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/HV]HYiODV]WiVLHOOHQ]pNL $ PDJ\DURUV]ËJL SROLWLNDL WÒUVÒJEHQ NÒW ÒOHVHQ WËVLWËPRJDWËVW(XUÛSDÒVD]RQEHOãO0DJ\DURUV]ËJ ÒYYHO D YËODV]WËV HOWW D] 06=3EHQ
HOOHQWÒWHVROGDOËOOV]HPEHQHJ\PËVVDODQHP]HWNÝ]L LQYË]LÛVHOËUDV]WËVËWYËOODOÛSROLWLNDLSËUWRNOHPRU LO\HQ ]DYDU YDQy 6DMQËOMËN KRJ\ D
HJ\VpJ"
0iUN|]|VPLQLV]WUHOQ|N QDJ\WNH V]ROJËODWËUD V]HJGÝWW KD]DL LQWHUQDFLR ]VROÛGËVDWHUPÒV]HWHVNÝYHWNH]PÒQ\¹J\MÝWWOÒWUH V]HJHGLSROJËUPHVWHUQHPYROWNÒSHV
QDOLVWËN D] HJ\LN ROGDORQ V]HPEHQ D QHP]HWL ÒUGH D)LGHV]q.'13V]ÝYHWVÒJNÒWKDUPDGRVJ\]HOPH NRUULJËOQL VWUDWÒJLËMËW DPLNRU OËWWD
MHO|OWVLQFV
+tUpVYpOHPpQ\YiORJDWiV
'XOO6]DEROFVRNWÛEHUËQ
%RWND/iV]OyOHPRQGRWWKÒWIUHJ
JHO D] 06=3 PLQLV]WHUHOQÝNMHOÝOW
VÒJÒUO
'ÝQWÒVÒW D]]DO LQGRNROWD KRJ\ xD
GHPRNUDWLNXV SËUWRN QHP DNDUQDN
Q\HUQLEDQFÒOMXNFVXSËQDQQ\L
KRJ\QÒKËQ\HOOHQ]ÒNLKHO\HWV]HUH]
]HQHN D] 2UEËQUH]VLP SDUODPHQWL
SDGVRUDLEDQy
6]HULQWHDSROLWLNDLPDIILDPHQQ\LUH
EHKËOÛ]WDDGHPRNUDWLNXVHOOHQ]ÒNHW
xEHQQHVDMQRVDVDMËWSËUWRPDWLVy
8MKHO\L,VWYiQH]XWËQEHMHOHQWHWWH
KRJ\OHPRQGD]06=3DOHOQÝNLSRV]W
MËUÛOPHUWQHPYËOODOIHOHOVVÒJHWÒV
VRUVNÝ]ÝVVÒJHW D NÝYHWNH] LGV]DN
ÒUW 6]HULQWH D %RWND HOOHQL xSXFFVy
HOÒUWHFÒOMËW
$] 06=3 HOQÝNH 0ROQiU *\XOD
V]HULQW%RWNDD]ÒUWËOOWIÒOUHKRJ\QH
OHJ\HQ  D] DNDGËO\D D] HOOHQ]ÒNL
ÝVV]HIRJËVQDN xD] 06=3 áM OHKHW
VÒJHWNDSRWWy
$] 06=3 HONH]GL D WËUJ\DOËVRNDW D
WÝEEL SËUWWDO ÒV HOV]ÝU D] HJ\ÒQL
MHOÝOWHNUODNDUPHJËOODSRGQL
q 0D OHPRQGWDP D] 06=3 PLQLV]
WHUHOQÝNMHOÝOWVÒJÒUO qNÝ]ÝOWH%RWND
/ËV]OÛKÒWIGÒOHOWWHJ\PÒGLËQDNLV
NLNãOGÝWWNÝUOHYÒOEHQ
q µQ HQQHN D UH]VLPQHN D OHYËOWË
VËUD ÒUNH]WHP H]ÒUW YËOODOWDP HO D

NHNHONÝWHOH]HWWYÒGHOPH]LQHNROGDOD
$ QDJ\WNÒVHN PLQGHQ RUV]ËJEDQ WËPRJDWMËN D
QHP]HWNÝ]LVÒJHWKLUGHWSROLWLNDLSËUWRNDWMÛOPHJ
IL]HWLNDV]ROJËODWXNUDËOOÛNDWEDOROGDOLSROLWLNXVQDN
OHQQL EL]WRV PHJÒOKHWÒV  $ UHQGV]HUYËOWR]WDWËVNRU
D]ËOODPSËUWDOHJWHUPÒV]HWHVHEEPÛGRQVRUROWEHD
QHP]HWNÝ]LVÒJHWDOLEHUDOL]PXVWYDOOÛQ\XJDWLSËUW
KËOÛ]DWED &VDN HJ\ NLV UÒWHJ PDUDGW PHJ D QDJ\
WNHHOOHQHVV]RFLDOL]PXVHV]PÒMHPHOOHWW
(OWHOW KáV] ÒY DPLNRUUD D YËODV]WÛN WÝEEVÒJH
UËÒEUHGW D V]RFLDOL]PXVW D QÒS V]ROJËODWËW  FVDN
KLUGHWD]WLQNËEEHOËUXOÛSËUWQHPÒUGHPHOYËODV]

PLQLV]WHUHOQÝNMHOÝOWVÒJHW6DMQRVPË
VRNMHOHQWVHOOHQ]ÒNLÒVqV]ËPRPUD
NãOÝQÝVHQ IËMGDOPDVDQ q V]RFLDOLVWD
HUN QHP OHYËOWDQL DNDUMËN D 1(5W
KDQHP HJ\ãWW ÒOQL YHOH 6]ÒWDSUÛ]RWW
ÒVV]ÒWKá]ÛGHPRNUDWLNXVHOOHQ]ÒNNHO
DUH]VLPHWQHPOHKHWOHYËOWDQLyqÖUWD
DPÒGLËQDNNãOGÝWWOHYHOÒEHQ
%RWND QHP QHYH]WH PHJ HJ\HOUH
PHO\LNSËUWWËUVDLUDJRQGRODNLNQHP
DNDUMËNOHYËOWDQL2UEËQ9LNWRUW

%RWND$]HOOHQ]pNQHP
DNDUQ\HUQLEDQ
%RWND VHP QHYH]HWW PHJ VHQNLW OH
PRQGËVËW LQGRNROÛ OHYHOÒEHQ GH D]W
ÖUWD x6DMQRVKLEË]WDPPHUWQHPJRQ
GROWDP KRJ\ D GHPRNUDWLNXV SËUWRN
QHPDNDUQDNQ\HUQLEDQFÒOMXN
FVXSËQDQQ\LKRJ\QÒKËQ\HOOHQ]ÒNL
KHO\HW V]HUH]]HQHN D] 2UEËQUH]VLP
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-ÝYÒYWDYDV]ËQRUV]ËJJ\âOÒVLYËODV]WËVRNOHV]QHN
0DJ\DURUV]ËJRQ $ QHP]HWNÝ]L EDOROGDO PLQGHQW
EHYHW D] 2UEËQNRUPËQ\ PHJEXNWDWËVËUD 1DJ\
SÒQ] ÒV QDJ\ ÝVV]HV]HUYH]GÒV GROJR]LN HQQHN
ÒUGHNÒEHQ 6LNHUHVHQ HOÒUWÒN D]W KRJ\ PLQGHQ
SDUODPHQWLHOOHQ]ÒNLSËUWÝQÝVÒUGHNHLWLVIÒOUHWÒYH
YËODV]WËVLV]ÝYHWVÒJUHOÒSDNRUPËQ\PHJEXNWDWËVË
UD9ËOODOYDD]RUV]ËJRWÒVQÒSÒWYÒGHOPH]NHUÖWÒV
OHERQWËVËWLV1DJ\FVDOÛGËVÒULD-REELNUDV]DYD]RWW
QHP]HWL ÒU]ÒVâHNHW SËUWMXN EHFVDWODNR]ËVD PLDWW D
QHP]HWNÝ]LVÒJHW QHP]HWHN PHJV]âQÒVÒW KLUGHW
OLEHUËOLVWËERUEDq&V(q

SDUODPHQWL SDGVRUDLEDQ q ÖJ\ LQGR
NROWD OHPRQGËVËW q $]W VHP WXGWDP
KRJ\ D SROLWLNDL PDIILD PHQQ\LUH
EHKËOÛ]WDDGHPRNUDWLNXVHOOHQ]ÒNHW
EHQQHVDMQRVDVDMËWSËUWRPDWLVy
.HPÒQ\ V]DYDN H]HN %RWNËWÛO DNL
HGGLJD]06=3PLQLV]WHUHOQÝNMHOÝOW
MH YROW VRNËLJ D SËUW YËODV]WPËQ\L
HOQÝNH
%RWNDD]WLVÖUWDq x+LEË]WDPPHUW
DOXOÒUWÒNHOWHP D )LGHV] DOMDVVËJËW
D]W KRJ\ VHPPLO\HQ HV]NÝ]WO QHP
ULDG YLVV]D KRJ\ PHJËOOÖWVD D]W DPL
KDWDOPËW OHJLQNËEE YHV]ÒO\H]WHWL D]
HOOHQ]ÒNL ÝVV]HIRJËVW µQ D OHJMREE
WXGËVRPPDOÒVWHOMHVV]ÖYYHOV]ROJËO
WDP D GHPRNUDWD YËODV]WÛNDW 7ÝUWÒ
QHOPLEâQQHNWDUWRPDGHPRNUDWLNXV
SËUWRNYLVHONHGÒVÒWy

8MKHO\L06=3VSXFFVUyO
EHV]pOpV{LVOHPRQGRWW

$V]RFLDOLVWDSËUWDOHOQÝNHV]HULQWD
)LGHV] EHÒSãOW D] HOOHQ]ÒNEH 1HP
DNDUÖJ\DOHOQÝNOHQQL
%RWND EHMHOHQWÒVH XWËQ NÝ]OHPÒQ\
EHQMHOHQWHWWHEH8MKHO\L,VWYËQKRJ\
OHPRQG D SËUW DOHOQÝNL SRV]WMËUÛO
x0ÒOWDWODQ ÒV V]ËPRPUD YËOODOKDWDW
ODQD]DIRO\DPDWDPLDGHPRNUDWLNXV
ROGDORQ WÝUWÒQLN 2UEËQLV]WËQ HJ\ÒU
WHOPâHQ EHIXUDNRGRWW D] HOOHQ]ÒNL
HUN VRUDL NÝ]Ò EHÒSÖWHWWH HPEHUHLW
PDMG PLQGHQ SRWHQV PR]JDORPED
(]WHGGLJLVVHMWHWWãNGHV]LQWÒQKLW
WHP KRJ\ PDJXQN PÝJÝWW KDJ\YD
HGGLJLKLEËLQNDWJ\]KHWãQNIHOHWWãN
(J\HOUHáJ\WâQLNDKDWDORPSLV]NRV
HV]NÝ]HLYHO WËPRJDWRWW SXFFV HOÒUL
FÒOMËW D GHPRNUDWLNXV HUN YÒJOHWH
VHQPHJRV]WRWWËÒVPHJWÝUWWÒYËOWDN
%RFVËQDWËW ÒV PHJÒUWÒVÒW NÒUHP D
SËUWWDJRNQDN ÒV YËODV]WÛLQNQDN GH
SËUWYH]HWNÒQW QHP YËOODOKDWRN IHOH
OVVÒJHW ÒV VRUVNÝ]ÝVVÒJHW D NÝYHW
NH] LGV]DNÒUW 1DJ\RQ V]HUHWQÒP
KDH]DPR]JDORPáMUD0DJ\DURUV]ËJ
WÝUWÒQHOPÒW IRUPËOQL NÒSHV HUYÒ
HPHONHGQHyqÖUWD8MKHO\LDNLV]LQWÒQ
V]HJHGL ÒV %RWND UÒJL QDJ\
V]ÝYHWVÒJHVH

$EDOROGDOLSiUWYH]HW{N
NÝ]ãO .DUiFVRQ\ *HUJHO\ D 3ËU
EHV]ÒG PLQLV]WHUHOQÝNMHOÝOWMH YROW D
OHJJ\RUVDEEH]WÖUWDNLD)DFHERRNUD

x6DMQËORP %RWND /ËV]OÛ OHPRQGËVËW
+RVV]áÒYHNÛWDYROWH]HOVV]RFLD
OLVWD YH]HW DNL IHOLVPHUWH KRJ\ D
SËUWMËQDN DODSYHWHQ PHJ NHOO áMXO
QLD+RJ\PLRNR]WDDYHV]WÒW"+RJ\
WáONÒVQNH]GHWWKR]]ËDSËUWMDPHJ
áMÖWËVËKR]" +RJ\ WáO VRN NRQIOLNWXVW
YËOODOW" +RJ\ HOËUXOWËN" 9DJ\ PLQG
KËURPHJ\V]HUUH"$]EL]WRVKRJ\D]
HOOHQ]ÒNQHN QHP WXGRWW EÒNÒW KR]QL
SHGLJ D] HOOHQ]ÒNQHN PLQW DKRJ\ D]
HJÒV]RUV]ËJQDNEÒNÒUHÒVHJ\ãWWPâ
NÝGÒVUHYDQV]ãNVÒJHy
6]DQ\L7LERUD]06=3(3NÒSYLVH
OMHD7XPEOHUROGDOËQD]WÖUWD x6]H
ULQWHP HJ\ YH]HW QHP DWWÛO YH]HW
KRJ\ ÝVV]HV]DUMD PDJËW ÒV KDUF
KHO\HWWKD]DNÝSNÝGy
9RQD *iERU D -REELN HOQÝNH D]W
VDMQËOMDKRJ\QHPMÝQÝVV]HD9RQDq
%RWNDYLWD DPHO\HW HVWH UHQGH]WHN
YROQD
'~Uy'yUD -REELN  x$]06=3H]
]HOKLYDWDORVDQLVPHJV]âQWDEDOROGDO
YH]HW HUHMH OHQQL q D WHOMHV ÝVV]H
RPOËVV]ÒOÒQDV]RFLDOLVWËNy
+DMQDO 0LNOyV D 0RPHQWXP V]Û
YLYMH%RWND/ËV]OÛWËYR]ËVËYDOPHJ
HUVÖWYH OËWMD NRUËEEL ËOOËVSRQWMËW
QHP D IRO\DPDWRV ÝVV]HIRJËVGLV
NXU]XVQHPDSROLWLNDLHOLWÝQPDJËYDO
YDOÛ IRJODONR]ËVD ÒUGHNOL D YËODV]WÛ
NDW x%RWND V]HULQW D SROLWLNDL PDIILD
EHKËOÛ]WD D] HOOHQ]ÒNHW EHOHÒUWYH D]
06=3WLV$0RPHQWXPWÝEEHNNÝ]W
H]ÒUW LV MÝWW OÒWUH KRJ\ DOWHUQDWÖYËW
NÖQËOMRQD]RNQDNDNLNDEEDQKLV]QHN
KRJ\0DJ\DURUV]ËJQDNHJ\áMSROLWL
NDLJHQHUËFLÛUDYDQV]ãNVÒJH2O\DQ
UD DPHO\ V]DNÖW D] HOPáOW  ÒY
EHUÝJ]GÒVHLYHOy
)LGHV]IUDNFLy x%RWND/ËV]OÛXJ\DQ
RO\DQ V]RFLDOLVWD MHOÝOW YROW PLQW
*\XUFVËQ\ ÒV D WÝEELHN 8J\DQáJ\
PHJV]DYD]WD D %DMQDLPHJV]RUÖWËVR
NDW PLQW D] ÝVV]HV V]RFLDOLVWD HOYHW
WHNHJ\KDYLQ\XJGÖMDWD]LGVHNWOÒV
HOYHWWHNHJ\KDYLEÒUWDNÝ]V]ROJËNWÛO
%RWND /ËV]OÛ WHOH YROW ERWUËQ\RNNDO
ÖJ\DEXNËVDQHPPHJOHS$NÝYHW
NH] MHOÝOW LV XJ\DQRO\DQ V]RFLDOLVWD
OHV] PLQW D] HGGLJLHN $ EDOROGDORQ
VHPPLVHPYËOWR]LNy
*UpF]\ =VROW '.V]ÛYLY  x$ GH
PRNUDWLNXVHOOHQ]ÒNQHNÒVD]RQEHOãO
DV]RFLDOLVWDSËUWQDNLVURVV]KRJ\IÒO

KRJ\QHPWHOMHVãOQHNDFÒOMDL x%RWND
/ËV]OÛWHJ\UHNHYHVHEEHQIRJDGWËNHO
D] HOOHQ]ÒN YH]HWMÒQHN QHP WXGRWW
V]ÛW ÒUWHQL D WÝEEL HOOHQ]ÒNL SËUWWDO
QHP YROW NÒSHV áM V]DYD]ÛNDW PHJ
Q\HUQL UËDGËVXO D UÒJHEEL V]DYD]ÛN
NÝ]ãO LV WÝEEHW HOYHV]ÖWHWWy $ 'H
PRNUDWLNXV.RDOÖFLÛQDNQHPOHV]PL
QLV]WHUHOQÝNMHOÝOWMHFVDNOLVWDYH]HW
MH *\XUFVËQ\ )HUHQF V]HPÒO\ÒEHQ
6]HULQWHHJ\HWOHQGHPRNUDWLNXVHOOHQ
]ÒNL SËUWUÛO VHP IHOWÒWHOH]L KRJ\ UÒ
V]H OHQQH D %RWND /ËV]OÛ ËOWDO HPOH
JHWHWW SROLWLNDL PDIILËQDN KD xYDQ
HJ\ËOWDOËQLO\HQy
/03 %RWND /ËV]OÛ OHPRQGËVD QH
KÒ]SLOODQDWV]HPÒO\HVHQQHNLÒVSËUW
MËQDNLVDPHO\D]06=3EHOãJ\HÒV
H]WD]/03WLV]WHOHWEHQWDUWMD$6]ÒO
%HUQDGHWWËOWDOYH]HWHWW/03IRO\WDWMD
DNã]GHOPHWD]2UEËQNRUPËQ\HOOHQ
IHOOÒSDWËUVDGDOPLLJD]VËJRVVJÒUWÒV
NÒSYLVHOL D]RNDW DNLN D PDL QDSRQ
FVDOÛGWDN
(J\WW q WXGRPËVXO YHV]L %RWND
/ËV]OÛYLVV]DOÒSÒVÒW
x0HJJ\]GÒVãQN KRJ\ 2UEËQ OH
J\]ÒVÒKH] PHJáMXOËV ÒV HJ\ãWWPâ
NÝGÒVNHOO$](J\ãWWWRYËEEUDLVKLV]
D]ÄM3ÛOXVOLVWËMËEDQÒVDEEDQKRJ\
HJ\HWOHQ GHPRNUDWLNXV HOOHQ]ÒNL MH
OÝOW LQGXOMRQ PLQGHQ HJ\HV HJ\ÒQL
YËODV]WÛNHUãOHWEHQ DKRJ\DQ D]W D]
HOPáOW KÛQDSRNEDQ PLQGYÒJLJ KDQ
JR]WDWWXN $ PDL IHMOHPÒQ\HN WãN
UÒEHQ-XKËV]3ÒWHUD](J\ãWWHOQÝNH
áMUD PHJHUVÖWL PHJKÖYËVËW V]HUGËQ
YËUMD D] ÄM 3ÛOXV SËUWMDLW PHJEH
V]ÒOÒVUH KLV]HQ PRVW PÒJ QDJ\REE
IHOHOVVÒJãN YDQ DEEDQ KRJ\ 
EDQNÝ]ÝVHQOHYËOWVËN2UEËQ9LNWRUWy

-XKiV]$WWLODtUMD

%RWND /ËV]OÛ OHPRQGËVËYDO NRU
PËQ\IMHOÝOWQÒONãOPDUDGWDIHOPÒ
UÒVHN V]HULQW ÒSS KRJ\ D SDUODPHQWL
NãV]ÝEIHOHWWWHQJG0DJ\DU6]RFLD
OLVWD 3ËUW $]W PLQGHQNL PDJËEDQ
HOGÝQWKHWL VDMQËOMDH D] HJ\NRUL ËO
ODPSËUWMRJXWÛGMËQDNYHUJGÒVÒWËP
HJ\ EL]WRV PÛNËV QDSRNQDN KHWHN
QHNQÒ]ãQNHOÒEH
(POÒNH]KHWãQN DPLNRU NÝ]HO KË
URP ÒYHV KX]DYRQD XWËQ D] DGGLJUD
WÝEEV]ÝUÝVHQ PHJEXNRWW *\XUFVËQ\
)HUHQFEHQYÒJUHNHJ\HVNHGHWW
OHPRQGDQLHJÒV]HQHONÒSHV]WQHYHN
EXNNDQWDN IHO D] V]ÝGL %ÝV]PH OH
KHWVÒJHV XWÛGMDNÒQW $NNRU D V]RFLN
HJ\ 0/0ãJ\QÝN 9ÒUWHV $QGUËV 
HJ\ OHYLWÒ]OHWW MHJ\EDQNHOQÝN 6XUË
Q\L *\ÝUJ\  ÒV HJ\ NRUËEEL ËOODP
SËUWL PLQLV]WHU *ODW] )HUHQF  QHYÒ
YHO ERU]ROWËN D NHGÒO\HNHW KRJ\ D]
WËQ D NXW\DNRPÒGLËED KDMOÛ MHOÝOÒVL
IRO\DPDW YÒJÒQ D VRN OLEDWHQ\ÒV]W
V]HULQW WÝQNUHWÒWHOãNEHQ NXOFVV]HUH
SHW MËWV]Û %DMQDL *RUGRQUD EÖ]]ËN D
NRUPËQ\]DWLYÒJMËWÒNOHYH]ÒQ\OÒVÒW
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Október 21-én Orsolya névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Celina,
Cettina, Hilár, Hilárion, Hiláriusz,
Ilárion, Kende, Kolombina, Larion,
Laurent, Orsi, Orsika, Szelina, Ursula, Urszula, Viátor, Zelina, Zeline,
Zelinke, Zselyke, Zsolt névnapja
van.
Október 22-én Elôd névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Admira, Inge, Ingeborg, Kordélia,
Korina, Korinna, Mária, Mirabel,
Mirabella, Szalóme, Szulamit, Várkony, Vilibald névnapja van.
Október 23-án Gyöngyi névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gyöngyike, Gyöngyvér, Ignác, János,
Kapisztrán, Katapán, Koppány,
Odett, Odetta, Odil, Odília, Stefánia,
Stefi, Szeverin, Szeverina, Szörénd,
Szörény, Zaránd, Záred, Zerénd,
Zerind névnapja van.
Október 24-én Salamon névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Arétász, Gilbert, Gilberta, Gilgames,
Harald, Herald, Herold, Ráchel,
Rafael, Ráfis, Ráhel, Rákhel, Rákis,
Salvador névnapja van.
Október 25-én Blanka, Bianka
névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bonifác, Bónis, Cserjén, Dafna, Dafné,
Dália, Dára, Dária, Dárió, Dárius,
Döme, Dömös, Fodor, János, Krizanta, Marcián, Margit, Mór, Móric, Réta névnapja van.
Október 26-án Dömötör névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Albin,
Amand, Amanda, Ametiszt, Armand, Baldvin, Deme, Demeter,
Evariszt, Manda, Medox, Mendi,
Örsi, Szamanta, Szamira névnapja
van.
Október 27-én Szabina névnapja van. Kibôvített naptárak
szerint Bese, Salómé, Szabella,
Szabrina névnapja van.
Október 28-án Simon, Szimonetta névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Acél,
Alfréd, Alfréda, Cirilla, Sion, Szalvia, Szalviusz, Szimóna, Szimonett,
Taddeus, Tádé, Tömör, Zsálya névnapja van.
Október 29-én Nárcisz névnapja van. Kibôvített naptárak
szerint Ermelinda, Euzébia, Melinda, Narcissza, Narcisszusz, Némó, Ôzike, Teofil, Zénó névnapja
van.

