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mint 200 gyerek tanul ott. Hozzátette, a tanításon túl közösségépítô munkát is 
végeznek az iskolában.

Hangsúlyozta, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a külföldön 
lévô magyar iskolák zavartalanul mûködhessenek. „Nem mondunk le egyetlen 
magyar gyermekrôl sem, éljenek és tanuljanak bárhol a világban” --- tette 
hozzá. Közölte azt is, Bécsben három magyar iskola mûködik, amelyeket több 
millió forinttal támogat minden évben a magyar kormány.

Székesfehérvárra utaznak 
a Seuso-kincsek

Vidéken elôször Székesfehérváron lesz látható a teljes Seuso-kincs, a Szent 
István Király Múzeum lesz ugyanis az október 29-én induló magyarországi 
vándorkiállítás elsô állomása.

A tárlatról tartott sajtótájékoztatón Vargha Tamás fideszes országgyûlési 
képviselô örömének adott hangot amiatt, hogy az ókori római eredetû lelet-
együttes hét darabját felvonultató korábbi tárlat után a teljes Seuso-kincset 
bemutató vándorkiállítás is elsôként Székesfehérváron lesz látható.

Mint elmondta, a kiállítás November 19-ig tekinthetô meg a Szent István Ki-
rály Múzeum Fô utcai épületében minden nap, meghosszabbított nyitva tartás 
mellett. Varga Benedek Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum fôigazgatója 
Magyarország legértékesebb mûkincsegyüttesének nevezte a Seuso-kincset, 
amely egységes arculattal, azonos mondanivalóval lesz látható hat vidéki 
városban, és mindenhol kiegészül a római korból származó helyi leletekkel.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közölte, hogy már 
építik a kiállítótermet, hogy október végén fogadhassa a tárlatot. Megemlítette, 
hogy míg a korábbi kiállításnál a város mindent maga finanszírozott, ezúttal az 
állam biztosítja a forrásokat.

A szeptember elsô felében megjelent kormányhatározat szerint a Seuso-
kincs magyarországi bemutatására szervezett vándorkiállítást Székesfehérvár 
mellett Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Zalaegerszegen 
láthatja majd a közönség.
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Október 30-án Alfonz névnapja 
van
Kibôvített naptár szerint Alfonza, 

Alfonzin, Alfonzina. Arzén, Aszter, 
Éneás, Fáni, Fanni, Kolos, Kolozs, 
Pompónia, Roderik, Rodrigó, Stefá-
nia, Stefi, Zenóbia, Zinaida, Zinajda 
névnapja van.
Október 31-én Farkas névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Cseke, 

Csekô, Fajsz, Kristóf, Krisztofer, 
Kurd, Roderik, Rodrigó, Vulfia név-
napja van.
November 1-jén Marianna név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Benig-

na, Benignusz, Benke, Igor névnapja 
van.
November 2-án Achilles névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Achil-

lesz, Ahillész, Aténa, Aténé, Athena, 
Atina, Bató, Batu, Batus, Rátold, 
Tóbiás, Viktor, Vitéz névnapja van.
November 3-án Gyôzô névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bálint, 

Bertold, Hubert, Huberta, Huber-
tusz, Ida, Malakiás, Szilvia, Szilvió, 
Szilviusz, Valentin névnapja van.
November 4-én Károly névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Berill, 

Életke, Ellina, Florinda, Karla, Karo-
la, Karolin, Karolina, Karolt, Lina, 
Linett, Linetta, Modeszta, Mózes, 
Oguz, Sarlott, Sarolta, Vitális név-
napja van.
November 5-én Imre névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Avarka, 

Bertilla, Bertolda, Filotea, Tétény, 
Töhötöm, Zakariás névnapja van.
November 6-án Lénárd névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Leonárd, Leonarda, Leonárdó, Leo-
nyid névnapja van.
November 7-én Rezsô névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Ama-rant, Amaranta, Csenger, Éne-
ás, Engelbert, Erneszt, Ernô, Floren-
tin, Karen, Karin, Karina, Lázár, Lá-
zó, Rados, Radován, Radvány, Ralf, 
Raul, Rolf, Rudolf, Szulamit névnap-
ja van.
November 8-án Zsombor név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adeo-

dát, Bagamér, Deodát, Gotfrid, Hó-
dos, Kál, Kara, Karád, Kasztor, Kla-
udiusz, Kolos, Kolozs névnapja van.
November 9-én Tivadar névnap-

ja van. Kibôvített naptárak szerint 
Bozsidár, Bozsó, Bozsóka, Fedor, 
Nátán, Nátánael, Nátániel, Oresztész, 
Teodor, Tihamér, Ugocsa, Ugron 
névnapja van.
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Még nagyobb óriáskerék 
foroghat az Erzsébet téren

Az Erzsébet téri Budapest Eye helyére már tavaly nagyobb kereket álmod-
tak a beruházók, melyhez el is készítették az alapszerkezetet. A 2013-ban Sziget 
Eye néven üzembe állított, hatalmas sikerrel debütáló elsô szerkezet után egy 
másik mûködött 2014-ben és 2015-ben Budapesten, a most forgó már a harma-
dik, de még mindig nem a végleges ---- írja a Világgazdaság.

Banka Edina, az Óriáskerék Kft. ügyvezetôje a lapnak elmondta, a mostani 
kerék helyére már tavaly saját, nagyobb kereket álmodtak a beruházók, mely-
hez el is készítették az alapszerkezetet. De a megrendelt kereket még mindig 
nem szállították nekik.

A jelenlegi szerkezet a tervek szerint még két évig marad, és az elsô lesz, 
amelyik egész évben üzemel majd. Az új kerék vásárlását továbbra is tervezik, 
ami egy ugyanilyen típusú, de magasabb, 8-9 millió euró értékû szerkezet 
lehet.

A Videoton 
a legértékesebb hazai cég

A Forbes magazin felmérése szerint a Videoton a legértékesebb a teljesen 
magyar tulajdonú vállalatok között. A székesfehérvári vállalatcsoport egyben 
az ország tizenharmadik legnagyobb munkaadója.

A száz legértékesebb magyar kézben lévô vállalat listáján két hónapig dol-
gozott a magyar Forbes, és közben több mint háromszázötven magyar cég 
mérlegeit –-- a konszolidáltakat is –-- nézték át a magazin és a Concorde MB 
Partners munkatársai. Az elsô helyre a Széles Gábor többségi tulajdonába, 
illetve Lakatos Péter és Sinkó Ottó érdekeltségébe tartozó Videoton került. A 
cég értéke 212 milliárd 266 millió 514 ezer forint. A székesfehérvári vállalat az 
ország tizenharmadik legnagyobb munkaadója –-- derül ki a Forbes októberi 
számából.

A második helyezett a Felcsuti Zsolt többségi tulajdonában álló MMPF 
Holding lett, amely az építôiparnak kínál termékeket meglehetôsen széles 
skálán. A Videoton erejét mutatja, hogy a MMPF Holding értéke alig több, mint 
a fele Széles Gábor érdekeltségéének, persze a 112 milliárd 400 millió forint így 
sem nevezhetô kevésnek. A képzeletbeli dobogó harmadik helyére a Nitrogén-
mûvek állhatna fel, a több mint tíz éve tartó komoly beruházási programnak 
köszönhetôen a péti Európa legmodernebb mûtrágyagyára lett.

A listán negyedik lett a Duna Aszfalt Út és Mélyépítô Kft., hatodik a Csányi-
család tulajdonában álló Bonafarm, a hetedik pedig a Corvin negyedet is 
felépítô Futureal Csoport. A lista tizenharmadik helyén található Andy Vajna 
kaszinós vállalkozása, huszonkettedik lett a Garancsi-féle Market Építô Zrt., 
míg a szintén sikeres tendereirôl ismert Mészáros és Mészáros Kft. a negyven-
negyedik helyet foglalja el. A hazai élelmiszerbolt-láncolat, a Reál a hatvan-
kettedik, az energiaitalgyártó Hell Energy Magyarország Kft. a hatvannyol-
cadik, a Regió Játékkereskedelmi Kft. pedig a nyolcvanegyedik a rangsorban, 
míg a Concorde Értékpapír Zrt. a kilencvenhatodik.

Érdekesség, hogy a százas listán szereplô cégek negyvenöt százaléka 1990-94 
között alakult –-- bár egy részük már a rendszerváltozás elôtt is létezett. Ez azt 
jelenti, hogy a 2017-ben legértékesebb vállalkozások majd fele legalább huszon-
öt éves, feltörekvô információtechnológiai cégeket például alig találunk köztük. 
A legnagyobbak a rendszerváltáskor kezdték, ugyanakkor az is igaz –-- és ezt 
épp az exporthányad mutatja –--, hogy közülük sokan megértették, ha nem nyit-
nak a külpiacok felé, akkor lôttek a versenyképességnek és a növekedésnek.

„Nem mondunk le egyetlen 
magyar gyermekrôl sem”

A kormány mindent megtesz azért, hogy a külföldön lévô magyar isko-
lák zavartalanul mûködhessenek --- hangsúlyozta Potápi Árpád János

Kétszáztizenkét magyar iskola mûködik a diaszpórában --- mondta Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs államtitkára az 
MTI-nek, miután részt vett a Bécsi Magyar Iskola megalakulásának 30. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepségen.

Az államtitkár telefonon elmondta, az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége 1987-ben hozta létre az iskolát, és mára több 



Országszerte gyûjtik az aláírásokat 
december 24-e munkaszüneti nappá 

nyilvánításához
A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a MASZSZ aktivistái valamennyi 

megyeszékhelyen gyûjtik az aláírásokat a december 24-e munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló népszavazási kezdeményezéshez ---- közölte a MASZSZ 
pénteken.

A közremûködôk eddig nagyjából tízezer ívet igényeltek, és ezeken 150 ezer 
aláírásnak van hely.

A szakszervezet a többi konföderációt is arra kéri, hogy csatlakozzanak az 
akcióhoz --- olvasható a munkavállalói érdekképviselet közleményében.

Az aláírásgyûjtés határideje November 28., így csaknem nyolc hét áll még 
rendelkezésre ahhoz, hogy a népszavazás kötelezô elrendeléséhez szükséges 
kétszázezer támogatót megszerezzék.

Kiemelték: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 
október 12-i ülésén tárgyalja majd december 24-e munkaszüneti nappá nyilvá-
nítását, de csak akkor, ha a kormány és a munkaadói oldal egyaránt támogatja 
a felvetést. A szakszervezet szerint ez lenne a legszerencsésebb megoldás, 
hiszen egy költséges népszavazást lehetne elkerülni vele.

A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási 
kezdeményezést Bíró Zoltán magánemberként nyújtotta be. A kezdeménye-
zéshez a MASZSZ elsôként csatlakozott.

Új nevet kapott Csongrád megye
A Csanád nevet is felveszi Csongrád megye, miután a parlament a megye-

jegyzék megváltoztatásáról döntött. A határozatot 140 igen szavazattal, 22 
tartózkodás mellett módosították. 2020. június 4-én lép hatályba a Csongrád-
Csanád megye elnevezés.

Lázár János Miniszterelnökséget vezetô miniszter --- aki fideszes képvi-
selôként jegyezte a most elfogadott javaslatot Kovács Zoltánnal közösen --- 
korábban szimbolikus jelentôségûnek nevezte a névváltoztatást, utalva arra, 
hogy a több mint tucatnyi települést magában foglaló térségben ma is csanádi 
identitás él.

A tárcavezetô kitért arra is, hogy az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 
után az ország közepébôl a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató erôsza-
kos trianoni diktátumon túl pedig a tanácsrendszer is pusztítást jelentett a tér-
ségnek.

A Makóról indult névváltoztatási kezdeményezést a megyei közgyûlés június 
30-án tárgyalta meg, és elfogadta.

A magyar fiatalok közel fele 
szüleivel lakik együtt

2012 óta folyamatosan növekszik a szülôi otthonban maradó fiatalok aránya a 
magyar társadalmon belül. A 18-34 éves korosztály tagjainak közel 44 százaléka 
lakik otthon –- hívta fel a figyelmet a friss Eurostat adatokra az OTP Lakásta-
karék közleménye. A magyar átlag az uniós érték fölött van, de több, jobb gaz-
dasági teljesítményt nyújtó országban ez arány még magasabb.

Az Európai Uniós átlag szerint a fiatalok közel 36 százaléka marad a szülôi 
háznál, ami valamennyivel kevesebb, mint a magyar átlag. Nem kiugró viszont 
számos, a magyarországinál jelenleg jobb gazdasági eredményt produkáló 
európai ország hasonló adatához képest. Németországban, Luxemburgban és 
Svájcban közel 40 százalékuk, Ausztriában és az Egyesült Királyságban pedig 
minden második fiatal a szüleinél marad, egészen a harmincas évei elejéig.

A saját otthon továbbra is nagy érték Bár az otthon maradó fiatalok aránya 8 
százalékkal nôtt 2012 óta Magyarországon, a saját tulajdonú ingatlan továbbra 
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is az egyik legnagyobb érték a magyar társadalomban.

Tízbôl kilenc magyar saját tulajdonban lakik, ezzel Magyarország a 35 tagor-
szágot tömörítô OECD-ben a dobogó harmadik fokára került. Dr. Dúll Andrea 
környezetpszichológus szerint, a volt szocialista blokk országaiban a saját lakás 
erôs identitásképzô elem, a felnôttségnek egyfajta sajátos fokmérôje, és az a 
magyar társadalomra különösen érvényes.

Ez a magyarázata annak, hogy a fiatalok növekvô arányú otthonmaradása 
mellett, az idei évben magasabb sebességbe kapcsolt a hazai ingatlanpiac, külö-
nösen a saját otthonra vágyók miatt.

Az otthon maradó fiatalok dolgát megkönnyíti, ha többgenerációs, többszintes 
házban laknak. Ilyenkor megvalósulhat az elkülönülten élés, de mégis sokkal 
könnyebb az idôsebb generáció tagjairól gondoskodni. Arra is van példa, hogy 
az ingatlanban a fiatalok saját lakrészt választanak le.

Az elmúlt évek szabályváltozásai következtében, könnyebbé válik az önálló 
lakás kiépítése illetve saját lakrész kialakítása.

Jelentôs könnyebbséget jelent, hogy erre nem szükséges építési engedélyt 
kérni, elegendô a bejelentés. Ugyanakkor a CSOK is igénybe vehetô rá, és a 
saját tôke mellett a lakástakarékban rejlô megtakarítás is bevonható a költségek 
fedezésére.

Az építészek és az ingatlanügyi szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a 
figyelmet: a tetôtér beépítésénél mindenképpen statikai vizsgálatot kell kérni a 
várható terhelés felmérésére.

A tetôterek beépítésének költségét alapos tervezéssel kordában lehet tartani, 
és még a kivitelezés megkezdése elôtt felmérhetô, szükséges-e a ház 
gépészetének fejlesztése a megnövekedett igények szinten tartására.

Magyarország a világ tizenöt 
legbékésebb országa között

A világ tizenöt legbékésebb országát, köztük Magyarországot bemutató cik-
ket ismertetett a béke nemzetközi napján a The Daily Telegraph.

A brit lap a 2017-es globális békeindex (GPI) alapján készült ajánlójában úgy 
fogalmazott, a tizenöt ország mindegyike ideális úti cél a nyugodt pihenésre.

Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott ún. terrortérkép Magyarországot 
több európai uniós országgal ellentétben a béke szigeteként ábrázolja. Ez bizo-
nyíték arra, hogy sokkal biztonságosabb hazánkat választani úti célként az ide-
genforgalmi fôszezonban is.

Az Institute for Economics and Peace (IEP) nemzetközi kutatóintézet, amely-
nek Sydneyben, New Yorkban és Oxfordban is vannak kutatómûhelyei, évente 
állítja össze a globális békeindexet olyan szempontok alapján, mint a közbiz-
tonság, a bel- és a külföldi konfliktusok kiterjedése és a militarizáltság szintje.

Magyarország a 2017. évi rangsorban a tizenötödik lett, négy hellyel lépett 
elôre az elôzô évhez képest. „Az ország fô nevezetessége történelmi kávé-
házakban és a díszes fürdôkben gazdag, vibráló fôvárosa, Budapest” –-- írta 
ajánlójában a lap.

A The Daily Telegraph utazási szakírója szerint Duna-parti szecessziós pom-
pájával Budapest kifinomult romantikát ígér. „Míg a századfordulós homlokza-
tok, a régimódi kávéházak és az elegáns fürdôk finoman leveszik az embert a 
lábáról, a gulyáskommunizmus maradványai és a város magával ragadó 
modern története izgalmassá teszik Budapestet.”

Magyarországot Norvégia, Bhután, Ausztrália, Japán, Írország, Svájc, 
Kanada, Szlovénia, Csehország, Dánia, Ausztria, Portugália, Új-Zéland 
és Izland elôzte meg a sorban.

A 2017-es globális békeindex utolsó három helyén Irak, Afganisztán és Szíria 
áll.
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HOLLAND LÁNYOK 
JÖNNÉNEK 

MAGYARORSZÁGRA A 
MIGRÁNSOK ELÔL

Korszakalkotó ötlettel álltak elô Hol-
landiában, ahol úgy szeretne gátat 
szabni a kormány a migránsok által 
elkövetett nôk elleni erôszaknak, hogy 
megelôzô kurzuson készítenék fel ôket 
arra, miként vehetik elejét az abúzus-
nak. Valószínû épp olyan hatásfokkal, 
mint a svédországi „ne molesztálj” 
karkötô…

Holland lányok a lenti kép alapján 
egy egyszerûbb megoldást is kiötlöt-
tek: „nem kell nekünk terápia, inkább 
Magyarországra költözünk” felirattal 
ellátott póló terjed közöttük.

Ötletes és humoros. Pedig igazából 
szomorú.

(Magyar Idôk)

VONA LETETTE A 
VOKSÁT A BALOLDAL 

MELLETT
A pártelnök már a baloldal romjaira 

építene, csak növekedjen végre a tábor
Tisztelt baloldali Honfitársam! Sze-

retném az Önök figyelmébe ajánlani a 
programomat –-- írta a Facebookon 
Vona Gábor.

Lehullt a lepel.
(Magyar Idôk)

GYURCSÁNY 
KÉTHARMADDAL 

AKAR NYERNI
Gyurcsány Ferenc kampánynyitóján 

úgy fogalmazott: hét hónapjuk van ar-
ra, hogy bebizonyítsák, Magyarország 
lehet egy békésebb, nyugodtabb, eu-
rópai, polgári ország. A politikus meg-
ígérte hallgatóságának, hogy kor-
mányzóképességgel, emberi 
tehetséggel és tisztességgel képesek 
lesznek ezt bebizonyítani.

A volt miniszterelnök azt mondta, a 
jelenlegi kabinettel szemben ôk úgy 
gondolják, hogy az állam ereje nem a 
kormány erôszakosságában, hanem 
szabad polgárainak és azok szabad 
gyülekezeteinek szabadságában van.

Gyurcsány nagyon nem áll két lábbal 
a földön, hiszen szónoklata során 
olyanokat is mondott, hogy szerinte 
bármi lehetséges a választásokon, at-
tól függ a végeredmény, hogy mit fog-
nak csinálni a következô hét hónapban. 
Szerinte, ha mindent jól csinálnak, ak-
kor a baloldali ellenzéknek akár két-
harmada is lehet.

Amellett, hogy az összefogást óhajtó 
Gyurcsány az ellenzék szerint is meg-
osztó személyiség, egy olyan ember 
beszél békességrôl, nyugalomról, aki 
azt követôen, hogy arcpirító hazugsá-
gai nyilvánosságra kerültek –-- lásd 
ôszödi beszéd –-- rögtön az elsô alka-
lommal az ellene teljesen érthetôen 
tüntetô magyarok közé lövetett, a 
legsötétebb pártállami idôket idézô 
karhatalmi módszerekkel oszlatta fel a 
tiltakozók tömegét, ezzel szinte hábo-
rús övezetté tette Budapest utcáit.

És ez a Gyurcsány akar kétharmaddal 
nyerni.

(Magyar Idôk)
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 (Folytatás az 1. oldalról.)
3. A Soros-terv része, hogy a nyu-

gat-európai országokban összegyûlt 
bevándorlókat Brüsszel kötelezŒen 
ossza szét, különös tekintettel a kelet-
európai országokra. Ebben Magyar-
országnak is részt kellene vennie. 

4. A Soros-terv alapján Brüsszelnek 
arra kellene köteleznie minden tagál-
lamot, így Magyarországot is, hogy 
minden bevándorlónak fizessen 9 mil-
lió forint állami segélyt. 

5. Soros György azt is el akarja ér-
ni, hogy a migránsok enyhébb bünte-
tést kapjanak az általuk elkövetett 
bûncselekményekért. 

6. A Soros-terv célja, hogy az euró-
pai országok nyelve és kultúrája hát-
térbe szoruljon annak érdekében, 
hogy az illegális bevándorlók integrá-
ciója hamarabb megtörténjen. 

7. A Soros-terv része, hogy politikai 
támadást indítsanak a bevándorlást 
ellenzŒ országok ellen, és kemény 
büntetésekkel sújtsák azokat.

Nemzetivédelem:
konzultáció és Békemenet
Több formája is lehet az ellenállás-

nak, amivel a kormány Brüsszel és 
Soros György migrációs terveit 
igyekszik megtorpedózni, hogy Ma-
gyarország megŒrizhesse szuvereni-
tását. A Fidesz most nemzeti konzul-
tációt hirdetett. Ifjabb Lomnici Zol-
tán alkotmányjogász szerint a véle-
ménynyilvánítás e módja a népszava-
zásnál is demokratikusabban szembe-
sítheti Brüsszelt a magyar társadalom 
akaratával.

