott a kínai ---kultu-

rális forradalom---?

2. Mi a mai neve az egykori Kelet-

Pakisztánnak?

3. Melyik a legelterjedtebb citrusféle 

gyümölcs?

4. Mi a latin neve az érfal kóros 

kitüremkedésének?

5. Ki volt a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottség elsô elnöke?

6. Melyik bolygó körül fedezett fel 

gyûrût a Voyager-1 ûrszonda?

7. Melyik betegség ritka változata a 

rendkívül veszélyes légiósbetegség?

8. Mi a neve annak a betegségnek, 

amelynek oka a vér magas húgysav-

szintje?

9. Melyik században épült a washing-

toni Capitolium?

10. Mi a leopád másik, közism. neve?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Hárman pecáznak a csónakban, nagy 

a forróság, egyikük feláll, hogy sört 
hozzon magának a csónak végébôl, 
megbillen, beleesik a vízbe.

--- Mit tegyünk, nem jön fel! --- kiált 
az egyik társa.

--- Jobb, ha utánaugrunk, s kihúzzuk!
Egyikük beugrik, pár másodperc 

múlva felmerül:
--- Megtaláltam!
Behúzzák a csónakba.
--- Te, ez nem lélegzik! Adjunk mes-

terséges lélegeztetést!
Épp csak elkezdik...
--- Pfúúúú, nem emlékszem, hogy Hu-

gónak ilyen büdös szájszaga lenne...
--- Én sem emlékszem, hogy korcsolya 

lett volna a lábán...
* * *

 --- Ki az abszolút sovány?
--- ???
--- Akire a biológiaóra végén rámutat 

a tanár, és azt mondja: „A csontvázat 
pedig vigyétek vissza a szertárba!”

* * *
--- Pistike, addig nem állhatsz fel az 

asztaltól, amíg meg nem eszed a va-
csorát! ---- mondja haragosan az anyu-
ka.

--- Jaj, de jó, akkor holnap nem me-
hetek iskolába!

* * *
--- Hogy hívják a kínai telefonsze-

relôt?
--- ???
--- Nicsakki Cseng.

* * *
--- Ki a meztelenebb a nudista stran-

don: a nô vagy a férfi?
--- ???
--- A férfi, mert neki a gondolatai is 

látszanak.
* * *

A kislány hazamegy az elsô németó-
ráról és újságolja anyukájának:

--- Képzeld, már tudom németül azt, 
hogy kérem és köszönöm! 

Mire anyuk ja: 
--- Nagyszerû, kislányom! Akkor már 

többet tudsz németül, mint magyarul!
* * *

A plébános ellátogat az egyik hittanos 
gyerek családjához. Amikor szedelôz-
ködik és búcsúzik, az anyuka figyel-
mezteti a gyereket:

--- Mit kell mondani, kisfiam, amikor 
elmegy a pl bános bácsi?

Mire a gyerek:
--- Istennek legyen hála!

* * *
Piroska megy az erdôben, szembejön 

vele a farkas.
--- Piroska! Te teljesen meztelen 

vagy! Nincs rajtad ruha!
--- Tudod farkas, ez az új divat.
Piroska tovább megy, kisvártatva 

fölbukkan elôtte a nagymama is.
--- Piroska! Te teljesen meztelen 

vagy! 
--- Tudod nagyi, ez az új divat.

Egyperces tudományTél végi feltöltôdés a 
citrommal

Tél végén a szervezetbôl jelentôs ás-
ványi anyagok illetve vitaminok ürül-
hetnek ki a nem megfelelô táplálkozás 
következtében. Ez az állapot kedvez 
egyes kórokozóknak, melyek gond 
nélkül a szervezetbe jutva kifejtik ká-
ros hatásokat néhány napig illetve 
hosszabb ideig tartó rosszul létet, 
megfázást, influenzát és egyéb beteg-
ségeket elôidézve. 