DOLLÁR
ÁRFOLYAM

2017. okt. 5-én
1 AUD = 208.20 Ft

2017. október 12.

MAGYAR
amellyel a legnagyobb mértékben bôvülô európai célállomások listáján az
ötödik helyen állunk, és megelôztük például Moszkvát, Berlint, Amszterdamot.
A reál-GDP 2009 óta világszerte 21,8 százalékkal nôtt, míg a nemzetközi szállóvendégek költései ugyanerre az idôszakra vetítve 41,1 százalékos növekedést
mutatnak. 2009 óta a leglátogatottabb célállomások több mint fele a GDP
növekedésével egyezô vagy azt meghaladó bevételnövekedésrôl számolt be,
így a turizmuson keresztül komoly gazdasági húzóerôt jelenthetnek –-- hívja fel
a figyelmet a Mastercard. A kutatók szerint a jövôben nôhet az ázsiai és a
csendes-óceáni térség, valamint a Közel-Kelet jelentôsége a kínálatban.

Közzétette a kormány a nemzeti
konzultáció kérdéseit
Közzétette a kormány a Facebook-oldalán a Soros-tervrôl szóló nemzeti
Áder: bôvül az együttmûködés
Ausztráliával
Az államfô Peter Cosgrove-val, Ausztrália fôkormányzójával találkozott
a Sándor-palotában, és a tárgyalásukat követôen tett közös sajtónyilatkozatban
kiemelte: van arra mód és lehetôség, hogy a két ország vízgazdálkodási kérdésekben, a klímaváltozás miatt a mezôgazdaságra leselkedô veszélyek elhárításában, tovább az infokommunikáció, informatika területén együttmûködjön.
Kifejtette: van egy közös program, amelynek keretében Ausztrália és Magyarország együtt dolgozik, és amelyben közös feladatuknak, felelôsségüknek
tekintik, hogy a világot fenyegetô vízválság problémájára hasznos megoldásokat
dolgozzanak ki. Áder János elmondta: a vízgazdálkodást illetôen komoly tapasztalatokkal rendelkezik Ausztrália, amely már évekkel ezelôtt kezdeményezést
indított a klímaváltozás hatásainak kezelésére. Ez különösen a mezôgazdaság
szempontjából volt fontos az országnak, de legalább ennyire lényeges a bányászat és az ipar számára megfelelô mennyiségû vizet biztosítani, hiszen
Ausztrália egyik legfontosabb exportcikke az ásványi anyagok --- magyarázta.
A köztársasági elnök kitért rá: Ausztrália a hagyományos iparágak, exportágazatok tekintetében nyitást tervez. Egyrészt földrajzi értelemben nyitna az
Ázsián kívüli térségek felé, másrészt pedig az export szerkezete tekintetében a
szolgáltató szektor felé. E nyitásnak az EU és Magyarország a haszonélvezôje
lehet, ki kell használni ezt a lehetôséget --- mutatott rá.
Áder János emellett kiemelte a kétoldalú tudományos együttmûködés jelentôségét is, úgy vélte e kooperáció bôvítését nagy mértékben segítheti a fôkormányzó látogatása.Megjegyezte: ez az elsô alkalom, hogy ausztrál fôkormányzó
Magyarországra látogat, miután Peter Cosgrove tavaly elfogadta a meghívását,
hogy Magyarországon folytassák az Ausztráliában megkezdett beszélgetésüket.
Peter Cosgrove hangsúlyozta: várakozásokkal tekint a kétoldalú kapcsolatok
erôsödése elé. Felidézte: Áder János tavalyi ausztráliai látogatása az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. fordulójával esett egybe. Ausztrália örömmel
fogadott be magyar menekülteket, akik a megtorlás elôl érkeztek oda, és ma 73
ezer ausztrál büszkélkedhet magyar ôsökkel --- közölte. Hozzátette: az ausztráliai magyar közösség gazdagabbá teszi az országot, hozzájárultak ahhoz, hogy
Ausztrália sokszínû és virágzó társadalom lett.
Peter Cosgrove méltatta a hosszú múltra visszatekintô magyar-ausztrál
barátságot, és kiemelte, hogy a két ország felelôsségteljes tagja a nemzetközi
közösségnek, együttmûködnek az ENSZ-ben, Afganisztánban, az Iszlám Állam
elleni küzdelemben, valamint különbözô nemzetközi fórumokon.
A fôkormányzó üdvözölte, hogy Magyarország külgazdasági irodát nyitott
Sydneyben. Arról is beszélt, hogy látogatása során felkeresi a brit nemzetközösség magyarországi katonai temetôjét, ahol tizenhárom, 1944-ben elesett
ausztrál katonát temettek el. Áldozatuk a két ország közös áldozata --- fûzte
hozzá Peter Cosgrove.

Feltörekvôben Budapest

Tavaly egymilliárd amerikai dollárnak megfelelô összeget hagytak Budapesten a júliusban és augusztusban érkezett külföldi turisták, hagyományosan ez a
két hónap számít a legforgalmasabb fôszezoni idôszaknak a fôváros turizmusában. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint idén júliusban
30 százalékkal nôttek a külföldiektôl származó bevételek a szálláshelyeken az
elôzô év azonos idôszakához képest, vagyis tetemes pénz érkezik a budapesti
szolgáltatókhoz ebben az esztendôben is.
A Mastercard felmérése szerint a legnagyobb arányban étkezésre költenek
hazánk vendégei, míg a legkevesebbet tömegközlekedésre áldoznak –- legalábbis bankkártyával. Tavaly minden második esetben a kereskedelemben került
elô a külföldiek plasztikkártyája, s a szállodai tartózkodás mellett különféle
szolgáltatásokra is áldoztak pénzükbôl. A globális fizetési és technológiai vállalat kutatása ezzel együtt nem csupán a társaság kártyaforgalmára alapoz,
hanem a világ 132 leglátogatottabb nagyvárosából gyûjtötte be a külföldi szállóvendégek létszámát és az utazók költéseit.
A frissen publikált jelentés szerint Budapesten is több mint 90 százalékos a
magáncélból érkezôk aránya. Júliusban és augusztusban összességében a 3,7
milliós látogatószám az országok rangsorában a 39. helyre volt elég, amivel
még elmaradunk például Bécshez (6,42 millió látogató) vagy Prágához (6,11
millió) képest, ugyanakkor az 5,8 százalékos növekedéssel a legnagyobb
mértékben bôvülô célállomások listáján a magyar fôváros ötödik lett az európai
városok között. Az éves növekedési ütem pedig ennél is erôsebb, 8,6 százalék,

konzultáció hét pontból álló kérdôívét, amelyre november 24-ig lehet válaszolni.
A kérdôívet postán kapja meg mindenki.
Elsô pont
Az elsô pontban arról lehet nyilatkozni, támogatják-e, hogy Soros György
arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy Afrikából és a Közel-Keletrôl évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére, így Magyarországra is.
Egy két évvel ezelôtti írására hivatkozva azt írták: Soros hosszú évek óta
azon dolgozik, hogy megváltoztassa Európát és az európai társadalmakat.
Célját más civilizációs hátterû embertömegek betelepítésével akarja elérni.
Terve bemutatásakor így fogalmazott: „az elôre látható jövôben az Európai
Uniónak be kell fogadnia legalább egymillió menedékkérôt évente”.
Hozzátették: az Európai Parlament is támogatta az áttelepítési programokat,
valamint a bevándorlási útvonalak létrehozását.
Második pont
A második pont szerint Soros György brüsszeli vezetôkkel együtt azt is el
akarja érni, hogy az EU tagállamai, így Magyarország is, bontsák le a határvé)5GM_GX;`KRRKS
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delmi kerítéseket, és nyissák meg a határokat a bevándorlók elôtt.
Megjegyezték: a jól ôrzött határok hatékony védelmet jelentenek az illegális
bevándorlás ellen. Nem véletlen, hogy a Soros-tervnek fontos célja a határvédelmi kerítések lebontása, így a határ nyitása a bevándorlók elôtt. Idézték a
milliárdost, aki úgy fogalmazott, hogy „a mi tervünknek a menekültek védelme
a célja, és a nemzeti határok jelentik az akadályt”.
Harmadik pont
A harmadik pont szerint „a Soros-terv része, hogy a nyugat-európai országokban összegyûlt bevándorlókat Brüsszel kötelezôen ossza szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra.
Ebben Magyarországnak is részt kellene vennie”.Soros György tavalyelôtti
cikkét idézték: „ha ez nem lesz egy állandó és kötelezô eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze fog omlani”. Megjegyezték: 2015-ben
Brüsszelben döntés született arról, hogy elsô lépésként Magyarországnak 1294
bevándorlót kell befogadnia.
Hozzátették:
Tavaly a bizottság felsô határ nélküli elosztási kvótára tett javaslatot, Soros
György javaslatával egybehangzóan létrejön az uniós Menekültügyi és Migrációs Ügynökség, amely tovább gyengíti a nemzeti hatáskört a bevándorlás
kérdésében. Ha a betelepítési kvóták életbe lépnek, a magyaroknak már nem
lesz beleszólásuk abba, hogy kivel élnek együtt a jövôben --- írták.
Negyedik pont
A negyedik pontban azt lehet véleményezni, hogy „a Soros-terv alapján
Brüsszelnek arra kellene köteleznie minden tagállamot, így Magyarországot is,
hogy minden bevándorlónak fizessen 9 millió forint állami segélyt.
Magyarázatként megjegyezték: Soros szerint az EU-nak „biztosítania kellene
menedékkérônként évi 15 ezer eurót az elsô két évben, hogy fedezze a szállást,
az egészségügyi ellátást, az oktatási költségeket --- és hogy a menekültek befogadását vonzóbbá tegye a tagállamoknak”.
Hozzátették: Soros tavaly Brüsszelben azt is javasolta, hogy az EU a migrációs válság megoldása érdekében csökkentse a közép-európai országoknak járó
mezôgazdasági és kohéziós támogatásokat.
Ötödik pont
Soros György azt is el akarja érni, hogy a migránsok enyhébb büntetést
kapjanak az általuk elkövetett bûncselekményekért --- szól az ötödik kérdés.
Hozzáfûzték: Soros György jelentôs összegekkel támogat olyan szervezeteket, amelyek segítik a bevándorlást, és védik a törvénytelenségeket elkövetô
bevándorlókat. Például a Helsinki Bizottság, mely a határzár tiltott átlépése
kapcsán azzal érvelt, hogy „aggályosnak tekinthetô a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos jogkövetkezmények alkalmazása”.
Az Amnesty International többször is követelte annak az Ahmed H-nak a
szabadon bocsátását, aki kövekkel támadt a határt védô magyar rendôrökre, és
ezért elítélték --- írták.
Hatodik pont
A hatodik pont: a Soros-terv célja, hogy az európai országok nyelve és
kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók
integrációja hamarabb megtörténjen.Ehhez Soros György A nyílt társadalom
címû könyvét idézték, amely szerint „a nemzetállamok tekintélyének hanyatlása
üdvözlendô fejleménynek minôsül”. Megemlítették: a milliárdos arról is nyíltan
beszélt, nem szabad feladnunk meggyôzôdésünket, hogy a migráció jót tesz
Európának. Felszólította a nem kormányzati szervezeteket (NGO-k) és a vállalatokat, hogy legyenek a bevándorlás szponzorai. Arról is beszélt, hogy a kontinensnek végre aktív lépéseket kell tennie a nyílt társadalmak kialakítása érdekében --- írták.
Hetedik pont
A hetedik pont szerint a Soros-terv része, hogy politikai támadást indítsanak
a bevándorlást ellenzô országok ellen, és kemény büntetésekkel sújtsák ôket.
A magyarázat szerint a Soros-terv végrehajtásának legfôbb akadályai azok a
kormányok, amelyek kiállnak a nemzeti függetlenség mellett, és fellépnek az
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illegális bevándorlás ellen. Soros György ma még azért nem tud évente egymillió bevándorlót Európába hozni, mert vannak olyan kormányok, amelyek
tiltakoznak ez ellen --- írták.
A magyar kormány eleget tesz a schengeni megállapodásnak, amikor megvédi a határokat, és kerítést épít, így nehezítve a Soros-terv végrehajtását.
Soros és több brüsszeli döntéshozó ezért támadja hazánkat --- említették
meg. Jelezték, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a betelepítési programban, minden bevándorló után 78 millió forintos büntetést kellene fizetniük.
„Ez akkora összeg, amelyért egy magyar munkavállaló évtizedekig dolgozik”
-- írák.
Október második hetében postázzák A dátumot Kovács Zoltán kormányszóvivô jelentette be az M1 aktuális csatorna mûsorában.
Mint mondta, Budapesten kezdik az ívek postázását. Hozzátette: mivel „látszólag elvontabb kérdésrôl van szó”, magyarázatokat is fûztek a felvetésekhez.
Kovács Zoltán hangsúlyozta, ha nem vigyázunk, „fokról fokra beépülhetnek
az Európai Unió eljárásrendjébe” a Soros-terv elemei, életveszélyes játéknak
nevezve azt, ha illegális migránsok millióit engedik be az EU-ba és valakik ebben látják a jövôt.

Húszezres tartalékos állományt
tervez a kormány
A kormány 2026-ra húszezer tagú honvédségi tartalékos állomány felállítását
tervezi –- mondta a honvédelmi miniszter Nyíregyházán.
Simicskó István a Magyar Hadtudományi Társaság által rendezett, a Hadtudomány és társadalom, különös figyelemmel a Tiszántúlra címû kétnapos
konferencián megtartott elôadásában kiemelte, hogy a rendszerváltás óta a
honvédség képessége és létszáma jelentôsen zsugorodott. Ezen segítene a tavaly elindított Zrínyi 2026 program, amely az elmúlt huszonöt év legátfogóbb és
legkomplexebb honvédelmi és haderôfejlesztési projektje –- tette hozzá.
A program honvédelmi ága elsôsorban a tartalékos rendszer területi elven
történô újjászervezését jelenti, a 2018-as választásokig hátralévô idôszakban
mintegy ezer tartalékost vesz fel a honvédség –-- közölte Simicskó István, hozzátéve: hamarosan két turnusban tesznek majd esküt az új tartalékosok.
A miniszter az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat elônyeit kiemelve azt mondta, hogy szerzôdéskötés után bruttó 31 215 forintos belépési díjat
kap a jelentkezô, ehhez jön még az évente bruttó 127 500 forintos rendelkezésre
állási összeg. Ezeken felül a szolgálati idô alatt utazási költségtérítés, ingyenes
ruházat és élelmezés, valamint laktanyai elhelyezés is jár a tartalékosnak, akinek egy alapkiképzést teljesítenie kell.
A programban ösztöndíj is adható felsôoktatásban tanuló jelentkezôknek. A
tanulmányi idô alatt megkötött szerzôdés fejében félévente 37 458 forint adható, a tiszt- és altisztképzési modulban pedig megemelhetô ez a díj –-- sorolta
Simicskó István, aki szerint ez a pénz a rendelkezésre állási díjjal és más juttatásokkal együtt már „nem egy elvetendô összeg”.
A további elônyökrôl szólva a miniszter megjegyezte, hogy az idén januárban
megalakult Honvédelmi Sportszövetség hasonló tevékenységet fog ellátni,
mint az 1990-ig mûködô, sport- és szabadidôs tevékenységeket szervezô országos félkatonai szervezet, a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ). A Honvédelmi Sportszövetség technika- és küzdôsportokkal, lövészettel, járási lôterek
létesítésével is próbál kedvet csinálni a fiataloknak a tartalékos katonai léthez.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal
rendelkezô utazási ügynökhöz.
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3. oldal
A JOBBIK ISMERT
ARCA NEKIMENT A
SZÉKELYFÖLDI
MAGYAROKNAK
Pörzse Sándor beszélt a Hír TV-ben:
„Aki nagyon sokszor volt Székelyföldön, nagyon jól tudja, és ezt sajnos be
kell ismernünk, ugyanolyanok, mint a
belhoni magyarok. Ugyanúgy kevésbé
tájékozottak, ugyanúgy –-- szörnyû
kimondani –-- de a legnagyobb rész a
lakodalmas rockot szereti, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Ezt ki kell mondani még
akkor is, hogy ha fáj.”
Persze ebben semmi új nincs, a
Jobbik részérôl a „cukisodás” keretében trendi lett belerúgni a határon túli
magyarokba.
Innen már csak egy apró lépés, hogy
Gyurcsánnyal karöltve kérjék a határon túli magyar állampolgárok szavazatának megvonását.

(Magyar Idôk)

GYURCSÁNY BETETTE
A LÁBÁT
Bár Botka László többször is kijelentette, hogy Gyurcsány Ferenccel nem
kíván együttmûködni, Molnár Gyula
MSZP-elnök már úgy fogalmazott: az
MSZP nyitott azokra a tárgyalásokra,
amelyek Gyurcsány Ferenc DK-elnök,
volt miniszterelnök választási listán
való szereplésérôl szólnak. Molnár
Gyula szerint erre akkor kerülhet sor,
ha az ellenzéki összefogásba meghívott
hat párt számára megfelel Gyurcsány
Ferenc személye a listán.
Ez a korábbi kategorikus elutasítás
után azért egy teljesen új irány. Úgy is
mondhatnánk, hogy Gyurcsány, akárcsak a mesebeli farkas, betette a lábát
az MSZP házikójába.
Vajon, hogy fog végzôdni a mese?

(Magyar Idôk)

A VÉRÜGYÉSZEK,
VÉRBÍRÁK MA IS
KÖZTÜNK ÉLNEK
Hány éve is volt a rendszerváltás?
Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgô 61. évfordulója ismét a
közbeszéd részévé tette a kommunista
diktatúra bûneit, a sajnálatosan elmaradt elszámoltatás, felelôsségre vonás
témáját.
Különösen annak a Mátsik Györgynek a példája megdöbbentô, aki mindenféle törvényes alapot nélkülözve
kért halálbüntetést Mansfeld Péterre,
akit 18. életévének betöltése után alig
néhány nappal ki is végeztek.
Több más, hozzá hasonló ügyész és
bíró mellett ez a Mátsik is háborítatlanul éli életét 27 évvel a rendszerváltás
után is, mi több, magas nyugdíjban részesül.
Ezen hírek hallatán nyilván sokak
zsebében kinyílik az a bizonyos bicska. Bár Wittner Mária kezdeményezésére korábban már született döntés
a megtorlók, népnyúzók nyugellátásának csökkentésérôl, mivel azonban
Mátsik a vérügyészként elkövetett
borzalmas tettei után elôbb a magyar
hulladékgazdálkodás, majd a Magyar
Úszó Szövetség (!) irányításában is
részt vett, a kiemelt nyugdíj a törvények szerint (sajnos) jár neki.
A történet mindenesetre a kémperben
hozott megdöbbentô ítélet után egy
további adalék ahhoz, miért tartanak
oly sokan még ma, 2017-ben is attól,
hogy „ezek” egyszer még visszajönnek.

(Magyar Idôk)
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MAGYAR ÉLET

Bomlik a nagytôkét kiszolgáló szocialisták pártja
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem kevésbé volt megmosolyogtató egy késŒbbi jelöltkeresés sem,
amikor a hírhedt pártpénztárnok
(Puch László), mellett a jeges vödrös
játékokat is igencsak kedvelŒ volt
ÁNTSZ-vezér (Falus Ferenc) neve is
felmerült.
Ne legyenek kétségeink: szocialistáink újabb várható jelölési folyamata során a korábbiakhoz hasonló
érdekes figurák felbukkanására számíthatunk, csak aztán a végén nehogy visszakanyarodjanak Gyurcsány Fletóhoz.
Az lenne csak az igazi móka!

ben, az egyértelmûen Gyurcsány
Ferenc, aki a 2011-es kilépését követŒen a párt infrastruktúrájának
jelentŒs részét magával vitte, és ezeken az alapokon építette fel a DK-t.

Baloldali rezervátum

hívta Molnár Gyula MSZP elnököt.
Ha az ex-pénzügyminiszter jobban
odafigyel, egy romantikus négysoros
vers is kisülhetett volna a dologból,
így viszont be kell érnünk egy szimpla politikai stófával, íme:
Bokros Lajos – Nem késô
Kedves Molnár Gyula,
Gyertek vissza a tárgyalóasztalhoz.
Ami történt nem felejthetŒ,
de ta-nuljunk belŒle.
Csak Œszintén, tiszta szándékkal,
hitelesen és egységben
gyŒzhetünk.