— Nagyon sok kritika éri balliberális 
oldalról a nemzeti konzultáció intéz-
ményét, ami egyébként Brüsszelnek 
sem tetszik. A szakember, vagyis az 
alkotmányjogász minek tekinti ezt a 
véleménynyilvánítási formát?

— A nemzeti konzultáció az ország-
gyûlési választások közötti idŒsza-
kokra is megteremtette a kormány és 
a társadalom érdemi és közvetlen 
kapcsolatát. Az emberek tehát nem-
csak négyévenként foglalhatnak ál-
lást fontos és sorsdöntŒ kérdésekben, 
hanem a ciklusok ideje alatt is. Per-
sze nem ez az egyetlen forma, hiszen 
rendeznek helyi népszavazásokat, or-
szágos referendumokat, idŒközi hely-
hatósági, sŒt, országgyûlési képviselŒi 
választásokat is.

— Nem lett volna jobb jelen eset-
ben, azaz Soros György migrációs 
politikájával kapcsolatosan is, inkább 
népszavazást kezdeményezni?

— A referendum nehézkesebb, bo-
nyolultabb, költségesebb, s ha meg-
nézzük a népszavazási kezdeménye-
zéseket, látjuk, hogy azok sok esetben 
csak egy szûkebb kör érdekeit szol-
gálják. A nemzeti konzultáció viszont 
még az országos referendumhoz ké-
pest is kiterjesztettebb forma, és bár 
ebben az esetben mindig a kormány 
határozza meg a konzultáció alapkér-
dését, annak szükségszerûen mindig 
sorsdöntŒ, a társadalom egészét átfo-
gó problematikának kell lennie.

— Van valami ehhez hasonló a 
világban?

— Úgy tudom, nem, ez tehát hunga-
rikum. JelentŒsége pedig felbecsül-
hetetlen, nemcsak itthon, de abban a 
nemzetközi térben is, ahol egyre nö-
vekszik a társadalmak politikai apá-
tiája. A Der Spiegel címû magazin is 
szembesítette legutóbbi interjújában 
Angela Merkelt a németek rohamo-
san apadó választási kedvével. Nyílik 
tehát az olló a politikai elitek és a 
szavazók között. A magyar kormány 
viszont épp azon van, hogy minél 
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inkább bevonja az embereket a poli-
tikába, s politikai döntések elŒkészí-
tésébe. A siker tagadhatatlan, a szá-
mok magukért beszélnek.

— A legutóbbi konzultáció esetében 
1,8 millió ember reagált a feltett kér-
désre, holott 8 millió szavazásra jogo-
sult polgár él Magyarországon…

— Ez így van, de a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a 8 millióból csak 4 
millió aktív politikai értelemben. 
Ehhez már sokkal közelebb áll az 1,8 
millió visszaküldött kérdŒív. Az egész 
egyébként egyfajta közvélemény-
kutatásnak is felfogható, a kormány 
számára ez az egyik legfontosabb 
funkciója a konzultációnak. Vagyis 
hogy a kabinet tudja, ismerje azt az 
irányt, amerre a társadalom haladni 
szeretne.

— Hirtelen jött a mostani konzultá-
ció ötlete. Úgy tûnik, mintha válasz 
lenne az Európai Bíróság nemrég 
született kvótaügyi határozatára…

— Nem errŒl van szó. Ha jobban 
megnézzük, akkor látjuk, hogy már 
legalább két évtizede mûködik Ma-
gyarországon Soros György destruk-
tív programja. Ide települt a CEU, a 
balliberális értelmiség felpörgette a 
„nyitott társadalom” projekteket, 
megszaporodott a sorosista NGO-k 
száma, és ügyködni kezdett a milliár-
dos által finanszírozott és irányított 
manipuláció a médiában. Ezt éreztük, 
tudtunk a létezésérŒl, sŒt, mindez 
benne volt a nemzetközi politika 
levegŒjében is, különös tekintettel az 
Egyesült Államok kül- és belpolitiká-
jára. Észre kell venni azt is, hogy a 
milliárdos különösen nagy figyelmet 
fordít Magyarországra. A Soros-féle 
törekvésekbŒl pillanatnyilag a migrá-
ció erŒltetése érzékelhetŒ leginkább. 
Igyekszik minél több idegen kultúrá-
jú embert betelepttetni Európába, s 
pénzt biztosítani nekik a megélhetés-
re.

— Nem is keveset! A brüsszeli elit 
havonta 1800 eurót, vagyis több mint 
540 ezer forintot adna személyen-
ként…

— Méghozzá ezt minden tagország 
számára kötelezŒvé tennék abban a 
reményben, hogy akkor nem özönle-
nének vissza a migránsok például a 
németekhez. Mondani sem kell, hogy 
a legtöbb tagországnak túl vékony a 
pénztárcája ehhez. Soros erre azt 
mondja, hogy akkor vegyenek fel köl-
csönt, az Œ bankjai szívesen hitelez-
nek az érintett államoknak. Tehát a 
valóságban szó sincs a Soros György-
féle filantrópiáról, ez egy jól kitervelt 
és jövedelmezŒ üzleti konstrukció. 
Persze az sem meglepŒ, hogy mögé 
állnak a multik is! Hiszen ha pénzt 
kap az egyre népesebb migránstö-
meg, az a kereslet, illetve a vásárló-
erŒ látványos megugrását eredmé-
nyezi. Soros eközben persze más 
szegmensben is gyŒzelmet arathat, 
szétverheti a nemzeteket és a nemzet-
államokat, megszüntetheti a határo-
kat, begyalulhatja a kereszténységet, 
s így tovább. Ha a Soros-féle vallás-, 
család- és nemzetellenességet figye-
lem, akkor rájövök, hogy ez leginkább 
a kommunizmus ideológiájával mutat 
rokonságot.

— Az EB még nem reagált érdem-
ben a konzultáció ötletére…

— Nem mehetnek el szó nélkül a 
magyar konzultáció mellett. Ha más-

fél–két millió uniós polgár állást fog-
lal valamiben, azt komolyan kell ven-
niük. FŒként úgy, hogy ez az állásfog-
lalás nem áll meg a határainknál, 
hanem példát adhat más európai tár-
sadalmak számára is. Én a konzultá-
ció erejét és üzenetértékét csak a 
Békemenethez tudom hasonlítani.

— Valóban, azután is csendesebb 
lett Brüsszel egy darabig…

— A Békemenet megmutatta, hogy 
a kívülrŒl induló támadásokra, kor-
mánybuktatási kísérletekre mi a vá-
lasza a magyaroknak. Emlékezzünk, 
1956-ban az árulók gyŒztek. Idegen 
segítséggel döntötték meg a törvé-
nyes magyar kormányt. Most is azért 
szervez nyugati sajtókampányokat 
hazánk ellen a balliberális tábor, 
azért jelentgeti fel a magyarokat 
Brüsszelben, s azért hívja be az or-
szágba a Popovics-féle ügynököket, 
hogy kormányt buktasson. A Béke-
menet ötszázezres tömege látható 
volt. A nemzeti konzultáció eredmé-
nye pedig kézzel fogható, dokumen-
tált lenyomata a magyar társadalom 
álláspontjának. Ezt nem lehet elvitat-
ni.

— Az Európai Bizottságban is így 
gondolják?

— A konzultációnak politikai súlya 
van. A magyar diplomácia és a ma-
gyar külügy egyre bátrabb, karakán-
abb, egyre több hangszeren játszik, 
azaz magasabb színvonalon végzi a 
dolgát. A nemzeti konzultáció viszont 
egy másik dimenzió. Arra nem lehet 
diplomáciai válaszokat adni. Konkrét 
akaratnyilvánítás, Brüsszelnek ezért 
kellemetlen, és a fontossága miatt 
kényelmetlen is a magyar kezdemé-
nyezés. És abban is biztos vagyok, 
hogy másfél-két millió embernek a 
konzultációban megnyilvánuló kriti-
kus véleménye miatt sem érezhetik 
jól magukat a Juncker-féle hivatalno-
kok.

— SŒt, csalódottak is lesznek, mert 
az hiszik, hogy azért már elŒbbre tart 
a manipuláció, vagyis sikeresen meg-
dolgozták az uniós államok közvéle-
ményét…

— Nem megy az olyan könnyen. Az 
EB nyilatkozatot tett közzé 2014 
márciusában, melynek az volt a címe, 
hogy: „Nyitott és biztonságos Európa 
– valósítsuk meg!” Nem kellett túl-
zottan éles szem ahhoz, hogy felfi-
gyeljünk erre a bizonyos „nyitottság-
ra”, ami nekem akkor is Soros nyitott 
társadalom koncepcióját juttatta 
eszembe. És a milliárdos uniós látoga-
tásában is rögtön felfedezhetŒ volt az 
illegitim jelleg – Œ egy amerikai üzlet-
ember. Miért fogadja államfŒknek 
kijáró protokollal az Európai Bizott-
ság? Miért tárgyal a legrangosabb 
brüsszeli vezetŒkkel, méghozzá zárt 
ajtók mögött? És miért ad utasításo-
kat az EB és az EP számára például a 
migráció ügyében? Nekünk, magya-
roknak is bizonyítani akarta ezzel a 
politika és a politikusok fölötti hatal-
mát, már csak azért is, mert itt több 
támadás érte.

— A tavalyi, októberi migrációs 
népszavazás érvénytelen volt, bár 
beszédes eredményt szült. Eltelt egy 
év. Érzik már a magyarok, hogy most 
nem babra megy a játék?

— A nemzeti konzultáció abból a 
szempontból is kedvezŒbb, hogy le-

Nemzeti konzultáció indul a Soros-tervrÔl
vélben vagy elektronikus úton, de 
nem egy napra koncentrálva, hanem 
egy hosszabb idŒintervallumban ad-
hat választ a polgár a kormány kér-
désére. Így talán több is benne a 
demokrácia, mint a népszavazás in-
tézményében. A nemzeti konzultáció-
ban való részvételi jogot én a politikai 
alapjogok körébe sorolom. Így szá-
momra különösen furcsa, de rendkí-
vül árulkodó, hogy azok támadják a 
leghevesebben, akiknél saját elmon-
dásuk szerint nincsenek is nagyobb 
demokraták e földön.

Sinkovics Ferenc

A h£ség a nemzetet illeti...
„Navracsics Tibor európai uniós 

biztosnak kell a legjobban tudnia, 
hogy a kollégái és a környezete, 
emberek és szervezetek is nemcsak a 
kezében vannak Soros Györgynek, 
hanem a zsebében is”.

Semjén Zsolt a Kossuth Rádió 
Vasárnapi Újság címû mûsorában 
arra reagált, hogy Navracsics Tibor 
oktatásért, kultúráért, ifjúságért és 
sportért felelŒs uniós biztos pénteken 
Budapesten azt mondta, hogy az 
Európai Bizottság saját logikája alap-
ján alakítja migrációs politikáját, „a 
Soros-terv nem szerepel a bizottság 
munkatervében”.

A miniszterelnök-helyettes felhívta 
a figyelmet arra, hogy az európai 
vezetŒk Jean-Claude JunckertŒl, az 
Európai Bizottság elnökétŒl kezdve 
meghallgatják az EU-ban Soros Györ-
gyöt, aki elŒttük mondja el program-
ját. Az a helyzet, hogy Soros György 
„kezében és zsebében tartja azt a 
világot”, amelyben Navracsics Tibor 
munkája is benne van – fogalmazott.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a hazá-
jához hû az ember, egy szervezethez, 
munkaadóhoz lojális, ezért arra kérte 
Navracsics Tibort, hogy a hûség fo-
galmát gondolja át a nemzet és egy 
nemzetközi szervezet között. Hozzá-
tette, reméli, hogy ez a megszólalása 
egy „újságírói félremagyarázás kö-
vetkezménye”.

Magyarország soha nem írt alá 
olyan szerzŒdést az EU-val, hogy 
bárki megmondhatná, ki éljen Ma-
gyarországon – emelte ki. Szerinte a 
migrációs válság kiinduló oka a sza-
badkŒmûvesség, amelynek volt „jako-
binus, bolsevik verziója”, és a „soka-
dik leágazása ez a Soros-féle szélsŒ-
liberális dolog”, amely „szívébŒl gyû-
löli a keresztény hagyományokat”, és 
ha lehetséges, még jobban gyûlöli a 
nemzetállamokat. Meg is akarja szün-
tetni azokat, és európai egyesült álla-
mokat akar létrehozni. Ezt Brüsszel-
bŒl „személytelen, elszámoltathatat-
lan” bürokrácia irányítaná, különbözŒ 
NGO-knak (nem kormányzati szerve-
zeteknek) „átnyomva” a hatalmat – 
fûzte hozzá Semjén Zsolt.

Az iszlám nem része
az európai kultúrának
Úgy folytatta: — a baloldali, liberá-

lis pártok láthatóan nem képesek 
legyŒzni a nemzeti erŒket, ezért kell 
behozni sok millió olyan embert, aki 
nem kötŒdik egyik nemzethez sem. 
Az európai nemzetekkel szemben 
ezekre a bevándorló iszlám tömegek-
re számíthatnak. 

Hangsúlyozta: bár az iszlám nagy 
kultúra, nem része az európai civilizá-
ciónak, különösen nem a magyar 
kultúrának, amely „az iszlámmal 
szemben definiálja önmagát mint a 

keresztény Európa védŒpajzsa”.
A kereszténydemokrata politikus 

közölte: azért van szükség a nemzeti 
konzultációra, mert ebben a harcban 
nem elég a kormány álláspontja, 
szükség van arra, hogy a magyar 
emberek is mellé álljanak. 

„Az a különbség, hogy mi megkér-
dezzük az embereket” – hangsúlyozta.

Példaként említette, hogy szerinte a 
német politika, amikor meghívta a 
migránsokat, elŒször is „törvénytelen” 
volt, hiszen nem tartották be a dublini 
szerzŒdést, másodszor „antidemokra-
tikus”, mert Angela Merkel kancellár 
nem kérdezte meg a német népet, 
hogy akar-e tömegesen együtt élni az 
iszlámmal és „inkorrekt” is például 
Magyarországgal szemben, de a 
migránsokkal szemben is. Mert ezek 
a „szerencsétlen emberek” pénzzé 
tették mindenüket, hogy Európába 
jussanak, most mégis visszaküldenék 
a nagy részüket. Úgy fogalmazott: 
ennél sokkal helyesebb, amit Magyar-
ország képvisel, hogy a segítséget 
kell odavinni, nem a bajt idehozni.

Semjén Zsolt szerint ennek a vége 
párhuzamos társadalmak kialakulása 
lesz, ezek az emberek egyre fruszt-
ráltabbak, mert nincs munkájuk és 
nem ismerik a nyelvet, egyre több 
lesz a bûncselekmény. Azt mondta: 
ha egy ilyen migráns „megerŒszakol 
egy tízéves német kislányt, az apja 
agyonlövi, erre lázadás lesz a beván-
dorlók között”, megtámadnak egy 
német falut, az megvédi magát. „Ezt 
fogják nézni MalmŒtŒl Marseille-ig, 
és égni fognak a külvárosok” – tette 
hozzá. 

Meg kell védeni a határokat, és a 
humanitárius segítséget ezeknek az 
embereknek a szülŒföldjére kell vinni 
– emelte ki a miniszterelnök-helyet-
tes.

*
National Consultation
Launched on the „Soros Plan”
The Hungarian government has 

launched a new, seven-point ‘national 
consultation’ questionnaire based on 
its claims that Hungarian-American 
billionaire George Soros somehow 
wants to convince the European 
Union to settle at least one million 
migrants a year in the European 
Union, including Hungary. 

The Orbán government argued that 
Soros himself published such plans in 
an article, although the financier has 
expressed multiple, varying views on 
the ongoing migrant crisis over the 
past few years, and in addition has 
repeatedly dismissed claims of the 
existence of any ‘international plan.’ 

One portion of the questionnaire 
claims that „together with officials in 
Brussels, George Soros is planning to 
dismantle border fences in EU Mem-
ber States, including in Hungary, in 
order to open the borders for mig-
rants.”

Topics in the questionnaire include 
the EU’s refugee resettlement quota 
plan, financial expenditures related 
to migration, and legislation for 
criminal acts. The ‘consultation form’ 
also claims that „the goal of the Soros 
Plan is to push the languages and 
cultures of Europe into the back-
ground so that integration of illegal 
immigrants happens more quickly.” 

In addition, the government’s 
questions ask whether Hungarian 
citizens support „initiate political 
attacks against those countries which 
oppose immigration, and to severely 
punish them.”
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Az elmúlt 
hét

FRAKCIÓFIKCIÓ
Újabban ugrásszerûen megszaporod-

tak a nagy ívû ellenzéki bejelentések. 
Lassan már követni is képtelenség, ki 
milyen épületes ökörségekkel áll elô -
– Heller Ágnesnek lett igaza, aki már 
tavasszal megmondta, hogy „Nem lesz 
itt nyugi!” Igaz –-- ezt már én teszem 
hozzá --–, csak a demokratikusnak 
mondott baloldalon nincs nyugi. A kor-
mánypártok térfelén épp a fordítottja 
tapasztalható: arrafelé hátradôlve, 
jámbor érdeklôdéssel szemlélik, mi-
ként ugranak egymásnak a vörös fejû 
Megváltók odaát. A Fidesz háza táján 
a sokadik kávét kérik…

Egy friss példa. Két napra rá, hogy a 
Kossuth tér melletti Agorában Gulyás 
Slejm Márton sátoros gyülekezete 
megálmodta Magyarország leendô vá-
lasztási rendszerét (majd a jelen lévô 
pár tucat komálóssal mindjárt táncra 
is perdült), Botka László is hangzatos 
bejelentést tett. Ahogy mondta: nagy-
vonalú ajánlatot.

Azzal állt elô a szocialista miniszterel-
nök-jelölt, hogy pártja felajánlja listás 
helyeinek felét potenciális szövetsége-
seinek. Amennyiben elfogadják, úgy 
minden demokratikus ellenzéki párt 
ott lehet a parlamentben. Jó választási 
szereplés esetén akár önálló frakciót 
is alapíthatnak –-- fantáziált Botka. 
Annyi elôzménye volt a bejelentésnek, 
hogy pár nappal korábban Rolex Lász-
ló jelezte: „Lejárt az üres szavak, de 
eljött a tettek ideje! Ütött az óra, hogy 
egy nagy lépést tegyünk elôre a sza-
bad Magyarország felé!” Az érintett 
pártok egyelôre felemás nyilatkozatok-
kal reagáltak az óraütôs gesztusra. 
(Szerintem a liberális Fodor-pártocska 
füvészei nem fognak nemet mondani.)

Pár hete Lengyel László, az ismert 
látnok viszont azt fejtegette, hogy az 
impotens ellenzéki pártok helyett a 
„független” médiumokra (Soros- és 
Simicska-sajtó) kellene bízni a Fidesz 
elleni offenzíva irányítását.

Mondani sem kell, az övéi is lehü-
lyézték.
Pezseg az élet odaát.

MARCI HEVESEN
Szeptember eleje óta a Kossuth tér 

melletti Agora közösségi sátorban ag-
gódik a haza sorsáért a „demokratikus” 
ellenzék Közös Ország Mozgalom ne-
vezetû felekezete.

Tagjai itt kívánják tetô alá hozni azt a 
megállapodást, amely segítené minél 
gyorsabban lebontani Orbán Viktor 
választási rendszerét.

A gyülekezet lelke, megálmodója ma-
ga Gulyás Slejm Márton hivatásos 
forradalmár és festékdoboz-hajigáló, 
ô szervezte ide azokat a kivételes po-
litikusokat, akik szerint a választási 
rendszer úgy igazságtalan, ahogy van. 
Marci koordinátor ki is mondta, a Fi-
desz azzal kerülhetett hatalomra, és 
azért nem lehet leváltani, mert a maga 
tervezte konstrukció neki kedvez.

Hôsünknek elkerülhette a figyelmét 
Ceglédi Zoltán politológus áprilisban 
kelt írása a Hvg.hu-n. Az amúgy bal-
liberális elemzô arról tájékoztatta 
olvasóit, hogy aki szerint a mostani vá-
lasztási rendszer a Fideszre van írva, 
az „síkhülye”. Az érvényes normaszö-
vegben ugyanis az áll: az nyer, aki a 
legtöbb szavazatot szerzi. Orbánék 
azért szoktak nyerni, mert rájuk sza-
vaznak a legtöbben.

Tudsz követni, Marci?
Egy hivatásos forradalmárt azonban 

nem hatnak meg az efféle érvek, válto-
zatlan hévvel szervezkedik. A legú-
jabb, hogy a mozgalom jelesei (Bok-
rostól Gyurcsányon át az orrturkáló 
Szigetvári Viktorig) aláírták elsô meg-
állapodásukat. (Az eseményt a közön-
ség egyik tagja bekiáltásokkal pró-
bálta megzavarni, de gyorsan kidobták 
a biztonságiak. Nem, most nem Juhász 
Péter randalírozott –-- ô maga is a 
bekiabálón méltatlankodott…)

A következô jelentôs esemény októ-
ber 23. utánra várható. Gulyásék ad-
dig adtak határidôt az Országgyûlés-
nek, hogy megszavazza – kétharmaddal 
–-- az ô választási javaslatukat. Ha 
nem, jön a polgári engedetlenség… 
Marci bekeményített.