Legegyszerûbben magas C-vitamin 
bevitellel tudunk védekezni ebben az 
állapotban, mivel a C-vitamin radikális 
antioxidáns, így a szabad gyököket 
megköti, illetve elpusztítja a szerve-
zetbe jutó vagy már ott lévô kórokozó-
kat. 100 g citrom elfogyasztása a napi 
C-vitamin szükséglet 50-70%-át fedezi. 
E vitaminféleség igen könnyen és na-
gyon gyorsan bomlik, ezért a minél 
nagyobb hatás érdekében célszerû a 
citrom kifacsarása után azonnal lehe-
tôleg hidegen meginni a friss citrom-
levelet. Meleg teába öntve, magas hô-
mérséklet hatására is veszít C-vitamin 
tartalmából a citromlé, így a napi C-
vitamin mennyiség szinten tartásához 
több teát kell inni. 

A magas C-vitamin tartalom mellett 
jelentôs ásványi rost tartalommal (2 – 
3%) is rendelkezik a citrom, melynek 
kedvezô, immunerôsítô hatása ismert. 
A citromban lévô rostok kétharmad 
része vízoldható, így csökkenti a vér 
koleszterin tartalmát is. A fennmaradó 
egyharmad résznyi élelmi rost vízben 
nem oldódik, de segít a teltség érzés 
minél hosszabb fenntartásában, így 
hozzájárul a kevesebb kalória bevitel-
hez, azaz a testsúly csökkentéséhez. A 
C-vitamin elôsegíti a hámszövet (bôr) 
kollagén termelését, így citrom fo-
gyasztásával bôrünk alkalmazkodóbb 
lesz a különbözô hatásokhoz valamint 
simábbá válik. 

A citrom fehérje- és zsírtartalma 

séges neurális hálózatra (artificial 
neural network, ANN) épített intelli-
gencia osztott-szorzott, szó szerint his-
torikus adatokkal, és az jött ki neki: 
nem az ember rontotta el.

A mesterséges intelligencia megal-
kotói igyekeztek biztosra menni, és 
óriási mennyiségû adattal látták el gé-
püket. Ezt azért tették, hogy a neurális 
hálózat, azokat feldolgozva, önálló szá-
mításokat végezve tudjon következtet-
ni olyan idôk hômérséklet-értékeire, 
amely korokból nem állnak rendelke-
zésre ennek feljegyzett értékei. Pél-
dául a fák évgyûrûinek számából vagy 
a tengeri élôlényekre vonatkozó ada-
tokból, mintavételes eljárást alkalmaz-
va, képes volt kiszámolni jóval az ipari 
forradalom elôtti értékeket is.

A kutatóknak különösen az elmúlt 
100 év volt fontos. Az 1880-as évekre 
datálható az ipari mértékû károsanyag-
kibocsátás kezdete és a metán légköri 
jelenlétének megnövekedése. Az el-
múlt nagyjából száz év sokkal jobban 
dokumentált ezen a téren is, így a ku-
tatók számára adott volt a lehetôség, 
hogy a rendelkezésre álló információ-
kat összevethessék a gép kalkulálta 
elôrejelzésekkel.

A mesterséges intelligencia ugyanis 
nem csak számolt, hanem számításai 
alapján kalkulált is az elmúlt 100 évre. 
A tudósok regisztrálták: a történelmi 
adatok elemzése alapján a gép lénye-
gében ugyanolyan értékeket kapott, 
mint amelyek rendelkezésre állnak, 
csak éppen az emisszióra vonatkozó 
adatok ismerete nélkül.

Ez a kutatók következtetése szerint 
azt jelenti, hogy a globális felmelege-
déssel kapcsolatos változások elviek-
ben függetlenek az emberi tevékeny-
ségektôl, és mindenképpen bekövet-
keztek volna.

Gépük szerint ami globális felmelege-
désként ismert, nem más, mint egy 
ismétlôdô periódus, melynek ciklikus-
sága száz illetve ezer éves nagyság-
rendben is kimutatható.

Az ANN számításai szerint a felmele-
gedés a naptevékenység, a vulkáni 
mûködés és a tengeri áramlatok válto-
zásainak bonyolult egymásra hatásá-
ból adódik.

Azt ugyanis a gép is igazolta: a Föld 
hômérséklete az elmúlt 100 év távlatá-
ban egyértelmûen emelkedô tenden-
ciát mutat. Ez azonban a mesterséges 
intelligencia szerint, nem az ember 
tevékenységének köszönhetô, hanem 
természetes ismétlôdése történelmi 
mintának.

A mesterséges neurális hálózat telje-
sítménye a kapott eredménytôl füg-
getlenül figyelemre méltó. Kérdés 
persze, az óriási mennyiségû indulási 
adat jellege mennyire befolyásolta a 
gép számításait abban, hogy algorit-
musai alapján erre a következtetésre 
jusson.