A jelenlegi belpolitikai realitásokból kiindulva nem áll túl fényes jövŒ
sem a DK, sem az MSZP elŒtt – jegyezte meg a szakértŒ. Az általa
optimistának nevezett forgatókönyv
szerint a két párt egyaránt megmarad a régi baloldali mezŒben, egyfajta „rezervátum-helyzetbe” zárva,
ugyanakkor a politikusok szempont- Döbbentek és bénultak
jából kielégítŒ lehet, hogy az egzisz- az MSZP-sek Botka lemondása
Galló Béla politológus írja: tenciájuk továbbra is biztosítva lesz. után, közli Kálmán Attila október
hirado.hu
2-án.
Pozíciójukat féltŒ budapesti MSZP- Fidesz vélemény szerint
Ma csak a Fidesznek van jó napja.
politikusoknak nagy szerepe volt aba baloldal vitatja a Soros-terv létét Nézd meg, hogy röhögnek rajtunk –
ban, hogy a szegedi polgármester MTI
mondta egy MSZP-s országgyûlési
lemondani kényszerült a miniszter- Többek között a Soros-tervrŒl is képviselŒ, amikor elsétált mellettünk
elnök-jelölti posztról.
szó volt a parlamentben október 2- egy kárörvendŒen vigyorgó korBotka László már a kezdetekkor án, napirend elŒtt.
mánypárti a Parlamentben. Az elsŒ
téves kalkuláción alapuló stratégiát Soltész Miklós (KDNP) arról be- mondat nem feltétlenül igaz, mert
épített fel a kormányváltás érdeké- szélt: az emberek jogosan várják, több párt is lehetŒséget lát az összeben, mivel az MSZP-s politikus azzal hogy a nemzeti konzultáción kinyil- omlás szélén táncoló MSZP szavaszámolt, hogy a Demokratikus Koa- váníthassák véleményüket a „Soros- zóbázisának lerablására, de az bizlíció (DK) Gyurcsány Ferenc kiha- tervrŒl”. Kifejtette: Soros György el tos, hogy október 2. fekete nap lesz
gyásával is bevonzható egy közös akarja érni például azt, hogy évi a szocialista párt történetében.
ellenzéki összefogásba, Kiemelte: az egymillió embert telepítsenek EuróTöbben utaltak arra, hogy olyan
MSZP vonzereje azonban ahhoz sem pába Afrikából és a Közel-KeletrŒl, ez, mint Bajnai Gordon kikönyöklése
volt elég nagy, hogy a kisebb balol- hogy az EU tagállamai bontsák le a az összefogás élérŒl, csak most a
dali pártokkal megkössék az egyez- határkerítéseket, valamint azt is, párton belül játszottak el hasonlót
séget.
hogy Brüsszel kötelezŒen ossza szét ugyanazok a szereplŒk, nemigen töA kis formációk ugyanis éppen a a bevándorlókat a tagországok kö- rŒdve azzal, hogy saját pártjukat
régi, elhibázott baloldali politikát zött. Az ellenzék azonban tagadja e gyalulják le.
szimbolizáló szocialistákkal szembe- terv létezését – hangsúlyozta.
Botka László lemondása villámni álláspontjuk alapján határozzák Rétvári Bence államtitkár úgy re- csapásként érte az MSZP-seket: a
meg magukat. Az MSZP tárgyalási agált: az ellenzéki pártok vagy elfo- hírt a szegedi polgármester legpozícióit csak még tovább gyengítet- gadnák a betelepítési kvóták beve- szûkebb körén kívül mindenki csak
te a Jobbik megerŒsödése, mi az zetését, vagy egyenesen „tapsolva másnap reggel tudta meg, noha
utóbbi idŒszakban stabilizálta pozí- örülnének” neki. A kormány azonban Botka már elŒzŒ este elküldte errŒl
cióját, mint a legnagyobb ellenzéki elutasítja a „Soros-tervet” – jelen- szóló levelét a pártvezetésnek. Azóta
párt – emlékeztetett a szakértŒ.
tette ki.
döbbenet és zavar érzŒdik a szociaGulyás Gergely (Fidesz) azt idéz- listákon, olyanok sem akartak nyilatBelsô ellenzék szerepe
te fel, hogy a baloldal 2015 tavaszán kozni, akik pedig máskor készségeEz az ellenzéki pártok közötti vi- még álproblémának nevezte a be- sen válaszolnak kérdésekre. Volt
szonyrendszer Botka kudarcát vándorlást, tavaly pedig, a kvótanép- olyan, aki azt mondta „nem tudná
ugyanakkor csak részben magya- szavazás elŒtt azt állította, nincs moderálni magát”, más azt, ha kirázza – hívta fel a figyelmet Galló kötelezŒ kvóta, holott az errŒl szóló nyitná a száját „az szaftos lenne.”
Béla. A politológus úgy véli, hogy a elŒterjesztés az Európai Parlament Az általunk megkérdezett MSZPszegedi városvezetŒ bukásában dön- asztalán van. Most a „Soros-terv” sek védték a párt becsületét, és bár
tŒ szerepet játszottak a párton belüli létét vitatják, amit pedig maga a elismerték a belsŒ feszültséget, a
érdekkonfliktusok.
szerzŒ írt le – tette hozzá a frakció- nehezen átlátható kavarást, Botka
A szocialisták budapesti politikusai vezetŒ. Kijelentette: Magyarország visszalépésének fŒ okát mégis abban
számára elfogadhatatlan volt a DK- ragaszkodik ahhoz, hogy saját vá- látják, hogy rossz stratégiát válaszval szembeni kemény fellépés, hi- laszt adhasson a bevándorlásra, tott, amihez makacsul ragaszkodott.
szen a fŒvárosi körzetekben a Gyur- amelynek kérdésében jó lenne teljes Folyamatosan figyelmeztettük, többcsány Ferenc-vezette párt szavazói- nemzeti összefogást létrehozni.
ször mondtuk neki, hogy ez így nem
nak támogatása nélkül lehetetlen Dömötör Csaba államtitkár szinmandátumokat szerezni, hangsúlyoz- tén úgy fogalmazott, az ellenzéki fog menni. Le kell ülni a DK-val,
ta a szakértŒ. Rámutatott: a budapes- pártok „kánonban zengik”, hogy So- meg kell egyezni Gyurcsánnyal, de
ti MSZP-sek saját karrierjét és eg- rosnak nincs is semmilyen terve. Œ hajthatatlan volt – mondta egy
zisztenciáját súlyosan veszélyeztette Korábban a bevándorlásról és a kvó- elnökségi tag, akinek a véleményét
volna, ha Botkának sikerült volna tákról mondták ugyanezt – emlékez- mások is visszhangozták. És való
tetŒ alá hoznia egy ellenzéki együtt- tetett, hozzáfûzve, hogy az ellenzék igaz, hogy többen – köztük a hagyományosan erŒs budapesti MSZP-sek
mûködést a DK kihagyásával.
„valóságtagadó” álláspontját tucatnyi – nem értettek egyet Botkával, szeA párton belüli ellenállás mértékét
tény cáfolja, például a kvótaperben rintük rosszul mérte fel a helyzetet:
vélhetŒen azért sem mérte fel helyesen Botka, mert a DK a vidéki politi- született ítélet. Szavai szerint az azt hitte sok bizonytalant meg tud
kai palettán egyáltalán nem számít ellenzék kormányon megengedné a szólítani, elŒbb vagy utóbb hozza a
jelentŒs szereplŒnek, mondta Galló. betelepítéseket. „Az illegális beván- számokat, ezért kierŒszakolhatja
dorlás elleni küzdelemben (…) az úgy a közös MSZP-DK-listát, hogy
Árulók mindenütt
ellenzéki pártokra a továbbiakban azon nincs rajta Gyurcsány Ferenc.
Bár a baloldalon „szép hagyomá- sem számíthatunk”, ezért fordul a Azonban az MSZP-sek egybehangnya” van az árulózásnak, a politoló- kormány a választókhoz a nemzeti zó véleménye szerint Gyurcsány félgus szerint Szanyi Tibornak nincs konzultáción – közölte.
reállítása akkor sem ment volna, ha
igaza, amikor árulónak nevezi a
jók a közvélemény-kutatási mutatók,
frissen lemondott Botkát, és Ujhelyi Hecker Flórián
úgy viszont, hogy 25 éves mélypontIstvánt az MSZP korábbi alelnökét. Szív küldi szívnek:
ra zuhant a szocialista párt, lehetetKiemelte: a lelépŒ politikusok saját Bokros verselt Molnárnak
len volt a négyzeten.
szempontjukból ugyanis teljesen Origo
Egy elnökségi tag azt mondta, Œ
Még ki sem hûlt Botka László „szinte sokkot kapott”, amikor értelogikus lpést hoztak.
Téves kalkuláción alapult Botka széke, Bokros Lajos, mint a Mo- sült Botka lemondásáról. A reggeli
stratégiája – véli Galló, hiszen ha dern Magyarország Mozgalom nevû elnökségi ülés is ilyen hangulatban
valaki árulónak tekinthetŒ az MSZP- hobbipárt elnöke máris egyezkedni telt. A következŒ lépést nem is

egyszerû most kitalálni, de az szinte
száz százalék, hogy nem lesz egyhamar újabb miniszterelnök-jelöltje
az MSZP-nek. Az a legvalószínûbb –
ahogy Molnár Gyula pártelnök is
mondta –, hogy nem jelölnek senkit
párton belül, mert „hülye lenne, aki
a nyakába venné ezt a terhet.” Volt
olyan, aki azt mondta, támogatná
Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd
jelöltjét, de más forgatókönyv nem
vetŒdött fel, ami széles körben támogatott lenne.
Ahogy Molnár is elmondta, az
MSZP most az egyéni választókerületi jelöltekrŒl kezd el egyeztetni
potenciális szövetségeseivel, mert
így is lépéshátrányban vannak a
helyben már augusztus óta kampányoló Jobbikkal szemben. Ezzel
kapcsolatban többen azt a félelmüket fogalmazták meg, hogy Gyurcsány vérszagot kap, és sokkal vastagabban fog majd a ceruzája, azaz
több helyet követel majd magának,
mint a 2014-es összefogáskor (ez a
kutatási adatok alapján indokolt), de
annál is, mint ha akkor állapodtak
volna meg vele, tavasszal, amikor
még magasabb volt az MSZP támogatottsága és Botka is jó pozícióban
volt.
Ugyanis az MSZP a közvéleménykutatások szerint rengeteg szavazót
veszített, akár a szavazóbázisuk
negyedét is elbukhatta az év eleje
óta. A DK szavazóbázisa ugyan kisebb, de sokkal stabilabb, kisebb
benne az ingadozás.
Nem DK-probléma, hanem Orbánprobléma van. Ha ma lenne a választás, a Fidesz kétharmaddal nyerne – mondta Kunhalmi Ágnes,
budapesti elnök, aki szerint az egyéni gyŒzelmekre kell koncentrálni,
így lehet visszaszorítani a Fideszt.
Úgy gondolják ezt a Jobbikban is,
ahol viszont jó a hangulat, képviselŒik derûsen korzóztak ma az Országház folyosóján. Egyikük azt
mondta, a választási forgatókönyvük
része volt, hogy összeomlik a baloldal, így Œk lehetnek a Fidesz kihívói.
Ezzel pedig olyan szavazókat is
szerezhetnek, akik inkább oda szavaznak, ahol erŒt látnak, és ez felülírja baloldaliságukat. Ezt azzal támasztotta alá a jobbikos képviselŒ,
hogy több helyen megtörtént ez
már, például Ózdon.
A DK-ban és az LMP-ben nem
ilyen egyértelmû az öröm. Egy DK-s
kifejtette, hogy nekik is rosszat tesz,
hogy ilyen zavar van a baloldalon,
de nehéz elképzelni, hogy Botka
bukásától ne erŒsödnének. Az LMP
viszont azért aggódhat, mert ugyan
baloldali szavazókra is hajt, de amíg
a Jobbikot nem szorítják meg jobban, addig Vona Gáboréknak nagyobb a gravitációs erejük.
Egy szocialista szerint viszont a
fentiek nem igazak, Œ úgy látja, 2014
után már elveszítették azokat a
szavazóikat, akik hajlandók más pártokra szavazni. Szerinte az MSZP
összeomlása oda vezetne, hogy egy
több százezres szavazótömeg párt
nélkül maradna, mert ezek az emberek „hívŒ MSZP-sek”, és az ezzel
járó választói apátia más „demokratikus pártok szavazóit is megbénítaná.” Ezért meg kell gátolni, hogy dominónként dŒljön össze a szocialista
párt, és minden eszközzel megakadályozni tervükben azokat, akik ki
akarnak lépni a pártból. Ugyanis

többen azt mondták, számítanak
kilépésekre.
Molnár új lehetôségrôl beszél
Molnár Gyula MSZP-elnök sajtótájékoztatón igyekezett úgy értelmezni a történéseket, hogy Botka
azért állt félre, hogy ne legyen Œ az
akadálya az ellenzéki összefogásnak.
Molnár egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy „az MSZP új lehetŒséget kapott”.
Az MSZP tárgyalásokat kezd a közös egyéni jelöltekrŒl. – Szomorú
pillanat ez, ezt a menetet elvesztettük, de a csatát meg fogjuk nyerni.
Molnár bejelentette, hogy az elnökség a következŒ dolgokról döntött:
tárgyalódelegáció áll fel, amelynek
tagjai Molnár Gyula és Hiller István
mellett Tóth Bertalan frakcióvezetŒ
lesz. Haladéktalanul megkezdik a
tárgyalásokat az ellenzéki pártokkal.
ElŒször az egyéni kerületekben kell
megállapodni, utána lehet a listáról
egyeztetni. Még idén kongresszust
tart az MSZP, ezen hagyják jóvá a
jelölteket. A választási kampányt
mostantól maga Molnár Gyula vezeti, Œ lesz az úgynevezet országos
választási bizottság elnöke.
Bejelentkezéstôl lemondásig
Botka László tavaly decemberben
jelentkezett be, hogy szeretné leváltani Orbán Viktort, és vállalná az
ellenzéki miniszterelnök-jelöltséget.
Az MSZP elnöksége ezután melléállt,
majd májusban a párt kongresszusa
szinte egyhangúlag meg is választotta kormányfŒ-jelöltnek.
Botka már az elején jelezte, hogy
nemcsak az MSZP-t, hanem az egész
demokratikus ellenzéket szeretné
képviselni. Éppen ezért feltételekhez
kötötte a jelöltségét: a szövetséges
pártokkal közös programot, közös
jelölteket és közös listát akart, amelyen nem szerepel Gyurcsány.
Kijelentése már elŒre bekódolta
harcát a DK-val, amellyel tárgyalni
sem volt hajlandó, ameddig Gyurcsány ragaszkodik a listás helyéhez.
Botka helyzetét nehezítette, hogy
más szövetséges pártokat sem sikerült megnyerni. Az LMP és a Momentum külön akar indulni, az
Együtt csak választókerületi szinten
akar koordinálni, a Párbeszéd pedig
csak teljes ellenzéki megállapodás
esetén állt volna Botka mellé.
Botka gondjait tovább növelték az
MSZP-n belüli harcok. Nyáron a plakáttörvény megszavazásának terve
miatt volt konfliktusa a pártvezetŒkkel, aztán következett Molnár Zsolt
leárulózása. Múlt héten pedig Lattmann Tamás borított, miszerint felkérték Œt az MSZP vezetŒi korábban
miniszterelnök-jelöltnek, és elŒjött
Tarjányi Péter mozgalma, amely
Botka félreállítását tûzte ki célul.
Botka múlt héten ajánlatt tett hat
pártnak, miszerint fogjanak össze,
induljanak közös listán közös jelöltekkel, cserébe az MSZP biztos parlamentbe jutást tud biztosítani. Botka ajánlatát minden párt visszautasította (Fodor Gáborékon kívül), a
hétvégén pedig erŒs szögek kerültek
a teljes összefogás koporsójába: az
LMP megválasztotta miniszterelnökjelöltnek Szél Bernadettet, a DK
elnksége pedig arról döntött, hogy
saját listát indít, és csak az egyéni
jelöltekben nyitott a tárgyalásokba.
Botka stratégiája ezzel végleg összeomlott.
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Az elmúlt
hét

ahogy
Pilhál György
látta
MEGINT JÖNNEK,
ÖSSZEFOGNAK
Ha netán tabló készülne a tavaszi
kormányváltásra gyúró „demokratikus” ellenzék karizmatikus figuráiról,
fôhetne a feje a szerkesztônek, ki ne
hagyjon valakit a csapatból.
Nem múlik el nap, hogy föl ne bukkanna egy-két ötletgazda, tanácsadó,
esetleg újabb kormányfôjelölt a hírekben. Az ember csak kapkodja a fejét.
Most például itt van például Tarjányi
Péter biztonságpolitikai szakértô és
médiatulajdonos, aki azzal állt elô
nemrég, hogy megalapítja a Magyar
Progresszív Mozgalmat, a baloldal
összefogását segítô szervezetet. Az új
csapat épp ma tart bemutatkozó sajtótájékoztatót. Nézzük csak!
A meghívóban Tarjányié mellett két
ismert jogász neve is szerepel: Lattmann Tamásé és Bodnár Zoltáné. Régi
motorosok.
Bodnár regényesen szívós személyiség. Míg meg nem szûnt az MSZMP,
ott kavart, majd bankárnak állt. Gyurcsány országlása idején ô elnökölte az
Eximbankot. Legemlékezetesebb húzása az volt, amikor milliárdos hitelt
adott zavaros hátterû offshore-brigádoknak, hogy azok egy magyar céggel
plázát építhessenek Moszkvában.
Plázát ugyan nem építettek, ellenben
a fölvett pénzzel együtt eltávoztak. (Az
ügyletre „garanciát” adó kazah bank
elnöke, akit odahaza csalás miatt köröztek, utóbb külföldre menekült -–
Franciaországban csípték fülön. Az
eltapsolt 27 milliárd után még mindig
nyomoznak.) Bodnár legutóbb 2014ben bukkant fel, a Fodor-féle liberális
párt színeiben fôpolgármester-jelöltként mérette meg magát –-- 2,1 százalékkal tök utolsóként ért célba. Most
cimboráival a baloldali egységet fogja
megszilárdítani.
Lattmann is karizmatikus személyiség. Ô nem kevesebbet állít, mint hogy
az MSZP eredetileg ôt kérte fel miniszterelnök-jelöltnek, csak aztán
valahogy közbejött a Botka –-- bár
lehet, hogy végül mégis belé helyezik
a bizalmat… Ha fölkérik, vállalja. Kaland az élet.
Bárhogyan alakul is, mindnyájuknak
helye lesz a tablón.

MAGYAR ÉLET
Gál Mária azt nehezményezi, hogy
miután Porosenko elnök aláírta az új
oktatási törvényt, Szijjártó Péter tárcavezetô kijelentette: Magyarország
meg fog vétózni az unióban minden
olyan lépést, amely Ukrajnának elôrelépést jelenthetne az európai integrációs folyamatban.
Marika, a „nép szava” erre azt mondja: tanulhatnánk a szintén érintett
románoktól, akik sokkal elegánsabban
kezelték az ügyet. Egyeztetni próbáltak az ukránokkal (mintha mi nem
próbáltunk volna), majd Johannis államfô lemondta kijevi látogatását, és
nem fogadták az ukrán parlament
elnökét sem. „Úgy tûnik –-- sóhajt a
szerzô –--, Szijjártóék elfelejtik: sok
történész szerint Trianon is a magyar
diplomácia hozzá nem értésén és a
románok szakértelmén múlott.”Nekem meg úgy tûnik, hogy Gál Marikának gôze sincs, mi történt Trianonban.
Esetleg bukaresti történelemkönyvekbôl szerezte az értesüléseit. A románok „szakértelmén” múlt Trianon?
Erôsen figyeljen, Marika! Az úgy
volt, hogy Románia már évtizedekkel
Trianon elôtt csak az alkalmat leste,
mikor szerezheti meg Erdélyt. Az elsô
világháború elôtt titkos szerzôdést kötött az antanttal, amelyben jókora területekért cserébe vállalta, hogy adott
idôben támadást indít a Monarchia ellen. Csak menet közben, 1916-ban
szállt be a harcokba, akkor is gyors
fegyverletételre kényszerült; ám két
évvel késôbb –-- egyetlen nappal (!) a
háború vége elôtt –-- ismét hadba lépett, így ô is „gyôztes” lett.
Negyedszázad múlva is hasonló volt a
forgatókönyv: a háború utolsó hónapjaiban átállt a gyôztesekhez. Mindkétszer mindent vitt. (Nem csupán Erdélyt, hanem amit csak talált a csonka
haza Alföldjén: gabonát, állatot, komplett gépsorokat, mûkincseket, vasúti
szerelvényeket…) Ez volt a „román
szakértelem”.
Nekem a sarkára állt magyar külügyé
jobban tetszik.

VÉSZHELYZET

A felismerés, hogy kevés a fôvárosi
közvécé, leginkább akkor fogalmazódik meg bennünk –-- illetve hasít
belénk --–, amikor magunk is fölkeresnénk egy ilyen objektumot. Ki ne
élt volna még át efféle toporgó, szenvedélyes „városnézést”: Jaj, Istenem,
hol egy klotyó!? A francba is… Hát
persze, hisz mindössze nyolcvan nyilvános illemhely várja Budapest bajbajutottait. Ez nagyon kevés, ráadásul
sok köztük üzemképtelen. (Hol a vandálok, hol a sürgôsségi látogatók tépik
le az ajtaját, repesztik szét a fajanszot.)
E tarthatatlan állapot potenciális áldozatait képviselte A Város Mindenkié
csoport, amikor szerdán petíciót adott
át a Fôvárosi Önkormányzat képviselôjének. A beadvány lényege, nincs
tovább, lépni kell, végképp kiborult a
bili… (Azt is javasolták, tegyék ingyenessé az intézmények használatát,
vagy ha az nem megy, legyen a bejáratnál becsületkassza, esetleg a „rászorultsági alap” döntsön.) Az ügy már
az ombudsmant is megjárta, aki mélyen átérezte a problémát (nyilván
maga is volt hasonló helyzetben), és
kijelentette: állampolgári jogon mindenkinek jár a közvécé-szolgáltatás.
Csakhogy azóta se történt semmi, így
aztán a bajba jutott ember parkokban,
kapualjakban kénytelen megoldani
EGY KÜLÜGYI
hirtelen jött problémáját. A hatóságok
TANÁCSADÓ
Budapest duzzog, dacol és fenyeget – persze büntetnek, holott az semmit
összegzi a magyar külügy Ukrajnának nem ér, nem minden folyó ügy kezelcímzett üzenetét a Népszava cikkírója. hetô bírságokkal. (Ezt maguk a rendô-

rök is tanúsíthatják. A Horn-kormány
országlása idején egy ízben a Kossuth
téri tüntetésre kivezényelt rendôrök
jobb híján a Parlamentbe vonultak át
–-- pisilni).
A legérdekesebb, hogy egyik párt
(még a pöcében jártas) választási ígéretei között sem szerepel a közvécégond megoldása. Baj lehet a szimattal.