BATTHYÁNY 
MELLÉNYE

Minden magyar számára ez a legfá-
jóbb október hatodika. Aradon a tábor-
nokok, Pesten az elsô felelôs minisz-
terelnök végezte be életét 1849-ben 
ezen a napon. Haynau, a szörnyeteg 
jeltelen sírgödröt szánt a kivégzett 
gróf Batthyány Lajosnak. Nem oda 
került, noha háromszor is eltemették. 
(Sosem tudta meg, hogy túljártak az 
eszén, de így is a gutaütés vitte el a 
bresciai hiénát 1853-ban.)

Szomorú és kalandos Magyarország 
miniszterelnökének „utóélete”. Tete-
mét bátor józsefvárosi szerzetesek 
még a kivégzés éjszakáján a ferences 
rend altemplomába menekítették, he-
venyészett koporsója fölé szürke már-
ványlap került: „1849-ben okt. 6-án az 
Úrban elhunyt G. B. L. Áldás és béke 
hamvaira”. Ez volt az elsô temetés.

A másodikra két évtizedet kellett 
várni, csak a kiegyezés után, 1870. jú-
nius 9-én jöhetett el ez a nap. Batt-
hyány miniszterei közül akkor már 
csak hárman éltek: Kossuth, Deák és 
Eötvös József. Az emigráns kor-
mányzó persze nem lehetett ott a rava-
talnál, sôt az emberáradatban elsod-
ródó Deák sem állhatott a koporsó 
mellett, egyedül Eötvös. Kétszázezer 
gyászoló állta körbe a gróf mauzóleu-

ahogy 
Pilhál György 

látta

mát, a sajtó a nemzet tüntetésérôl írt: 
„Nyughat-e szolgaföldben Batthyány?” 
(Tudjuk-e, hogy az 1849 tavaszán meg-
nyitott sírkert elsô „lakói” is negyven-
nyolcasok voltak, az isaszegi csatában 
elesett magyar honvédek? Szívszorí-
tó.)

Harmadjára harminc éve, a nagy 
temetôfelújítás után hantolták újra a 
vértanú miniszterelnököt. Ismét titok-
ban, mert az „emberarcú” kommu-
nizmus ebben a sírkertben nem en-
gedte az egyházi temetést. Szerencsére 
a csontokat megáldó szerzetesrôl nem 
tudott a kádári hatalom. (Vagy csak 
nem akart tudni. Hiszen az akkori 
„Haynau” 1987-ben már sápadt vala és 
reszketni méltóztatott…)
Batthyány golyószaggatta mellé-

nye a Nemzeti Múzeumban látható. 
Állj meg elôtte!

RÖGÖS ÚT 
A TÖRVÉNYIG

Ismét pofozkodás tört ki az Európai 
Unióba igyekvô Ukrajna képviselô-
testületi ülésén a minap. A vetélkedô 
közvetlenül az elôtt kezdôdött, hogy a 
parlament elsô olvasatban elfogadta 
volna Petro Porosenko elnök elôter-
jesztését az Oroszországot agresszor-
nak minôsítô törvényjavaslatról. Azon 
verekedtek össze a felek, hogy mi az 
agresszió…

Ukrajnában komoly hagyománya 
van az efféle szpartakiádnak.

A parlament egyeztetô tanácsának 
egyik ülését például azért szakította 
meg egy ilyen mérkôzés, mert a Radi-
kális Párt frakcióvezetôje megvádolta 
ellenpárti kollégáját, aki Janukovics 
elnöksége idején miniszterelnök-he-
lyettes volt, hogy rendszeresen 
Moszkvába utazgat „eligazításért”.

A máskor jámbor ellenzéki politikus 
nem siklott el a bírálat elôl, sôt orrba 
vágta, majd megsorozta kettôs fede-
zékbe menekülô kihívóját. A kritizáló 
honatyát azonban a bekapott pofonok 
sem gyôzték meg, rövid szusszanás 
után azt kezdte el firtatni, hogy 
ellenfele miért nem ül még börtönben. 
Választ nem, csak két újabb pofont 
kapott a megszólítottól. (A radikális 
ember állítólag rendszeres résztvevôje 
ezeknek a hagyományôrzô verekedé-
seknek –-- igaz, legtöbbször ôt szokták 
elverni.)

A kijevihez képest a mi parlamentünk 
egy szeretetotthon.

Elôfordult, hogy amikor a lembergi 
polgármestert valami környezetvédel-
mi anomália kapcsán megbírálták, 
egy másképpen gondolkodó honatya 
odament hozzá és kikapcsolta a mik-
rofonját. Válaszul a monológjából ki-
zökkentett elôadó visszakézbôl szájon 
kapta az aktivistát, mire aztán a többi 
népképviselô is bekapcsolódott az 
„érvelésbe”. A házelnök persze felszó-
lította az ellenzéket, „mutassanak tisz-
teletet kollégáik és egészében az uk-
rán nép iránt”, mire ô is kapott egy 
brusztflekket, amiért „el akarja hall-
gattatni” az ellenzéket.

Szinte csoda, hogy az új ukrán oktatá-
si törvény megalkotására is futotta.

AZ ELLENT 
BELÜL KERESD!

Hogy Botka László és a vele szimpa-
tizáló MSZP-sek nem álltak kétszer 
sorba, amikor az észt osztogatták, az 
már akkor kiderült, amikor elhitették 

magukkal, hogy a szegedi polgármes-
ter ringbe szállhat miniszterelnök-je-
löltként. Erre aztán az is rátett egy 
lapáttal, hogy amikor napvilágot láttak 
sorozatos botrányai, még akkor sem 
hívták vissza azonnal. Sôt ostoba fe-
jükbe vették valamiféle árnyékkor-
mány felállítását is, ami a politikatör-
ténet legérdekesebb alakulata lett vol-
na, hiszen mire összejöttek páran, már 
le is fejezték az egészet. De nem csak 
ebben nagy a fejetlenség arrafelé 
mostanában.

Mit gondoltak, milyen miniszterelnök-
jelölt lesz Botka azzal a szlogennel a 
szájában, hogy fizessenek a gazdagok? 
A nemzet egykori kopasz apja, a rossz 
emlékû Rákosi pajtás sem volt túl si-
keres ezzel a mondattal, de egy urizáló, 
egzotikus luxusnyaralásokon búvárko-
dó, hivalkodó, milliós Rolex-órában 
gôgösködô, méregdrága dzsipbôl a va-
gyonbevallásban nem szereplô halas-
tava partján kikászálódó álbaloldali 
figurától mit vártak? De gyorsan a 
nyilvánosság elé került a Szeviép-ügy, 
a Gyurcsánnyal közösen használt ügy-
véd, Czeglédy milliárdos büntetôügye, 
majd a parkolóbérlet-botrány is. Botka 
pedig magyarázkodni sem volt haj-
landó, hallgatott megadóan, mint a sír. 
Talán jobb is. Megvan a véleményünk 
róla hazudozásai nélkül is.

Most visszahúzódott a lelkem Sze-
gedre, ott akar lábadozni a méretes 
pofon után, amit az országos politika 
ringjében kapott. A sors fintora, hogy 
–- a baloldalon közismert megszokás 
alapján –-- elsôsorban a sajátjaitól. 
Hiába mutogat sunyin a kormánypár-
tokra.

Elvtársai elôbb képen törölték, majd 
bedobatták vele a törülközôt. Azon 
sem csodálkoznánk, ha végleg rászá-
molnának, és a szocialisták polgármes-
terjelöltje se lenne legközelebb.

Ha lesz még MSZP akkoriban egyál-
talán…

 BELGA” KATALÓNIA
Talán mostanra már valamelyest 

lehûltek azok az indulatok, amelyeket 
a vasárnapi katalán népszavazás vál-
tott ki. Nem a spanyol karhatalom által 
legázolt, agyba-fôbe vert katalán em-
berekre gondolok, az ô indulataik alig-
ha csillapodnak még egy ideig. Sôt 
bennük talán csak most, a rendôrterror 
után tudatosul igazán, hányadán is állt 
velük a spanyol állam. Azokra gondo-
lok, akik a véres vasárnap után is a 
madridi kormány hivatalos vélemé-
nyét szajkózzák, miszerint „a spanyol 
alkotmány értelmében csak az ország 
valamennyi állampolgárára kiírt refe-
rendum dönthet bármely országrész 
kiválásáról”.

A Katalónián kívül élô spanyolokra 
gondolok, akik országuk egységének 
megbontóit látják az elszakadni akaró 
tartomány lakóiban. (A maguk szem-
szögébôl talán meg is értem ôket.) 
Meg a nagyokos brüsszeli politiku-
sokra gondolok, például az Európai 
Bizottság elnökére, aki az esemény 

után hanyatt-homlok sietett kijelente-
ni: a katalán népszavazás jogszerûtlen 
volt. „Egységre és stabilitásra kell 
törekedni, nem pedig megosztottságra 
és széttöredezettségre” –- ismételgeti 
azóta is Jean-Claude Juncker. Hát 
persze, a precedens félelmetes erejé-
tôl fél a berezelt nagypolitika. Mi lesz 
velük, ha Európa más részein is 
„katalán” népszavazások kezdôd-
nek?

Egy mai évforduló kapcsán jut 
eszembe: vajon tudják-e az uniós böl-
csek, hogy 1830-ban épp ezen a napon, 
október 4-én ott, Brüsszelben mondták 
ki Belgium megalakulását, az ország-
rész elszakadását a flamand Hollan-
diától? Bizony, akkor és ott! A korabeli 
beszámolók azt is megjegyzik, hogy 
annak az elszakadásnak sem örült 
mindenki. (A nagyobb birodalmak 
egyenesen megrettentek a hír halla-
tán, ôk sem tartották „jogszerûnek” az 
új ország megszületését.) De hát a tör-
ténelem már csak ilyen, országok 
születnek és bomlanak fel. Élünk és 
meghalunk…
Brüsszel nem szólhatja le Barcelo-

nát.
KALIFORNIAI ÁLOM

Kisebb közjáték zavarta meg a Kali-
forniában elôadó körúton tartózkodó 
Magyar Bálint egyik fellépését. Az 
Index.hu értesülése szerint a Berkeley 
Egyetemen tartott beszámolója végén 
(a magyar és a lengyel kormány po-
litikájáról beszélt a szabad demokrata 
bölcs) egy, a közönség soraiban helyet 
foglaló magyar diplomata „megpró-
bálta hitelteleníteni” az egykori mi-
nisztert. A „hiteltelenítés” abból állt, 
hogy a diplomata elmondta: az SZDSZ 
annak idején nem szavazta meg a ha-
táron túli magyarok állampolgárságát, 
Magyar Bálint pedig egy szociálde-
mokrata, aki a korrupt SZDSZ-ben 
tevékenykedett.

Hogy a hírportál kinek az oldalán állt, 
azt már a cím is jelezte: „Magyar dip-
lomata támadta meg Magyar Bálintot 
a Berkeley-n”. (Én inkább ezt adtam 
volna címnek: „Magyarországot tá-
madta Magyar Bálint a Berkeley-n”. 
Felcím: „Nem elôször mószerolja a 
hazáját”.) Szerencsére az MTI a ma-
gyar külügy illetékesét is megkérdez-
te, aki szerint, miután Magyar Bálint 
hazugságokat mondott Amerikában 
Magyarországról, a magyar kormány-
ról, a diplomata jól tette, hogy fel-
szólalt, és megvédte hazáját. Éppen 
ideje, tehetjük hozzá, hiszen a magyar-
ságot idegenben lejárató, magukat 
magyarnak mondó politikusok nem 
ma kezdték aljas haknikörútjaikat.

A külföldön „Magyarország-szakértô-
ként” fellépô Magyar Bálint legtöbb-
ször arról szokott értekezni, hogy az 
Orbán-kormány valójában egy puhán 
diktatórikus, parazita képzôdmény, 
miniszterelnöke pedig legitimálta az 
országban az antiszemita és rasszista 
nyelvezetet. Egyetlen szerencsénk, 
hogy itt vannak ôk, akik tudják, merik, 
teszik –-- ha visszahívjuk ôket.
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Az elmúlt két hétben a Financial Ti-
mes (FT) négy cikkben is megrágal-
mazta az Orbán-kormányt, amiért az 
fellép Soros György bevándorlást tá-
mogató tevékenysége ellen, a brit 
üzleti napilap “teljesen megzavarodott” 
-- írta Kovács Zoltán kormányszóvivô 
az About Hungary kormányzati hon-
lapon közzétett blogbejegyzésében.

A kormányszóvivô emlékeztetett: 
korábban a lap egyik ismert szerzôje 
arról írt, hogy nem létezik Soros-terv. 
Erre Kovács Zoltán felhívta a figyel-
mét, hogy hol olvashatja a kérdéses 
dokumentumot. Ennek ellenére egy 
nappal késôbb a lap arról jelentetett 
meg cikket, hogy Romániának nem 
szabad szövetséget kötnie “Európa 
rosszfiúival”, azaz Lengyelországgal 
és Magyarországgal, amelyek provo-
katív és nem demokratikus viselkedést 
tanúsítanak, majd ismét arról írtak, 
hogy nincs Soros-terv ---- idézte fel a 
kormányszóvivô. Hozzátette: erre is-
mét megkereste a lapot, kifogásolva 
annak elfogultságát és a tények fi-
gyelmen kívül hagyását.

Közölte: újra Magyarországgal fog-
lalkozott az FT, cikkükben arról írtak, 
hogy Soros-ellenes hangvételû nemze-
ti konzultáció indul. A cikkek gyako-
riságából úgy tûnik, az FT-nek “rög-
eszméje” lett Orbán Viktor 
miniszterelnök --- fogalmazott.

Kovács Zoltán kiemelte: a legutóbbi 
cikk kizárólag Soros Györgyhöz köt-
hetô forrásokra támaszkodik, egyúttal 
kiváló példája a félretájékoztatásnak. 
Az FT és más nagyobb médiumok 
ugyanis egyszerûen nem veszik tudo-
másul, hogy Soros György azt mondta: 
az EU-nak a belátható jövôben évente 
legalább egymillió menedékkérôt kell 
befogadnia ---- írta.

Úgy vélte, az FT és a hozzá hasonló 
nagyobb sajtóorgánumok képtelenek 
Soros Györgyöt másként lefesteni, 
mint egy “milliárdos filantrópot”, aki a 
személyes vagyonából áldoz önzetle-
nül számtalan jótékony célra. Nem 
foglalkoznak azzal, milyen politikai 
ügyeket támogat, nem firtatják talál-
kozóit az Európai Bizottság elnökével 
és tagjaival, nem érdeklôdnek brüsz-

szeli lobbitevékenységei iránt --- sorol-
ta. Hozzátette: nem foglalkoznak azok-
kal a súlyos állításokkal sem, amelyek 
szerint az általa finanszírozott NGO-k 
(nem kormányzati szervezetek) segéd-
keztek illegális migránsoknak az euró-
pai bevándorlási és menekültügyi sza-
bályok megsértésében.

A kormányszóvivô kitért rá: a keddi 
cikkben a szerzô a nemzeti konzultáció 
kiszivárogtatott kérdôívére hivatkozik, 
holott a kérdéssor már múlt hét óta 
nyilvános magyar és angol nyelven is.

A Financial Times brit liberális üzleti 
napilap keddi számában azt írta: Soros 
György szóvivôje szerint a magyar 
kormány kampánya hazugságokon 
alapul. “Nincs Soros György által Ma-
gyarország ellen szervezett globális 
összeesküvés” ---- idézte a napilap a 
szóvivô nyilatkozatát.

* * *
Körülbelül egymillió emberbôl álló 

imalánc vette körül Lengyelországot, 
a hívek több mint 3500 kilométer 
hosszan, az országhatár közelében ki-
jelölt mintegy 4 ezer helyen, 320 temp-
lomban, valamint hajókon, hegycsú-
csokon és több repülôtéren is 
rózsafüzért imádkoztak a világ és a 
haza békéjéért.

A Rózsafüzér egészen a határokig 
elnevezésû akciót egy világi hívekbôl 
álló csoport kezdeményezte, a lengyel 
egyház pedig támogatta. A szervezôk 
a fatimai jelenések idei, 100. évfordu-
lójához, valamint más, a rózsafüzér 
olvasására biztató Mária-jelenésekhez 
kötötték kezdeményezésüket.A hívek 
a belföldön fekvô községekbôl bu-
szokkal és vonatokkal indultak az or-
szághatárra, ahol a délelôtti szent-
misék után délután 14 órakor 
egyszerre kezdtek el rózsafûzért ol-
vasni.A kijelölt határ menti templo-
mokon kívül a résztvevôk a határokhoz 
közeli városok fôterein, határátkelô 
pályaudvarokon, a határfolyók és a 
Balti-tenger partján, hajókon, több 
hegycsúcson, valamint tíz lengyelor-
szági repülôtéren mûködô kápolnában 
is imádkoztak.

A Tátrában és a Beszkidekben a 
szomszédos Szlovákia és Csehország 

lakosai is csatlakoztak hozzájuk, a 
lengyel-német határ közelében fekvô 
Siekierki községbe Berlinbôl és 
Hamburgból is érkeztek vendégek.

A Gdansk kikötôváros közelében fek-
vô Westerplattén --- ahol a második 
világháború elsô ágyúlövései dördül-
tek el --- gyerekek imádkoztak.

Az akcióhoz 43 európai --- elsôsorban 
brit --- városoban élô lengyelek is csat-
lakoztak a helyi templomokban. 
Ugyancsak csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez 12 egyesült államokbeli 
városban élô lengyel közösség is.

A tátrai üdülôközpontban, Zakopané-
ban az akció alkalmából mondott ho-
míliában Marek Jedraszewski krak-
kói érsek hangsúlyozta: az 
összegyûltek földrészünk népeiért is 
imádkoznak azért, hogy ezek megért-
sék: ha azt akarjuk, hogy Európa meg-
maradjon Európának, vissza kell térni 
az európai kultúra keresztény gyöke-
reihez.

A lengyel püspökkari konferencia 
szóvivôje a legnagyobb európai val-
lási rendezvénynek minôsítette az 
akciót a tavaly júliusban Krakkóban 
Ferenc pápa részvételével megtartott 
katolikus ifjúsági világtalálkozó óta.

Pontos részvételi adatok még nem 
ismertek, azonban több televíziós csa-
torna --- köztük a TVN24 kereskedelmi 
hírtelevízió, valamint a TVP Info 
közszolgálati hírtelevízió --- délután 
megerôsítette az egymillió hívô rész-
vételét.

Beszámoltak arról is, hogy az egyes 
helyszíneken a rossz idôjárás ellenére 
megjelent tömeg felülmúlta a rende-
zôk elvárásait.
Az imaláncot a szervezôk a szom-

batra esô Rózsafüzér királynôje 
ünnepére idôzítették. Ezen a napon 
a katolikus egyház megemlékezik 
az 1571. október 7-én Lepantónál 
vívott tengeri csatáról, melyben a 
keresztény hadak megállították az 
oszmán erôk elôrenyomulását a 
Földközi-tengeren.

* * *
Ötszáznál is több katolikus templomot 

számoltak fel Németországban az ez-
redforduló óta egy pénteken ismer-
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A Soros terv
(Második rész)

A Magyar Nemzet publicisztájának 
köszönhetô, hogy végre egy Orbán 
ellenes napilap is lefektette, hogy So-
ros György két hosszú cikkben fejtette 
ki javaslatait a menekült kérdésrôl 
2015-ben és 2016-ban, vagyis a Soros 
terv létezik. Ez a pálfordulás egy kicsit 
megnyugtató, mert eddig a külföldi 
média a hazai ellenzéki politikusokhoz 
és médiájához hasonlóan letagadta a 
nyilvánvalót, vagyis a Soros terv léte-
zését. Azt, amit saját maga annak terv-
nek nevezett.

Soros szerint a beláthtó jövôben az 
EU-nak évi egy millió menedékkérôt 
kell befogadnia. Soros 2015-ben támo-
gatta a kvóta rendszert, ugyanakkor 
kifejezetten irja, hogy a menedékkérôk 
elosztásánál a lehetô LEGKISSEBB 
KÉNYSZERT kell alkalmazni, vagyis 
figyelembe kell venni, hogy ôk hová 
akarnak menni. HÓ_HÓ HÓ, álljon 
meg a menet! A nagy humanista baj-
nok Soros az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatával ellentétben kényszert 
is alkalmazna azért, hogy a kvóta 
rendszer szerint egy menekültnek 
nyilvánított embert egy olyan ország-

ba kényszeríthetnek ahol nem akar 
élni. Itt azonnal felmerül a kérdés 
hogy hogyan képzeli el a milliárdos 
tôzsde spekuláns, hogy milyen kény-
szer alkalmazható és elfogadható, 
hogy rábírja a nincstelen migránsot, 
hogy egy olaszországi gyûjtôtáborból 
elvigyék pl. Bulgáriába? Egy mene-
kültre akinek se munkája sem jövedel-
me nincs hogyan lehet nyomást gya-
korolni, hogy olyan országban teleped-
jen le amit nem kíván. A törvény tiltja, 
hogy bezárják, egyéb mást pedig ne-
héz elképzelni.

De mi történik akkor, amikor a mig-
ráns a kényszernek enged és elviszik 
Bulgáriába. Rövid idôn belül a lyukas 
határokon átszökve elköltözik Német-
országba és üthetik bottal a nyomát.