Másnap a farkas és a nagymama ta-
lálkozik össze. A farkas kikerekedett 
szemekkel nézi a nagymamát:

--- Nagymama, de hát te teljesen mez-
telen vagy!

--- Igen, tudod farkas, ez az új divat.
--- De legalább kivasalhattad volna...

* * *
Panaszkodik a fiatal feleség az any-

jának:
--- Anyu, én nagyon boldogtalan va-

gyok, a férjem már nem szeret.
--- Ez lehetetlen, kislányom! Mégis 

mibôl gondolod ezt?
--- Ha szeretne, már régen észre- 

vette volna, hogy megcsalom.
* * *

Egy tengerparti szállodában meg- 
kérdezi a vendég a portást:

--- Elnézést, szabad itt az öbölben 
fürdeni?

--- Persze.
--- És biztos, hogy nincs itt cápa?
 --- Egészen biztos.
Ahol krokodil van uram, ott sosincs 

cápa!
* * *

Egy újdonsült anyuka felhívja a ba-
rátnôjét, és a kisbabáról kezd mesélni 
neki:

--- Képzeld, pont olyan, mint az apja!
--- Ne keseredj el, az a fô, hogy 

legalább egészséges!
* * *

A pszichiáter így szól a betegéhez:
--- Az ön problémájára a legjobb 

gyógymód uram, ha minél jobban be-
letemetkezik a munkájába.

--- Az nem megy, doktor úr. 
--- Miért?
--- Mert betonkeverô vagyok.

* * *
A feleség bemegy a konyhába és 

meglátja a férjét egy légycsapóval.
 --- Te meg mit csinálsz?
Erre a férj:
--- Legyekre vadászom.
--- És mennyit ütöttél már le?
--- Három hímet és két nônemût. 
A feleség meglepôdve kérdezi:
--- Honnan tudtad, hogy melyik a hím 

és melyik a nôstény?
--- Három a sörösüvegen ült, kettô a 

telefonon.
* * *

--- Az én vejem áldott jó ember! ---- 
dicsekszik az anyós a vendégeknek --- 
mindenhová elvisz...

A vô rezignáltan teszi hozzá:
--- Ez igaz. De a mama mindenhonnan 

visszatalál.
* * *

--- Kit hívnak, ha a vak beleesik a 
kútba?

--- ???
--- A vakmerôt.

* * *

rendkívül alacsony. Az ásványi anya-
gok közül kiemelkedôen magas káli-
um-, vas- és foszfor-tartalommal ren-
delkezik. 100 g citrom káliumtartalma 
a napi kálium bevitel 2-4%-át adja, 
rendszeres és napi bevitele fontos a 
szervezet számára, mellyel kulcsfon-
tosságú szerepet tölt be a szervezet 
sóháztartásában valamint a stroke és a 
szívinfarktus kockázatának alacsony 
szinten tartásában. Vastartalma a napi 
vasbevitel 3-4%-át adja, a vörös vér-
sejtek képzôdésében játszik szerepet. 

Víztartalma igen magas, ezért nagy 
szerepet tölt be a szervezet vízzel 
történô feltöltôdésében. Ez különösen 
nyáron fontos, mikor a szervezet fel-
frissülését alacsony energiatartalmú 
citrom alapú italokkal is meg lehet ol-
dani. 

A citrom mellett egyre több termék 
tartalmaz citromolajat, mely összehú-
zó, fertôtlenítô (vírus-, baktérium- és 
gombaölô), nyugtató, hashajtó, gyulla-
dás gátló, görcsoltó, reuma ellenes 
hatású. Kéz- és arckrémek, tusfürdôk, 
fogfehérítôk, samponok, körömápolók, 
kézmosó olajok, bôrápolók, környe-
zetbarát bútorápolók, allergia ellenes 
orrtisztítók, tisztítószerek, élelmiszer-
ipari tartósítószerek jelenteket meg a 
piacon, melyekben a citrom jótékony 
hatását használják fel. E készítmények 
használatával a haj fényessé, a köröm 
puhává, a bôr tisztává, kórokozómen-
tessé, pattantás illetve korpa nélkülivé, 
a fog fehérré válik. 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, 
hogy számos kritika éri fôleg a kevés-
bé fejlett kertészeti kultúrával rendel-
kezô afrikai, dél-amerikai illetve ázsiai 
országokból származó tételeket, mivel 
az innen származó citromok héja ká-
ros anyagokat is tartalmazhat. Ezért a 
citromhéj felhasználását érintô alkal-
mazásoknál érdemes bio vagy ökológi-
ai illetve házi kerti termesztésbôl 
származó gyümölcsöt választani. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy csak a 
gyümölcsfán megérett citrom rendel-
kezik a legjobb beltartalmi értékekkel, 
a kényszerérett gyümölcs a fajra illet-
ve fajtára igaz beltartalmi jellemzôk 
töredékét tartalmazza csupán. 