SZIGETVÁRIVESZEDELEM
Közleményben követeli az Együtt elnöke, hogy a magyar kormány fogadja
be azt a hatvan azeri homo-, bi- és
egyéb szexuális embert, akit hazájában hatósági atrocitás ért. Szigetvári
Viktor szerint az unió tagjaként kötelességünk segíteni az áldozatokon,
ahogyan korábban Kanada és Litvánia
is tette a fenyegetett csecsenföldi melegekkel. (Elnök úr már a csecsenek
befogadását is követelte, de Kanada
megelôzött minket…)
Demokratának lenni annyi, mint
ûzött azeri melegeket oltalmazni. Szigetvári szerint. Ha már a migránsoktól
ódzkodunk, legalább a másképpen
szexelôknek nyúljunk a hónuk alá --–
sugallja a méla orrturkálásáról elhíresült pártvezetô. Mielôtt leelmebetegeznénk az ötletgazdát, szusszanjunk
kicsit! Ki ez az ultimátumos ember?
Sokak szerint Szigetvárit a Jóisten is
pallérnak teremtette, szervezô-vezetô
típus.
A baloldali (ottani szóleleménnyel:
„demokratikus”) ellenzék egyik fenegyereke. (Más szerint rákfenegyereke.)
Már 2001-ben ott találjuk az MSZPkampányban, akkori közvetlen fônöke
a gyûlöletspecialista Ron Werber; „remekül” dolgoznak együtt, félszavakból
megértik egymást. Késôbb Gyurcsány
szûkebb sleppjében kavar, sajtófônökként szolgálja a túlbérmált embert, aki
a Medgyessy-puccs után is igényt tart
a munkájára. Hamarosan kommunikációs céget alapít, Bajnai tanácsadója,
majd államtitkára lesz. (Késôbb az
Amerikából hazatérô libás ember elôtt
is ô görgeti majd a vörös szônyeget…)
Hívei szerint Szigetvári jegyben jár a
demokráciával. Sôt, ô maga a demokrácia. Már puszta megjelenésébôl
árad a kivételes stratéga. Áll a pódiumon, arcizma sem rándul, amint szaval –-- most például ezt a homo- (bistb.) szex ökörséget.

EURÓPÁT ALAKÍTJA

Továbbra sincs javulás Gyurcsány
Ferenc állapotában. A szociálisan érzékeny elôadómûvész, a DK frontembere ismét országjáráson vesz részt,
hogy személyesen találkozhasson az
orbáni önkény áldozataival --– egyszersmind alkalmat biztosítson a sajtónak
az ô megszólítására és fotografálására.
Elnök úrnak mint falat kenyérre, szüksége van a médiára, hiánya beláthatatlan következményekkel járna. (Ma
már sajtót szerezni sem könnyû; hatalmas a konkurencia, oly korban
élünk, ahol egy szimpla anyázás nem
biztos, hogy elég a nyilvánossághoz.)
„Egy hete járom az országot –-- írja
kúrájáról szegény. –-- Azt tapasztaltam
[…], az emberek egyre jobban értik: a
2018-as választás tétje, hogy Orbán
vagy Európa.” (Európát Gyurcsány
alakítja –-- A szerk.)
Hôsünk szeret országot járni. 2012
telén például néhány napra még a miskolci Avas egyik panellakásába is beköltözött. (Bizonyos Marincsák István
ottani lakó kereste meg azzal: kár,
hogy a politikusok nem járnak a kétkezi emberek között, mert így gôzük
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sincs, milyen az élet a panelvilágban.
Majd meghívta magához a demokratikus embert.)
A vizit során a vendég szívélyes, baráti beszélgetéseket folytatott több
panellakóval Borsod megye problémáiról, sôt ellátogatott a közeli kocsmába is, ahol talponálló-fogadás keretében, törzsfogyasztók jelenlétében
méltatta a felszolgált nagyfröccsöt,
majd a Demokratikus Koalíció politikáját. Végül az ivó közönségének figyelmébe ajánlotta magát, Orbán ellenében.
A mostani gyógytúra is hasonlónak
ígérkezik. Nem kell pszichológusnak
lenni, hogy ráébredjünk: a szemlôhegyi
ember továbbra is megkerülhetetlen
tényezônek tartja magát; hervadhatatlan államférfinak, akit talán maga a
Jóisten is megkérdez egy-egy rázósabb mennyei ítélet meghozatala elôtt.
Gyurcsány él és ôrködik felettünk.
Ha kérünk belôle, ha nem.

ROLEX LÁSZLÓ:
ÜTÖTT AZ ÓRA

Nem venném be a ciánkálit, hogy
Botka László elmondott toborzóbeszéde lázba hozta volna a nemzetet, vagyis hogy a magyarság, meghallván a
szózatot, egy emberként felsorakozott
a miniszterelnökségre pályázó egzotikus búvár zászlaja alá.
Egyrészt azért nem hinném ezt, mert
a szocialisták választmányi ülésén felszólaló sudár ember valójában egy
rojtosra stencilezett, elunt szöveget
adott elô a teremben gubbasztó publikumnak. (Csak a rendszerváltás óta
nyolcadszor hallottuk már, baromira
unalmas.) Másrészt azért sem hinném
ezt a lázba hozást, mert a magyarság
–-- Botka hiedelmével ellentétben --–
nem hülye.
Különösen azon a ponton hangzott
viccesnek a beszéd, ahol a szónok
kijelentette: „Lejárt az üres szavak, de
eljött a tettek ideje! Ütött az óra, hogy
egy nagy lépést tegyünk elôre a szabad Magyarország felé!” (Elemzôk
szerint inkább a nagy lépésre készülôdô Botka Rolex órája ütött, ugyanis a
ringbe lépésekor ígért egymilliós szocialista létszámgyarapodásnak halvány nyoma sincs. Van viszont akkora
káosz és széthúzás a pártban, hogy le a
kalappal…)
Mindenesetre Botka glédába rendezte ígéreteit, amelyet hatalomra kerülvén teljesít majd. (De most már tényleg, becsszó…) Ízelítô az elhangzottakból: felemelik a nyugdíjakat, a kórházak és az iskolák színvonalát; helyrehozzák, amit az elmúlt 16 évben a politikusok elrontottak (különösen az Orbán-kormány, amely „tudatosan taszította kilátástalanságba és szegénységbe az országot”); a kiábrándultak és
háborgók érdekeit fogják nézni; nem
fognak urizálni (Botka Rolex László is
megpróbál visszavenni egzotikus, szafaris, terepjárós szokásaiból) stb.
Emlékezetkiesésben szenvedô baloldali honfitársaink –-- ôk alkotják a párt
gerincét –-- tavasszal majd Botkára
(vagy utódjára) adják a voksukat.
Erre viszont bevenném a ciánkálit.

PÁRBESZÉDZAVAR

A jelentéktelen pártoknak harsány
szóvivôkre van szükségük, hogy észrevegyék ôket. Jó példa erre a Párbeszéd
Magyarországért felekezet, ahol Tordai Bence próbál megfelelni e kívánalmaknak. Hôsünk nem ma kezdte az
agitprop munkát, jó ideje rendszeresen
hallat magáról, sôt önbizalomtól duzzadó, harsány fellépéseibôl ítélve alighanem elégedett is vele a pártvezetés.
Eddigi legemlékezetesebb szereplésére még a tavasszal került sor, ami-

kor valósággal kiplakátolta Orbán
Viktor parlamenti dolgozószobájának
ajtaját –-- egyebek közt hazaárulónak
nevezte Magyarország miniszterelnökét. Amikor pedig a házelnök örökre
kitiltotta a visszaesô randalírozót az
Országházból, ôt sem volt rest kiszerkeszteni a Facebookon: „Persze, Bajusz, csak így tovább, elôre a putyini
úton! De abban biztos lehetsz: elégtételt veszünk!” (Vajon mire gondolhatott a stöpszli párt agitátora? Párbajozni fog Kövérrel hajnalban a Vérmezôn?)
A feldúlt embernek emellett nyájas
énje is van. Jó példa erre februárban
írt nyílt levele az Eurojackpot hétmilliárdos magyar nyerteséhez: „A nagy
nyeremény felelôsséggel is jár (…)
Orbánt és bûntársait el kell távolítani a
hatalomból. Ehhez most komolyan
hozzájárulhatsz!” A nyálas, tarhálós
levél aligha hozott szimpatizánsokat.
Hányingert annál inkább…
Az egésznek most az ad aktualitást,
hogy párbeszédes Bence minap egy
sajtótájékoztató keretében próbálta
meg felnyitni a félrevezetett választók
szemét: „A Fidesz a nem létezô Sorostervvel próbálja gyûlöletre hangolni
az embereket a kampányban…” Holott, ugye, „a menekültek nem veszélyt,
hanem lehetôséget jelentenek az európai társadalmaknak…”
Figyu, Bence! Mi, itt élôk inkább kihagynánk ezt a „lehetôséget”. Ha ti
odahaza láttok benne fantáziát, hát
rajta! (Majdnem azt írtam: csak ne a
miénkkel verjétek a csalánt! Legyen
az a lehetôség is a tiétek.)

BÚCSÚ A SUTTYÓKTÓL

Nem valószínû, hogy megkönnyezi a
lakosság azt a pár tucatnyi végrehajtót,
aki –-- jogi végzettség és kellô jó modor híján –-- hamarosan lapátra kerül.
Nem is csoda.
A végrehajtószakma sosem tartozott
a közszeretetnek örvendô tevékenységek közé. Gondoljunk bele! Kimegy az
alkalmazott a fizetésképtelen ember
házához, fölmutatja a végzést, és már
viszi is a jajveszékelô család ingóságait. Csúnya jelenet. Hogy idehaza az
átlagosnál is nagyobb utálat övezi a
végrehajtókat, az már az ott dolgozók
„bravúrja”. Amikor ugyanis az ember
olyanokat hallott, hogy a végrehajtói
kamara hosszú éveken át tízmilliós
mulatságok keretében tartotta a különféle rendezvényeit, nem érez feltétlen szimpátiát irántuk.
(Pár esztendeje egy teljes luxusszállodát béreltek ki a „közgyûlésükre”; kétszáz végrehajtó vett részt a tivornyává
nemesedett eseményen, volt ott malacsült, bélszín, saját címkézésû bor,
neves énekesek, vasalt lakájok –-- úgy
negyvenmillióért. Mindenki vihette a
feleségét, szeretôjét, csókosát, kinek
mije volt… Megesett, hogy „fontos”
dél-afrikai útjukra szeretteik is elkísérték a tagokat.)
Aztán meg a különféle botrányos
„végrehajtások”… Volt, aki úgy „rendezett” egy parkolási tartozást, hogy
az adósnak egyszerre három számlájáról emelt le 70-70 ezer forintot, lefoglalta az autóját, többmilliós üzletrészét, és végrehajtási jogot jegyzett
be az ingatlanán…
Hát most, megelégelvén a primitív
kollégák ámokfutását, a döntéshozók
végre úgy határoztak (jó reggelt!),
csakis szigorú feltételek teljesítése
után lehet valakibôl végrehajtó. Mégse
mindegy, hogy olyan pöffeszkedô
suttyók képviseljék az államot kényes,
empátiát is igénylô tíz- és százmilliós
ügyekben, akik nemhogy alapvetô
szakképesítéssel nem rendelkeztek –a lódobogás is kihallatszik a szájukból.
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Norbert van Handel, a St. György
rend prokurátora nyílt levelet írt
Merkelnek. A levél egyre nagyobb
hullámokat vet nem csak Ausztriában,
hanem az egész német nyelvterületen.
Mivel a magyar sajtó nem foglalkozott
vele, ezúton nyilvánosságra hozzuk,
hevenyészett fordításban és a német
változattal is.
„Milyen jogon Merkel asszony?
–-- Milyen jogon rombolja szét politikájával Európa identitását?
–-- Milyen jogon csinál Németországból bizonytalan országot, ahol lángolnak a menekült táborok, ahol egyre nô
a nemi erôszak és a bevándorlók által
elkövetett egyéb bûncselekmények
száma?
–-- Milyen jogon destabilizálja politikájával a környezô országokat, Ausztriát, Horvátországot, Szlovéniát,
Dél-Tirolt?
–-- Milyen jogon kritizálja –-- mint
például nemrégiben Renzi olasz miniszterelnökkel Rómában –-- Ausztria
határpolitikáját, ha ráadásul örül annak, hogy ezen határpolitikának köszönhetôen kevesebb menekült érkezik Németországba?
–-- Milyen jogon süllyeszti el Schäuble
pénzügyminiszterrel együtt az európai
polgárok adómilliárdjait Görögországban, holott ez a pénz nem a görög emberek megsegítését szolgálja, hanem
az ottani német és francia bankokhoz
folyik, hogy megmentse ezen bankokat
a csôdtôl.
–-- Milyen jogon avatkozik be Gabriel
kancellár-helyettes a demokratikus
Ausztria elnök választásába?
–-- Hogyan egyezteti ön össze különös
demokrácia felfogásával, hogy pont
egy olyan antidemokratikus rendôrállamot támogat, mint Törökország,
csak azért, mert elhibázott menekültpolitikája miatt kénytelen eltûrni Erdogan zsarolását?
–-- Milyen jogon állapodik meg Törökországgal egy olyan vízummenetességrôl, amely további több százezer
(vagy millió) menekültet fog hozni
Európába, ha egyáltalán mûködni fog,

A Soros terv és
emberi jogok
(Elsô rész)
A „haladó” és „demokrata” magyarországi ellenzék a nyugati nagy médiumokkal együtt vagy elhallgatja vagy
tagadja azt a tervet amit a magyar
származású tôzsde spekuláns George
Soros fektetett le két évvel ezelött. Ezt
a tervet megelôzôen 2015 szeptember
23-án a bajorországi Bann kolostorban
a CU kihelyezett frakció ülésén Orbán
Viktor fogalmazta meg hat pontba szedett javaslatait a migrációs válság kezelésére. Ebben a következôk szerepeltek:
1. Meg kell nyerni Görögországot,
hogy engedje át külsô határvédelmét
azoknak az európai országoknak amelyek készek ebben részt venni.
2. Szét kell választani a menekülteket
és gazdasági bevándorlókat még a
schengeni övezet határán kivül.
3. Európai szinten kell meghatározni
a biztonságosnak tekintett országok
listáját, az EU tagokat és tagjelölteket
automatikusan biztonságosnak kell tekinteni.
4. Új pénzügyi források érdekében
minden tagállam növelje meg egy szá-

ami egyre valószínûtlenebb?
–-- Ki Ön, hogy egymaga döntsön
egész Európa iszlamizálásáról anélkül,
hogy az európai lakosság akaratát és
érdekeit figyelembe venné?
–-- Milyen jogon támogatja a TTIP-et,
amely Európát egyre inkább az amerikai multik és pénzpiacok kezére játszsza?
–-- Komolyan úgy gondolja, hogy
egy Közép-Németországban szocializálódott, lelkész apa lányaként, és
az NDK Kommunista pártjában
betöltött múltjával van bármilyen
morális alapja az egész földrészt
romokba dönteni?
–-- Tényleg azt hiszi, hogy „Mutti”
státuszával és imázsával meg tudja
akadályozni remélhetôleg minél hamarabb bekövetkezô bukását? Ön
úgy fog megmaradni a történelemben, mint Európa szétrombolója,
feldúlója, nem gondolja, hogy ez a
kép nem lesz túl dicsôséges?
–-- Tényleg azt hiszi, hogy Ön, kabinetjének akaratgyenge tagjaival meg
tudja akadályozni Németország és Európa védekezését, ami akár polgárháborús állapotokat fog teremteni?
–-- Büszke arra, hogy önt terheli a fô
felelôsség, amiért Európában veszélyben van a béke, amiért az Európai
Unió szét fog esni, amiért kontinensünk
kulturális identitása is végzetesen
megroppan?
Vegye tudomásul Merkel asszony,
hogy egyre többen szervezôdnek kisebb-nagyobb csoportokba a keresztény középosztályból, akik nem nacionalisták, nem megrögzött múltban
élôk, csak emberek, akik hisznek Európa jövôjében, de nem hisznek az ön
jövôjében. És ezek az emberek önt és
az ön bûnös és katasztrofális politikáját
meg fogják dönteni!
***
Tizenkét erdélyi városban zajlik a 17.
Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle, amelyen egyebek mellett tíz
magyar nagyjátékfilmet mutatnak be
–-- közölték a szervezôk.
A szervezô Filmtett Egyesület nevében Buzogány Klára elmondta: az

idén Temesvár lesz a fesztivál „elôfutára”, hiszen ott már megkezdôdnek
a vetítések. A legtöbb helyszínen szerdától vasárnapig zajlik a fesztivál, ekkor lesznek Kolozsváron, az esemény
fô helyszínén is a vetítések. Megjegyezte, Arad és Nagyvárad tér el még
ettôl, Aradon október 12-én és 13-án
lesznek a programok, Nagyváradon
október 13. és 15. között.
Az idén két új helyszín –- Temesvár
és Gyergyószentmiklós- csatlakozott a
sorozathoz. Az említett városok mellett lesznek vetítések Csíkszeredában,
Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Nagyszebenben, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben és Székelyudvarhelyen.
Két magyar nagyjátékfilmnek, a Herendi Gábor Kincsem, valamint a
Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba
Brazilok címû alkotásoknak a Filmtettfeszten lesz a romániai premierje. A
fesztiválon tíz nagyjátékfilmet láthat a
közönség. Vetítik egyebek mellett
Vranik Roland Az állampolgár,
Sopsits Árpád A martfûi rém, Till
Attila Tiszta szívvel, Kostyál Márk
Kojot, Gigor Attila Kút, valamint
Enyedi Ildikó Testrôl és lélekrôl
címû filmjét. Emellett tíz, nemzetközi
fesztiválokon díjazott rövidfilmet is
láthat a közönség.
A Filmtettfeszten lesz a Filmgalopp
elnevezésû erdélyi magyar filmes
verseny, amelyre az idén dokumentumfilmekkel nevezhettek be az alkotók. A zsûri válogatása nyomán hét
alkotás került be a versenybe, amelyeket a közönség a fesztivál honlapján
is megtekinthet és szavazhat rájuk.
A szervezôk kiosztják az elsô erdélyi
magyar játékfilmrôl elnevezett életmûdíjat, a Sárga Csikót, amelyet 2012ben alapítottak. Minden évben olyan
filmes személyiség kapja meg a kitüntetést, aki munkásságával jelentôs
mértékben segíti vagy segítette a kezdô és a tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. A díjat idén Pethô
Ágnes egyetemi tanár kapja.
A különbözô helyszíneken közönség-

zalékkal uniós befizetését, és csökkentsenek minden kiadást egy százalékkal ami három milliárd eurót jelent
egyszázalékonként.
5. Kiemelt partnerséget kell kialakitani azokkal az államokkal amelyek
nélkül nem lehet kezelni a helyzetet,
különösen Törökországgal és Oroszországgal.
6. Létre kell hozni egy világkontingens
vagy világkvóták nevû rendszert az
ENSZ bevonásával, hogy az egész világot vonják be a menekültválság kezelésébe.
A Magyar Nemzet (erôsen Orbán
kormány ellenes lap) rámutat, hogy
erre reflektált Soros három nappal
késôbb szeptember 26-án a „Project
Syndicate” oldalon megjelent irásában
amelyben a már megszokott vádakat
(érvelés és bizonyiték nélkül) hozza fel
a magyar miniszterelnök ellen: emberi
jogok, európai szolidaritás, európai
értékek.
Elôször nézzük meg mit tartalmaz
„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata“ a vándorlásokkal kapcsolatban. Itt a 13. cikkelyt idézve: 1. Az államon belül minden személynek joga
van szabadon mozogni és lakóhelyét
szabadon megválasztani. 2. Minden
személynek joga van minden országot,

ideértve saját hazáját is elhagyni valamint saját hazájába visszatérni.
Megfigyelhetjük, hogy a Nyilatkozatban szó sincs arról hogy az emberi
jogok között van, a jórészt bûnözô embercsempészek által pénzelt illegális
engedély nélküli országhatárok átlépése, az sincs, hogy a menedéket kérôk miután olyan országba értek ahol
már biztonságban vannak azt követelhessék, hogy egy más országban engedjék ôket letelepedni mert ott jobb
az élet. Arról sincs szó, hogy a migránsoknak jogukban áll a célországok felé
haladva országokat átjáróházaknak
tekinteni ott lopkodni és piszkitani.
Az EU kvóta rendszere ami kötelezôvé teszi a már Európába érkezett
migránsok szétosztását nem kompatibilis a Nyilatkozat 13 cikkelyével ami
a lakóhely szabad megválasztását irja
elô. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
egy olyan migráns aki Németországba
akar menni, de végül is Bulgáriába
kerül az rövid idôn belül csomagolhat
és utazhat Németországba mert az államon (itt az EU értendô) belüli szabad
mozgást a 13. cikkely elôirja.
(Folytajuk)