Soros szerint azt is figyelembe kell 
venni, hogy az államok kiket akarnak 
befogadni. Itt talán kicsit cinikus az a 
megállapítás, hogy a befogadó államok 
jól képzett, munkaképes, egészséges 
és fiatal embereket kérnek és nem 
analfabéta, rokkant, munkára alkal-
matlan, idôs migránsokat.

A Magyar Nemzet szerint „a kor-
mányzati kommunikációban emlege-
tett egymillió fô nem bevándorló, ha-
nem menedék kérô, és nem Soros 

szándéka ez, hanem a realitás hiszen 
2015-ben 1.2 milló menedék kérelmet 
adtak be az EU -ba.” Nos, a „realitás” 
amit nehéz elkerülni, hogy abban a pil-
lanatban amikor az egy milló szám 
köztudattá válik a Közápkeleten és Af-
rikában a menekült táborokban, egy 
mindennél nagyobb bevándorló hul-
lám várható nemcsak a déli magyar 
határnál, hanem az olasz és spanyol 
tengerpartoknál is. Ugyanakkor a Ma-
gyar Nemzet által említett 1.2 millió 
menekült kérôk túlnyomó része nem 
képes (nincs pénze), vagy nem akar 
illegális utakon az EU-ba jutni.
Soros legvadabb javaslata az, 

hogy „biztonságos csatornákat” 
kell biztosítani a menedékkérôknek 
Olaszországból és Görögországból 
azokba az államokba ahová menni 
akarnak. Köszönjük szépen, de mi lesz 
ha a cél államok kiteszik a “Telt Ház” 
táblát, lezárják határaikat, és a “biz-
tonságos csatornákban” rekedt mig-
ránsok a „csatorna államokat” terhe-
lik.

Ahogy Orbán Viktor mond-
ta „a magyarok nem hü-
lyék”

Kroyherr Frigyes
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tetett felmérés szerint.
A katholisch.de katolikus hírportál 

valamennyi egyházmegyébôl kért 
adatokat a bezárt, eladott, vallási 
használatból kivont de egyházi tulaj-
donban megtartott és a lebontott 
templomok és kápolnák számának 
alakulásáról. Két püspökség nem tu-
dott adatokkal szolgálni, de így is biz-
tos, hogy legalább 500 templom mûkö-
dését szüntették be az ezredforduló 
óta paphiány, pénzhiány vagy a helyi 
hívô közösség felmorzsolódása miatt.

A felszámolt templomok területi el-
oszlása egyenlôtlen, a mainzi egyház-
megyében például valamennyit sike-
rült megôrizni, és az ország déli részén 
is –-- ahol a legtöbb katolikus él –-- több 
püspökségben használnak minden 
templomot és kápolnát, amely az 
ezredforduló elôtt is mûködött.

Más térségekben viszont nagymér-
tékben csökken a templomok száma, 
az ország nyugati részén fekvô esseni 
egyházmegyében például 188 szûnt 
meg, a szomszédos münsteri püspök-

ségben pedig 79.
Az épületek többsége megmaradt, 

egy részüket eladták, és sok templom-
nak új funkciót talált az egyház. A 
megszüntetett templomok nagyjából 
egyharmadát, 140 épületet viszont le is 
bontottak, ami a „horrorforgatókönyv” 
egy hívô számára –- írta a hírportál.

A Németországban mûködô több 
mint 24 ezer katolikus templomhoz és 
kápolnához képest a 140 nem tûnik 
különösen nagy számnak, „de most 
még csak a folyamat kezdeténél tar-
tunk” –-- nyilatkozott a portálnak 
Albert Gerhards, a bonni egyetem 
katolikus teológiai karának kutatója, 
aki szerint elôre látható, hogy a követ-
kezô években meredeken emelkedik 
majd a templombontások száma, ha az 
egyházban nem gondolják át a temp-
lombezárások gyakorlatát és nem tö-
rekednek erôsebben az intézmények 
megôrzésére.

A német katolikus püspöki konferen-
cia legutóbbi, 2016-os kimutatása sze-
rint 23,5 millió katolikus él az ország-

ban, ami a lakosság 28,5 százaléka. 
Tavaly 176 ezer embert kereszteltek 
meg, és 162 ezren léptek ki az egy-
házból.

Az evangélikusok száma némileg ki-
sebb, 21,9 millió. A vallási közösségek 
sorában a két nagy keresztény fele-
kezet mellett még a muzulmánoké éri 
el a milliós nagyságrendet, a 82 milliós 
országban hozzávetôleg 4-5 millió 
muszlim él, ez a lakosság 4,8-6 szá-
zaléka.

* * *
Dánia is csatlakozni kíván azokhoz az 

európai országokhoz, amelyek tiltják 
az egész arcot eltakaró öltözék, így a 
muszlim nôk által viselt nikáb és burka 
viselését.
Jacob Ellemann-Jensen, a dániai 

jobbközép kormánykoalíció vezetô 
pártjának, a liberális pártnak a képvi-
selôje a parlamenti ülés után elmondta, 
hogy a törvénytervezet nem vallások 
ellen irányul, és nem kívánják betiltani 
a sál, a turbán vagy a kipa viselését.

A törvényhozók többsége, így az el-

lenzéki szociáldemokraták is jelezték, 
hogy meg fogják szavazni a csak “bur-
katörvénynek” emlegetett jogsza-
bályt.

A törvénytervezet szemmel láthatóan 
az ultrakonzervatív muszlim nôk által 
viselt burka ellen irányul. Kevés mu-
zulmán nô visel Dániában egész arcát 
eltakaró kendôt. A parlamenti szava-
zás idôpontját nem közölték.

Ausztriában, Franciaországban, Bel-
giumban, Hollandiában és Bulgáriában 
már van hasonló törvény érvényben.

Dániában 2010 januárjában a liberá-
lis-konzervatív dán kormány már dön-
tött a burka és a nikáb viselésének 
korlátozásáról a közterületeken, de az 
iskolákra, a közigazgatásra és a vál-
lalatokra bízta e muzulmán nôi vise-
letre vonatkozó szabályozást.

A burka tetôtôl talpig fedi a testet, és 
még a szem elôtti rést is háló takarja, a 
nikáb pedig a teljes arcot eltakaró 
kendô, amelyet a muzulmán nôk a föl-
dig érô köpenyük fölé húznak a fejük-
re.

* * *
Elfogták azokat a terroristákat, akik 

egy vereckei magyar emlékmûnél 
akartak robbantani. Valószínûleg 
Oroszországból rendelték meg a táma-
dást.

A magyar emlékmûnél tervezett me-
rénylet miatt gyanúsított terroristákat 
Kárpátalján vették ôrizetbe. A két, 
cserkasszi és odesszai férfi kocsijában 
megtalálták a robbantáshoz szánt 
gázpalackot, illetve a detonátornak 
szánt kézigránátokat. A napokban a 
banda harmadik tagját is elkapták, aki 
a megbízók és a végrehajtók között 
közvetített.

A bûnszervezet ügyét az umani bí-
róság tárgyalja, mivel a nyomozás 
során bebizonyosodott, hogy szeptem-
ber 21-én ôk robbantottak a haszid 
zsidó zarándokok gyülekezôhelyénél. 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
szerint ezenkívül még számos más, 
oroszországi és ukrajnai merényletben 
is részt vettek, fejenként 300-500 dol-
lár fizetség fejében.

A bíróság 60 napra rendelte el az 
elôzetes letartóztatásukat. Amennyi-
ben az ellenük felhozandó vádak hely-
tállóak lesznek, 7 évig terjedô szabad-
ságvesztésre számíthatnak.

Az SZBU állítása szerint a Vereckei-
hágón álló magyar emlékmû elleni 
támadást Oroszországból rendelték 
meg az elüldözött volt ukrán elnök, 
Viktor Janukovics pártjához közel álló 
körök –-- adta hírül a Cserkasszi Me-
gyei Ügyészség sajtószolgálata.

* * *
Az elöregedô társadalom miatt a szlo-

vén kormány hosszú távú idôsellátási 
és gondozási törvénytervezetet készít, 
amelyhez további forrásokat biztosít --
- jelentette be Milojka Kolar Celarc
egészségügyi miniszter Ljubljanában.

A nyugdíjbiztosítás, az egészségellá-
tás és szociális ellátás intézménye 
mellé a kormány hosszú távú idôsellá-
tás és gondozási ellátás bevezetését 
tervezi, a törvény véglegesítéséhez 
azonban még szükség van a pénzügy-
minisztériummal való egyeztetésre --- 
mondta a tárcavezetô.

Kifejtette, hogy az új ellátási rendszer 
felhasználói a jövôben eldönthetik, 
öregek otthonába költöznek vagy saját 
otthonaikban tartanak igényt a gondo-
zásra, utóbbinál a rászorulók pénzügyi 
juttatásban részesülnek, illetve házi 
gondozót vehetnének igénybe.

Új illetékekeket vezetnek be
Ezen jogok biztosításához további 300 

millió euróra van szükség --- mondta 
Kolar Celarc. Hozzátette: a költségek 
kétharmadát a nyugdíjpénztárak és a 
betegbiztosítók fedezik, a valamivel 
több mint 100 millió euró költséget 
pedig új illeték bevezetésével teremti 
meg a kormány. A jövedelmek után, 
annak nagyságától függôen, 4 és 25 
százalék közötti illetéket kell majd fi-
zetni.

2016-ban a szlovén lakosság 19 száza-
léka volt idôsebb 65 évnél. 

A tavaly készült egyik tanulmány 
szerint Szlovéniában az elkövetkezô 
hét évben 20 százalékkal nô azok szá-
ma, akiknek szükségük lesz a fent 
említett gondozásra.

2016-ban a szlovén lakosság 19 száza-
léka volt idôsebb 65 évnél és 4 száza-
léka töltötte be a 80 évet.Az Eurostat 
demográfiára vonatkozó statisztikai 
elôrejelzései szerint Szlovéniában 
2030-ban a népesség negyede lesz 
idôsebb 65 évnél, a különbözô beteg-
ségek miatt, mint például az Alzhei-
mer-kór, pedig közülük sokan nem 
lesznek képesek ellátni magukat és 
segítségre szorulnak majd.

* * *
Ötvenmillióval csökkent az oroszaj-

kúak száma a Szovjetunió bô negyed-
századdal ezelôtt történt széthullása 
óta ---- jelentette ki az orosz parlament 
alsóháza, a Duma oktatási és kulturális 
bizottságának elnöke Moszkvában.
Vjacseszlav Nyikonov újságírók 

elôtt úgy vélekedett, hogy a tendencia 
megfordíthatatlan.

Szerinte az oroszul beszélôk számá-
ban bekövetkezett jelentôs veszteség 
azzal függ össze, hogy miközben a volt 
szovjet tagköztársaságokban, elsôsor-
ban a kelet-európaiakban kötelezô volt 
az orosz nyelv oktatása, ma már gya-
korlatilag sehol sem az.

A Duma oktatási és kulturális bizott-
ságának elnöke rámutatott, hogy az 
orosz nyelv ott marad fenn, ahol része 
az oktatási rendszernek. Nyikonov ál-
tal közölt adatok szerint amíg a szovjet 
idôk végén 350 millióan beszéltek oro-
szul --- mint mondta, a Szovjetunióban 
mindenki oroszajkúnak számított ---, 
addig a számuk mára 300 millióra 
csökkent.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Kenyér helyett forradalom 
Egy ’56-os pesti srác története
Eddig ismeretlen arcokkal voltak 

tele a fôvárosi épülethomlokzatok, 
villamos- és buszmegállók az ’56-os 
Emlékév során. Nem ismertük ôket, 
mivel 1956-nak a magyar hagyo-
mányoktól eltérôen, nem volt pajzsra 
emelt vezére. Ez a forradalom és 
szabadságharc ellenben azt a magyar 
erényt csillantotta meg, hogy igazán 
kemény helyzetben az egyszerû em-
berek is mesterien tudják megszer-
vezni úgy a harcos ellenállást, mint a 
mindennapi életet. Az ezt véghezvivô 
hôsökbôl még annál is sokkal több 
volt, mint ahányan elszánt arccal 
néztek le ránk az utcai képekrôl az 
elmúlt másfél évben. Ezeknek az em-
bereknek az emlékezetében számtalan 
történelmi jelentôségû esemény várja, 
hogy elmeséljék az utókornak – az 
Ausztráliában élô Mároki Tibor ezt 
most a PestiSrácok.hu-nak tette meg.

Mároki Tibor tizennyolc éves szak-
munkássegéd volt, amikor 1956. októ-
ber 23-án villamosvezetô édesanyja 
azzal a hírrel tért haza munka után, 
hogy nagy felbolydulás van a város-
ban. A fiatal fiú nyomban felajánlotta, 
hogy lemegy a boltba, ha szükség van 
valamire, gyanútlan anyja erre le-

küldte két kiló kenyérért. Két hét múl-
va ment haza, de addigra Magyaror-
szág és az ô élete is visszavonhatatlanul 
megváltozott.

Ameddig elvitte a villamos, addig az-
zal, majd egy teherautó emberekkel 
tömött platójára felkéredzkedve ment 
be a belvárosba, ahol aztán az Ország-
ház felé vette az irányt, mert hallotta, 
hogy „ott van valami” – kezdi a me-
sélést.

Amikor odaértem, már rettenetesen 
sok ember volt ott, alig lehetett moz-
dulni. Egyetemisták szavaltak, jelsza-
vakat kiabáltunk. Egyszercsak fel-
fegyverzett ÁVH-sok érkeztek hat 
oldalkocsis motorral. A tömeg percek 
alatt szétszedte ôket. Aztán elkezdett 
terjedni, hogy menjünk a Rádióhoz, 
mondjuk el a világnak, mi történik 
most Magyarországon.

MÁSNAP REGGEL MÁR 
GÉPPISZTOLY LÓGOTT A 

NYAKÁBAN
Ott volt a rádiónál, amikor az elsô lö-

vések eldördültek, és a tüntetés vég-
érvényesen fegyveres harccá fajult. 
Mint mondja, zárva volt a kapu, és 
minden ablakban géppisztolyos ávó-
sok ôrködtek. A fôbejárattal szemben 

egy egyetemista fiú a Nemzeti dalt 
szavalta, majd felolvasta a tizenhat 
pontból álló követeléseket.

Szerintem ezt a srácot akarták lelôni, 
de sûrû tömeg vette körül, ráadásul 
géppisztollyal nem lehet igazán 
pontosan célozni, így helyette egy 
kismamát és a gyermekét találták el, 
akik mindketten ott helyben meg-
haltak. A lövésre megvadult a tömeg, 
néhányan hazarohantak és vadász-
puskával tértek vissza, azzal lôtték ki 
az ablakban ülô ávósokat. Akit sikerült 
lelôni és kiesett az ablakon, attól a 
tömeg elvette a fegyverét, az ávósok 
ugyanakkor sortüzet nyitottak ránk. 
Én egy kapu alatt álltam, ahonnan 
mozdulni sem mertem. Egész éjszaka 
ment a lövöldözés: az ávósok fentrôl, a 
tömeg lentrôl. Ha valaki megsérült, 
általában a lányok rögtön szaladtak is 
oda, behúzták a kapualjakba és se-
gítettek, ahogy tudtak. Teljesen ma-
guktól, négyen-öten rögtön szaladtak 
oda. Hihetetlen bátrak voltak!

A rádió reggelre került az ostromlók 
kezére, Mároki Tibor berohant az 
épületbe, de élô ávóssal már nem 
találkozott akkor. Az egyik halottól 
elvette a géppisztolyát:

Igaz, hogy ilyennel még sosem lôt-
tem, mégis úgy voltam vele, legalább 
már van fegyverem, aztán majdcsak 
lesz valami. Amikor kimentem az 
épületbôl, már két tank állt az utcán, 
magyar katonákkal. Egyikük meg-
kérdezte, tudom-e használni a fegy-
vert, majd amikor mondtam, hogy 
nem, felhúzott a tankra, és meg-
mutatta, hogyan kell. Találtam egy 
zsákot, abban volt három dobtár, úgy-
hogy már teljes felszereléssel indul-
tam innen a Körútra.

A Nagykörúton barikádokat emelt a 
tömeg, és ott is folyt a harc a Duna-
part felôl érkezô ávósokkal.

Olyan is volt, hogy egy ávóst arra 
kényszerítettek a forradalmárok, 
hogy a többi ávóst lôje géppuska-
fészekbôl. Végül persze így is lám-
pavasra húzták; az volt a közhangulat, 
hogy nekik semmi kegyelem nem jár. 
Ôk voltak a besúgók, árulók, akik 
fegyvert fogtak a saját népük ellen. 
Ezt már gyerekfejjel is mindenki 
tudta. És hát, akinek esetleg elvitték a 
szüleit, az biztosan nem csókolta meg 
az ávóst késôbb… Szóval, a nép kö-
rében eleve volt egy ilyen harag, 
amire még egy lapáttal rátett az elôzô 
napi lövöldözés a rádiónál.

KALANDOS LÁNGGRÁNÁT-
SZÁLLÍTÁS

A forradalom során több helyszínt 
megjárt, köztük a Corvin közt, a nagy 
szovjet támadás viszont már Rá-
kospalotán érte, mert amikor megtud-
ta, hogy a lakóhelye közelében ké-
szültség szervezôdik 
szabadságharcosokból, oda jelent-
kezett. Egy iskolában rendezkedtek 
be, a tornateremben aludtak, az 
élelmet Budapest-környéki falvak 
asszonyai hozták nekik kosárban. Az 
itteni alakulat tagjaként önként je-
lentkezett arra a feladatra, hogy elhoz-
zanak a Chinoinból 2400 lánggránátot 
(így hívták akkor a Molotov-koktélt). 
Az ezeket készítô egyetemisták a 
tejesüvegek aljára egy ampullát for-
rasztottak, amelybe robbanékony nit-
roglicerint tettek.

Az üvegeket benzinnel kellett meg-
tölteni, ezért elmentünk egy benzin-
kúthoz Rákospalotán, ahol órákig 
dolgoztunk ezzel. Az autó tetejére go-
lyószórót szereltünk. Ha férfi jött a 
kocsi közelébe és nem volt rajta piros-
fehér-zöld szalag, azonnal rá kellett 
lôni, mert ha csak egyetlen golyóval is 
eltalálta volna bárki a lánggránátokat 
szállító kocsinkat, az egész városrész 
levegôbe repült volna. Szerencsénkre 
semmi probléma nem történt, így 
sikeresen visszatértünk Rákospalotán 
a Dózsa-kertbe, ahol egy betonlapokkal 

szegélyezett, védett wc-ben rejtettük 
el a lánggránátokat.

A Molotov-koktélokat hamarosan 
használniuk is kellett a Fóti úton köz-
lekedô, muníciót és élelmiszert szállító 
szovjet harckocsik ellen. Az utat sze-
gélyezô szérûn szalmakazlak sora-
koztak, ezek tetejérôl dobálták meg a 
menetoszlop jármûveit – váltakozó 
sikerrel. Volt, hogy elfogtak négy 
harckocsit, és sok hideg élelemre 
tettek így szert, máskor viszont a 
szovjet katonák kiszálltak a páncél-
kocsiból, és gránátokkal támadtak a 
forradalmárokra. Utóbbiak ekkor be-
menekültek a közeli növényolajgyárba, 
ahova ezt követôen aknával lôttek be a 
szovjetek, sok sebesülést és többek 
halálát okozva.

ÉJSZAKA ÜTÖTTEK RAJTUK A 
SZOVJETEK

Egyik éjszaka éppen a tornateremben 
aludtam, amikor egy robbanásra éb-
redtem. Tudni kell, hogy itt az ablakok 
végig pokróccal voltak betakarva, 
hogy ne lássanak be, tehát valaki el-
árulhatott minket, máskülönben nem 
tudták volna, hogy itt vagyunk. Vagy 
hat orosz tank és négy páncélos tá-
madt ránk. Amit én robbanásként hal-
lottam, az egy focilabda volt, amit az 
egyik golyó eltalált. Rögtön hasra vá-
gódtam, és elkezdtem figyelni a ko-
romsötétben. Egyszer csak észre-
vettem, hogy nyitva van a tornaterem 
ajtaja. Emlékeztem, hogy ott a falnál 
van egy könyvespolc, odakúsztam, ki-
vettem két könyvet és azzal béleltem 
ki a ruhám, hátha az megfogja a go-
lyót, ha rám lônek. Kicsúsztam az 
ajtóig, majd két lövés között át tudtam 
szaladni a betonfalhoz, ahol a grá-
nátokat tároltuk. Pillanatok alatt tör-
tént. Az elsô dobásom nem talált – a 
páncélkocsi tetejérôl lecsúszott a láng-
gránát, – a második viszont beleesett, 
és kiugráltak belôle a katonák. A 
tornaterem feletti emeletrôl eközben a 
többiek lôtték az oroszokat. Végül a 
támadóink elmentek a város felé.

A csoport a szovjet rajtaütés után át-
ment segíteni a Váci útra, Újpestre. 
Elfoglalták a kerületi rendôrséget, az 
ott talált fegyvereket kiosztották a 
népnek, az úttestet pedig olajjal 
locsolták fel, azon csúszkáltak, pörög-
tek a tankok – meséli Mároki Tibor.

Innen aztán megint visszamentem 
Rákospalotára, mert azt mondták, 
hogy egy kis kocsmában, a Palota 
Gyöngyében sok élelem van, amit ki 
kell osztanunk az embereknek. Töl-
töttük a bort, adtuk az élelmet az em-
bereknek. 