dr. Bujdosó Géza
levelesláda: resinfru@yahoo.com

A mesterséges intelligencia 
szerint nem az ember 

felelôs a klímaváltozásért
Valószínûleg természetes és ciklikus 

ingadozás a globális felmelegedés, 
mintsem az ember tevékenységének 
következménye – erre a következtetése 
jutott egy neurális hálózatra épített 
mesterséges intelligencia. Óriási adat-
sorokat dolgozott fel, miközben tanult 
és munka közben egyre fejlettebbé 
vált. Kérdés persze, a mesterséges 
intelligencia fejlettsége vagy számítá-
sainak eredménye érdemel-e nagyobb 
figyelmet.

A mesterséges neurális hálózatok a 
biológiai neuronhálózatok ihlette gé-
pek illetve programok, amelyek a ter-
mészetes hálózatokat modellezik. Jel-
lemzôik, hogy rendelkeznek tanulási, 
valamint a megtanult információ ké-
sôbbi elôhívását lehetôvé tevô algorit-
mussal.

Két kutató, John Abbot és Jennifer 
Marohasy most egy ilyen gépet épí-
tett, és arra használták, hogy a globális 
felmelegedéssel kapcsolatos számítá-
sokat végeztessenek azzal. A mester-



05:25 Öt kontinens 
05:55 Szerelmes földrajz 
Blaskó Péter„E mûsorral 

egyben emléket is szeretnék 
állítani szüleimnek, akiknek 
mindent köszönhetek. 
06:25 Világ
06:50 Summa 
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Új nemzedék 
09:50 Nagyok Jánoskúti 

Márta Ugron Zsolna író  be-
szélget élete nagy pillanatai
10:25 Ridikül
Amikor a gyôzelem fáj
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Márciusi mese(1934)   

Magyar romantikus film  
(ff.)  Szereplôk: Turay Ida 
(Matyika), Demkó Irén 
(Lili), Ráday Imre (Balla 
Gyôzô), Kabos Gyula (Ken-
de), Gózon Gyula (Gida), 
Monte-Carlóban Gyôzô be-
leszeret Kende bankár lá-
nyába, Lilibe. A bonyodalom 
abból támad, hogy Gyôzôt 
otthon is várja egy meny-
asszony, Matyika, ám há-
zasságukat a fiatalember 
szigorú nagybátyja ellenzi. 
Gyôzô nem lázadozik a dön-
tés ellen.,
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk Seregélyes
Székesfehérvár szomszéd-

ságában,  voltunk két napos 
vendégek.
14:20 Öt kontinens 
14:50 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Gyimes
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)A középkor vége
A mohácsi csatavesztés 
17:20 Család-barát
18:55 Magyar rock (2011)
20:00 Hogy volt?! (2015)

BenkôPéterszületésnapjára
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007) 
Túszhelyzet Magyar tévé-

filmsorozat  Bordás elbeszé-
lése alapján megelevenedik 
az iskolai túszdráma. Kolo-
nics szint vall: Bordást 
mondvacsinált ürüggyel 
helyezték át, hogy tôrbe 
csalják Maleket. 
22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
 Bolgárok a magyar Duna 

mentén - Barangolás a 
Csepel-szigeten
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás A Família Kft.-
sztori az 1990-es évek egyik 
népszerû magyar televíziós 
sorozata.  ennek a legizgal-
masabb pillanatait elvenít-
jük fel.
02:30 Márciusi mese

Magyar romantikus film   
03:35 P’amende 
04:05 Hogy volt?! (2015)