Kroyherr Frigyes
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK találkozók lesznek, amelyeken részt
vesz többek között Hajdu Szabolcs és
Rófusz Ferenc. A kolozsvári programok egy része a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen zajlik.
***
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter hazarendelte konzultációra Ljubov Nepopot, Ukrajna budapesti
nagykövetét az új oktatási törvényt ért
magyar bírálatok miatt. Ezt a kijevi
diplomácia vezetôje maga közölte a
Twitteren.
„Ukrajna álláspontja a Magyarországhoz fûzôdô kapcsolatairól változatlan,
készek vagyunk bármilyen kérdést
konstruktívan megvitatni” –-- szögezte
le Klimkin. Hozzáfûzte, hogy hamarosan Budapestre utazik, de pontos
dátumot nem közölt. Reményét fejezte
ki, hogy látogatása eredményes lesz.
Kijelentette továbbá, hogy kész ellátogatni a Debreceni Egyetemre és Kárpátaljára is. A frissen hatályba lépett
új oktatási törvény a közoktatás korszerûsítését tûzi ki célul 2018 szeptemberétôl bevezetendô reformokkal,
egyebek közt 11-rôl 12 évre emelve a
kötelezô elemi, általános és középfokú
oktatás idôtartamát. A jogszabály jelentôs autonómiát ad az iskoláknak, és
béremelést ír elô a pedagógusok számára.
A törvénynek az oktatás nyelvérôl
szóló 7. cikke azonban több ország,

köztük Magyarország, Románia és
Lengyelország heves tiltakozását váltotta ki. A jogszabály ezen része --–
amely egyébként 2020 szeptemberétôl
lép életbe –-- kimondja: Ukrajnában az
oktatás nyelve az államnyelv. Ennek
megfelelôen a nemzeti kisebbségek
anyanyelvû oktatása –-- az ukrán
mellett –-- csak az elsô négy osztályban
lesz engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban,
így az 5. osztálytól kezdôdôen, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden
tantárgyat ukránul oktatnak majd. Ez
a rendelkezés az érintett nemzeti kisebbségek szervezetei szerint sérti
Ukrajna alkotmányát, több hatályos
törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban
vállalt kötelezettségeit.
***
Sztálin és Molotov hagyatékából elôkerült, mindeddig publikálatlan dokumentumok szerint az erdélyi magyarok 1944-45-ben jobban tartottak a
románoktól, mint a szovjet adminisztrációtól.
A dokumentumokat Kun Miklós
Széchenyi-díjas történész ismertette
Kolozsváron, a Minerva Egyesület
székházában tartott elôadásában,
amely a gulagra elhurcolt magyarok
sorsát megvilágító publikálatlan dokumentumokról és a Sztálin-hagyaték

ismeretlen magyar vonatkozású iratairól beszélt.
Amint az Erdélyben is ismert kutató
fel is olvasta, a Kolozsvárott is megforduló Sikin tábornok 1945 januárjában
egy marosvásárhelyi szakszervezeti
gyûlés határozatával példázta az
észak-erdélyi magyarok helyzetértékelését. A szakszervezeti határozatban a
marosvásárhelyi munkások azt kérték:
ha felmerül Észak-Erdély hovatartozásának a kérdése, inkább támogatják a
tartomány függetlenségét vagy azt,
hogy tartozzék a Szovjetunióhoz, minthogy Romániához kerüljön. A tábornok
egy bánffyhunyadi kôfejtô magyar
tulajdonosát is idézte, aki kijelentette:
a magyarok azt szeretnék, ha Erdély a
Szovjetunióhoz tartozna, és nem Romániához.
A tábornok azt jelentette feletteseinek, hogy nemcsak a magyarok, hanem az erdélyi románok egy része is
negatívan viszonyul a Bukarestbôl jött
román adminisztrációhoz. A román
parasztok is úgy vélték, hogy jobb volt
a román csendôrök nélkül, akik a két
világháború között üres kézzel érkeztek Erdélybe, aztán amikor menniük
kellett, hat szekérrel hurcolták magukkal az itt szerzett vagyont.
Hasonló szellemben számolt be 1944
ôszén az elôbb román, majd szovjet
katonai adminisztráció alá került Erdély közhangulatáról Vas Zoltán magyar kommunista vezetô is. Ô azt írta

le, hogy az észak-erdélyi lakosság
többnyire megnyugvással várta a Vörös Hadsereg bevonulását, mert Erdély kérdésének a gyors és radikális
megoldását várta tôle.
Arra figyelmeztette ugyanakkor a
szovjet vezetést, hogy a magyarok között gyors a kiábrándulás az ismert atrocitások miatt.
Vas Zoltán szerint ehhez az is hozzájárult, hogy a román csendôrök és helyenként a Vörös Hadsereg katonái
elkezdték összegyûjteni a volt magyar
katonákat, és hadifogolytáborokba viszik ôket. Annak ellenére teszik ezt,
hogy a katonák korábban többnyire
megszöktek alakulataiktól, mert nem
akartak Hitler oldalán a Vörös Hadsereg ellen harcolni.
A jelentés szerzôje szerint ez a Szovjetunió ellen hangolja az erdélyi magyarokat. Vas Zoltán azt is megjegezte:
a magyar hadsereg román származású
volt katonái nem osztoznak ebben a
sorsban.
Kun Miklós úgy értékelte, hogy Erdély sorsát némileg az is befolyásolta,
hogy a román átállásról Moszkvában
tárgyaló román delegáció több bizalmat ébresztett a szovjet vezetésben,
mint a kiugrásról tárgyalni küldött
magyar delegáció.
A román delegációt vezetô Laurentiu
Patrascanu külön éjszakai találkozót
kért a szovjet vezetés késôbbi román
„felelôsétôl”, Andrej Januarjevics Visinszkij helyettes népbiztostól, és
közölte: ô ugyan Romániát képviseli,
de hithû kommunista, és várja a szovjet utasításokat. A magyar kiugrásról
tárgyaló Faragho Gábor csendôr altábornagyhoz viszont bizalmatlan volt a
szovjet vezetés.
***
A kisebbségi hivatalos nyelvek használatát illetôen Szerbiában többnyire
rendelkezésre áll a megfelelô jogi háttér. A „papírforma” szerint a Vajdaságban élô magyarok vannak a legkedvezôbb helyzetben ebbôl a szempontból. A terepi tapasztalatok alapján
azonban sok esetben a kisebbségi nyelvek használata a gyakorlatban nehézkes és következetlen.
Vajdaság 45 önkormányzata közül
30-ban a magyar nyelv is hivatalosnak
számít. A tartomány fôvárosában, Újvidéken van jogi kar, ahol az oktatás
nyelve a szerb, de egy hatályos tartományi jogszabály értelmében a felvételi vizsgát az egyetemre magyar
nyelven is lehetôvé kellene tenni a magyar ajkú diákok részére. Erre azonban eddig még soha nem volt példa.
A vajdasági magyar diákok érdekvédelmi szervezeteként ismert Vajdasági

Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz)
emiatt még 2015-ben indított eljárást
az újvidéki jogtudományi kar ellen. Az
újvidéki felsô bíróság 2017 áprilisában
elutasította a VaMaDiSz keresetét.
A diákszövetség azonban fellebbezett,
és a napokban az újvidéki fellebbviteli
bíróság hatályon kívül helyezte a felsô
bíróság elsôfokú döntését, amelyben
az állt, hogy az újvidéki jogtudományi
kar nem követett el diszkriminatív
cselekedetet. Új elsôfokú tárgyalást
rendeltek el, amelyet október 13-ra
tûztek ki. Technikai hibákra és szabálysértésekre hivatkozva küldték
vissza elsôfokú újratárgyalásra az
ügyet, nem pedig a döntés tényállásának helytelensége miatt, de az elôállt
helyzet így is egy újabb esélyt jelent.
A VaMaDiSz elnöke szerint a megismételt eljárás során sok múlhat a tanúk kihallgatásán.
Sóti Attila elmondta, hogy a bíróság
most kiterjesztette az egész ügyet a
2016-os és a 2017-es évre is, ezért felkérte azokat a fiatalokat, akik 2015 és
2017 között felvételi vizsgát tettek az
újvidéki jogtudományi karon, jelentkezzenek, hogy tanúként idézhessék
be ôket.
A szerbiai joggyakorlat alapján az
ügy jó eséllyel akár évekig is elhúzódhat, így aztán lehet, hogy még jövôre
sem felvételizhetnek magyar nyelven
a vajdasági magyar diákok az újvidéki
jogi karon.
Olyan vélemények is megjelentek,
hogy miért akarnak magyarul vizsgázni, ha aztán a tanulmányaikat úgyis
csak szerb nyelven folytathatják. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a két
ország jogi terminológiája sokban eltér egymástól, ezért a felvételi kérdéseket nem elég simán lefordítani, hanem komoly szakmai alapokon kellene
átfogalmazni.
Mindez azonban nem lehet kifogás,
és a vajdasági diákszövetség következetes kiállása a nyelvhasználati jogok
érvényesítése terén példaértékû lehet
az egész Kárpát-medencében élô nemzettársaink számára.
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8. oldal
Erôvel soha nem sikerült elfoglalnia az orosz haderônek a przemysli erôdrendszert az elsô világháborúban, amelyet 70-80 ezer magyar
katona védett. Annak ellenére nem
sikerült betörnie az ellenségnek,
hogy az erôd 1914-ben már elavultnak számított. Végül úgy tudták
elfoglalni az oroszok a várat, hogy
bekerítették és kiéheztették a védôket.
Fél évig, a legnagyobb hidegben tartották az erôdrendszert magyarok,
végül gyengén és betegen megpróbáltak kitörni. A kitörést végrehajtó alakulatok iszonyú veszteséget szenvedtek. Tízbôl hét katona vagy meghalt,
vagy megsebesült. A többiek hadifogságba kerültek –-- még a mai Üzbegisztán és Kazahsztán területére is elhurcolták ôket. Legtöbbjük ott is halt meg.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
most Kazahsztánban szeretné megtalálni az ott meghalt magyar katonák
sírját.
Przemysl –- az erôdrendszer
Európa öt legnagyobb erôdrendszerének egyike a przemysli 1914-ben,
amikor az elsô világháború elkezdôdött, de az biztos, hogy a Monarchia
legnagyobb erôdrendszere volt --–
mondta Kovács Vilmos ezredes, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka. A San folyó átkelôit védô
és a Magyarország felé vezetô stratégiai irány lezárására épült –-- vagyis
kelet felôl, az oroszok támadásától
védett.
Az 1860-as, 70-es években kezdték
építeni. A belsô védelmi gyûrû 6-8 kilométerre húzódott a városközponttól.
A külsô védelmi vonal kerülete ötven
kilométer. Az építésénél az volt a cél,
hogy az ellenség ne érje el a tüzével a
vármagot. A tüzérség viszont ezekben
az években hihetetlen gyorsasággal
fejlôdik, így azt erôd építését tovább
kellett gondolni, ugyanis az még szinte
fel sem épült már elavulttá vált. Modernizálták tehát –-- az akkori kornak
megfelelôen.
13 erôdre páncélkupolát építettek, és
25 betonerôdöt is építettek. a belsô
övben 19 gyengébb erôd és földsánc
várta az elkerülhetetlen ostromot --–
1914-ben, amikor elkezdôdött az I. világháború. Mivel az erôdrendszer így
is elavult, félô volt, hogy nem bírja el
azt a tüzérségi terhelést, amellyel az
oroszok támadnak.
„Ahol vérezni kellett, magyar
katona állott az elsô sorban”
A Monarchia támadást indít a keleti
arcvonalban --– itt az erdônek jelentôs
szerepe nincs mindaddig, amíg meg
nem fordul a hadiszerencse. A túlerôben lévô cári csapatok 1914 szeptemberében visszavonulásra kényszerítik
a osztrák-magyar haderôt. A visszaözönlô csapatokkal együtt ekkor kerül
a przemysli erôdben a ott állomásozó,
többnyire gyengébben felszerelt alakulatok mellé a szegedi 23. honvéd
gyaloghadosztály fogarasi Tamásy
Árpád altábornagy vezetésével, aki
egyben helyettes várparancsnok is
lett.
A visszavonuló osztrák-magyar erôk
szeptember 16-án hagyják magára
Przemyslt, amelyet a 3. orosz hadsereg
ostromgyûrûbe zárt. A vár parancsnoka, Herman Kusmanek azt a parancsot kapta, hogy a végsôkig tartsa
az erôdrendszert, és lehetôleg minél
több ellenséges erôt kössön le.
Az elsô ostrom idején összesen 131
ezer katona volt az erôdben, kétharmaduk magyar honvéd.
Az erôd felszereltsége is elavult volt
–-- bár, több mint ezer tüzérségi löveg
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Keresik a Kazahsztánban
meghalt magyarok sírját
állt rendelkezésre, ez persze iszonyatosan nagy szám, de ennek jelentôs
része korszerûtlen volt. Ráadásul, bár
hatalmas készleteket halmoznak fel az
erôdben, az oda visszavonuló katonák
felélik ezeket, és nem sikerül teljesen
újra feltölteni.Ott áll tehát az erôd --ostromra várva.
Az oroszok október 2-án követet küldenek az erôdbe, Radko Dimitriev
tábornok az ostromló erôk parancsnokának üzenetével: semmi értelme a
harcnak, adják fel az erôdrendszert.
Kusmanek tábornok így írt errôl a
feljegyzéseiben: méltatlan erre még
válaszolni is osztrák-magyar részrôl.
Visszaküldi tehát a követet, az üzenete világos, az erôdöt a végsôkig tartani
fogják.
Tamásy Árpád is feljegyzéseket
készít, amelyben ezt írta: „Tudtuk,
hogy a vár megtartása csak a mi
szívós kitartásunktól függ itt is, mint a
lezajlott nagy háborúban mindenütt.
Ahol erélyesen cselekedni és vérezni
kellett a magyar katona állott az elsô
sorban.”
Október 5. és 7. között –-- iszonyú
tüzérségi elôkésztés után –-- megindul
az elsô orosz ostrom. A teljes III. orosz
hadsereg, több százezer katonával támadja az erôdöt. Egyetlen kis erôdbe,
az I/1-be hatol be az ellenség egy kis
idôre, ugyanis onnan is kiszorítják a
magyar katonák az ellenséget rövid
idôn belül. A védôk visszavernek minden támadás, amelynek során ôk kétezer, a cáriak húszezer fôs veszteséget
szenvednek.Úgy hozta a kitartás, a bátorság, a hit és a szerencse, hogy az
osztrák-magyar hadsereg megvédi és
felszabadítja Przemyslt az orosz ostrom alól.
Lassú éhezés, a magyarok „kivéreztetése”
Soha többé nem próbálják meg az
oroszok erôvel elfoglalni az erôdrendszert. A húszezres veszteségük után
rájönnek, hogy ez nem megy.A hadiszerencse ismét megfordul, az oroszok
visszavonják csapataikat, így az erôdben lévô katonák egy pillanatnyi lélegzetvételhez jutnak. Részben sikerül
feltölteni a készleteket, élelmiszerekkel, hadi eszközökkel.
November negyedikétôl a 11. orosz
hadsereg körbe zárja a várat –-- gyûrût
von az erôdrendszer köré –-- ezzel
megkezdôdik a második ostrom idôszaka, amely különbözik az elsôtôl,
ugyanis nem harcban, hanem kivárással akarják elfoglalni az védelmi rendszert.
Mivel az oroszok körbevették a várat,
így se ki, se be nem tud menni senki.
Vagyis: nem lehet bevinni se élelmiszert, se hadi eszközöket, és ki sem
lehet jönni onnan, ugyanis az a biztos
halált jelenti. Hónapokig türelmesen
vár az orosz hadsereg, tartják a gyûrût
az erôdrendszer körül. Bent pedig az
osztrák--- magyar haderô –- Kusmanek és Tamásy tábornokok vezetésével –-- úgy döntenek, nincs más választás, ki kell törni. Tizennyolcszor
próbálkoznak, de egyik sem jár átütô
sikerrel.
Ferenc József kiadja a parancsot: a
legvégsôkig védeni kell az erôdöt.
Nem is csoda, hogy ez a parancs,
hiszen ez az állóháború hatalmas orosz
erôket köt le, a többi frontszakasz ré-

szétôl elvonja az ellenséges csapatokat,
hiszen ez végsô csapás lehetôségére
várakozó orosz erô nem mozdul az
erôdtôl. Várakozik.
Bent folyamatosan apadnak a készletek. Ráadásul hideg a tél. Több visszaemlékezésbôl tudják a történészek,
hogy a hó alól kaparták ki a maradék
burgonyát, répát, amit még a kitörések
alkalmával az erôdön kívülrôl tudtak
behozni.
Míg 2014 szeptemberében a napi norma 70 dkg kenyér volt fejenként,
mostanra ez 20 dkg-ra csökken –- de ez
a kenyér már nem olyan kenyér volt,
hiszen nem volt annyi liszt már, úgyhogy fûrészporral keverték, úgy sütik
meg.
A katonák egyre gyengébbek, és egy
járvány is végigfut a hadseregen --–
egyre több a beteg ember.2015. februárjától három nagy rohamot is indítanak az erôd ellen –-- és sikerül néhány
kisebb elôtérállást elfoglalniuk, de az
erôdrendszerbe nem jutnak be. A magyar katonák foggal-körömmel, az
utolsó leheletükig küzdenek –-- vagyis
az oroszok nem tudnak betörni. Az
egyik orosz katona ezt írta egyik levelében, amelyet haza küldött:
„Hiábavaló minden erôfeszítésünk,
mert a vár védelmezôi az ördöggel
cimborálnak.
Az oroszok tehát tovább várnak. Várnak valamire. Bármire. Vagy arra,
hogy kitörnek a magyarok, vagy arra,
hogy feladják az erôdöt.A helyzet kritikus. A magyar katonák egészen 2015.
március 19-ig tartanak ki.
A kitörés
Március közepén világossá vált, hogy
az erôdrendszer nem számíthat külsô
segítségre. Ráadásul az erôd élelmiszerkészletei csupán egy hétig voltak
már elegendôek. Kusmanek tábornok
tehát elhatározta, hogy minden harcra
kész katonájával –-- amely nem volt
több 40 ezernél –-- megkísérli a
lehetetlent: a végsô kitörést.
Március 19-én hajnalban meg is történik –- a 23. honvéd gyaloghadosztály
ezredei halált megvetô elszántsággal
törnek rá az ellenségre. Irdatlan veszteséget szenvednek.
Tíz katonából hét vagy meghal, vagy
megsebesül. Aki tud, visszamenekül
az erôdbe, és ekkor Kusmanek kiadja
a parancsot: mindent meg kell semmisíteni, ami az oroszok kezére kerülhet.Túl sok minden már nincs. A lovak
többségét is megették. A háború elején 30 ezer ló volt az erôdben, mostanra alig maradt néhány.
Március 22-én a védôk az erôdöket, a
lôszerraktárakat, a lövegeket, a San
folyó hídjait felrobbantották, a maradék lôszert kilôtték, minden használható eszközt megsemmisítettek, és a romokat átadták az ellenségnek. A
zömében magyarokból álló védôsereg,
9 tábornok, 2600 tiszt, valamint 117
ezer katona orosz hadifogságba került,
közülük nagyon sokan ott is haltak
meg.
A przemysl-i erôd volt az egyetlen,
amelyet ostromló fegyverrel nem,
csak kiéheztetéssel tudott elfoglalni az
orosz hadsereg. A hôsiesen küzdô katonáinkat az ellenfél is elismerte.Artamonov tábornok egyenesen Przemysl oroszlánjainak nevezte a
magyar katonákat.

Keresik a magyar katonák sírját
Orosz területre viszik a magyar hadifoglyokat –-- nagyon messze, az Uralon
túlra egészen Vlagyivosztokig, de a
mai Üzbegisztán és Kazahsztán területére is. Azért oda, hogy meg se kíséreljék a szökést –-- a nyilvánvaló
távolság miatt.
„Éppen néhány napja érkeztem haza
Kazahsztánból. Kezd kialakulni a jó
együttmûködés, és úgy tûnik, segítenek a magyar katonák történetének
felkutatásában” –-- mondta dr. Kovás
Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.
„Tudjuk, hogy mely településekre vitték a magyar katonákat, hol tartották
ôket fogva, csak azt nem tudjuk, hogy
hol temették el ôket. Nem lesz könnyû
a kutatás, ugyanis nincs semmilyen
jele a mostani temetôkben a magyar
katonák nyughelyének. A kazah fél azt
ígérte, hogy elindít egy kutatást a levéltárban, és korabeli iratokból pró-

bálják megtudni, hol nyugodhatnak az
ott meghalt magyar katonák.”A parancsnok végül azt is hozzátette:
Przemysl tényleg nincs messze --–
körülbelül ötszáz kilométer. Érdemes
megnézni az erôdöt, ahol 70-80 ezer
magyar katona küzdött.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársai az elmúlt években rendszeresen, idôrôl idôre elutaztak Przemyslbe, ugyanis azt is kutatják, hogy
hogyan alakították ki úgy az erôdrendszert, hogyan szervezték meg a
védelmet, hogy a helyenként akár tízszeres orosz erôket mindig vissza tudták verni. A kutatásba a lengyel fél is
segít –-- néhány erôd a mai Ukrajna
területén található, pontosabban az ukrán-lengyel határnál. Oda viszont a
járható utak hiányában nem egyszerû
eljutni –-- mondta a parancsonk. „A hat
ott található kisebb erôdbôl eddig
hármat tudtunk megnézni.”Itt van az
az erôd is, az I/1-es számú, amelyet
egyetlen egyszer, egy kis idôre el tudtak foglalni az oroszok –-- de ezt az
erôdöt a magyar kutatócsoport még
nem tudta megvizsgálni.