(Folytatjuk)



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (30)
Nemzeti tudat 

és nemzeti 
emigráció

Dr. Pordány László nagykövet 
figyelmeztetése a magyarországi 

nemzeti-polgári erôk részére 
káros mulasztásaik tárgyában

A magyar nemzeti identitás, s vele 
részben közvetlen összefügggésben  
a magyarság lelki és erkölcsi álla-
pota, valamint érdekérvényesítô ké- 
pessége összességében válságos álla-
potban van. Ez a sommás és lassan 
közhellyé silányuló, de kétségtelenül 
helytálló látlelet, illetve helyzet talán 
feltûnôbb és egyben riasztóbb azok 
számára, akik, mint jómagam is, a 
rendszerváltást követô éveket távol 
töltöttük Magyarországtól, és a kö- 
zelmúltban csöppentünk vissza a ha- 
zai életbe. De nem gondolom, hogy 
különleges nézôpontra lenne szükség 
a fölismeréshez: a magyarság, azaz 
fôként – mint erre visszatérek – Ma- 
gyarország ebben különbözik nem-
csak Nyugat-Európa és Észak-Ame-
rika, hanem közelebbi régiónk népe-
itôl és országaitól is.

Lehet, hogy nem is elegendô vál-
ságról beszélni, és valójában egyre 
inkább inentitás-vesztéssel állunk 
szemben. Ez utóbbi lényegesen rosz-
szabb: itt már nem rossz lelkiálla-
potról vagy erkölcsi visszaesésrôl 
van szó, hanem amoralitásról. Már 
nem csupán a nemzeti érdekeket 
érvényesítô, hanem az érdekeket 
egyáltalán fölismerô képességek 
elvesztésérôl. ...

A példákhoz kapcsolódva megkoc-
káztatom: úgy tûnik, a magyarság-
tudat sérülései összességükben sú- 
lyosabbak a határokon belül, mint 
azokon kívül. Részben magyarázza 
ezt, hogy míg kisebbségeink esetében 
a nemzetlenítés forrása és egyben 
eszköze a többségi politika, itt belül 
egyik közvetlen letéteményese ma a 
nemzetközömbös, vagy rosszabb vál-
tozatban nemzetellenes média. Így 
határainkon kívül a magyarellenes-
ség gyakran (messze nem mindig! – 
de gyakran) egyértelmû, nyilvánvaló, 
sôt deklarált, esetenként fizikai érte-
lemben is brutális. Mindez nem csak 
a szándékolt hatást váltja ki, , hanem 
az ellenkezôjét is, mert a támadás 
fölismerhetôsége és a szándék ag- 
resszív egyértelmûsége sokszor ke- 
mény ellenállásra készteti a kisze-
melt áldozatot. 

A média általi agymosás természete 
egészen más: lassú, sokrétû és alatto-
mos. Nem közvetlen érzelmi és per-
sze nem is fizikai, hanem többnyire 
rejtett vagy burkolt, nem mindig 
konkrét formákban és esetekben, 
hanem összefüggéseiben, néha csak 
eredményében fölismerhetô pszichi-
kai ráhatás. ...

Hazai helyzetünkbôl térben át- vagy 
visszatekintve nyomatékkal és szinte 
különös ellenpontként tûnik elô a 
nemzeti emigráció. Elszalasztott 
„lehetôségként”, vagy a közeljövôben 
valamilyen módon még mindig elô-
hívható erôként, e pillanatban nem 
tudom. Egy biztos: a nemzeti emig-
ráció a magyarságnak az a része, 
amelyiknek nem satnyult el semmi-
lyen vonatkozásban a nemzeti tudata. 
De hadd ne vágjak elébe.

Példám az ausztráliai és új-zélandi 
nemzeti emigráció, amelynek tagjai 
máig tudatosan így nevezik magukat. 
Mivel hosszabb ideig dolgoztam kö- 
zöttük és velük, alkalmam nyílt, hogy 
hibáikat és erényeiket egyaránt meg-
ismerjem. Az elôbbiekrôl írtak és 
beszéltek eleget mások, legföljebb 
sokszor nem a hibákról szólva, ha- 
nem nyilasokkal, fasizmussal, gonosz-
tevôkkel és egyéb szörnyûségekkel 
riogatva a tájékozatlan hazai olvasót. 
Mellesleg ennek is meglett a hatása a 
magyarországiak tudatára, és a már 
elôtte is torz emigrációképére: a kö 
zelmúltban egyik vezetô politikusunk 
hitetlenkedve hallgatott, amikor 
megpróbáltam elmondani neki, hogy 
az ausztráliai importból származó és 
itthon nem véletlenül agyonreklámo-
zott világuralmista-nép-akármilyen 
pártnak gyakorlatilag semmi köze a 
nemzeti emigrációhoz, és egyébként 
sincs szó többrôl, mint néhány skin-
head hangoskodásáról. (Igaz, erre azt 
mondják: de félô, hogy majd lesz! Én 
viszont úgy vélem, nem lesz.)

A nemzeti emigráció akkor vállalta 
föl – nevezetesen: az ’50-es években – 
a nemzeti identitás ápolását, amikor a 
Kárpát-medencében ez teljesen lehe-
tetlenné vált; ezáltal meggyôzôdésem 
szerint érdemeik – minden vélt vagy 
valódi tévedéseik és mulasztásaik 
ellenére – elévülhetetlenek. 

Az önazonosság-védelem eleinte 
magyar iskolák, kurzusok, szerveze-
tek, tánccsoportok stb. létesítésétôl 
kezdve, újságok alapításán és könyv-
kiadáson keresztül tüntetésekig és 
kormányoknál történô „lobbizásig” 
terjedt, tehát a kulturális és a politi-
kai szférában egyaránt mûködött, 
valamint természetesen érzelmi sí- 
kon is; ez utóbbit mutatja többek 
között a nemzeti ünnepeinkhez, 
szimbólumainkhoz és hagyománya-
inkhoz való szívós ragaszkodás. Nem 
utolsó sorban: templomokat építettek. 
1956-ban azután ez egy idôre gazda-
sági és egyéb, nemzeti igényû segély-
akcióvá szélesedett.

Sajnálatos, hogy mindez évtiedeken 
keresztül alig volt közvetlen hatással 
az óhazára, ez azonban részben egye-
nesen következett a helyzet lényegé-
bôl (azaz: a szétszakítottságból és 
elzárt sorsunkból), továbbá volt egy 
sajátos oka. Túlmenôen ugyanis azon, 
hogy az emigránsok energiájának 
egy részét természetesen lekötötte – 
különösen kezdetben, majd jóval ké 
sôbb, az asszimiláció-veszélyes idôk-
ben – saját maguknak és gyermeke-
iknek magyarként való megôrzése, 
tudatápoló és magyarság-megtartó 
erôfeszítéseik eleve nem elsôsorban 
a trianoni határok közé szorított or- 
szág, hanem az elszakított területek 
felé irányultak. Igaz, ennek a korlátai 
is következtek a helyzetbôl. Mégis, 
voltak és vannak eredményei gazda-
sági, kulturális és érzelmi-tudati té- 
ren egyaránt, és ezzel a nemzeti 
emigráció bôségesen rászolgált, azaz-
hogy rászolgált volna az összmagyar-
ság elismerésére.

Ez a „volna” képezi a jelen rövid 
gondolatsor fô pontját. Elôre kell bo- 
csátanom, hogy 1989–90-ben a nemze-
ti emigráció elvesztette „kenyerének”  
egy jókora darabját: az addigi merev, 
a fokozatok és árnyalatok iránt nem 
mindig érzékeny kommunista-elle-
nesség ugyanis részben fölöslegessé 
és értelmetlenné vált. Éppen ezért 
ebben a részleges politikai és pszi-
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Kapcsolataink 
a nyugati 

magyarsággal
Ha nem tekintenénk a nyugatiak-

nak azt a számos kiváló, gyakran 
kiemelkedô eredményét, amit az élet 
minden területén elértek, milliós 
nagyságrendjük önmagukban is fon-
tossá tenné ôket. A kapcsolatok sem 
tudományos, sem nemzetgazdasági, 
sem nemzetpolitikai szempontból 
nem becsülhetôk le és nem hanyagol-
hatóak el büntetetlenül....

Az Antall-vezette politikai elit, mi- 
közben történelmi jelentôségû tettet 
hajtott végre azzal, hogy a Kárpát-
medencében gyökeres és vissza-
fordíthatatlan folyamatokat indított el 
a magyar–magyar viszonyokban, a 
nyugatiakkal többnyire csak a retori-
ka szintjén ért el változást. Sôt, 1994-
re a helyzet bizonyos értelemben 
rosszabb volt, mint a rendszerválto-
zás elôtt. ...

A kormányciklus végére az emig-
ráció jelentékeny része mélységesen 
csalódott Magyarországban, a rend-
szerváltásban és a kormányt vezetô 
MDF-ben. ...

A FIDESZ–MDF kormány hivatalba 
lépésekor az évtizeddel korábbi eufó-
riának addigra legföljebb csak nyo-
mai maradtak. Orbánék különben is 
fôként a Kárpát-medencei magyar-
ságra koncentráltak. Még szervezési 
és szervezeti alapstruktúra sem jött 

létre, szemben az elszakított terüle-
tekkel. 

Végül: a mostani kormány ez irá-
nyú „politikája” visszalépést hozott 
nemhogy az Antall- és az Orbán-kor-
mányhoz, de a Horn-kormányhoz ké- 
pest is. Mindenfajta indíttatás a nyu-
gati magyarsággal történô érdemi és 
folyamatos együttmûködésre hi- 
ányzik, és nemcsak kormánykörök-
ben: néhány kivételtôl eltekintve 
általános az érdektelenség.

A Nemzeti Fórum Külügyi Munka-
csoportja, amelynek vezetésére Le- 
zsák Sándor kért föl néhány évvel 
ezelôtt, nemrégiben átfogó és részle-
tes tanulmányt készített az emigráció 
helyzetérôl és a kapcsolatokról. A tel-
jes szöveg pillanatnyilag nem nyilvá-
nos, de a majdani magyar kormány-
nak javasolt 16 pontos cselekvési 
tervbôl fölolvasok néhány összefog-
laló pontot. Jó részük a civil szerveze-
ti kapcslatokra is érvényes.

1. Külpolitikai, valamint gazdasági-
politikai, fôként külgazdasági kon-
cepciónk kidolgozásában keressük és 
használjuk az emigráció szakembe-
reinek véleményét, javaslatait, való-
ságos és kapcsolati tôkéjét; vizsgál-
juk meg, hol és miként lehet érde-
keltté tenni ôket a hazai gazdasági 
folyamatokban. 

2. Döntést kell hozni az emigráció 
értékeinak: tárgyi és szellemi vagyo-
nának ápolása, illetve ahol szükséges, 
mentése érdekében. Meg kell állítani 
azt a folyamatot, amelynek során 
hatalmas értékû magyar épületek, 
templomok, mûemlékek stb. mennek 
tönkre, vagy szállítási lehetôség és 
hazai elhelyezés híján pótolhatatlan 
magyar könyvtárak, magánlevéltárak 
pusztulnak el.

3. A magyar nyelv az általános 
magyar identitás fönntartásának, va- 
lamint a nemzetrészek közötti kom-
munikáció legfontosabb eszköze. 
Oktatását (szükség szerint kibôvítve 
magyarságismerettel, lásd különösen 
az ún. magyar származásúakat) szé-
leskörûen meg kell szervezni lehetô-
leg a fogadó országokban is, de fô- 
ként itthon (pl.: ún. summer schools, 
nyári programok által).

4. Megkíséreljük-e összevonni erô-
inket vagy azok egy részét a jelenlegi 
határokon belülre, vagy segítsük 
minden honfitársunkat ott boldogulni, 
ahol jelenleg él? – ez a kérdés éppúgy 
vonatkozik a nyugati, mint a kárpát-
medencei, így például a dél-erdélyi, 
az észak-felvidéki, vagy mondjuk a 
szerémségi szórványmagyarságra. A 
felelôs válaszhoz alapos megfontolás, 
szakmai kutatás és ajánlás, határozott 
nemzetpolitikai koncepció, majd po- 
litikai döntés, végül természetesen 
megfelelô cselekvés szükséges.

5. A Kárpát-medencén kívül élô 
magyarság, illetve a kapcsolattartás 
teljes kérdésköre beemelendô a maj-
dani általános nemzetpolitikába. 
Ennek részeként ki kell dolgozni a 
kormány komplex migrációs politiká-
ját. Ázsiaiak tömeges betelepítésének 
rémképeivel szemben, a további fo- 
gyás íly módon történô megakadályo-
zásnak legalábbis részbeni alternatí-
vájaként létre kell hozni a minél több 
nyugati magyar és magyar szárma-
zású fiatal hazahívásának, illetve a 
további kivándorlás megelôzésének 
programját. Ez alapvetô demográfiai, 
gazdasági és nemzetstratégiai érde-
künk egyszersmint.

(Elhangzott elôadásként,
Budapesten 2008. április 25-én.) 

Értékelés 2017-ben
Dr. Pordány László nyilatkozatai 

dokumentumértékûek. Nagykövet-
ként szolgálta hazáját Ausztráliában, 
Dél-Afrikában és Kanadában. Mind-
három állomáshelyén szoros kapcso-
latot épített ki, diplomáciai feladatain 
kívül, a helyi magyar közösségekkel 
és azokon kívüli honfitársaival, épít-
ve–ápolva kapcsolataikat a függet-
lenség útjára lépett Magyarország 
intézményeivel. Ezen kívül egy köz-
tes idôszakban a Magyarok Világ-
szövetségében vállalt külpolitikai 
szakértôi feladatot, amit folytatott a 
Nemzeti Fórumban is, mint a Kül-
ügyi Munkacsoport vezetôje. Lakite-
leken és számos nemzeti összejö-
vetelen tart elôadást az emigráció 
szerepérôl. Tartja velünk a kapcso-
latot, Ausztráliába visszatérôen lá- 
togatója, elôadója volt Identitás 
Konferenciáinknak. Folyóiratokban 
és Egy a nemzet címû könyvében 
egyedüliként hirdeti a nemzeti emig-
ráció történelmi szerepét, és fájlalja 
a magyar politikai elit közönyét, 
elutasító magatartását szinte az egész 
nyugati magyarság iránt. 

Igyekszem e két rövidített tanul-
mányban kifejezett látleletet néhány 
tômondatban kivonatolva tálalni, 
nagyon remélve, hogy a  mulasztás 
még jóvátehetô feladatait beillesztik 
az illetékesek a nemzeti összetartozás 
rendszerébe: 
• A nemzeti emigráció a magyar-

ságnak az a része, amelyiknek nem 
satnyult el semmilyen vonatkozásban 
a nemzeti tudata, akkor vállalta föl a 
nemzeti identitás ápolását, amikor a 
Kárpát-medencében ez teljesen lehe-
tetlenné vált, ezáltal érdemeik elévül-
hetetlenek. 
• Saját maguk és gyermekeik ma- 

gyarként való megôrzése mellett ma- 
gyarság-megtartó erôfeszítéseikkel 
az  elszakított területek felé fordul-
tak.
• A nemzeti emigráció bôségesen 

rászolgált, azaz-hogy rászolgált volna 
az összmagyarság elismerésére.
• Igen sok tagját nagyobb mérték-

ben lehetett volna, és véleményem 
szerint kellett volna bevonni a rend-
szerváltoztatás hazai folyamatába.
• Otthoni gyökerû nyugati honfi-

társaink egymás után, fölgyorsult 
ütemben mennek el. Az idô tehát na- 
gyon sürgetô, de a nemzeti emigráció 
szellemi kincsestára még áll.
• A kapcsolatok sem tudományos, 

sem nemzetgazdasági, sem nemzet-
politikai szempontból nem becsülhe-
tôk le és nem hanyagolhatók el bün-
tetetlenül....
• 1994-re a helyzet bizonyos érte-

lemben rosszabb volt, mint a rend-
szerváltozás elôtt. ... A kormányciklus 
végére az emigráció jelentékeny ré- 
sze mélységesen csalódott Magyaror-
szágban, a rendszerváltásban és a 
kormányt vezetô MDF-ben. ...
• A Kárpát-medencén kívül élô 

magyarság, illetve a kapcsolattartás 
teljes kérdésköre beemelendô a 
majdani általános nemzetpolitikába.

Egy másik alkalommal írta: 
— Az érték abban lenne, ha a kül-

földre került szellemi erô, összeköt-
tetés megszervezett hasznosításával 
nemcsak a távollétükkel elállott 
veszteséget lehetne pótolni, hanem 
sokszoros haszonná lehetne változ-
tatni.

(Folytatjuk.)

chikai „munkanélküliségi” állapotban 
különösen fontos lett volna, hogy a 
szabad választások után a megújuló 
Magyarország sokkal intenzívebben 
és elôítéletmentesebben közeledjen a 
nemzeti emigrációhoz, mint ahogy 
erre sor került. Igen sok tagját na- 
gyobb mértékben lehetett volna, és 
véleményem szerint kellett volna 
bevonni a rendszerváltoztatás hazai  
folyamatába. Ennek elmulasztása 
egyéb hibáink mellett jelentôsen hoz-
zájárult ahhoz, hogy a nemzeti emig-
ráció kezdeti lelkes bekapcsolódási 
készsége gyorsan és látványosan – 
1992–’93 táján – csalódásba, majd 
visszahúzódásba, sôt nem egy eset-
ben aktív szembenállásba fordult át.

Itthoni gyökerû nyugati honfitársa-
ink egymás után, fölgyorsult ütem-
ben mennek el. Az idô tehát nagyon 
sürgetô, de a nemzeti emigráció szel-
lemi kincsestára még áll. Ha a ma- 
gyarországi nemzeti-polgári erôk a 
közeljövôben még egyszer meghatá-
rozó politikai szerephez jutnak –  
márpedig ez meggyôzôdésem szerint 
a nem túl távoli jövôben be fog kö- 
vetkezni –, helyrehozhatók a magyar–
magyar kapcsolatokban elkövetett 
mulasztások.

De azt hiszem, nem is kellene addig 
várni, mert megint késô lesz. Mosta-
nában kellene elkezden; legalábbis ta- 
nulni egymástól. Nekünk: megismer-
ni az emigráció létét, nekik: közvet-
lenebbül megismerni a mai Kárpát-
medencei helyzetet. Ismerkedéseink 
termékenyen hatnának az általános 
magyar kultúrára és önazonossá-
gunkra. És segítene, hogy ne szellemi 
nyomorékként botladozzunk, hanem 
siessünk vissza, egyenes gerinccel és 
fölemelt fejjel – Európába. 

(Elhangzott Lakiteleken 1995. ápri-
lis 8-án a Magyarország és Európa 
címû nemzetközi konferencián.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. október 22-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,
Minden szerdán 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. október 22-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. október 22-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. október 22-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) október du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. 

október du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. október de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink 
számára

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

2017. október 29-én vasárnap délelôtt 11 órától
A North Fitzroyi Magyar Református Templomban

121 St. Georges Road North Fitzroy
(11-es villamos a Collins St.-rôl 20. megálló)

Istentisztelet
 Úrvacsora Közösség

Konfirmálás
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után

Mûsoros Díszebéd
a templom melleti Bocskai Nagyteremben

Belépô: kétfogásos ebéddel együtt 20 dollár

1517 — 2017
REFORMÁCIÓNAK

500 ÉVES
JUBILEUMA

„Az Erôs Várunk” a protestánsok 
egyik legkedveltebb éneke, mozgósító 
hatása miatt, a Reformáció „harci 
dalának” hívták. Luther Márton és 
társai ezt énekelték 1521-ben amikor 
a wormsi birodalmi gyûlésre mentek.

Erôs várunk nekünk az Isten
És fegyverünk ellenség ellen
Megszabadít veszedelemtôl
Amely most ránk mindenünnen tör
A mi régi ellenségünk 
Háborog velünk, erôvel, fegyverrel
És csalárdsággal,
És minden nagy hatalmassággal.

Nincsen nekünk semmi hatalmunk,
Mellyel neki ellent álljunk.
Viaskodik az Úr érettünk,
Kit az Isten küldôtt le nekünk.
Ha kérded, hogy mi legyen az?
Jézus Krisztus az,
Seregeknek Ura.
Kinél van a gyôzedelem.

„Az Erôs Várunk” eredeti kotta és német szövege, 
amit Martin Luthrer szerkesztett, eredeti 

aláírásával 1520-ben.
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1956: hôs áldozatok 
ismeretlen helyen

Az 1956-os forradalom 61. évfor-
dulójához közeledünk. Újabb és 
újabb történelmi tények kerülnek 
napvilágra. Marossy Endre törté-
nésznek tett föl kérdéseket a Prés-
ház Hírportál.

--- Tanár úr, 131, 65, 43 --- így csökken 
a salgótarjáni sortz áldozatainak szá-
ma, hivatalosan, az utóbbi évtizedek-
ben... Ebben a rémtörténetben miért 
fontos Hadady Rudolf és Hargitay 
Lajos alakja?

--- Habár a minôsítés irodalmi értékû 
és nem a történettudományban szoká-
sos, de igaz. A salgótarjáni vérengzés 
elôkészítése, a sortûz és a közvetlen 
következmények a megtorlások idô-
szakának hasonló részleteinek borzal-
mait is meghaladják.