Benkô Péter születésnap
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2017. szeptember 14. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Szeptember 18. hétfô Szeptember 19. kedd Szeptember 20.  szerda

Szeptember 21.  csütörtök

Szeptember 22. péntek Szeptember 23.  szombat Szeptember 24.  vasárnap 

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

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Református magazin 
08:55 Az utódok reménye 
09:20 Reformáció hétrôl 

hétre
09:30 Nagyok 
Jánoskúti Márta 2
10:00 Ridikül
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Cid (1981) 
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bitskey Tibor 

(Don Gomez), Bubik István 
(Don Sancho), Incze József 
(apród), Inke László (Don 
Diego),  Kozák András (Don 
Rodrigo),  A híres spanyol 
hadvezérrôl szóló Corneille 
dráma televíziós feldolgozá-
sában megelevenedik Don 
Rodrigo, a hôs Cid és sze-
relme, Ximé-na története. A 
szerelmesek érzéseit a tör-
ténelem viharai árnyékolják 
be és a harcban elveszett 
atyáért érzett bosszú küzd a 
szerelmes szenvedéllyel. 
Szerelem, becsület, bosszú 
és megbocsátás, kötelesség 
és önfeláldozás hálójában 
vergôdik Rodrigo,
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás 
13:45 Szerelmes földrajz 
Blaskó Péter színmûvész    

14:15 Térkép
14:45 Életkor 
15:05 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi   

16:05 Útravaló
16:20 1100  év Európa 

közepén (1999) Alcsík
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Az ország három 
részre szakadása Mohács 
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Budavári Palotakon-

cert (2016) Ismét felcsen-
dülnek a közkedvelt és nép-
szerû operett melódiák 
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007)
Nincs olyan, hogy holnap
Bordás túléli a merényletet. 

A rendôrség teljes hírzár-
latot rendel el, Bordás kollé-
gái sem tudnak a sikertelen 
merényletrôl. Kolonics egy 
rafinált trükkel eléri, hogy 
Malek újra próbálkozzon. A 
tábornok biztonságba helye-
zi Erikáékat.
22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
36. epizód - Görögök a 

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

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás Gregor József
02:25 Cid (1981)

  Magyar tévéfilm
 04:05 Budavári Palota-

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

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 A sokszínû vallás 
08:50 Kérdések aBibliában 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Kereszt-Tények 
09:25 Reformáció hétrôl
09:35 Nagyok MakkaiÁdám       

10:10 Ridikül
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Az én ’56-om
Dr. Kamuti Jenô
11:35 A fészek melege 

(1987) Szereplôk: Besztercei 
Pál, Bitskey Tibor, Földesi 
Judit, Gombos Katalin, Ho-
resnyi László,   Sinkovits 
Imre, Straub Dezsô, Szaká-
csi Sándor (-), Szirtes Ádám 
A fiatalok szeretnék meg-
kapni a papa lakását, mert 
balatoni nyaralót szándékoz-
nak venni. Már úgy néz ki, 
hogy sikerül meggyôzni az 
atyát, hogy költözzön hozzá-
juk, éljenek együtt a családi 
fészek melegében, amikor a 
papa bejelenti, hogy nôsül.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika 
14:50 Család és otthon 
15:15 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû magazin
15:45 Alpok-Duna-Adria
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999)
Udvarhelyszék
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Romlás és kiút-
keresés Zrínyi Ilona 
17:20 Család-barát
18:55 Magyar rock (2011)
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007) 
Szemtôl szemben Malek és 

emberei megtámadják Eri-
káék búvóhelyét. A Bordás 
családot és Krisztát elra-
bolják. Bordás számára 
nem kérdés, hogy Kolonics 
tiltása ellenére túsznak je-
lentkezik a családja helyett.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) 
38. epizód - Télidôben a Du-

na mentén - Paks, Kalocsa    
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás Katkics Ilona
02:30 A fészek melege 

(1987)  Magyar tévéfilm
 03:40 Nyitott stúdió (1992) 
Inkana együttes
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Iskolapad
06:20 Élô egyház 
06:45 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:45 Német nyelvû hírek
07:55 Orosz nyelvû hírek
08:00 Kínai nyelvû hírek
08:10 Isten kezében
08:40 Katolikus krónika 
09:15 Nagyok 
Történetek a bátorságról
09:50 Ridikül
10:45 Angol nyelvû hírek
11:05 Tánya (1986)
Magyar tévéjáték 
Szereplôk: Ambrus András, 