Vági Barbara

(Origo)

Szent István-díjjal tüntették ki a
Duna Televíziót Esztergomban
A Duna Televíziónak köszönhetôen „többet tudunk önmagunkról, mint 25 évvel
ezelôtt”. Az adás összeköti a világ magyarságát, számot ad a velünk történt
eseményérôl, ezzel küldetése pótolhatatlan --- mondta az elismerés átadása elôtt
Farkas Iván, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának alelnöke.
A rendezvényen felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntôjét. Ebben
kiemelte, hogy „a Duna Televízió életre hívása az anyaországi és a határon túli
magyarság közötti kapcsolat ápolásáért, az összetartozás felelôsségének és védelmének megerôsítéséért indított kezdeményezés gyümölcse, melynek indíttatása és
célja egy a Szent István-díj megalapításával”.
Tôkés László püspök szintén levélben köszöntötte a díjazottat. Szavai szerint „a
Duna Televízió arra a korszakos feladatra vállalkozott, hogy az Illyés Gyula-i
hazát a magasból a földre hozza”. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Sára
Sándornak, az intézmény elsô vezetôjének --- tette hozzá.
Jankovics Marcell, az alapítvány elnöke felidézte, azzal a küldetéssel indult a
mûsorfolyam, hogy „helyreállítson valamit, ami visszavonhatatlanul sérült, helyrebillentsen egy önmagából kifordult világot”.
A Szent István-emlékérmet Lovass Tibor, a Helyi Televíziósok Országos Egyesületének elnöke adta át Ilosvai Gábor ügyvédnek a Szent István-díj Alapítvány
létrehozásában szerzett érdemeiért.
Lovass Tibor elmondta, a Körzeti Televízió Esztergom a Komárom-Esztergom
megye egyetlen sugárzó televíziója. Az adó öt éve sugározza a párkányi mûsorkészítôk mûsorait és a médiahatóságok engedélyeivel hamarosan megtízszerezi
teljesítményét
A 2017-ben XV. alkalommal átadott Szent István-díjat jelképezô szobor
Melocco Miklós alkotása; a királyt ábrázolja, amint a keresztet mindkét
kezével magasba emeli nemzete elôtt. A díjazottakat minden évben
közvéleménykutatás és internetes szavazás után választja ki az alapítvány
kuratóriuma.
A Szent István-díj Alapítványt Bihari Antal, a Körzeti Televízió Esztergom
vezetôje 2001-ben hozta létre az összmagyarság kulturális életének segítésére,
a kulturális örökség védelmére. A díjjal elsôként Orbán Viktor miniszterelnököt tüntették ki, de birtokosai között van Nemeskürty István,
Makovecz Imre, a Püski házaspár, Tôkés László és Kallós Zoltán.
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A második világháborút a németek
robbantották ki Európában. A harcok 1939. szeptember 1-jén, a Lengyelország elleni német támadás
elsô napján kezdôdtek, hiszen Lengyelország volt az elsô az államok
sorában, amely katonailag ellenszegült a német megszálló hadigépezetnek.
Tizenhét nappal késôbb a Szovjetunió
–-- a XX. századi másik totalitarizmust
kiépítô állam –-- hátba támadta Lengyelországot. Az agresszorok együttes
erôvel megszállták a lengyel területeket és felosztották azokat egymás között. Lengyelország azonban a vereség
ellenére sem adta meg magát, végig
harcban maradt a háború öt és fél
esztendeje alatt.
Hadi alakulatai távol a saját határaitól
folyamatosan küzdöttek a világ összes
frontvonalán, de a lengyelek a megszállt területeken is rendkívül erôs
partizántevékenységet fejtettek ki.
Fôként a németek ellen kellett harcolniuk, hiszen a Szovjetunióval kapcsolatos viszony a németek 1941-es orosz
invázióját követôen gyökeresen megváltozott: az ellenséges megszálló birodalom a németek elleni harcban
átváltozott Lengyelország látszólagos
szövetségesévé.
Idôközben már egész Európa háborús
lángtengerré változott, és az ôrült küzdelmek mérlege 1943-tól kezdôdôen
egyre inkább a németellenes koalíció
javára kezdett billenni, amelynek katonailag és politikailag a legnagyobb
hatalmai a Szovjetunió, Nagy-Britannia és (ugyancsak 1941-tôl) az Amerikai Egyesült Államok voltak.

A SZÖVETSÉGESEK
HÁBORÚ UTÁNI
NAGYVONALÚSÁGA
A hitleri Németország vereségének
közeledtével e nagyhatalmak vezetôi
három alkalommal is találkoztak annak érdekében, hogy egymás között
elrendezzék a háború utáni világ folyásának ügyeit (Teherán, 1943; Jalta,
1945; Potsdam, 1945). Az utóbbi két
konferencia alkalmával döntöttek a
németek kártérítési felelôsségérôl az
általuk a náciellenes koalíció országainak okozott károk miatt. Az összeget
20 milliárd akkori dollárban határozták
meg.
A FED 2014-es kimutatása alapján ez
jelenleg körülbelül 345 milliárd dollárnak felelne meg. Ennek a felét a német
állam szovjet megszállási övezetbe
tartozó részének kellett volna biztosítania a Szovjetunió és Lengyelország
számára.
A lengyel részvétel nélkül zajló tárgyalásokon a fenti összegbôl a lengyel
részesedés aránya a szovjet fél ellenmondást nem tûrô követelése hatására
15 százalék lett, ami 1,5 milliárd korabeli (26 milliárd jelenlegi) dollárt tett
ki. Németország nyugati felét ellenben
az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és a többi nyugati koalíciós ország számára nyújtandó kártérítés fizetésére kötelezték.
Azután, hogy a gyôztes nagyhatalmak
–- immár a hidegháború korszakában
–- létrehozták a két német államot (az
NSZK-t és az NDK-t), a nyugati államok az 1952-es londoni adósságegyezmény keretében lemondtak a továbbiakban nekik fizetendô kártérítésrôl.
Erre reagálva a Szovjetunió –-- illetve
szovjet nyomásra az akkoriban nem
önálló Lengyelország is –-- 1953-ban
eltekintett az NDK további adósságszolgálatától.
A kártérítéssel kapcsolatos kérdések
újbóli felvetése immár csak a függet-
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NÉMET KÁRTÉRÍTÉS
LENGYELORSZÁGNAK
A VILÁGHÁBORÚBAN ELVESZÍTETT NEMZETI VAGYON ÉRTÉKE
650-700 MILLIÁRD JELENLEGI AMERIKAI DOLLÁR
lenné vált Lengyelországban történt
meg a XXI. század elején. Ezzel összefüggésben elôször 2004–2005-ben keletkezett nagy vita a szejmben, amelyet német kártérítési követelések
váltottak ki „a lengyel állam által német kitelepítettek sérelmére elkövetett anyagi károkozás” címén. Az akkori állásfoglalások szerint 1953-ban
lengyel részrôl nem született semmilyen dokumentum, amelyben Lengyelország jogerôsen lemondott volna
kártérítési igényérôl.

EGY DÖNTÔ
JELENTÔSÉGÛ
ELLENÔRZÉS AZ
ENSZ-SZÉKHÁZBAN
Még erôsebb felhangokkal 2014-ben
került elô újra az ügy, miután Grzegorz Kostrzewa-Zorbas varsói politológus nyilvánosságra hozta, hogy ellenôrizte a New York-i ENSZ- székházban:
ott 1953-ban semmiféle lemondást
nem jegyeztek be a lengyel kártérítési
igényrôl, ami pedig akkoriban –-- és
napjainkban is –-- minden nemzetközi
szerzôdés érvényesítésének feltétele
lett volna.
Ilyen dokumentum az ENSZ-nél
egyáltalán nem található, vagyis a lengyel lemondást nem létezônek kell
tekinteni. A német kártérítéssel kapcsolatos újbóli tárgyalásokat Jaroslaw
Kaczynski, a jelenleg kormányzó Jog
és Igazságosság párt elnöke is szükségesnek nevezte többek között a párt
legutóbbi, a közép-lengyelországi
Przysucha városkában megtartott
küldöttgyûlésén.
A német állam az utóbbi években
hivatalosan nem nyilatkozott ebben a
témában, habár az ottani egyik vezetô
hetilap, a Der Spiegel 2016 februárjában Üres fenyegetés címû cikkében
idézett a Frank-Walter Steinmeier
SPD-tag német külügyminiszter által
a Bundestag vezetôjének, Johannes
Singhammernek írt levelébôl, amelyben így fogalmaz:„A (lengyel –-- KS)
háborús kártérítés ügye jogilag és
politikailag lezárt ügy”, továbbá „1953.
augusztus 24-én Lengyelország csatlakozott a szovjet lemondáshoz, és eltekintett mindenféle kártérítési igénytôl
egész Németországgal szemben”; itt a
hangsúly az „egész Németország” kifejezésre került.
Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök
idei przysuchai kijelentését követôen
Ulrike Demmer kormányszóvivô-helyettes az augusztus 2-án tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy „habár
a berlini kormányzat politikailag,
morálisan és gazdaságilag felelôsséget
érez a II. világháború miatt, de a
lengyel kártérítés ügyét véglegesen
lezártnak tekinti. –-- Németország jelentôs mértékû kártérítést fizetett
általánosságban a háborús károkozásért, így Lengyelországnak is, és továbbra is biztosít jóvátételeket a náci
bûnökért (…) 1953-ban Lengyelország
végérvényesen elkötelezte magát,
méghozzá egész Németország viszonylatában, hogy egész Németország
háborús kártérítési kötelezettségét elengedi, és a késôbbi idôkben is számos
alkalommal megerôsítette ezt”.

E megnyilatkozásból is látszik, a német kormányzati taktika azon alapszik,
hogy az NDK kifejezést a számukra
kedvezôbb egész Németország kifejezéssel helyettesítsék. Demmernek a
náci bûnök további jóvátételével kapcsolatos megjegyzése arra vonatkozik,
hogy 55 évvel a II. világháború befejezését követôen a nemzetközi közvélemény nyomására, továbbá volt
kényszermunkások által indított perek
egyre szaporodó bírósági ítéletei hatására, amelyek már erôsen kezdték
sérteni az USA területén mûködô német cégek érdekeit, az újraegyesített
Németország beleegyezett, hogy korlátozott mértékû kártérítést fizessen a
még életben maradt lengyelországi és
Kelet-Európa más országaiból elhurcolt kényszermunkásoknak.
Ezt a fajta kártérítést ugyanakkor
mégsem volna szabad egybemosni a
lengyel állam számára fizetendô kártérítéssel, mert nem képezi annak a
részét. Ugyanakkor amit a helyettes
kormányszóvivô emlegetett, hogy a
kártérítésrôl való lengyel lemondást
különbözô korszakok lengyel kormányai is megerôsítették, ez csupán a
német álláspont erôltetése.
Ennek okán Arkadiusz Mularczyk,
a Jog és Igazságosság képviselôje, akit
a szejm megbízásából új felmérés
készítésére kértek fel a háborús kártérítések megfizettetésének lehetôségei ügyében, írásban fordult Ulrike
Demmerhez: vajon a német kormány
birtokában van-e bármilyen dokumentumnak, amely tartalmazza a lengyel
állam részérôl a német háborús kártérítési kötelezettség eltekintésétôl
való lemondást?
Az 1945-ben Lengyelországnak elismert kártérítést szükséges egybevetni
a tényleges károk nagyságával, amelyeket Lengyelország elszenvedett
1939-ben a német támadás, illetve az
utána öt és fél évig tartó megszállás
következtében, akkor is, ha ezeket
nem lehet aprólékos pontossággal
megállapítani; többek között azért
nem, mert a jaltai és potsdami diktátum nyugat felé tolta az ország határait –-- a keletit 200-350, a nyugatit
pedig 100-200 kilométerrel --–, amelynek következtében az ország területe
is 388 ezerrôl 312 ezer négyzetkilométerre csökkent, ráadásul mindez
párosult a lakosság tömeges áttelepítésével.

HÁROM CSOPORTBAN
AZ OKOZOTT KÁROK
A III. Német Birodalom által Lengyelországnak okozott károkat elsô alkalommal közvetlenül a háború után a
lengyel Háborús Kártérítési Iroda
számolta ki. Az immár függetlenné
vált Lengyelországban –-- különösen a
2000-es években –-- ismét elkezdtek a
károk mértékének kutatásával foglalkozni. A kutatások koordinálását és
összegzését 2006 óta a Kultúra és
Nemzeti Örökség Minisztériumának
háborús károk osztálya, illetve a Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) végzi.
A károkat általában háromféle érték
viszonylatában szokták felmérni. Ezek
a nemzeti vagyon (a tartós anyagi

értékek), a kulturális javak, illetve az
emberi erôforrások (népességszám).
Az utóbbi években elvégzett, pontosított kutatások szerint a nemzeti vagyon 38 százaléka semmisült meg a
háború elôtti állapothoz képest, igaz,
az egyes ágazatokban különbözô mértékben.
A vasútüzem 84 százaléka semmisült
meg, a textilipar 70 százaléka, a vasipar 48 százaléka, az erdôgazdaság 28
százaléka, a mezôgazdaság 20 százaléka. A városi épületek megsemmisítési
aránya többszöröse volt a vidékiekének (Varsó esetében 80 százalék).
A szakértôk becslései szerint a II. világháború során elveszített lengyel
nemzeti vagyon értéke 650-700 milliárd jelenlegi amerikai dollár körül ingadozhat. A kulturális javakat vizsgálva a károkozás mértékét 43 százalékra
taksálták, amelynek számszerûsített
értéke –-- az IPN 2007. márciusi jelentése szerint –-- 20 milliárd dollárra
rúg.
Közismert európai festômûvészek
alkotásai közül 2800-at tulajdonítottak
el és szállítottak ki az országból, lengyel festômûvészek esetében 11 000
festményt, továbbá 1400 értékesebb
szobrot. A lengyel könyvtárak szintén
komoly veszteségeket szenvedtek el,
javarészt a bombázások, illetve a háborús cselekményekkel összefüggô
tûzvészek miatt.
A veszteséglistára 22 millió könyv
került fel, ami a háború elôtti teljes
könyvtári állomány mintegy 66 százalékát teszi ki. Az emberi erôforrások
veszteséglistáján 5,47-5,67 millió lengyel állampolgár, köztük zsidók élete
szerepel. Ennek az értékét kegyeleti
okok miatt nem lehet pénzben kifejezni.
PÓTOLHATATLAN

SZEMÉLYI ÉS
DEMOGRÁFIAI
VESZTESÉGEK

A veszteség nagyságrendjét inkább
úgy lehet érzékeltetni, ahogy azt Lukasz Kaminski, az IPN vezetôje tette
2016-ban a Lengyel Sajtóügynökségnek
adott interjújában: „A II. világháború
idején Lengyelország szenvedte el a
legnagyobb mértékû személyi veszteséget és demográfiai károkat. A Lengyelország területén lévô megszállás
egész Európában a legborzalmasabbak
és legbrutálisabbak közé tartozott. Az
európai országok közül százalékosan
Lengyelország veszítette el lakosságának legnagyobb hányadát.”
Számba véve e hatalmas veszteségeket, amelyeket a német állam okozott
a lengyel nemzetnek és államnak, és
amelyeket a szakértôk anyagi téren
mintegy 700 milliárd dollárra becsülnek és melléállítva a háborús
kártérítés 26 milliárd dolláros összegét
(amelyet 1945-ben a koalíciós nagyhatalmak megítéltek Lengyelországnak
és amelyet a gyakorlatban valószínûleg
soha, még töredékeiben sem kapott
meg), azonnal szemet szúr, hogy utóbbi aránytalanul csekély (1:27) mértékû,
elképesztôen alulértékelt.
Ettôl függetlenül amennyiben Lengyelország mégis ezt az alacsony ösz-

szeget venné tekintetbe mint kiindulási alapot a jelenlegi Német
Szövetségi Köztársasággal való tárgyalásokhoz, milyen esélye lenne
meggyôzni német partnerét a saját
igazáról? Az igazság mind történetileg,
mind erkölcsileg bizonyosan lengyel
oldalon áll.
A más, jogi természetû igazság ennél
sokkal bonyolultabb, és biztosan szükséges lesz még különféle dokumentumokkal (vagy azok hiányának bizonyításával) megtámogatni a mellettük
szóló érveket, amint az ellenkezô oldalon is hasonlóképpen fognak ellenérveket keresni és igazolni.
Ami a kártérítéssel kapcsolatos követeléseket és az egyezkedés megkezdésének metódusát illeti, szinte minden lengyel politikus egyetért azzal,
hogy ez csak tárgyalásos úton, diplomáciai eszközökkel történhet. Történt,
ami történt, Lengyelország és Németország mégiscsak ugyanannak az uniónak a tagja, és már jó pár éve jószomszédi viszonyt ápolnak egymással.
E szerencsés történelmi fordulatot
kár lenne eltékozolni. Nota bene annyi
évszázad véres háborúit követôen e
sorsfordulat nemcsak a lengyeleknek,
de a németeknek is nagy adományt
jelent.

A VERSAILLES-I
ADÓSSÁG CSAK 2010-BEN
JÁRT LE
A versailles-i békeszerzôdés értelmében az I. világháborút elvesztô Németország 123 milliárd márka értékû aranyat kellett megfizessen Franciaor
szágnak, Nagy-Britanniának, Olaszországnak és Belgiumnak 50 év távlatában. Tekintettel a Németországban a
háború után kialakult óriási válságra,
az összeget 1923-ban 112 milliárd márkára mérsékelték, a futamidôt pedig
kitolták 59 évre.
Hitler 1933-as hatalomra jutását követôen megtagadta a kártérítések további folyósítását. Franciaország,
Nagy-Britannia és Belgium azonban
nem feledkezett meg errôl. A kifizetéseket Németország részérôl 1952-tôl
fel kellett újítani. Az utolsó részletet
immár az egyesült Németország fizette meg 2010-ben.
A fentiekbôl kitûnik, hogy Lengyelországnak egy Németországgal lefolytatott vitát követôen esélye lenne kártérítés megszerzésére. Az ügy
széljegyzetében pedig érdemes megjegyezni, hogy a Lengyel Köztársaságnak 1939-tôl kezdôdôen két megszálló hatalma, két elnyomója volt.
Az a bizonyos másik a Szovjetunió
volt, amelynek Oroszország a jogutódja. Lengyelország ennek esetében is
kiszámolta már az elszenvedett kárai
mértékét, csupán a kártérítési igényével nem állt még elô…

Konrad Sutarski
(Magyar Idôk)
A szerzô Magyarországon élô
lengyel író, történész
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház ﬁzetett 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

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai
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
MELBOURNE (VIC)

2017. október 15-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

A Kálvinizmus, Kálvin János
után kapta az elnevezést.
Elôször 1552-ben egy lutheránus
teológus használta.
A lutheránusoktól megkülönböztetô név egyre inkább népszerû
lett. Azoknak az egyházaknak a
többsége, amelyek történelmüket
Kálvinhoz visszavezetik (beleértve presbiteriánusokat, kongregaciónistákat stb.), nem használják teológiájuk jelölésére,
mivel a „református” általánosabban elfogadott.
Ezek az egyházak állítják, hogy
Kálvin János szavai szerint megújult az evangélium igaz rendje
szerint.
Kálvin követôinek vallási fegyelme, a világosan megfogalmazott hitvallás, valamint a prédikátorok
szorgalmas
tevékenysége elôsegítette a kálvinizmus gyors terjedését.
Svájcban, Németországban, Skóciában és az akkori Nagy-Magyarországon terjedt el a reKálvin János
formátus vallás maradandóan, de
1509-ben született Noyonban, Picardy, Franciaország
nagy hatást gyakorolt Franés meghalt 1564-ben Geneva, Svájcban.
Kálvin a reformácio egyik legnagyobb hatású hitújítója, ciaországban (hugenották) és az
angol reformációbann is Henry
a kálvinista egyház szellemi atyja és gyakorlati
VIII. idejében.

megalapítója.

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!

NSW. SYDNEY
2017. október 15-én vasárnap de. 11.30 órakor
Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.Strathﬁeld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket,
nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket.
ADELAIDE
(SA) 2017. október 15-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 15-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 15-én 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!

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

2017. október 12.
Amikor a az ÁVO által megnyomorítottak, tönkretett életûek, megalázottak vagy gyermekeik, unokáik
sérelmezik, hogy korábbi ÁVH-s vagy
vezetô pártfunkcionárius csemeték
oktatják ki a magyarokat demokráciából, akkor – érdemi érvek híján –
jön a magyarázat: igaz, hogy X-nek az
apja ÁVH-s volt, ám ez még nem ok
arra, hogy a gyermekét elítéljük, hiszen a fiak nem felelôsek az apák tetteiért.
A fiú – aki az apja bûneinek elkövetésekor még lehet, hogy a vonatkocsiformával bíbelôdött a homokozóban – valóban nem felelôs azért, hogy
az otthon joviálisnak tûnô családfô
munkaidôben mondjuk kínvallatott az
Andrássy út 60. valamelyik pincéjében. Az viszont már nagyon is véleményes, hogy van-e erkölcsi alapja
kioktatni és közvélekedést formálni
egy olyan valakinek, aki a kommunista
Magyarországon annak köszönhette
gördülékeny karrierjét, hogy korábbi
ÁVH-s apja jóvoltából nem csupán
engedték érvényesülni, de megbízható
szülôi háttere miatt segítették is minél
jobb pozícióba jutni?
A magyar közélet sajnos még napjainkban is – lassan három évtizeddel
a rendszerváltozás után – telis-tele van
olyan figurával, akiben nincs annyi
erkölcsi tisztesség, hogy háttérbe vonuljon, hanem mintha csak kényszert
érezne, folyamatosan osztja az észt,
megmondja a tutit mind a mai napig.
Ha elfogadjuk is, hogy senki sem
felelôs az apja korábbi bûneiért, azt
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Az ávós fia
mégse hagyjuk szó nélkül, ha ugyanazt
a vonalat viszi tovább, amelyet otthonról magával hozott.
Klasszikus példánk az ôs SZDSZ-es,
gyurcsányista politikus, Bauer Tamás.
Apja, Bauer Miklós ávós alezredes a
Terror Háza ÁVH-s kínvallatóinak
tablójára soha el nem évülô bûnei okán
került fel: egyedileg kidolgozott, válogatott kínzásokkal vallatta a keze alá
került szerencsétlen honfitársainkat.
Fia közgazdászi diplomát szerzett és
komoly állásokat kapott még az „átkosban”, és hogy, hogy nem – az
SZDSZ színeiben került be a parlamentbe. Most a DK-ban politizáló
Bauer Tamás hosszas írászatában az
ellenzéket azért bírálja, mert nem fordul kellô erôvel szembe az orbáni
nemzetpolitika döntéseivel, sôt olykor
hallgatólagosan még támogatja is azt.
Bauer, az ávós fia munkájában a balliberálisokra alapból jellemzô, bicskanyitogató kettôs mérce és a zsigeri
magyarsággyûlölet minden korábbinál
nyíltabban tetten érhetô:
„Tudtommal ma egyedül a DK utasítja el a kedvezményes honosítást és
különösen a vele járó választójogot” –
írja Bauer büszkeséggel telve és persze azzal a tudattal, hogy saját szemében pártjának ez a tette a többi párt
fölé emeli a DK-t. A helyzet az, hogy
sok egyéb mellett éppen a ked-

vezményes honosítás tudatos és nyílt
elutasítása, és ennek rendszeres,
büszke hangoztatása az, amely a DK
iránt undort kelt minden jóérzésû magyarban.
Bauert felháborítja hogy: „a külföldön
dolgozó magyarországi magyaroknak
el kell menniük szavazni a külképviseletekre, a szomszéd országokban
élôknek (magyarországi lakcímmel
nem rendelkezôknek) viszont nem, ôk
kényelmesen levélben szavazhatnak.”
Az ávós fia elfelejti, hogy amíg a
kedvezményesen honosítottak döntô
többsége ma is felmenôi szülôföldjén
él, talán egyetlen faluval sem költözött
odébb, pusztán Trianon gyalázata
miatt született – állampolgárságilag –
románnak, szlováknak vagy éppen
szerbnek, addig a külföldön dolgozó
honfitársaink túlnyomó többsége szabad akaratából döntött úgy, hogy külhonban próbál szerencsét. Senki sem
akadályozza a külföldön dolgozót abban, hogy nyugodtan az adott ország
magyar külképviseletére utazzon,
amennyiben voksolni kíván.
Bauer felhánytorgatja a Momentumnak, hogy irodát nyitott Erdélyben,
az MSZP-nek pedig azt, hogy 2014-ben
bocsánatot kért Kolozsváron a 2004-es
kettôs állampolgárság elleni uszításért. Bauer zéró toleranciát hirdet a
nemzeti érzület valódi de még csupán