Elôkészületek: 1956. december 4-én 
Uszta Gyula vezérôrnagy, Münnich 
Ferenc helyettese összehívta a Kato-
nai Tanácsot. Ott eldöntötték, hogy a 
tüntetô tömeg ellen a karhatalmat 
tömegesen és kíméletlenül bevetik, a 
tömegre –-- kizárólag szóbeli parancs 
kiadásával –-- tüzet nyitnak. A döntés-
hozók pontosan tudták, hogy a sza-
badságharc leverése után a tüntetô 
tömeg fegyvertelen, az államhatalom 
erôszakos megdöntésére ha akarná, 
sem lenne képes, a szükség esetén 
szovjet csapatokkal megerôsített kar-
hatalmi alakulatokkal, a pufajkásokkal 
szemben nem támadásra, de még ön-
védelemre sem alkalmas. Ellenük te-
hát a fegyveres fellépés, a sortûz ka-
tonailag indokolatlan, jogilag bûncse-
lekmény. Bizonyára ezért állapodtak 

meg abban, hogy a sortûzre mindig a 
helyszínen és szóban adják ki a paran-
csot. Salgótarján a brutális, jogellenes 
fellépés elsô vidéki helyszíne. 1919-es 
és 1944-es múltjára hivatkozva ez a 
bányászváros a munkásmozgalom fel-
legvárának, a rendszer támaszának 
számított. A szabadságharc leverését 
követô hetekben a megyei munkásta-
nács irányításával a politikai harc 
folyt tovább. A munkásokat és a városi 
lakosságot egyelôre nem törték meg a 
mind nagyobb számban ide vezényelt 
pufajkások.
Sortûz: A város lakossága, illetve a 

letartóztatott vezetôik kiszabadításáért 
vidékrôl érkezôk 1956. december 8-án 
reggel békés tüntetésre gyülekeztek. 
Fegyvertelen férfiak, asszonyok, gye-
rekek haladtak a Vásártér (a mai De-
cember 8. tér) felé. Elhagyták a Me-
gyei Tanács épületét, majd elhaladtak 
egy akkor üres terület elôtt (amit szov-
jet katonák szálltak meg), és megér-
keztek a Megyei Rendôr-fôkapitányság 
elé. Itt legalább kétezer ember csap-
dába került. Az épületben pufajkások 
és szovjet katonák, a Megyei Tanács 
épületében pufajkások, a kettô között 
két harckocsival megerôsített szovjet 
katonák álltak készen a tömegmészár-
lásra. 11 óra tájban a fôkapitányság 
épülete elôtt Házi Sándor vezérôrnagy, 
a megyei karhatalmi ezred parancs-

noka rövid beszélgetést folytatott a 
tüntetôkkel, majd visszatért az épület-
be. Ezt követôen egy pufajkás a leve-
gôbe lôtt. Távolabb, a Megyei Tanács 
épülete az egyik tüntetô egy honvéd-
ségi gyakorló (töltet nélküli) gránátot 
hajított el, ami robbant ugyan, de kárt 
nem okozott. Elszabadult a pokol: lôt-
tek a karhatalmisták, lôttek a szovjet 
katonák, a harckocsi tornyán elhelye-
zett géppuskából is. A pánikban mene-
külôk közül sokan kapták hátukba a 
golyót.
Következmények: A vérengzés túlé-

lôi nagyon sok halottra emlékeznek, az 
adatokat nemrégiben ismertette eze-
ken a hasábokon Pekár István. A vé-
rengzés ellenére salgótarjáni Acélgyár 
nemzetôrsége még mindig kitartott. 
December 12-éna pufajkások behatol-
tak az Acélgyárba. A túlerôvel szem-
ben a néhány nemzetôr nem tanúsított 
ellenállást. Letartóztatták a parancs-
nokot, Hadady Rudolfot és helyet-
tesét, Hargitay Lajost. Annyira 
megverték ôket, hogy Hadady egyik 
karját eltörték. Utóbb a foglyul ejtett 
nemzetôröket is bántalmazták.

--- Ponyi Gyula 56-os forradalmár 
adatai alapján, vele együtt Ön, meg-
próbálták azonosítani a két nemzetôr 
balassagyarmati nyughelyét. Meddig 
jutottak?

--- A két parancsnok letartóztatásának 

egyik szemtanúja, Ponyi Gyula nem-
zetôr beszámolt több évtizedes erôfe-
szítéseirôl, amelyek Hadady Rudolf és 
Hargitay András halála körülményei-
nek és fôleg temetkezésük helyszíné-
nek felkutatására irányultak. Az utó-
lag név szerint azonosított pufajkások 
Balassagyarmat felé indultak velük. 
Utóbb azt jelentették, hogy tüzet nyi-
tottak rájuk, ôk az autóból kiszállva 
felvették a harcot, eközben a két elfo-
gott megszökött. Vallomásuk alapján 
az ügyet lezárták. Hadady Rudolf és 
Hargitay András neve többé semmifé-
le nyilvántartásban nem szerepelt, 
1956 mártírjai között sem.

Valójában a pufajkásokat senki nem 
tartóztatta fel, az Ipoly menti Hugya-
gig jutottak el, ahol a párttitkár laká-
sának pincéjébe vetették ôket. Ott 
bestiálisan megkínozták mindkettejü-
ket, majd 1956. december 13-án a felis-
merhetetlenségig szétlôve vetették az 
Ipolyba. Az eseményt és a helyszínt 
dokumentumfilmen is megszólaltatott 
tanúk azonosították.

Hadady Rudolf és Hargitay András 
holttestét soha nem azonosították. A 
balassagyarmati kórházban kórbonc-
nok vizsgált két holttestet, megállapí-
tásai ráillenek a két agyonlôtt nemzet-
ôr parancsnokra –-- de a nyilvántar-
tásban ismeretlenként jelölték meg 
ôket. A temetés körülményeirôl nem 
maradt fenn hitelt érdemlô adat vagy 
tanúvallomás. Családjuk, kutatók és 
filmrendezôk minden erôfeszítése hiá-
bavalónak bizonyult. Ezért a kórházzal 
szomszédos temetôben kiterjedt mun-
kálatokra lett volna szükség –-- de 
ezeket 1990 után is akadályozták. Po-
nyi Gyulával ezen a helyszínen is jár-
tunk. Ô tovább adta egy volt pufajkás 
tájékoztatását, aki elmondta, hogy az 
egyik eltemetett kabátját melyik kerí-
tésoszlopra dobták fel. Ilyen oszlopot 
találtunk, bár öt évtized távlatából ez 
csak a kutatandó terület szûkítését 
alapozhatta meg. 2008-ban felvetettem, 
hogy a régészeti kutatások módján 
helikopterrel kellene a temetô fölé 
repülni és megkísérelni a számításba 
vehetô terület módszeres lefényképe-
zését illetve szemre vételezését, hi-
szen a talaj röntgenképként mutatja a 
beásásokat. (Magam ilyen felvételeket 
a mohácsi síkság fölött készítettem, 
azokról falu utca és háznyomai tisztán 
láthatóak.) Nincs tudomásom arról, 
hogy ez megtörtént-e?

Hadady Rudolf és Hargitay András 
holtukban sem nyugodhattak. Kivég-
zésük és az Ipolyba vetésük helyszínén 
kôkeresztet állítottak fel, emléktáblák-
kal. Többször is, mert mindig volt va-

laki, aki megrongálta. Ponyi Gyula 
mutatta meg Hargitay András meg-
mentett emléktáblájának új helyét, a 
hugyagi temetô Mária oszlopának hát-
oldalán. A temetô másik részében ket-
tôs kopjafát állítottak nekik. 2006-ban 
megkínzatásuk helyszínén, az 1956-os 
párttitkár házának pincéjében emlék-
kiállítást rendeztek be. Salgótarjánban 
a volt Megyeház falán a megye 1956-
os ismert és ismeretlen mártírjainak 
bronz táblája örökíti meg nevüket. 
Hargitay Lajosnak egykori gimnáziu-
ma, a bajai III. Béla Gimnázium is 
emléktáblát állított.

--- Jecsmenik Andor költô és gyári 
munkás egy verse miatt sok évet ült a 
hetvenes években. A rendszerváltoz-
tatás után egy civil szervezettôl kapott 
Balassi-emlékérmet, ekkoriban a volt 
besúgóját tüntette ki Sólyom László 
államelnök. Végül Schmitt Pál köztár-
sasági elnöktôl kapott kitüntetést 
Jecsmenik Andor poéta. Milyen kö-
rülmények között élte utolsó éveit az 
56-os forradalmár?

--- Ponyi Gyula megküldte az 1989-
ben készült, de elôttem teljesen isme-
retlen dokumentumfilmeket Salgótar-
jánról, Hugyagról. Azokon szólalt meg 
Jecsmenik Andor volt nemzetôr. A 
börtönben olyan szuggesztív verseket 
írt, amelyek számomra Gérecz Atti-
lát idézik. Jecsmenik 1963-ban szaba-
dult, de 1966-ban írt „Ne álmodj 
nép!” címû verséért feljelentették. 
Ismét elítélték, és az 1963-ban még 
hátra maradt éveit is leültették vele. 
Összesen tizennégy évet ült, 1973. au-
gusztusában szabadult. Jecsmenik 
Andorhoz Ponyi Gyula kísért el 2008 
augusztusában. Abban az évben, ami-
kor átvehette a Balassi Bálint-emlék-
érmet. Salgótarján külterületén, a 
Forgách-bányatelepen, nyomorúságos 
körülmények között, kis, földszintes, 
komfort nélküli házak utcájában élt. 
Megkeseredett, az egykori eszméiért 
és az 56-osok elismeréséért élete vé-
géig harcoló embert láttam benne. 
Megajándékozott verseskötetével. 
2011-ben Nagy Imre emlékérmet 
kapott. Sajnos, csak halála után három 
évvel, az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója alkalmából 
adományozták neki a Salgótarján 
Díszpolgára kitüntetô címet. Ismét 
elkésve azzal, hogy szülôvárosa egy 
lakosának az életében ismerje el ér-
demeit, és azokkal összhangban álló 
életkörülményeket biztosítson a szá-
mára, ne csak egy síremléket, még ha 
hisszük is, hogy csak az hal meg, akit 
elfelejtenek.

Gyertyafényes Megemlékezés
56-os Szabadságharcról

A North Fitzroyi Magyar Református Templomban
121 St.Georges Rd. Nth.Fitzroy

(11-es villamos a Colllins St.rôl 20. megálló–

A megemlékezés után baráti vacsora és beszélgetés 
a Templom melleti Bocskai Nagyteremben 

(Watkins St. bejárat)

A vacsora szokás szerint ingyenes
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!!
Október 23-án hétfô este 7.30-tól

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON 
ÉS SZAVAZHAT!

Részletek: www.valasztas.hu
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KRÓNIKA
Havasi Balázs 

Sydneyben
Nemzetközi Zene Napja – 

október 1.
A zenekedvelôk többsége a világhá-

lóról már korábban értesülhetett Ha-

vasi mûvészi múltjáról, skereirôl, 

hallhata szerzeményeit és virtóz zon-

gora játékát. Jómagam áprilisban ér-

tesültem Havasi Balázs vendégszerep-

lésérôl és azonnal megvettem a je-

gyeket. Nagy izgalommal utaztam 

Sydney-be a világhírû magyar zene-

szerzô és zongoramûvész bemutatkozó 

fellépésére az ugyancsak impozáns 

Opera Házban.

A koncert termet megtöltô ausztrál 

közönséget az emelvény homályába 

burkoltan titokzatos csillogással vára-

kozó Bösendorfer zongora fogadta. 

Hirtelen elült a zsibongás, Havasi 

megjelent és megszólaltatta a csodá-

latos hangú zongoráját. A néma csönd 

várakozó feszültségét kellemesen bi-

zsergô megnyugtató érzés váltotta fel. 

Mint lassú parázs melege, valami fur-

csa kedves érzés áramlott felénk az 

emelvényrôl. Úgy éreztem, mindany-
nyian lelki kapcsolatba kerültünk egy-
mással a zene hullámain. Nem volt 

menekvés a zene áthatolt a bôr pór-

usain, hozzánk szóltak az izgalmasan 

áradó hangsorok, gyors-lassú ütemvál-

tások, mágikus fürgeséggel, játékosan 

robogó ritmusok! Havasi visszavitte a 

közönséget a gyermekkor emlékeihez, 

felidézte a fiatalkori szerelmek boldog 

mámorát, hogy végül megnyugodjunk 

a családi szeretet biztonságában. 

Nekünk magyaroknak, Havasi külön-

leges ajándékot hozott. A zene szár-

nyán haza látogathattunk. A széles ki-

vetítôn felvillantak az otthoni tájak, 

virágok, madarak, állatok és magyar 

emberek. Emlékeinkbôl visszaidézett 

gémeskút képzelt vizével olthattuk 

szomjunk, miközben az otthonhagyott 

szeretteinket ölelhettük szívünkben. A 

családi békés nyugalmat virtuózitással 

játszott robosztus szólamok ûzték el. 

Hazafias indulatokat korbácsolt fel 

csupán azért, hogy ismét megnyugod-

hassunk reményteli biztató zenéjében. 

Havasi a szeretet erejét a jövôbe 
vetett reményét hirdette Sydney-
ben. Az est végeztével reménnyel 

telten térhettem vissza Melbourne-be. 

Nekem úgy tûnt, hogy Havasi a re-

ménytelenséget sugallókkal ellentét-

ben, bizakodva vállalja fel a magyar 

jövôt. Az ôsi, világmindenséget össze-

tartó földöntúli erô, az egyetemes sze-

retet minden akadályt legyôzhet. A 

zene szeretete, mint az örökké höm-

pölygô folyam, fáradhatatlanul mélyíti 

medrét, hogy a felszínén úszó utazók 

bizton elérhessenek a világmindenség 

óceánjához.

„Omnia Vincit Amor” vagyis „A 
szeretet (szerelem) mindent le-
gyôz”. Havasi Balázs a zene nyelvén, 

az ókori üzenetet ismételte és adta át a 

soknyelvû közönségnek. A zenei sze-

retet nem lehet csalárd, csupán ôszin-

te. Igazán jó lenne, ha mindannyian a 

zene nyelvén szólnánk egymáshoz, 

hisz a zenével azonos húrokat pendít-

hetünk a szívekben. Ha jól bele gon-

dolunk, a zenét minden élôlény megér-

ti és érzi is. Vajon Bábel tornya ma is 
állna még, ha annak idején a bibliai 
építôk kottával magyarázkodtak volna 
egymásnak? Talán a zene lehetne a vi-
lágmindenség közös nyelve. Ki tudja?

Az viszont kétségtelen, hogy a zenei 

szó mindenkire jó hatással volt Syd-

ney-ben. Havasit felállva, lelkes, véget 

nem érô tapssal jutalmazta a közönség. 

Valóban varázslatos zenei élmény-
ben volt részünk. Hálásan köszön-
jük Havasi Balázs.

Kapantzian Artúr
Melbourne, 2017. október 7

Teremtés és alkotás 
mint mûvészi szolgálat 
– Ars Sacra Fesztivál a 

Zichy Majorban
A „Közeledjetek…” címû kiállítás 

nyílt meg a budaörsi Zichy Majorban 
az Ars Sacra Fesztivál –- 2017 mozga-
lomhoz kapcsolódva. A kiállítóterem-
ben öt mûvész (Bálint Ádám, Csuto-
ros Dawn (Hajnal), Gvárdián 
Ferenc, Sz. Varga Ágnes (Kabó) és 
Tóth Csaba) alkotásai tekinthetôk 
meg október elsejéig.

„Az idei budaörsi Ars Sacra kiállítás 
megnyitása lényegében egybeesik a 
magyarországi egyházak közös, öku-
menikus rendezvényének, a Teremtés 
hetének kezdetével, amely arra hívja 
meg a hívô közösségeket és egyenként 
tagjaikat, hogy visszatekintve mind-
annyiunk közös kezdetére, teremtett-
ségünkre, álljanak meg meditatív elc-
söndesedéssel e szépséges titok elôtt, 

és ismerjék fel azt is, milyen felelôs-
séget ró rájuk a teremtettség, és egy-
ben a társ-teremtôi meghívottság té-
nye” –-- emelte ki a kiállítás 
megnyitóbeszédében Nobilis Márió 
(segédlelkész, pápai káplán, a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola 
adjunktusa –- a fôképpen balról a ne-
gyedik), aki a KataPult kamarakórus 
négy tagjának elôadása után vette át a 
szót.

„A minket itt körülölelô alkotásokon 
végigtekintve ennek a kérdésnek egy 
fontos változata ötlik fel bennünk.

Milyen értelemben alkotás és men-
nyiben teremtés a mûvészi szolgálat? 
Mi tud, mit képes közvetíteni, mit 
tükröz vissza talán szándékán kívül is 
a teremtés isteni és titokzatos gesz-
tusából az, amit joggal mûvészetnek 
mondhatunk?” –-- fûzte tovább gon-
dolatait a segédlelkész.

Az emberi és az isteni alkotás különb-
sége véleménye szerint abban érhetô 
tetten, hogy míg az ember az alkotása 
során anyagból hoz létre egy anyagi 
dolgot, addig az isteni teremtés során 
a semmibôl egy teremtés lép elô a lét-
be. Az alkotás alapvetô eleme az anyag 
iránt való alázat, amelyet Nobilis Má-
rió megtalált a kiállítás elemeiben.

„Ennek különösen szép példáit láthat-
juk Csutoros Dawn kézzel, eperfa-
papírra felvitt porfestékében, Sz. 
Varga Ágnes szintén puszta kézzel 
kidolgozott szénképeiben, Bálint 
Ádám ecset nélküli akvarelljeiben -– 
mintha ez a terem kifejezetten arról 
akarna tanúskodni, hogyan küzdi meg 
a mûvész az újbóli közvetlen, bizonyos 
értelemben eszköz nélküli eggyé válás 
feladatát az anyaggal, melynek formát 
akar adni. De ott van ez az alázat 
Gvárdián Ferenc samott-szobraiban 
is, és egészen érdekes módon Tóth 
Csaba képeiben, aki korábbi alkotók 
festményeit használja a legnagyobb 
tisztelettel kezelt anyagnak, új értel-
mezési szintekbe emelve azok esszen-
ciáját. Mondhatnánk tehát, hogy a 
mûvészi alkotás nem teremtés…, ám 
ha nem lenne az mégis valamiként, 
valami lényeges hiányozna belôle” --– 
szögezte le.

„Megnyílunk-e mi is e kiállítás moz-
zanatai elôtt, hogy az alkotásban felse-
jlô teremtô szeretet bennünk is foly-
tatódhasson?” –-- tette fel végül a 
kérdést a segédlelkész.

Amennyiben fogékonyak vagyunk és 
igen a válaszunk, a kiállítás október 
elsejéig 15 és 18 óra között vagy elô-
zetes egyeztetés után tekinthetô meg a 
Majorban.

Az Ars Sacra Fesztiválról
A fesztivál, amelyet az Ars Sacra 

Alapítvány szervez a Kulturális Örök-
ség Napjaival együttmûködve, minden 
év szeptember harmadik hétvégéjén 
kezdôdik. Célja, hogy a különbözô 
mûvészeti ágakon belül felszínre hoz-
za és népszerûsítse a szakralitást, és 
hogy rámutasson a Szépre, Jóra, Igaz-
ra a mûvészet minden ágának bev-
onásával. Az Ars Sacra Fesztiválhoz az 
ország legnagyobb múzeumai, kiállító-
helyei, galériái, színházai, templomai, 
kulturális központjai, egyházmûvésze-
ti gyûjteményei csatlakoztak, amely 
helyeken a fesztiválhoz kapcsolódó 
programok ingyenesen látogathatóak.

d a w n  c s u t o r o s
www.dawncsutoros.com

dawn@dawncsutoros.com

Bagin Lívia, „Beszélgetés Nagy Imrével és Nusikával” címû interjúja 
2017. augusztus 10-én jelent meg a Magyar Életben, mely bemutatta ennek a 
szeretetre méltó házaspárnak az Árpád Otthonba való látogatását is, ahol 
Imre magyar zenével szórakoztatja (harmonikával, és énekkel, melybe 
Nusika is részt vesz.), idôsebb magyar tagjainkat.

Most kaptuk meg tôlük a 200. fellépésükön készült (gyönyörû díszmagyarban 
öltözve), csodás képeket, melybôl egyet Önökkel is szeretnénk megosztani.
A képeket köszönjük Nagy házaspárnak és szívbôl gratulálunk.

Magyar Élet Szerkesztôségének,
Melbourne
Kedves Márffy Attila, engedd 

meg, hogy ôszinte megbecsülésem, 
köszönetem fejezzem ki, elsôsorban 
neked és a szerkesztôség minden tag-
jának, a nagyon színvonalas újságo-
tokhoz.

Egy volt nyíregyházi iskolatársam 
küldi alkalmanként a Magyar Életet. 
Nyugodtan mondhatom a világban 
szétszóródott magyarság legkitûnôbb 
kiadványa.

Külön elismerésemet fejezem ki 
Csapó Endre fôszerkesztô úrnak a 
kitûnô, valóságot megíró vezércik-
keiért. Nem könnyû a mai világban 
újságot kiadni, mert az olvasó közön-
ség többsége nem tudja, melyik az 
igazi hír és melyik a valótlan. Elné-
zést, hogy soraimmal zavarkolódtam, 
de gondoltam az olvasó pozitív visz-
szajelzése új energiát adhat.