Básti Juli, Bessenyei Em-
ma, Földesi Judit, Horesnyi 
László (szereplô), Koncz 
Gábor, Kubik Anna (Tánya), 
Oszter Sándor (Hermann), 
Tánya tanulmányait is ab-
bahagyja, mikor beleszeret 
Hermannba és csak a férfi-
ért él, aki azonban rövid 
boldogság után Mariját tün-
teti ki érzelmeivel. Mikor 
Tánya rájön, hogy a férfi 
mást szeret, elhagyja, an-
nak ellenére, hogy terhes és 
csak a férfi kedvéért vállal-
kozott az anyaszerepre. 
Tánya egyedül neveli fiát,
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem 
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Esély 
15:10 Életkerék 
15:40 Öt kontinens
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Segesvár és Kis-
Küküllô völgye
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)A török kor vége
17:20 Család-barát 
18:55 Magyar rock (2011)
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2007)
Magyar tévéfilmsorozat
Miközben Bordás mindent 

elkövet, hogy húzza az idôt, 
Mike vezetésével a kom-
mandósok nagy erôkkel ké-
szülnek a túszok kiszaba-
dítására. A látványos és iz-
galmas végkifejlet számta-
lan meglepetést ígér.
22:30 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)
39. epizód - Ûzzük el a telet! 

- Busók a Duna mentén
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! - archív 
válogatás Máté Péter 
televíziós felvételeiAz egyik 
legnépszerûbb hazai elôadó, 
szerzô, közel 150 dal 
közremûködôje. Slágereit a 
mai napig gyakran játsszák 
a rádiók dalai segítségével 
idézzük fel Máté Péter 
alakját.
02:25 Tánya (1986)

  Magyar tévéjáték  Tánya 
befejezi orvosi tanulmányait 
és csak a munkájában lel 
megnyugvást. Szibériában 
dolgozik, mikor egy beteg 
kisfiúhoz hívják. A kisfiút 
meggyógyítja.
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28 
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor 
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal 
Veresegyház
09:35 Nagyok Kô Pál
Ugron Zsolna író beszélget 

arról, hogy bár több mint 
száz szobra áll köztereken 
Texas-tól Tibetig
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
10:40 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Zenélô malom (1943) 
Magyar zenés film  (ff.)
Szereplôk: Szilassy László 

(Berzéky Miklós gróf), 
Csortos Gyula (Rétfalvy), 
Szeleczky Zita (Rétfalvy 
Márta), Berzéky Miklós 
gróf egy ócska vízimalmot 
örököl valahol a Hernád-
völgyben. Azonnal a hely-
színre utazik, de kiderül, 
hogy a malom csak rom, 
viszont összetalálkozik a he-
lyi földbirtokos vadóc lá-
nyával, Mártával, akibe be-
leszeret.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Farkas Ádám szob-

rászmûvész -  A Nyugalom 
völgye
14:20 Hangvilla A mai H.-

ban egy olyan uszályra szál-
lunk a rajta élô és dolgozó 
emberek lelkének, sorsának 
a terhe is nyomja. 
14:50 A kendergyári asz-

szonyok férjei - Délvidéki 
történet a múlt század köze-
pébôl  Szerbiai-magyar do-
kumentumfilm
15:45 Hogy volt?! (2015)

Benkô Péter születésnap-  
16:40 Új idôk, új dalai 
17:15 Család-barát
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)

   Szentgál
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012) 1. Fifti nagy találko-
zása, 2. Több mint gyanús
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show

  22:35 Tóth János
22. rész Gyerekfelügyelet
23:10 Kulturális Híradó

 23:40 Opera Café
 00:15 Evangélium
 00:55 Himnusz
 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Gasztroangyal
  Tállya
02:30 DAJKA MARGIT 110

 Piri mindent tud (1932)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 03:35 P’amendeVilágítótor
04:05 Mindenbôl egy van 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Térkép
06:20 Minden tudás
06:45 Kárpát expressz 
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Életmûvész (2013)
Nagy Ervin 4. kerékpá-

rozás
09:30 Nagyok Kô Pál 2.
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 A Pendragon legenda 