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

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

11. oldal
kampánycélú felmutatása ellen is.
Számára elviselhetetlen a nemzeti érzület kifejezése: „A ma az államhatalom csúcsán álló politikusok nemcsak
irredenta hangulatot keltenek, de
területi revízióról is ábrándoznak.
Orbán kivételes államférfinak, Lázár
nagy magyar hazafinak nevezte
Horthy Miklóst. Az ô hatalomgyakorlásának középpontjában negyedszázadon át a területi revízió állt” – írja
Bauer, az ávós fia. Ô azt szívta magába
ifjú korában, hogy az, aki testvérként
tekint az elszakított területeken élô
nemzettársára, az soviniszta és nacionalista. Pedig attól, hogy a kommunisták négy évtizeden át mást hazudtak, még tény: Horthy Miklós
– Bethlen Istvánnal, Teleki Pállal és
Klebelsberg Kunóval egyetemben – a
20. század egyik legkiemelkedôbb magyar politikusa volt, akit egyebek
mellett éppen az tett naggyá, amit
Bauer felhánytorgat neki: jelesül
egyetlen pillanatra sem mondott le az
elcsatolt területekrôl és az ott élô
nemzettársakról.
Bauer felrója Orbánnak, hogy a magyarság egyesítésére törekszik: „A
kisebbségi magyarokat tettekkel
gyôzködi arról, hogy nem az az ország
a hazájuk, amelyben élniük adatott,
hanem Magyarország. A kedvezményes honosításkor a magyar államnak
fogadnak hûséget. A magyarországi
magyarokat pedig arról gyôzködi intézkedéseivel, hogy helyes például az
ô adójukból szlovákiai magyar futballcsapatoknak stadiont építeni, a
Vajdaságban vállalkozásokat támogatni, Erdélyben egyetemeket szervezni
és templomokat rekonstruálni. A magyar iskolásokat a szomszéd országok
magyarlakta területeire küldi tanulmányi kirándulásra, babakötvényt ad
a külföldön születô magyar gyerekeknek. Legyen magától értetôdô a magyarországi magyarok számára, hogy
áldozatot kell hozniuk a »nemzetegyesítésért«, a határon túliak számára pedig az, hogy sorsuk jobbra
fordulását csak a magyar államtól várhatják.”
Aljas szöveg, Bauer kifele beszél,
idegen segítséget remél. Az ugyanis,
amelyet Orbánnak hibaként ró fel,
nem más, mint a mindenkori miniszterelnök kötelessége. Orbán Viktor –
elsôként a rendszerváltozás utáni Magyarországon
–
példaértékû
nemzetpolitikát folytat, amiért minden
tiszteletünket megérdemli és meg is
kapja. Az ellenzéknek, ha valóban a

nemzeti érdekeket szem elôtt tartó ellenzék volna, Orbánt a nemzetpolitikájáért nem bírálhatná. Abban
éppen támogatnia kellene, hiszen az
magyar érdek. Innentôl kezdve viszont érthetôvé válik, hogy miért nem
lehet közös nevezôre hozni a jelenlegi
kormánypárti és ellenzéki gondolatmenetet, hiszen amíg egy ellenzéki
politikus számon kéri a miniszterelnökön az általa folytatott tisztességes
nemzetpolitikát, addig azzal az ellenzékkel érdemben nincs mit vitatkozni, sôt az valóban megérdemli az
„idegenszívû” jelzôt.
Bauer dolgozatának leleplezô mondata: „Sokszor leírtam már, megismétlem: ez (vagyis a kedvezményes honosítottak szavazati joga – K. A.) a
magyarországi társadalom szuverenitásának korlátozása, hiszen a
nyolcmillió magyarországi, a magyar
törvények hatálya alatt élô választó
nem maga dönt arról, hogy milyen
törvényeket hozzanak az országban.”
A kérdés, hogy nem sül ki Bauer
szeme? Az elcsatolt területeken élô,
honosított honfitársaink – és azok felmenôi – soha nem mondtak le magyar
állampolgárságukról, kizárólag egy
példátlanul igazságtalan döntés miatt
váltak külföldivé, így részükre az
állampolgársággal járó szavazati jog
megadása, vagyis az anyaország kinyújtott keze nem adomány, hanem
egy olyan alapvetô jog, amelyet már
sok-sok évtizeddel korábban kellett
volna visszaadni, vagy el sem venni.
Kalapemelés jár az Orbán-kormánynak, amiért ezt megcselekedte.
Bauer úgy tálalja ezt a dolgot, mintha
az anyaországban élô 8 millió magyar
választópolgár szabad akaratát féltené
a határon túliaktól, s ez túlmegy minden határon, és egyenes folytatása
Kovács László egykori 23 millió románnal való riogatásának. Bauer nem
félti a 8 millió magyar választópolgár
szuverenitását Sorostól, a CEU-tól, az
összes Soros által kitartott és dróton
mozgatott NGO-tól, a betelepítéssel
ránk nehezedô folyamatos brüsszeli
nyomásgyakorlástól, semmitôl sem,
ami valóban veszélyezteti a magyarok
szuverenitását.
Bauer, az ávós fia maga bizonyítja,
hogy egy idegenszívû és szellemû apa
olykor milyen rendkívüli mértékben
meghatározza a fiú egész életét és
gondolkodásmódját is.

Kovács Attila

(Magyar Fórum)
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12. oldal
Pityerszer, mely nevét
valószínûleg a pityer nevû
madártól kapta

Eddig tehát megnéztük már a Jáki
templomot, elfoglaltuk kalandosanmagyaros szállásunkat és bejártuk
Ôriszentpétert is. A következô napon
jöttek a „szerek”. Számomra olyan nehéz megmagyarázni mit is jelentett ez
a szó ezer évvel ezelôtt e tájon. Azt
tudjuk, hogy miután a honfoglaló magyarok birtokba vették a mai NyugatMagyarországot, az itt lévô hegyeket,
erdôket, folyókat védelmi vonalként
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Az Ôrség 3.
használták fel.
A szerfalu elnevezés az Ôrség és a
Göcsej dombvidékein elterjedt településforma. Egy különleges közigazgatási egység, amely egymástól elhatárolódó, dombhátakra vagy domboldalakra települt kis házcsoportokból
állt. Ezeket szeg- vagy szerfalvaknak
hívták. A szeres települések többségét
kisnemesek lakták, akiknek ôsei ha-

2017. október 12.
Az Ôrség tehát néprajzilag is önálló,
sajátos kultúrát ôrzô táj. Az egyetlen
olyan tájegység Magyarországon,
melynek lakói a honfoglalás óta folyamatosan itt, egy helyben élnek. Az
egykori királyi kiváltságlevelekben
feltüntetett ôrállók családnevei ma is
élôk, azonosak az ezer évvel ezelôtt
írottakkal. Ezért is nevezzük ezt a tájat
az ország egyik legôsibb magyar vidékének.

tárôrök voltak. Míg a középkorban a
szerek a dombok alsó harmadában, a
mocsaras völgyek szélén álltak, a török korban felhúzódtak a domboldalakra és a dombhátakra. A szeres
települések apró házcsoportjai állhatnak 1-2 kilométerre is egymástól, de
elôfordul az is, hogy csak néhány teleknyi távolság volt közöttük. Egy-egy Mindezek tudatában felkerekedtünk
és elindultunk az Ôrségi Nemzeti Park
falu általában 5-10 házból állt.
területén található Szalafôre, és megnéztük az Ôrségi Népi Mûemlék
együttest, Pityerszeren.
Szalafô hét halmon épült, mindegyik
dombján egy-egy „szer” fekszik: Alsószer, Csörgôszer, Felsôszer, Gyöngyösszer, Papszer és Templomszer illetve
Pityerszer. Így ez a legarchaikusabb
ôrségi település.

„járóka”

Szalafôn várt bennünket a több
épületbôl álló pityerszeri falumúzeum,
amely megmutatja a vidék jellegzetes
ôsi faluszerkezetét. A szalafôi szerek a
Zala völgyét övezô dombláncok tetején épültek, s a települések egyik jellegzetessége, hogy a házak között
nincsenek kerítések. Az egyes porták
határát, öreg fák, vagy mesterségesen
emelt földhányások jelezték.
E több századnyi hagyományt ôrzô
épített környezetet mutatja be az
Ôrségi Népi Mûemlék együttes,
Szalafô Pityerszerén.
Pityerszer házainak többsége a 19.
század elején épült, ez alól egyedül az
úgynevezett csordásház kivétel,
amelyet a 18. században húztak fel.
Jellegzetes, kis ablakos oromzata jelzi,
hogy ez az épület füstösház volt, azaz
az egyetlen helység - a benne álló kemencével- konyhaként és lakószobaként is funkcionált.
Ebben a falumúzeumban három helyben megôrzött porta épületei kerülnek
bemutatásra, szemléletesen példázva
lakóik hagyományos életmódját és
kulturális örökségét.
Van itt kerített ház, emeletes kástu,
kontyos ház, és „favágitu”, azaz a tûzifa tárolásának helye. A legôsibb háztípus a füstösház, amely egy lakóteres,
egytüzelôs és nagy sárkemencéje
egyaránt való volt sütésre, fôzésre és
melegedésre. No itt aztán „egy füst
alatt” volt minden! Lakótér, konyha és
kemence! A felszálló füst az ajtó nyitott felsô részén, a felette nyíló füstnyíláson és az eltolható falapokkal záródó kis ablakokon távozott. A falakon
és a mennyezeten így vastag koromréteg rakódott le. Vajon hogyan bírnánk ezt manapság? Valószínû sehogy!
Láttunk úgynevezett kerített házat,
amely igazán egyedi: U alakban egy
tetô alatt húzódik meg szoba, konyha,
pajta, kamra, de kapcsolódik hozzá ól
és istálló is. A negyedik oldalt kerítés
zárja, védve az udvaron lévô jószágot
elkóborlástól, vadaktól, betyároktól.
A falumúzeum további különlegességei a kástuk (kamrák). A szlovén
eredetû élelmiszertároló épületek
földszintes és emeletes változatban
lelhetôk fel, s ez utóbbi egyedül már
csak itt, a pityerszeri skanzenben létezik eredeti formában.
Újra felrémlett bennem, a Kondorfai
szállásunkra gondolva, hogy szépszép, de én biztosan nem szerettem
volna itt élni. Igaz, okosan a házakat
úgy építették, hogy télen ôrizték a
meleget, nyáron távol tartották a

hôséget, de az apró ablakok, a döngölt
padló, bár mutatják a dolgos hétköznapokat és az ôrségi életformát,
mégsem vágynék oda. Vagy ki tudja?
Lehet elôzô életemben pont ilyen helyen voltam kénytelen élni és ezért a
viszolygás?
Pedig szemet gyönyörködtetô és szívet melengetô, ahogyan a félig napos
félig borús néhol viharos felhôkkel
tarkított égbolt alatt ott állnak a friss
zöldben ezek a régi házak. Egy fiatal
lány visz bennünket körbe, és mesél a
házakról, hogyan éltek benne régen, és
ma is hallom, ahogyan mondja, a füstösházban csak egy, a családfô számára ácsolt ágy volt, lakóhelyül a
többieknek csak padok, vagy a föld
szolgált.
Fura volt látni az egyik házban a régi
ôrségi „járókát”. Egy alacsony sámliszerû kisszék, középen egy lukkal,
amelybe beállították a gyereket és ott
elboldogult, amíg a szülôk mással
voltak elfoglalva. De nincs új a nap
alatt, hiszen egy barátnôm mesélt arról, hogy ô milyen áldott jó gyerek
volt. A nagyszülôk a felfordított hokedli közepébe beállították ôt, és ô ott
álldogált és játszott néha órákat.
Mindez 1960 táján.
Szerintem – bármily fura - minden
magyarnak ismerôsen csengenek az
alábbi szavak: kredenc, sparherd, sifonér, stafirung. Ha valaki elfelejtette
volna, mit jelentenek, barátunk a
Google, tessék megnézni ôket! Hanem
a dödölle! Emlékszik még valaki erre a
gyerekmondókára?

„Éliás, Tóbiás egy tál dödölle, ettél
belôle.
Kertbe mentek a tyúkok, mind megették a magot.”
Bennünket egy kiadós esô elkergetett
a Skanzenbôl, ezért autóba ülve nemsokára egy jófajta vendéglôben találtuk magunkat és ott lôn a nagy találkozás a dödöllével, amelynek csúfos
vége lett a dödölle szempontjából,
ugyanis egy az egyben felfaltuk!
Ez az egyébként könnyen elkészíthetô, de egyáltalán nem fogyókúrázóknak való étel, lényegében fôtt
krumpli, összetörve, a saját levével
összekeverve, megsózva. Eztán lisztet
adunk hozzá és jó sokáig kevergetjük,
dagasztgatjuk, míg a krumpli fel nem
veszi a lisztet és masszává nem lesz.
Végül egy cseréptálba vagy lábasba
kevés hagymás zsírt teszünk, és a sûrû
masszából zsíros kanállal nagy
galuskákat szaggatunk. Hagymás
zsírral ismét meglocsoljuk, és tovább
szaggatjuk, míg az anyag tart. Sütôben
vagy tûzhelyen a kiszaggatott dödöllét
megpirítjuk. Mit szólnak hozzá? Csak
olvasva is minimum 1 kg. plusz deréktájra!
Kissé nehéz gyomorral visszaérkeztünk kondorfai világvége lakóhelyünkre, ahol a lovak barátságosan
nyihogtak, mi nemkülönben a rengeteg dödölle hatására, majd egy
kicsit elszórakoztam esti torna gyanánt a távirányító nélküli TV, csatorna
váltásával, de aznap is elég gyorsan
álomba szenderültem.
Álmomban egy kástu kergetett egy
teli dödöllés tállal, mögöttem a négy ló
nyihogva trappolt, és én egy kackiás
bajszú ôrségi embernek könyörögtem,
hogy engedjen be a füstösházba, még
ha a padlón is kell aludnom!

Kovács Hédi
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London, Párizs vagy Róma nélkül
elképzelhetetlen Európa
Még négy évvel voltunk az elsô világháború kitörése elôtt, a bátor aviatikusok
gyakran zuhantak le kísérleti repülôgépeikkel, Endesz Györgynek hívták a
„betörôkirályt”, aki megszökött a Markó
utcai fogházból, és Budapesten is aggódva figyelték, ahogy a Szajna elöntötte
Párizs nagy részét. A lapok akkor is szívesen írtak panamáról, sikkasztásról,
Tisza Istvánt záptojással dobálták meg
Szegeden, kormányt alakítani nem sikerült, ezért a király, Ferenc József feloszlatta a Házat. Az ellenzéki képviselôk
törvénykönyveket és tintatartókat hajigáltak a bársonyszékek felé, a miniszterelnök és egy miniszter súlyosan
megsérült. Aztán itt járt a Föld közelében vendégünk, a Halley-üstökös, Budapesten pedig Theodore Roosevelt
volt amerikai elnök, aki Mikszáth Kálmánnal találkozott. Közben parlamenti
választásokat tartottak, az utolsót a történelmi Magyarországon, amelyet Tisza István „Munkapártja” nyert meg.
Választójoggal a lakosság hat százaléka
rendelkezett, s közülük is csak minden
harmadik nyilvánított akaratot, nyíltan.
A király trónbeszédében azonban nem
csak a békét, munkát, de az általános
választójogot is megemlítette. Nem
mindenki örült neki. Aztán megünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Még
senki nem sejtette, mi következik 1914ben. De a dalai lámának akkor is menekülnie kellett Tibetbôl, sztrájkok és
összeesküvések borzolták a kedélyeket
Európában, Genfben utolérte a sorsa
Luchenit, Erzsébet királyné gyilkosát,
aki végzett magával.
Ebben az évben Ady Endre a Pesti
Naplóban elképesztô vízióval állt elô
Franciaország jövôjérôl, pontosabban
arról, hogy Franciaország „megunja

Csengett a telefon. Mély, mértéktartó,
megfontolt géphang mutatkozott be, de
nem értettem pontosan a nevet
Rögtön le akartam tenni, mert tartottam tôle, hogy mindjárt megindul a követhetetlen utasítássorozat, hogy melyik
gombot nyomjam meg, ha tovább akarok lépni kitûzött célom felé. Mire felfogtam, hogy most nem én telefonáltam
elromlott televízióm, megszakadt internetkapcsolatom vagy a villanyóra állása miatt, a hang már a lényegre tért:
vagy Orbán, vagy Európa. Vagy-vagy.
De hogy ne érezzem elveszettnek magam, a hang rögtön utat is mutatott,
egyenesen a Nyugati tér (azelôtt Marx
tér) irányába. Semmi emóció, csak rideg
tényközlés. Ott majd a DK nagygyûlést
tart, és elmondja, merre is van Európa.
Akkor már fotelembe süppedve tartottam a kagylót, azért sem tettem le. A gép
mintha meglepôdött volna, el is köszönt,
de a háttérben hallani lehetett, hogy
valaki idegesen matat, kazettát -– vagy
mit –- cserél. A kis csendet felhasználtam
arra, hogy italt készítsek magamnak és
a fotel elé húzzam a zsámolyt. És tényleg
megszólalt újra a Hang. Most inkább az
indulatait kordában tartó ember stílusában, majdnem elfúlóan azt lihegte: vagy
Antall, vagy Európa. Vagy-vagy. Mélynövésû hang volt ez, és érzôdött, hogy
komoly mennyiségû vodka és cigaretta
alakította ilyen jellegzetesen hervataggá. De a proletáröntudat sem hiányzott
belôle: a feudalizmus, a Horthy-rendszer
visszaállítását vizionálta, ahol a kegyelmes urak megint díszmagyarban páváskodnak. Zsidótörvények is lesznek, de
minimum numerus clau-sus, persze
diktatúra és elnyomás, cenzúra, bitófa
és egyebek. Hacsak! Itt megint rövid
szünet következett. „Vége” –-- gondol-
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Optimizmus és fatalizmus
egy-két évszázad alatt tönkrement nagyúr sorsát viselni”, és szépen áttelepszik oda, ahol újból nagyúr lehet. Afrikába. Úgy tûnhet, a szerzô az
észak-afrikai francia gyarmatosításról
ír, de nem egészen. Még imádott Párizsától is könnyen búcsúzik, mondván,
hogy az új Karthágó már készül a régi
Párizs helyébe. Ô már akkor tudta, hogy
„Franciaország a világ egyik legelsô
muzulmán országa.” S, hogy mi lesz ebbôl? „A szentül frivol francia optimizmus
a mohamedán fatalizmussal összeházasodik.” Hogy ez mit jelent, valószínûleg
maga sem tudta. És biztosan nem sejtette, hogy a dolog pontosan fordítva fog
történni bô száz év múlva. Nem Franciaország költözik Afrikába, hanem Afrika Franciaországba! És Párizsban,
Marseille-ben, meg a többi nagyvárosban tényleg készül valami, de az megközelítôleg sem Karthágó lesz, hanem
valami egészen más. Mondjuk a száz évvel ezelôtti Orán, ahol este sötétedéskor
bezárják az európaiak lakta városrész
kapuit, s a falakon a katonáknak tûzparancsuk lesz. Ostromlott vár lesz ez,
amely el is esik. Vagyis, ahogy Ady
mondja: „a francia nép igaz, született
tehetséggel vállalhatja el, hogy arabus
legyen majd a többi arabussal.”
Most, amikor Franciaország lakosságának minimum tíz százaléka muszlim –-- s
akkor nem beszéltünk a más vallású
afrikai bevándorlókról --–, és olyan
misztikus szavak röpködnek a levegôben, mint integráció, demográfia, munkaerô, érdemes elgondolkodni azon,
amit bô száz éve papírra vetett Ady.
Szerinte itt Európában „Mohamed és
tanításai ellen a mai kultúra érdekében
így is, úgy is csak a francia oltás segíthet. Ez az a kultúrás, jeles méreganyag,

a franciaság, mely szérumként hathat
beteg, barbár szervezetekben.” Azt hiszem erre a „méreganyagra” építené
Macron az új francia nagyhatalmat,
Merkel a németet, és nem veszik észre,
hogy az oltásukkal szemben már régen
immunis a beözönlô muszlim tömeg, s
maga terjeszti a saját szérumát, mérgét.
Amelyrôl mélyen meg van gyôzôdve,
hogy az egyetlen igaz gyógyszer. Jobban
meg van gyôzôdve, mint mi, keresztények mostanában.
Ady Endre kiválasztott ember volt,
tévedéseiben is figyelemre méltó. Ferenc József korában leírta, hogy Európa
el fog barbárosodni (iszlamizálódik),
Franciaország meg Afrikába költözik.
Utóbbiban tévedett, remélem elôbbiben
is. Mindenesetre Franciaország –-- a rettenetes huszadik század után --– engedelmes szövetségesre lelt a meghasonlott
Németországban, amely munkával,
pénzzel finanszírozza azt a nagyszabású
elképzelést, hogy új Európát, új kultúrát,
új történelmi korszakot teremtsenek.
Ezt a lehetôséget érzi Macron, de talán
érzik már Németországban is, hogy kicsit túllôttek a célon 2015-ben, milliónyi
migráns befogadásával. Franciaország
így „víg fatalizmusra” kényszeríti Európát, de én nem hiszem, hogy maguk a
franciák könnyed eleganciával fúlnának
a kiáradt Szajna vizébe. A németek réveteg odaadása mögött pedig ott a kegyetlen és kíméletlen gazdasági érdek.
Párizsban és Berlinben még úgy érezhetik, van csodaszérumuk: kezelni tudják a helyzetet. Akik legelsôként kezdték
–-- az angolok --–, már tudják, hogy nem
megy. Menekültek is abból a keretbôl,
amelyet már inkább béklyónak, mintsem a fejlôdés motorjának tekintettek.