Nagyon jó egészséget és további jó 
munkát kívánok a szerkesztôség min-
den tagjának.

L. A. Puskas (Puskás László) 
fotómûvész

14 High Plash Stevenage Herst.
England

Csutoros Dawn (Hajnal) a képen második jobbrol… az Ausztrália 
Magyar Református Egyház alapitó lelkész Dr. Antal Ferencnek 
unokája, a néhai fôgondnok Csutoros Csaba és Csutoros (Antal) 

Juliának lánya és az egyházi gyülekezet tagja.

Tisztelt Szerkesztôség!
Megköszönöm, hogy tavaly az 56-os 

Forradalom 60. évfordulója alkal-
mából felajánlott „Bántott a gondolat” 
címû versemet közzétették.

Most a közelgô 61. évfordulóra ismét 
felajánlom  a „Nyugathoz” címû ver-
semet. Kérem, ha érdekesnek talál-
ják, használják.

Tisztelettel, Orcsik Sándor

Nyugathoz
Oh, te Nyugat, --- te,
keleti reménytelenségnek
védôszentje te,
te vagy nekünk
egyetlen reményünk,
--- segíts! védôszentünk.

Oh te, --- kiben
biztunk mindnyájan,
csalódtunk benned.
Kértünk, könyörögtünk,
--- igértél, nem adtál,
vártunk és csalódtunk.

Oh, te! --- kiért
szenvedtek ôseink,
szenvedtünk mi is.
a pácban hagytál,
--- pácban hagytál,
mindnyájunkat becsaptál.

Mi szegény emberek
piciny nemzetnek
vágyodó fiai
felléptünk eréjesen,
a hosszan tûrô nép
újjongani kezdett.

Megrettent a mérges,
gyilkos, vörös ördög.
Robogtak fekete tankok
ölték a népet halomra,
két fél összecsapott,
elefánt és a bolha.

Volt a bolhának
kibe vetette bizalmát,
egy másik elefánt
mely cammogni  kezdett,
de sajnos, nem segített.
--- Nyugat az te voltál.

Július 4. 1957. Bonegilla az 1956-os 
Forradalom alatti rádió-biztatásokra 
nyugatról.
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SPORT
Esélyünk sem volt 

Bázelben
A magyar labdarúgó-válogatott 5-2-

re kikapott Svájc vendégeként a 
világbajnoki selejtezôsorozat kilen-
cedik fordulójának játéknapján.

Már a mérkôzés kezdetén magához 
ragadta a kezdeményezést a svájci 
csapat. Egymást követték a hazai 
akciók, amelyek végén rendre tiszta 
lövôhelyzet alakult ki, de a távoli 
kísérletek eleinte elkerülték a magyar 
kaput, vagy éppen Gulácsi kezében 
landoltak. A magyarok szórványos 
ellentámadásai a bal oldalon futottak, 
ami azért érdekes, mert a svájciak 
egyik legjobbja, Lichtsteiner játszott 
jobbhátvédként.

Amikor kissé meddôvé vált a hazaiak 
fölénye és megnyugodhatott Bernd 
Storck szövetségi kapitány együttese, 
hogy átvészelte az elsô negyedóra 
rohamait, akkor Gulácsi óriásit hi-
bázott: egy hazaadásnál elcsúszott, így 
Xhaka pályafutása egyik legkönnyebb 
gólját szerezte. Nem kellett sokat 
várni a második svájci találatra sem, 
ami hasonlóan balszerencsés körül-
mények között esett, ugyanis Bese lá-
báról vágódott a labda a magyar ka-
puba.

Ezt a magyar szurkolók nem viselték 
jól, a hangosbemondón keresztül fi-
gyelmeztették ôket, hogy ne rázzák a 
kerítést, erre válaszul a magyar szö-
vetséget szidták kórusban. A pályán 
sem lett jobb a helyzet, mivel Besét 
sérülés miatt le kellett cserélni, helyét 
Lang vette át. 

A félidôbôl hátralévô idôben még volt 
néhány svájci helyzet, melyekbôl 
eleinte les, vagy Gulácsi-bravúr miatt 
nem lett gól, de a végén még Zuber 
betalált, ezzel a svájciak egy félidô 
alatt bebiztosították sikerüket. Az 
egyetlen magyar kapura lövést Varga 
Roland eresztette meg szabadrúgásból 
közvetlenül a szünet elôtt.

A folytatásban sem változott semmi, 
a hazaiak elsô támadásukból ismét 

tucatnyi település nevével ellátott 
nemzeti lobogót láthattam. 

A magyar válogatott már a rajtnál 
beragadt a vb-selejtezôben, kudarcot 
kudarcra halmoz, de a szurkolók nem 
tágítanak. Többen az egész napjukat – 
a hazaúttal kalkulálva még a következô 
napot is – rászánták, csak hogy élôben 
lássák a „fiúkat”, sôt lehet, sokuknak a 
tegnapi volt az év meccse. S ezek a 
drukkerek nemcsak kitartanak, ha-
nem felednek, sôt meg is bocsátanak, 
avagy egyszerûen képtelenek hara-
gudni. 

Amikor a mûsorközlô fél órával a 
kezdés elôtt ismertette a kezdôcsa-
patokat, a szombaton Bázelben két 
potyagólt beszedô Gulácsi Péter nevét 
kitörô lelkesedés fogadta.

Kell-e ennél több egy sportolónak? 
Aligha. Dzsudzsák Balázs – igaz, 
inkább csak újabban, pályafutása vé-
géhez közeledve – többször bizo-
nyította, átérzi, mit jelent a válogatott 
csapatkapitányának lenni, meghálálni 
a szurkolók szeretetét. Mélylélektani 
elemzést igényene, miként lehet ebbôl 
a lelki táplálékból erôt meríteni; s nem 
csak a „duma” szintjén.

A leírtakból az is kiderül, Gulácsi vál-
lalta a mérkôzést, avagy élvezi Bernd 
Storck bizalmát. A várakozásoknak 
megfelelôen be-, illetve visszakerült 
Fiola és Dzsudzsák, Korhutot Szabó 
János, Eleket pedig Stieber váltotta, 
két ékkel (Ugrai, Eppel) álltunk fel, 
azaz a következô tizeneggyel kezdett a 
magyar válogatott: Gulácsi – Fiola, 
Guzmics, Kádár, Szabó J. – Stieber, 
Pátkai, Nagy Á., Dzsudzsák – Ugrai, 
Eppel.

Teljesült Dzsudzsák óhaja, az elsô 
perctôl kezdve „rájuk mentünk”, 
avagy a feröeriek húzódtak vissza. Az 
elsô lehetôség éppen a csapatkapitány 
elôtt adódott, az 5. percben ballábas 
lökete kevéssel ment mellé. Aztán 
sokáig semmi – sôt a 14. percben Gu-
lácsinak kellett védeni –, a mieinknek 
láthatóan nem ízlett a feröeriek 
kemény, a párharcokat, az ütközéseket 
keresô harcmodora, amelyet az izraeli 
bíró engedett. 

Az elsô félidôbôl jobb híján Eppel 
fejesét, Dzsudzsák szabadrúgását 
jegyezhetjük fel, de azt véletlenül sem 
állíthatjuk, hogy jól szórakozott a 
stadion húszezres közönsége. A B-
közép „Ébresztôt!” skandált, majd 
ennél cifrábbat is, aztán Dárdai Pált 
éltette, Storcktól elköszönt…

A második félidôre (Eppel helyett) 
bejött Böde, a „Feröer-verô”, szak-
szerûen fogalmazva, szerkezetet vál-
tottunk, de a lényeget tekintve csupán 
annyit állapíthattunk meg, némileg 
megélénkült a játék; persze volt 
honnan. A közönség végleg elvesztette 
a türelmét, elôször ollézott, amikor a 
feröeriek tartották a labdát, majd 
élesen fütyült. A még nagyobb bajt 
elkerülendô, Böde a 81. percben végre 
begyötörte a vezetést, a gyôzelmet 
jelentô gólt.

Bernd Storckot tehát a népharag 
tegnap nem sodorta el, de a következô 
MLSZ-elnökségin garantáltan nehéz 
percei lesznek. Hogy folytathatja-e, 
azt korai lenne most latolgatni, ám egy 
korszak véget ért, a korábbi sikerekbôl 
már nem lehet megélni.

Magyarország–Feröer szigetek 1-0 
(0-0), 

Groupama Aréna, 22 000 nézô. 

betaláltak Zuber révén, de Gulácsi ek-
kor is hatalmasat hibázott. A svájciak 
nem álltak le, záporoztak a lövések a 
magyar kapura, Gulácsi többször szé-
pen védett a bakijai után. 

A magyarok aztán egy szögletet 
követôen váratlanul szépítettek, amit 
a vendégdrukkerek görögtüzekkel ün-
nepeltek, ezért ismét figyelmeztették 
ôket. Ezt követôen kissé alábbhagyott 
a lendület, a svájciak már nem erôl-
tették annyira a támadások befeje-
zését, de így is adódott néhány ígéretes 
lehetôségük, igaz egy ízben a magyar 
csapat is betalálhatott volna, végül 
Lichtsteiner gyönyörû lövése és Ugrai 
fejese is utat talált a kapuba.

B csoport:
Svájc-Magyarország 5-2 (3-0)
Bázel, St. Jakob Park, 32 018, 
Gólszerzôk: Xhaka (18.), Frei (20.), 

Zuber (43., 49.), Lichtsteiner (83.), 
illetve Guzmics (58.), Ugrai (89.)

Kínkeserves 1-0-lal 
zártuk a VB-selejtezôt
Kínkeserves gyôzelemmel zárta a 

magyar labdarúgó-válogatott a világ-
bajnoki selejtezôsorozatot. A Feröer 
szigetek elleni 1-0-s gyôzelemmel ma-
radtunk a harmadik helyen a B cso-
portban, de Bernd Storck szövetségi 
kapitány erre nem alapozhatja sem a 
maga, sem a csapat jövôjét. 

Portugália 2-0-ra legyôzte Svájcot, 
így csoportelsôként kijutott Oroszor-
szágba.

Ahogy sétáltam a Groupama Aréna 
felé, elôbb egy dunaszerdahelyi, majd 
egy szombathelyi (a helyi rendôr-
sportegyesület emblémájáról lehetett 
azonosítani) kocsi parkolt le mellettem. 
Benn a stadionban lökösházi, siklósi, 
gyomaendrôdi – egyik sem a 
szomszédban van – és még több-

VILÁGBAJNOK LETT A MAGYAR 
KORMÁNYOS KETTES

A Simon Béla, Juhász Adrián duó – Kolláth Vandával kiegészülve – aranyérmet 
szerzett a kormányos kettesek döntôjében a floridai Sarasota-Bradentonban 
zajló evezôs világbajnokságon.

A kormányos nélküli kettesek között tavaly Európa-bajnok és olimpiai-9. 
Juhász, Simon kettôs egy-egy olasz, német, brit, ausztrál és spanyol riválissal 
csapott össze a fináléban, s nagyszerû hajrájának köszönheti a gyôzelmét, 
miután féltávnál még csak negyedik volt – a nemzetközi szövetség ered-
ményközlôje alapján.

Ez a magyar evezôssport negyedik világbajnoki elsôsége, de az elsô 2005 óta, 
amikor a Varga Tamás, Hirling Zsolt duó könnyûsúlyú kétpárban lett elsô. A 
kormányos kettes szám nem szerepel az olimpiai programban.

Gól: Böde (81.). 
A B csoport végeredménye: 
1. Portugália 27 pont, 
2. Svájc 27 pont, 
3. Magyarország 13 pont, 
4. Feröer szigetek 9 pont, 
5. Lettország 7 pont, 
6. Andorra 4 pont.

NB 1
OTP Bank Liga, 11. forduló:

Balmaz -FTC 2-3 (2-1)
Meglepetésre már a tizedik percben 

vezetéshez jutott a hazai csapat, s 
újabb tíz elteltével kis híján meg-
duplázta elônyét, de elôbb Dibusz, az-
tán a kapufa megmentette a zöld-fe-
héreket. A félidô közepén újra a 
válogatott hálóôrnek mondhatott kö-
szönetet a fôvárosi védelem, de né-
hány perccel késôbb már ô is tehe-
tetlennek bizonyult. A Ferencváros öt 
perccel a szünet elôtt alakította ki elsô 
nagy helyzetét, ezt Lovrencsics Gergô 
értékesítette is.

A második félidô vendég helyzetekkel 
és Pogacsics-bravúrokkal kezdôdött, a 
hazaiak kapusa azonban nem sokkal 
késôbb a szünetben pályára lépô 
Paintsil csodálatos lövését már nem 
háríthatta.

A ghánai futballista negyedik bajnoki 
találkozóján harmadszor volt ered-
ményes. A Ferencváros új szerze-
ménye nyerôembernek bizonyult, a 
77. percben ugyanis büntetôt harcolt 
ki, melyet a góllövôlistát immár 12 
találattal vezetô Varga értékesített, 
ezzel eldöntötte a három pont sorsát.
Újpest -DVSC 1-1 (1-1)
Az Újpest ötödször végzett dön-

tetlenre a bajnoki szezonban, míg az 
idényt visszafogottan – három vere-
séggel és két döntetlennel – kezdô 
Debrecennek megszakadt ötmeccses 
gyôzelmi sorozata.
Diósgyôr-Videoton 2-3 (1-0)
A listavezetô Videoton fordulatos 

mérkôzésen, a hajrában szerzett góllal 
3-2-re verte a Diósgyôrt Debrecen-
ben.

A székesfehérváriak ezzel két 
nyeretlen meccs után gyôztek ismét, a 
DVTK viszont immár sorozatban négy 
összecsapáson nem tudott pontot 
szerezni.
Haladás- Mezôkövesd 2-2 (1-1)
A tabellán 10. Haladás és 11. Me-

zôkövesd találkozóján a Sopronban 
játszó hazaiak Williams szemfüles 
góljával hamar megszerezték a veze-
tést. Ennek azért is örülhettek a 
szombathelyi szurkolók, mert csapa-
tuk a jelenlegi idényben csak akkor 
nyert bajnokit, ha az ausztrál légiós 
betalált a kapuba. Az elsô félórában 
Tujvel bravúrjainak köszönhetôen 
nem nôtt a különbség, mígnem a 

borsodiak egyik szórványos ellen-
támadásából Iszlai egyenlített kö-
zelrôl, aki kilenc év után éppen a 
Haladástól érkezett nemrég Mezô-
kövesdre.

A második félidô elején Szeles má-
sodik sárga lapja miatt tíz emberre 
fogyatkoztak a vendégek, s a házi-
gazdák mezônyfölényét Polgár 
váltotta gólra egy jól eltalált lövéssel. 
A Mezôkövesd a 71. percben újra 
egyenlíthetett volna, de Iszlai bün-
tetôjét Király kiütötte. Tíz perccel ké-
sôbb már ô is tehetetlen volt, Koszta 
közelrôl a léc alá bombázott, így a 
második félidôben bátran támadó 
borsodiak megérdemelten hoztak el 
egy pontot.

A Haladás április óta nem tudott 
nyerni hazai pályán kétszer egymás 
után, míg a Mezôkövesd sorozatban 
kilencedik bajnoki találkozóján 
maradt nyeretlen.
Puskás  – Paks  1-2 (0-0)
Az elsô félidô elsô fele mezônyjátékkal 

telt, helyzetek egyik kapu elôtt sem 
adódtak. A Paks a játékrész közepén 
közel állt a gólszerzéshez, ám Papp jól 
helyezett fejesét Hegedüs bravúrral 
kiöklözte. A folytatásban a vendégek 
játszottak fölényben, helyzeteikbôl 
azonban nem lett gól, bár egy elmaradt 
büntetôt számon kérhetnek a 
játékvezetôn.

Pintér Attila, a Puskás vezetôedzôje a 
szünetben kettôs cserével próbálta 
felrázni sok hibával játszó együttesét, 
de ez nem sok változást hozott a 
játékban. A Paks továbbra is jobban 
futballozott és Simon fejesével, majd 
Bertus szabadrúgásgóljával kétgólos 
elônyre tett szert. A hazaiak hátrányba 
kerülve felpörögtek és Knezevic 
büntetôjével szépítettek. A felcsútiak 
elkeseredetten küzdöttek az 
egyenlítésért, de nem sikerült újabb 
gólt elérniük.

Gyôzelmével a Paks megelôzte a 
tabellán a Puskás Akadémiát.
Honvéd-Vasas FC 1-4 (0-1)
A Budapest Honvéd hazai pályán 

kikapott a Vasastól a forduló záró-
mérkôzésén. Ezzel a címvédô csapat 
már öt forduló óta nyeretlen, a Vasas 
viszont – amelynek a Haladás elleni, 
múlt heti mérkôzése félbeszakadt a 
Szusza Ferenc Stadion világításának 
meghibásodása miatt – magabiztos 
gyôzelmével a negyedik helyre jött 
fel.

A szünet után gyorsan eldöntötte a 
mérkôzést a Vasas: elôbb Remili lôtt a 
kapuba egy szép kiugratás után, majd 
Gaál közelrôl volt eredményes szög-
letet követôen. A Honvéd ezután is 
aktív volt, vezetett ígéretes táma-
dásokat, de egy kivételével nem tudott 
élni a lehetôségeivel. 
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Faluba bújnék
Faluba bújnék legszívesebben, ha 

nem tartana a félelem karnyúj-
tásnyira a klinikától, ahol segítséget 
nyújtanak, ha kell tudós orvosaim

Faluba bújnék, ha nem vesztettem 
volna el nagyapám képességeit a föld 
mûvelésére, az állatok tartására és a 
ködbozótból mindig kirohanó rémek 
túlélésére. Sôt, nem tékozoltam volna 
el apám már csak kedvtelésbôl gya-
korolt mozdulatait, melyeket bognár 
apjától örökölt. 

Faluba bújnék, ha napkeltével szíve-
sen ébrednék álomtalan, zaklatott 
éber éj helyett mély, jóízû, bódító álom 
után, s örülnék a kakas kukorékolá-
sának. Bodri kutya stréber vonyítása 
sem bosszantana, s a konyhában meg-
nyugtatna a kockás vászonnal borított 
asztalra már odakészített reggeli falat, 
s a kedvenc stampedlimben jó korty 
pálinkám. 

Faluba bújnék, mert tudnám, hogy a 
kenyeret itthon dagasztották az asz-
szonyok-lányok, s a pék sütötte ro-
pogósra, lágyra valaha maga rakta, 
szépen kifûtött kemencéjében. A kol-
bászt, szalonnát és a pálinkát is saját 
magunk készítettük jó kedvvel tavaly, 
s a kamrában, pincében akad még 
bôven, míg majd eljön az ideje a fakuló 
idôbe új fényt csempészô szüretnek, 
disznóvágásnak és pálinkafôzésnek. 

Faluba bújnék, ha lóval vagy 
traktorral, kapával vagy kaszával szép 
komótosan, nem kapkodva, de nem is 

lazsálva ebédig dolgozni tudnék a 
földemen, s ha delet harangoznak, 
visszanéznék a barázdára, gyümöl-
csösre, szôlôre, tarlóra, s megelégedve 
kerekednék fel, hogy ebédre idôben 
otthon legyek. S ha a földem messzebb 
is lenne, mert így alakult - nagybir-
tokos, bérlô vagy téesz is oka lehetett 
–, várhatnám az asszonyt vagy a gye-
reket, aki melegen hozza az ételt, ha 
csak paprikás krumpli vagy káposztás 
cvekedli is lapul a ruhába csomagolt 
edényben. És lesi a tekintetemet. 

Faluba bújnék, mert a fehérnép, s a 
pulyák tisztelettel néznének rám, látva 
aznapi munkám eredményét, s valami 
kis kajánságot, hazaváró tekintetet, 
mosolyt is felfedeznék szemükben, 
nagyon mélyet, tengermélyén lakozót, 
szemérmest, de csillogót. 

Elbujdokolnék, hogy igazán tudjam, 
mit is jelent a harangszó. Nem fogal-
maznám meg magamban, de tudnám, 
valahogyan érezném, hogy szivárványt 
rajzol a hegy fölé és nem csak nappal, 
éjjel is. S az a Hold körüli szivárvány 
mintha még szebb, fényesebb, színe-
sebb is lenne. A templomot ôseim 
építették. Ezt itt, ami ma is áll Mária 
Terézia uralkodásának idején, de nem 
a semmire ám! Állt már itt templom 
ezelôtt is, meglehet kisebb, talán ma-

gas tornya sem volt, de annak a kövei 
is benne vannak ennek a tornyában. 
Nem katedrális ez sem, és nem is or-
gonálnak benne, de a remény, szen-
vedés bele van szôve minden kárpitjá-
ba. A toronyban a harang 
muzsikakedvelô nagyapám szerint 
azelôtt inkább reszketô hangot adott 
ki, míg 1917-ben el nem vitték, hogy 
ágyút öntsenek belôle a császárnak. 
Akkor több mint tíz évig némán állt a 
torony. Elköltözött a harang – mondták 
az idôsebbek. De aztán a falu összeadta 
az új harangszó árát, s bár bánattal 
társultan, de megint ott kuruckodott, 
ott lakott, s melódiákat zengett. És ma 
is ezt teszi. Idô múlását jelzi, élet-
ritmust, boldog megelégedést, örök 
állandóságot, bizonyosságot hirdet. De 
minden megélt méltánytalanság is a 
hangjában zendül. S ha nem szól az a 
harang, mert a félnótás harangozó el-
vétette a csigalépcsôt, belül szólal meg 
a bongó-zengô hang percnyi pon-
tossággal, mert a fák, a fûszálak, ma-
darak röpte, nap állása, szél fúvása, 
bogarak rajzása, bôröm izzadása, ha-
jam rakoncátlankodása, szirom hullá-
sa bizonyosan jelzi nekem az idôt. S ha 
az nem is, a domb mögött a Bécsbe 
tartó gyorsvonat kedves füttye egé-
szen biztosan. És az is remeg vagy 
reszket, sôt mulat, máskor zokog az 

ôszi levegôben.
Faluba bújnék. Vasárnap misére 

csak ünneplôben mennék, a többi fér-
fivel kissé lemaradozva az asszo-
nyoktól, de követve ôket és a hívó 
misztikus hangokat – ki tudja, hátha 
mégis angyalok laknak arrafelé –, s 
aztán a templomkertben megbeszél-
nénk a fontos dolgokat. Idôjárást, 
felvásárlást, hitelt, minek van keletje 
mostanában, hogyan lesz jövôre, az 
adókat, az állami szabályozókat, a 
konkurenciát, a bérlôk trükkjeit. Az 
esti kártyapartiról, dalárdáról és a fia-
talokról is szólnánk. Nem mert bán-
tanánk ôket, csak mert jólesik, s örü-
lünk, hogy itt vannak. Bizony nagyon 
örülünk, mert sokan elmentek, fôleg 
Amerikába, meg ahová tudtak.