(1974)  Magyar játékfilm
Szereplôk: Latinovits Zol-

tán (dr. Bátky János), Dar-
vas Iván (Earl of Gwyn-
nedd), Tordai Teri (Eileen), 
Bujtor István (Maloney), 
Esztergályos Cecília (Pat 
kisasszony), Halász Judit 
(Cynthia), Kállai Ferenc 
(Reverend), Latinovits Zol-
tán (dr Bátky János)Bátky 
János a londoni könyvtárak-
ban a rózsakeresztesek tit-
kát kutatja, esténként pedig 
a szépnemnek hódol. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok A magyar 

kultúra és sport legendás 
nagyjaival Ugron Zsolna író 
beszélget.
13:45 Reformáció hétrôl  

13:55 Peru, Chile (2016)
„Tigris, tigris, éjszakánk 

erdejében sárga láng”
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
14:55 SINKA ISTVÁN 120 
Hazatérés  Magyar doku-

mentumfilm  Sinka István 
költô a népi írók mozgal-
mának kiemelkedô szemé-
lyisége rendkívüli szegény-
ségbôl küzdötte fel magát   
15:55 Önök kérték
16:55 Ismerd meg!
18:50 Öt kontinens 
19:20 Hazajáró 
19:55 Gasztroangyal  Tály-

lya Marcsi kideríti, milyen 
receptek maradtak fenn 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Így is épült a 

szocializmus (2015)
Magyar dokumentumfilm  
 22:35 Hogy volt?!

  Balázs Fecó és a Korál
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla  Verdi 

operadallamai!
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

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

alatt a Föld körül Bálnák
02:10 TURAY IDA 110 

 Péntek Rézi (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)   
03:20 A Pendragon legenda 

(1974)  Magyar játékfilm
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Nagyok 
06:25 Esély 
06:50 Kék bolygó
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Önkéntesek 
09:50 Nagyok 
Makkai Ádám 1. rész
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 A kert (1994)Magyar 

tévéjáték  A magyar labda-
rúgó válogatott 7:1-re gyôzi 
le Anglia együttesét a Nép-
stadionban. Másnap egy bu-
dai villa kertjében a rádió-
ból - a hatalmában újra 
megerôsödött - Rákosi Má-
tyás beszédét hallgatják 
Spiró György drámájának 
szereplôi. Ellenállók, új vi-
lágot álmodó üldözöttek a 
háború utolsó éveiben. Ha-
szonlesôi az új rendszernek, 
amely elôhívta esendôségü-
ket, és szétzüllesztette esz-
ményeiket.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai 
14:15 Nagyok 
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Ecranul nostru Ro-

mán nyelvû magazin
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) 
Székely Sóvidék
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)  Élet a török 
félhold árnyékában igaz-e, 
hogy Kanizsai Orsolya fiú 
volt? Károli vagy Károlyi 
Gáspár fordította magyar 
nyelvû Bibliát? 
17:20 Család-barát 
18:55 Dob+basszus Nyári, 

balatoni dalok a magyar 
popzenében
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)
Akkor higgy nônek...
Az állomány továbbra sem 

tud Bordás sorsáról. Móricz 
kihasználva a lehetôséget, 
az ôrsparancsnoki kineve-
zés reményében, magához 
ragadja a hatalmat, és min-
dent elkövet, hogy még Bor-
dás emlékét is kiirtsa a 
nyolcas körzetben. Malek a 
családjávalzsaroljaZsuzsát.
   22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)  37. 

epizód - Római városromok 
a magyar Duna mentén 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! - archív 

válogatás Törôcsik Mari 
televíziós munkái
02:30 A kert (1994)  Magyar 

tévéjáték aszörnyekszigete.
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

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

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

A MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG
2017. ÉVI KÖZGYÛLÉS

Tudatjuk a Magyar Katolikus Közösség 
tagjaival, hogy 

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

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

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

Korompay Klári 
 a Végrehajtó Bizottság Elnöke

Akik tagjai szeretnének lenni

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

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

vagy rendes postán küldött levélben 

névvel és postai címmel

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

Barko Lajos otthonba került és 

CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-

ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 

tombozsan@gmail.com vagy Mobile:

0403 188-794

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy mellé 
bentlakással hétfô estétôl péntek estig. 

Referencia szükséges. 
Hívja Mancit a 9362-1211 telefonszámot. 

Üzenetrögzitô van. (Sydney)