Faluba bújnék, ahol mindenki rend-
ben tartja a portáját, tiszteli az ôseit és 
a hitét. S ha a családok csak tízszer is 
használják egy évben, akkor is nagy 
becsben és a vitrinben középen tartják 
az ünnepi étkészletét. S ha csak tízszer 
lapozzák fel a Szentírást, akkor is tud-
ják, mit jelent egy bibliai példabeszéd, 
éneklik a zsoltárokat és hisznek a leírt 
szó igazában, becsületében. 

Faluba bújnék ezért a nyugalomért, 
megfontoltságért, tudásért, hitért és 
csöndességért. Nem mintha nem hin-
ném, hogy városokba zsúfolódva, sza-
kadva és beleragadva, mindebben 
nem lehetne részünk. Egy templom, 
egy kulturális lobbanás, egy tanár, egy 
emlékezetes csönd és egy harsogás, 
egyetlen ember körül is kialakulhat 
igaz közösség még itt a mámorvadász 
nagyvárosi dzsungelekben is. De nem 
egy álságos háborgás vagy egy eszelôs 
mulatozás körül. Nem a feledés és a 
veszett vágyak körül, nem a szerte-
áradó féktelenség és értelmetlenség 
körül. Nem a valódi értékek eltékoz-
lása körül. A valaha volt nagyok már 
rég behunyt szemekkel fekszenek hi-
deg sírokban, vagy elszálltak az 
örökké változó szélben: de látnak! 
Látnak minket. És sajnos a szenny is 
csillog, hajnali fényben.

Faluba bújnék, hogy a magamba 
szállhassak a síroknál. Érezzem felme-
nôim szép, szeretô tekintetét. Nem a 
hivalkodásról beszélek, parvenü ál-
szentségekrôl. Azt sem kérdem, van-e, 
ki engem eltemet. Csak faluba bújnék, 
s ha ez már nem lehetséges, akkor 
bújna belém a falu. Dideregne belém. 
Itt élt bennem mindig, ha nem is 
tudtam róla. S most, amikor úgy ér-
zem, összecsapnak fejem felett a hul-
lámok, nagyon vágyom rá, hogy hall-

jam a harangszót, a szívembôl 
kiszakadó örök idôt. A hálát. A falvak, 
ahol otthon lehettem volna, nagyon 
messze kerültek tôlem. Pedig a tá-
volságot mérôszalaggal számítva kar-
nyújtásnyira vannak. S mégis milyen 
históriai búcsúzás ez. Elkuszált onnan 
a történelem és az én életem. Örülök, 
hogy még lenne hová bújni. Láttam 
Európát, a világból is valamit, s tudom, 
hogy Európát a falu, a vidék fogja 
megvédeni. Még van esély. Nem a 
neonfényes metropolisok. Hanem a 
toszkán kis ködök, az angliai lám-
palángok, a pannóniai, bajor falvak, a 
székelyföldi elborongó kis otthonok. 
Magyar, baszk és skót – ha volt, nem 
volt – szent elhatározások. A metro-
polisok mindig benyelik az embert. 
Rángatják, meg is rágják, új ruhát 
adnak rá, s a régivel kiszakad belôle az 
élet. Zûrzavaros, harsány silányság 
marad helyette. Ez így van Buda-
pesten, Párizsban, New Yorkban és 
Buenos Airesben is. Vonzó lehet a 
boldogulás, munkahely, a könnyebb 
élet csalfa reménye.

Kérjük el a falutól a kincseit. Men-
talitást, hitet, természetet, nyugalmat, 
szorgalmat, harangszót, napfelkeltével 
érkezô világosságot, napnyugtával 
mély alvást, szemérmes gerjedel-
meket, kenyeret, tiszta kútvizet és 
erôt sugárzást. Az emlékezettel ékes 
érzéseket. Ha gyárban, irodában, 
hivatalban, üzletben, bárhol is dolgozik 
az ember, ha nehéz, ha az informatikai 
elszédülésben lehetetlennek is látszik, 
akkor is. Ha fulladozik, ha elege van a 
kötöttségekbôl, adminisztrációból, fi-
gyelô kamerákból, egyenlôtlen ver-
senybôl, ha egyedül van, ha éhes, ha 
szeret és nem szeretik, akkor is. 

Tudom, hogy mindenki nem bújhat 
el, én sem. Nem is kell. De meg-
próbálhatjuk azokat az értékeket, ér-
zéseket visszacsempészni az éle-
tünkbe, amelyek talán avíttnak hatnak, 
de elfojtott, mára szánva-bánva meg-
tagadott reményként ott élnek ben-
nünk. Falusi hangokban, hajnali fé-
nyekben, völgyben megülô ôszi 
ködben. Hírük sincs a faluknak? Éb-
resztô! A falut megmenteni igazi 
nemzetvédô feladat, de csak akkor si-
kerülhet, ha a hit, a munka és a gyer-
mekzsivaj újra átjárja a falvakat. Ak-
kor talán én sem bújni, bujdokolni 
mennék vissza a falumba, hanem élni. 
Élni.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Baptista magazin
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:50 Nagyok 
Gyulai Líviusz
10:25 Ridikül
Derült égbôl villámcsapás
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Az én ’56-om (2016)
Lányi Zsolt
11:50 A SZABADSÁG NAP-

JA - Ablak a Corvin-közre 
(2005) Magyar dok.film
A Constantinovits orvos-

házaspár az 50-es évek ele-
jén úgy kerülte el a kitele-
pítést, hogy néhány óra alatt 
házasodott össze. Constanti-
novits Milán - a forradalom 
napjaiban - lakása Corvin-
közre nézô ablakából fényké-
pezte az eseményeket. Fele-
sége öccse, aki gépágyút 
kezelte, a szemük láttára 
halt hôsi halált.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016)
Somogytúr
14:20 Öt kontinens 
14:50 Itthon vagy! 
15:15 Roma Magazin 
15:45 Domovina
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Felsô-Zemplén,
16:50 Magyarország törté-

nete (2010)  1956: a forrada-
lom kitörése kapcsán szó 
lesz a lyukas zászló kelet-
kezésének ,miért éppen az 
Egmont-nyitány vált a 
forradalom himnuszává; 
17:25 Kormorán 40 KELL 

MÉG EGY SZÓ A KORMO-
RÁN EGYÜTTES JUBILE-
UMI HANGVERSENYE 
A mûfajteremtô  együttes  

40. születésnapja.
18:20 Kormorán 40 2/2.: 
19:20 Az én ’56-om (2016)
Kaczander Károly
19:40 A SZABADSÁG NAP-

JA Díszünnepség az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:40 A SZABADSÁG NAP-

JA Pannon töredék (1997)
Magyar játékfilm  Magyar-

ország az 1956-os forrada-
lom napjaiban. Péter szerel-
mes Lénába, egy itt tanuló 
bolgár diáklányba. 
23:05 A SZABADSÁG NAPJA
 Csendkút (2007)    A film az 

1956-ban mártírhalált halt 
forradalmárköltônek,Gé-
recz Attilának állít emléket.    
00:30 Kulturális Híradó
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 A SZABADSÁG NAP-

JA56-os menekült kamaszok 
a Francia Idegenlégióban 
03:10 A SZABADSÁG NAP-

JAEgy házasság elsô napja
04:05 Hogy volt?!
Veszélyes pillanatok
05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek

2017. október 19. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Október 23. hétfô Október 24. kedd Október 25.  szerda

Október 26.  csütörtök

Október 27. péntek Október 28.  szombat Október 29.  vasárnap 

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Református riportok 
09:05 Evangélikus riportok
09:35 Reformáció hétrôl 

hétre
09:40 Nagyok Sebô Ferenc
10:15 Pápai különkiadás 

(2009)  Magyar dok.film
Az 1956-os forradalom 

mártírjai között több egyhá-
zi személyt is találunk, köz-
tük Gulyás Lajos reformá-
tus lelkészt.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Csaó, Bambínó! 

(2005) Magyar tévéfilm
Horváth Péter „Csaó, bam-

bínó !” címû önéletrajzi da-
rabja az 1960-as évek elejét 
idézi, a kor torz sajátosságait 
egy úttörô - azaz önmaga 
naiv, humoros látásmódján 
keresztül, korabeli slágerek 
segítségével.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:25 Minden tudás 
13:45 Hazajáró    Szerémség

A Tarcal lankái mögé bújva 
a feledés homályába merült. 
14:15 Térkép
14:45 Életkor 
15:10 Srpski ekran
15:35 Unser Bildschirm
16:05 Útravaló 
16:20 1100  év Európa köze-

pén (1999)   Alsó-Zemplén, 
közel a mai határokhoz
16:50 Magyarország törté-

nete 1956: a szabadságharc
Mi és miért történt a Köz-

társaság téren október 30-
án?
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2010)   
Válogatás az elmúlt évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 KÁLMÁN IMRE 135 
Karmesterverseny (2007)  
„Együtt a szoborért” - Jóté-

konysági gálaest Kálmán 
Imre születésének 125. 
évfordulója alkalmából 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:40 Tûzvonalban (2008)
Az új kapitány Magyar 

tévéfilmsorozat  Kolonics 
tábornok új beosztásban 
képzeli el az ezredessé elô-
léptetett Bordás jövôjét, de 
a férfi egyelôre nemet 
mond a kecsegtetô ajánlat-
ra. Kolonicsnak kapóra jön, 
hogy a Nemzetbiztonsági 
Hivatal ügynökei  nyomoznak.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
 - A Duna halála
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Tímár Péter munkáiból
02:30 Csaó, Bambínó! Hor-

váth Péter  önéletrajzi darabja 
03:40 P’amende Pancinello
04:05 Karmesterverseny  

Kálmán Imre szül. 125. évf.
05:00 Híradó
 05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
A pult mögött
06:20 Médiaklikk 
06:45 Útravaló
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:00 Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:30 Tanúságtevôk
09:00 Reformáció hétrôl
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 A Biblia a magyar 

képzômûvészetben Munká-
csy: Golgota
09:40 Nagyok Történetek 

az édesanyákról
10:10 Ridikül
Megfelelni a külvilágnak
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:15 Az én ’56-om (2016) 
Meggyes Miklósné
11:30 Ôszi versenyek 

(1975) Magyar tévéfilm
Az elcsapott zsoké - mint 

afféle igazi Krúdy-hôs - már 
csak az emlékeinek él. Nap-
pal a lóversenypálya kö-
rnyékén kószál, éjszakára 
egy garniszállóban húzza 
meg magát. Egy szép napon 
a Ligetben megszólítja ôt 
egy gyönyörû asszony.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
A pult mögött
14:45 Család és otthon 
15:15 Rondó 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999)  Gömör-Kis-
Hont vármegyében
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) A „létezô 
szocializmus” csôdje
 17:15 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:40 Tûzvonalban (2008) 
Kiválasztottak Mialatt Bor-

dásék a plutóniumcsempész-
banda fônökét akarják el-
fogni Tiszafüreden, a titkos-
szolgálat emberei lecsapnak 
Vaszjunyin barátnôjére. Nor-
bertnek egyre erôsebb a gya-
núja, hogy az emberei közül 
valaki informálja Violát.
22:35 Ridikül
Test-beszéd
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007) Zöldföld
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Szabó Gyulára emlékezünk  

02:30 Ôszi versenyek (1975)   
Magyar tévéfilm
03:40 Világörökség Az 

Alcobaca-i kolostor
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

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

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

gatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Katolikus krónika 
09:05 Isten kezében  „Csak 

Krisztus legyen mesterünk” 
Luther és a reformáció 
öröksége Lipcsében
09:30 Biblia és képzômû-

vészet (2014) Kolozsvári 
Tamás: Kálvária
09:50 Nagyok 
Koltai Lajos
10:20 Ridikül
Test-beszéd
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 A Fônök (1972)
Szereplôk: Alfonzó, Bánffy 

György, Bárdy György, 
Bulla Elma, Detre Anna-
mária, Fekete Tibor, Hau-
mann Péter, Major Tamás, 
Márkus László, Pálos Zsu-
zsa, Pécsi Sándor, Tímár 
Béla Egy vidéki fiatalember 
munkát keres a nagyváros-
ban. Pártfogója bemutatja 
ôt a Fônöknek, Max Doktor-
nak. Az író, a fônök és beo-
sztott viszonyán keresztül 
mutatja be a neofasizmus 
lényegét.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:25 Kosár 
13:50 Rúzs és selyem 
14:20 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:50 Esély
15:15 P’amende
15:45 Öt kontinens
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999)  Mátyás király, 
Cinka Panna, Tompa Mihály 
nyomában
16:45 Magyarország törté-

nete (2009 A harmadik Ma-
gyar Köztársaság
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)
Ütközések Bordásék biz-

tonságba helyezik Norbert 
embereit. Terv készül Luc-
ky aktivizálásáról, Bordás 
és csapata lesz felelôs a 
férfi biztonságáért. Bordás 
képtelen fátylat borítani a 
múltra,  az elsô pillanattól 
kezdve gyanús számára 
Herceg. Kálmán rendet 
akar tenni a körzetben, és 
Móricz tiltakozása ellenére 
sajátos nyomozásba kezd.
22:35 Ridikül
Lassan járj, tovább érsz
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007) Kambodzsa
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?!  Kovács 

Zsuzsa felvételeibôl
02:30 A Fônök (1972)
Magyar tévéjáték
03:45 Nyitott stúdió (1995)   
Huzella Péter dalai
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy! 
06:45 Életkor
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Gasztroangyal (2017)   
Berzencei batátaszüret
09:35 Nagyok
Koltai Lajos 2. rész
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Én vagyok Jeromos 

(1970)   Magyarfilmvígjáték
Szereplôk: Alfonzó (Jero-

mos), Harsányi Gábor (Zse-
rom), Kállai Ferenc (dr. 
Katona Benô), Psota Irén 
(Zsuzsanna), Bujtor István 
A honi munkamorált csipke-
dô szatíra fôszereplôje két 
csatornatisztító „szaki”. Je-
romos és fia egy szép reggel 
Katona doktorékhoz toppan 
be, hogy kitisztítsa a kert 
végében éktelenkedô pöce-
gödröt.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Bánsági Ildikó port-

réfilm - Árkon, bokron, 
rozson át
14:20 Hangvilla Liszt Fe-

renc születésnapján sugá-
rozza a televízió.
14:50 Boldog Scheffler Já-

nos, Szatmár vértanú püs-
pöke Magyar dokumentum-
15:50 Hogy volt?!
Veszélyes pillanatok
16:45 Új idôk, új dalai Ka-

tona József legis.  drámája 
17:15 Család-barát
18:45 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról 
19:00 Térkép
19:30 Ízôrzôk (2012)
Bucsuta Zala megye
20:05 Mindenbôl egy van 1. 

Ági házassága, 2. Ági új híre
 21:00 Híradó
 21:25 V4 Híradó
 21:40 Fábry
23:00 Tóth János  Exit
Magyar sitcom
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:25 Gasztroangyal 
Tuzsér az almaszüret.
02:15 A tizedes meg a töb-

biek (1965)  A film egyike a 
legsikeresebb magyar víg-
j á t é k o k n a k .  
ÓRAÁTÁLLÍTÁS
03:00 Mindenbôl egy van
03:50 Nyitott stúdió (1993)   
Vujicsics együttes
04:05 Fölszállott a páva -
Területi válogatók - 1. rész:      

04:30 Fölszállott a páva - 
2017    Ter. válogatók - 2. 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Életmûvész (2013)
Rákóczi Feri
09:35 Nagyok 
Bohus Zoltán
10:05 Noé barátai
10:35 Térkép 
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Világörökség Portu-

gáliában  Tomar
11:45 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 1. 
rész: Szarvas
12:15 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 2. 
rész: Budapest
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl
13:55 Peru, Chile
Cruz del Condor
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:55 Boldog Scheffler 

János, Szatmár vértanú 
püspöke (2011)
16:05 Önök kérték
17:05 Ismerd meg!
18:00 Ismerd meg! 
19:00 Öt kontinens 
19:25 Szerelmes földrajz
Mikulás Ferenc 
20:00 Gasztroangyal (2017)   
Tuzsér az almaszüret. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Székelyföldi betyárok 

(2014)  Román dok.film
 22:40 Hogy volt?!
Kalmár Tibor 85!
 Gyerekként Lakner bácsi 

színházában szerepelt, de a 
fôiskolán már rendezônek 
tanult. 1954-ben kapta meg 
a diplomáját, azóta rendez. 
Rengeteg kabaré, revü, 
színdarab, több, mint 200 
egész estét betöltô TV 
mûsor
23:35 Kulturális Híradó
00:05 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó  1 
01:25 On the spot
A vietnámi háború idején 

több tízezer amerázsiai gye-
rek született amerikai apá-
tól és vietnámi anyától. 
02:20 EGY NÔ SOK SZE-

REPBEN  TOLNAY KLÁRI 
A szerelem nem szégyen 

(1940)   Szereplôk: Jávor Pál 
(Gróf Kátay Kázmér), 
Tolnay Klári (Suzanne),
03:45 Én vagyok Jeromos 
Magyar filmvígjáték
 05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:45 Kék bolygó
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
09:00 Új nemzedék
09:40 Nagyok 
Sebô Ferenc 2. rész
10:10 Ridikül 
Szélsôségek közt
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Guimaraes
11:45 Naftalin (1978)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Béres Ilona, 

Sztankay István, Kállai Ilo-
na, Bodrogi Gyula,  Greguss 
Zoltán, Mikó István, Terka 
nagyságos asszony elutazá-
sa elôtt utolsó szerelmes 
légyotton fogadja Laboda 
Pétert, de közben megérke-
zik a férj, ezért elrejti sze-
relmét a naftalin szagú 
szekrényben. A dolgok úgy 
alakulnak, hogy már nem 
tudja Terka kiengedni és 
elutazik Párizsba, de lelkére 
köti az anyjának, hogy en-
gedje ki a férfit. Közben a 
házmester kiadja az üres 
lakást, mivel nem tudja, 
hogy Terka apja is itt kí-
vánja fogadni kedvesét. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:45 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
15:35 Ecranul nostru
16:00 Zebra
16:20 1100  év Európa 

közepén (1999)  Szépséges, 
szomorú magyar helyeken, 
valahol Zemplén  és Gömör-
Kis-Hont között
16:50 Magyarország törté-

nete A kádári konszolidáció
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus
A mulatós zene sztárjai
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)
Rendôrök és titkosszolgák
A váratlanul felbukkanó 

Herceg szerint az NBH-s 
ügynökök halálának okát a 
távoli múltban kell keresni. 
A rendôrség Lucky segítsé-
gével akarja felderíteni a 
gyilkossági ügyet. Miközben 
Bordás titokzatos e-mailt 
kap az állítólagos gyilkostól.
22:35 Ridikül
Megfelelni a külvilágnak
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?!   Hegedûs 

D. Géza szül.napjára
02:30 Naftalin (1978)
Magyar tévéjáték
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 Híradó
5:15 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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MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

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.

Barko Lajos otthonba került és 
CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-
ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 
tombozsan@gmail.com vagy Mobile:
0403 188-794

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559 A Magyar Élet Kiadóhivatalának

Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162
Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
* Örökség ügyek
* Ingatlan adás-vétele és bérlése
* Ingatlan vétel finanszírozása
* Válóperek és családi ügyek
*Pereskedés
* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

SYDNEYBEN ÉLÔ szakképzett 
ápolónôként gyermekfelügyeletet, 
idôs gondozást vállalok, a hét minden 
napján, éjszaka is. 

Elérhetôség: 0410 764-111

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

2018. január 10-én indulva Melbourne-böl. 
Visszaérkezés  január 23-án szintén Melbourne-be.

Mielôbbi jelentkezéseket várjuk irodánkban.
Nagy Margaret  - 0412 033-757  számon elérhetô.
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

Hajóutak, repülôjegyek, autóbusztúrák, 
kocsibérlés a világ minden tájára.

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
Email:  danubetravel@ihug.com.au

Tel: (03) 9530-0888        Mob: 0412 033-757

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