tam, de mint a kisgyerek, aki játszana
még, tovább tartottam a kagylót.
Nem is csalódtam. Az apparátusban
megedzôdött, karót nyelt Hang következett, és kerek perec közölte, hogy
vagy az MSZMP-vel jutunk Európába,
vagy következik a káosz és polgárháború. Jön a „fehérterror”. Még hallani
lehetett valamit a szocialista pluralizmusról, amelyhez bôven elegendô egy
párt is, de aztán a szónokot elnyomta az
Internacionálét éneklô kórus. Régi lemez lehetett, meglehetôsen recsegett.
Most már tudtam, újabb hangok következnek. Nem is csalódtam. A szöveg alig
változott, de MSZMP helyett már csak
MSZP maradt. Igaz, gyakran eltévesztették. Stabilitás, szolidaritás, eredmények, vívmányok, szociális fejlôdés, demokrácia. Késôbb egy, az elôbbiektôl
eltérô stílusú orgánum is belebúgott a
kagylóba. Kicsit affektáló, tudálékos
modorban közölte: vagy MDF vagy
Európa. Meg is magyarázta: vagy az
SZDSZ, vagy a kommunistákkal lepaktáló „népi nemzeti” MDF. Utóbbiakkal
jönnek majd a bô gatyás mélymagyarok
a szarból, a bunkóság, kulturálatlanság,
európaiatlanság, silányság. Mi tudjuk,
mit és hogyan kell csinálni – mondta –,
és tesszük, merjük! A háttérbôl zaj
hallatszott, kristályok, porcelánok,
evôeszközök csilingelése, és mintha
nevettek is volna. Valami fogadás
lehetett.
Felhívott Kádár János is. Ô legalább
bemutatkozott. Azt mondta, vagy a kommunisták, vagy a fasiszták. Lehet, hogy
az „ellenforradalmárokat” is említette,
de kevés meggyôzôdéssel. Szinte durcásan ismételgette: igenis van távlatunk!
A szocializmus, a marxizmus, amely az
emberiség történelmében a legmaga-

Telefonálom
sabb rendû eszme és politikai rendszer.
A hibákat majd kijavítjuk, ha vannak.
Fáradtnak tûnt a hangja, nem is volt
túlságosan meggyôzô. Nem tudni, erôsítés gyanánt, vagy ellenkezôleg, a belsô
bomlasztás jegyében, egy idézet is elhangzott „vezetô” értelmiségitôl. „Ami
meghal, felbomlik, elvész, az nem a
marxizmus, hanem a marxizmusnak az
életrôl leválasztott, mesterségesen életben tartott, sterilizált, monolit államideológiaként való mûködtetése.”
De a marxizmus él! Ezt már egy másik
Hang mondta, amelynek Kádár átadta a
kagylót, s amely megerôsítette: mi vagy
a fasiszták! A világon nincs több lehetôség. Vagyis mi vagy ôk. Örökké: mi
vagy ôk.
Arra gondoltam, milyen szánalmas világlátás ez. Fôként, mert ennek a nemzetnek az elsöprô többsége egyáltalán
nem így gondolkozik. Nem akar bezárt
táborokba tartozni. Oda nem is lehet tartozni, ott csak raboskodni lehet. Meglehet, vannak ilyen táborok, de én úgy érzem, csak ránk kényszerítenék, mint
valami kényszerzubbonyt. Sokan belebújtak, elismerem. De létezik, kell lennie értelmes összetartó erônek. Ilyen a
jövô. Megtestesítôje a gyermek. Ha
nem adatott, akkor is. A jövôt szolgálja a
fejlôdés, az építés. Ma is vannak katedrálist építô nemzetek. Most egy kicsit
mi is közéjük tartozunk. Minden életrevaló nációnak van terve. A jövôkép
nem lehet valami folyamatos haldoklás,
végelgyengülés, eltemettetés. Idegenségérzet, siránkozás, gôg vagy kisebbrendûségi érzés. Beolvadás, uniformizálódás, állandó igazodás. Gyûlölet
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Nem lehet tudni a huszonnegyedik óra
elôtt vagy után tették-e meg ezt a lépést.
Franciaország nem költözött Afrikába.
Afrika viszont Franciaországba költözik.
Londonnal már nem tarthatunk, gyanítom, Franciaországgal sem. Amúgy is
rossz a tapasztalatunk. Ott van Clemenceau alkotása, Trianon, vagy éppen Bidault 1946-os „jóindulatú” kérdése a
magyar miniszterelnökhöz, hogy „Mikor
vándoroltak be azok a magyarok Romániába és Csehszlovákiá-ba?” Macron
ugyanezt megkérdezhette mostani útján
vendéglátóitól Bukarestben vagy Pozsonyban.
Mégis csak Berlin lesz a kulcs. A huszadik század egyik legnagyobb magyar
politikusa, Sulyok Dezsô ezt úgy fogalmazta meg több mint fél évszázada,
hogy nagyon sok függ attól, képes lesz-e
a kontinens legnagyobb hatalma a
„perempolitika” helyett, a centrális
Európa élére állni, immáron a többi nép
tisztelete jegyében. London, Párizs, sôt
Róma is végveszélyben van. Isztambul
és Moszkva, amely egykori birodalmai
révén szintén döntôen befolyásolta sorsunkat, ugrásra kész. A perem peremén
vannak, de ellátnak Közép-Európába. A
centrális politika központjai Berlin,
Varsó, Budapest, és tenném hozzá: Bécs,
Prága, Pozsony. Az atlanti politika megbukott –- írta Sulyok -–, 1918 és 1945 után
is. Megbukott a kommunizmus és a
nemzeti szocializmus szörnyû térhódítása miatt, a világ végzetes kettészakadása miatt, amellyel Közép-Európát kiszolgáltatták mindkét szélsôségnek. (És
visszavetették a fejlôdésben újabb fél
évszázaddal!) És bukásra áll ma is, fôként a migráción és globalizáción alapuló kulturális és nemzeti önfeladás
révén.
Két véleményt idéztem a régmúltból,

amelyekben sok tévedés, de sok igazság
is megbújik. London, Párizs vagy Róma
nélkül elképzelhetetlen Európa. A perem merre húz? És a nagy kérdés:
Berlin most velük tart, és talán bukik?
Kár, hogy ezt a kérdést a mostani német
választási kampányban alig hallani. Közép-Európának ma történelmi feladata
van: Európát, benne a német, francia,
olasz nemzetet s akit még lehet, megmenteni, jobb belátásra bírni vagy legalább felébreszteni. Fellengzôsen nagy
és kivitelezhetetlen feladatnak tûnik.
Aránytévesztésnek, önhittségnek, megalomániának.
Én mégis hiszek abban, hogy sikerül.
Sikerül, mert a francia, olasz, német kultúra maga az élet és nem valamiféle
szérum, oltóanyag. És élni akar. Miként
a francia, német és olasz nemzet is. Mi
itt tudjuk ezt, ezért küzdünk saját nemzeti megmaradásunkért, kultúránkért,
igazságainkért Varsótól Budapestig. Túl
sokszor töröltek le a térképrôl és ma is
túl sokszor fojtják belénk a szót Kolozsvártól Szabadkán át Kassáig és
Beregszászig. És Brüsszelig. Nem akarom, hogy Európában is szimbolikus
vagy tényleges falak épüljenek a városokban, amelyek kapuit sötétedéskor
bezárják, és az ôrök tûzparanccsal rendelkeznek. Nem szeretném, hogy Afrika, a Közel-Kelet vagy bármely más
földrész és régió belénk költözzön. Fegyverrel, erôszakkal, rablással, megalázással nekünk sincs náluk semmi keresnivalónk. Nem is volt soha. Sokkal
inkább a Szajna vagy a Duna partján,
még ha gyakran Démonok is ûznek csúfot velünk, akik elhitetik, hogy optimisták és fatalisták is lehetünk egyszerre!

osztályalapon, politikai alapon, nemzeti
alapon. A kizárólagosság igényével nem
lehet belsô deformálódás nélkül élni. A
„ha nem én gyôzök, nem is leszünk európaiak” mentalitás maga a mélyen belül
megélt nihilizmus.
Kis csend következett. Valaki szólt,
hogy itt az idô. Válaszoltam, hogy hagyjon: telefonálok! Aztán felhívott Fekete
János: elmondta, rövid távon sikerült
kezelni a likviditási problémákat. Az
aktatáskát otthagyta az elôszobában,
Fehér elvtársnônél. Szereti Magyarországot, de ha összeomlik a nagy szocialista pilótajáték, van hova mennie.
Nem géphangon beszélt, talán összetévesztett valakivel. Felhívott a Magyar
Nemzeti Bank illetékes alelnöke is: kifizetik névértéken a békekölcsönjegyzésemet. Sokat megér. Felhívott maga Rákosi Mátyás is, azt mondta, nem ehetjük
meg az aranytojást tojó tyúkot. Telefonált Farkas Mihály, nevetve mondta:
Gyôztünk! Jóvátettünk mindent!
Hívott Nagy Imre is: boldogan újságolta, hogy felosztották a földet a szegényparasztság között. Szinte kikapta a kezébôl a kagylót Rajk László: lelepleztük a
reakciót. Hallatszott a telefonban Péter
Gábor zihálása. Annyira örült ennek a
hírnek, hogy szólni sem tudott.
Aztán egy hang azt mondta, fizessenek
a gazdagok. Egy másik, hogy földet
vissza nem adunk! Tölcséres rádióból
üvöltött, hogy miénk a gyár, miénk az
ország, magunknak építjük!
Révai József személyesen keresett fel.
Csak úgy becsengetett. Háztól házig,
szájtól szájig járt. Nagyon sokat beszélt.
Újjánevelésrôl, átgyúrásról, áttanításról.
Mármint az enyémrôl. Meggyôzô volt,
fôleg, amikor a Sedlmayr Kurt-féle micsurini–liszenkói agrobiológia módszer

hazai alkalmazását ecsetelte. Micsoda
eredmények, elvtársaim –-- mondta,
pedig a szobában rajta kívül csak én
voltam. Papír nélkül mondta: Gombás
Pál továbbfejlesztette a fémek szerkezetét. (Ez majdnem úgy hatott rám, mint
hogy 1948-ban „bevezették az egészségügyet” Magyarországon.) De nem volt
idôm sem mosolyogni, sem menekülni.
Révai szúrós tekintettel, élesen a szemembe nézve folytatta: a Magyar Tudományos Akadémia újjászületett! „Az
új ezen a nagyhéten abban állt, hogy a
tudományos viták és elôadások középpontjában Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái álltak…Akkor már tudtam,
hogy álmodom, de felébredni képtelen
voltam. Peyer Károly kérdezte, hogy
milyen szociáldemokráciát akarok. Éppen mondani kezdtem volna, amikor
szólt a rádióban a hír, hogy összeesküvéssel vádolják. Elsietett.
Sulyok Dezsô együttérzést várva azt
mondta: „Nem megy, mindent megpróbáltam”, és rögtön letette a kagylót.
Tildy Zoltán szabadkozott, Veres Péter
magyarázkodott, Balogh páter vakarózott. Szent-Györgyi Albert is hívott, dühösen tagadva, hogy ô kozmopolita lenne. Kodály sértôdötten: megkurtították
egyik darabját. Márai azt mondta, jön
vissza hamarosan, csak változzanak a
dolgok.
Közben valaki visszatehette a kagylót a
telefonra, mert éktelen csörömpölô
hangjával ébresztett. Felvettem még
félálomban, és éppen motyogtam volna
valamit, de egy hang megelôzött.
Gyurcsány Ferenc vagyok!

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)
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Ismeri a hajdinát?
Néhány évtizeddel ezelôtt a vidéki
magyar ember étkezésében kis szerepet kapott a hajdina (Fagopyrum
esculentum, más néven pohánka, tatárka, angolul common buckwheat,
Japanese buckwheat), ínséges idôkben
a rizs helyettesítésére is használták,
azonban mára ezt a kis szerepét is elveszítette. Kiváló beltartami és élettani hatásainak köszönhetôen nem
merült feledésbe, újabban a bioboltok,
reformkonyhai készítmények között
találjuk meg. Termesztése elsôsorban
a Szovjetunió volt tagállamaiban jellemzô, de nagy volumenben termesztik
Kínában, Franciaországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Lengyelországban, Brazíliában, Japánban és
Tanzániában is.
A hajdina 30-120 cm magas, egyéves
lágyszárú növény, mely kiválóan alkalmas a gabonafélék helyettesítésére,
illetve a gabonából készült ételek kiegészítésére. Magjait fogyasztjuk, melyek jelentôs részét szénhidrát tölti ki.
A szénhidrát –- tartalom közel 50 --70%-át keményítô, 10 – 20%-át élelmi
rost, 10 – 15%-át cellulóz alkotja. Nem
tartalmaz glutént, így a glutén- illetve
a lisztérzékenyek is fogyaszthatják a
hajdinából készült ételeket. Emellett
négy B vitamint is tartalmaz, különösen magas a B3, B2 és a B5 vitamin
tartalma. Ásványi anyagok közül 100 g
feldolgozatlan hajdina mag elfogyasztása a napi magnézium bevitel 65%,
mangán bevitel 62%, foszfor bevitel
50%, vas bevitel 17% és kálium bevitel
10%-át fedezi. Fehérje tartalma alacsony, így fogyasztása diétás célokra
alkalmas, mivel alacsony kalória bevitel érhetô el. 100 g hajdina mag nyersen 343 kcal, míg fôzve csupán 92 kcal
energiát jelent a szervezet számára.
A hajdinát sokoldalúan lehet felhasználni, készíthetô belôle glutén mentes
liszt, kenyér illetve egyéb pékáru. A
belôle készült tésztafélék a kelet-ázsiai
gasztronómia fontos részét alkotják.
Teljesen alkalmas a liszt használunk

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre a válasz: 1. Nyolc, Noé és felesége, valamint fiaik (Sém, Hám, Jéfet) és azok feleségei, 2. Martin Luther King meggyilkolása miatt, 3.
Deák „Bill” Gyula, 4. Anonymus, 5.
Sao Paulo, 6. Los Angelesé, 7. A fafúvósok családjába, 8. A xilofont, 9. A
torkoskodó gyereket, 10. Hobart.
E heti kérdéseink:
1. Kiknek a szobra áll a weimari
Nemzeti Színház elôtt?
2. Hogy nevezik görög eredetû szóval az ellenmérget, ellenszert?
3. Ki volt az utolsó római király?
4. Ki volt a Szovjetunió külügyminisztere 1957-tôl 1985-ig?
5. Melyik ételt nevezi a népnyelv
huszárrostélyosnak?
6. Melyik a legnagyobb területû a
Csatorna-szigetek közül?
7. Kit neveztek hajdanán pedellusnak?
8. Melyikerdélyi írónk regényes
önéletrajza a Bölcsô és bagoly?
9. Hogy nevezik az egyidejûleg több
ellenféllel vívott sakkjátszmát?
10. Melyik USA-beli városban játszodott a Vészhelyzet c. TV-sorozat?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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Egyperces tudomány
elkészíthetô belôle (pl.: palacsintatészta). Tökéletesen lehet köretként
felhasználni a hajdinát, melyet úgy
kell elkészíteni, mint a rizst.
Magas élelmi rost tartalma miatt alkalmas a bélperisztaltika növelésére,
a tranzitidô lerövidítésére, a székrekedés étrendi úton történô kezelésére,
valamint a vastag- és végbéldaganat
megelôzésére.
Kiválóan alkalmas a Candida betegség elleni is, mivel ez a gombafaj --–
többek között –-- a fehér lisztbôl
készült termékek elfogyasztása után
marad tartósan magas szinten a
Candida betegségben szenvedôknél. A
hajdina a Candida elleni hatékonyságát
tovább növeli az a tény, hogy a Candida
betegségben szenvedôknek magas B
vitaminra és nyomelemekre van szükségük, mely jelentôs részét a hajdina
beltartalmi értékei fedezni tudják.
Egyes kutatási eredmények arról
számolnak be, hogy a hajdina magjában lévô kéntartalmú aminósavak hatékonyak a máj elzsírosodási folyamatának megelôzésében is.
Az ételek mellett italok is készíthetôk
belôle. Japánban a hajdinából készült
tea népszerû, de az alkoholos italok
közül glutén mentes sör vagy whisky
is elôállítható a hajdinából.
Sajnos, a hajdinában lévô fagopyrin
allergiás reakciókat válthat ki az arra
érzékenyeknél, mely a napfénnyel
közvetlenül érintkezô hámszövet gyulladása, hideg érzékenység és a kezekben jelentkezô csípô, szúró, bizsergô
vagy zsibbadt érzés formájában jelenik meg.
dr. Bujdosó Géza
leveles láda: resinfru@yahoo.com

Többet kapnak
a Nobel-díjasok

Az idei Nobel-díjakat lapzárta után
jelentették be: elsôként az orvosi,
majd a fizikai, a kémiai, a békedíj, és a
közgazdasági kategória nyerteseinek
nevét tették közzé. Az irodalmi Nobeldíj bejelentésének idôpontja még nem
ismert. Az egyéni díjazottak nyolc- helyett idén már kilencmillió svéd koronát kapnak.
A Nobel-díjat a dinamitot feltaláló
és abból meggazdagodó svéd Alfred
Nobel alapította, aki 1895. november 27-én kelt végrendeletében úgy
rendelkezett, hogy vagyonának kamataiból a fizika, a kémia, a fiziológia és orvostudomány, továbbá az
irodalom legjobbjait díjazzák, valamint azt a személyt, aki a legtöbbet tette a békéért.
1968-ban a közgazdasági Nobel-díjjal
egészült ki a kitüntetettek köre. 2011ig tízmillió svéd korona járt az elismerés mellé, ám mivel a költségek meghaladták a bevételeket, az összeget
nyolcmillió koronára apasztották. A
költségcsökkentô intézkedéseknek köszönhetôn idén kategóriánként egymillió koronával megemelik a díjjal
járó pénzjutalmat.
1901 és 2016 között összesen 579 díjat
osztottak ki. Mivel adott évben egy
kategóriában akár három embert is
elismerhetnek, ezért a díjazottak száma ennél nagyobb: 881 személy és 23
szervezet vehette át az elismerést --–
négy kutató és három szervezet többször is. Az egyének között Marie Curie fizikai (1903) és kémiai (1911),
Linus Pauling kémiai (1954) és Nobel-békedíjat (1962), John Bardeen
kétszer fizikai (1956, 1972), míg

Frederick Sanger a kémiai Nobeldíjat vehette át ugyancsak kétszer
(1958, 1980.).
A szervezetek közül a Nemzetközi
Vöröskereszt háromszor érdemelte
ki a Nobel-békedíjat (1917, 1944,
1963), míg az ENSZ Menekültügyi
Fôbiztossága kétszer (1954, 1981.)
A férfiak dominanciáját jelzi, hogy
eddig mindössze 48 nô kapott díjat. A legfiatalabb díjazott Malála
Júszafzai pakisztáni aktivista:
2014-ben, 17 évesen ô lett az elsô
pakisztáni és egyúttal minden idôk
legfiatalabb Nobel-díjasa. A legidôsebb a 2007-es év egyik közgazdasági
díjazottja, az amerikai Leonid Hurwitz volt, akit kilencvenéves korában
tüntettek ki. (Átlagosan 59 éves korukban kapták meg az elismerést a díjazottak.)
Természetesen magyarok, illetve
magyar származásúak is szép
számmal érdemelték ki a díjat. Elôször Lénárd Fülöp (1905, fizikai)
vehette át, akit Bárány Róbert
(1915, orvosi), Zsigmondy Richárd
(1925, kémiai), Szent-Györgyi Albert (1937, orvosi), Hevesy György
(1943, kémiai), Békésy György
(1961, orvosi), Wigner Jenô (1963,
fizikai), Gábor Dénes (1971, fizikai), Oláh György (1994, kémiai),
Harsányi János (1994, közgazdasági) és Kertész Imre (2002, irodalmi)
követett.
Az 1986-os kémiai Nobel-díjas John
Polányi Berlinben született kanadai
állampolgár, szülei magyarok voltak.
Az 1986-os Nobel-békedíjas amerikai
Elie Wiesel Máramarosszigeten született, kitûnôen beszélt magyarul. Az
1937-ben Karcagon Herskó Ferencként világra jött Avram Hersko izraeli
állampolgárként kapott 2004-ben kémiai Nobel-díjat. Egyesek szerint az
1976-ban orvosi Nobel-díjas Daniel
Gajdusek is kötôdik hozzánk, hiszen az
anyja magyar volt.
Egyes esetekben egyetlen javaslat is
elég volt a díj odaítéléséhez, máskor
évtizedeken keresztül ismétlôdtek az
ajánlások, gyakorta eredmény nélkül.
Eötvös Lorándot például háromszor
(1911-ben, 1914-ben és 1917-ben) jelölték, de nem kapta meg az elismerést.
(Hozzá hasonlóan számos magyar
vagy magyar származású tudós megérdemelte volna ezt a díjat. Mindenképpen meg kell említeni Polányi
Mihályt, Szilárd Leót, Kármán Tódort
és Teller Edét is.) Meglepô módon
önjavaslatra is akad példa. Beck Mihály egyik tanulmányában olvasható,
hogy a balti–német származású, 1909ben kémiai Nobel-díjas Wilhelm Ostwald négyszer (1920, 1921, 1923, 1924)
önmagát terjesztette fel a fizikai díjra.
A Nobel-díj minden bizonnyal a legvágyottabb és legtöbbre értékelt elismerés, így nehezen érthetô, ha valaki
visszautasítja. Márpedig így tett Borisz Paszternák –-- igaz, nem önszántából. Az 1958. évi irodalmi Nobel-díjat
a szovjet hatóságok nyomására utasította vissza. 1964-ben a francia író,
Jean-Paul Sartre elvi megfontolások
alapján tette ugyanezt. Az irodalmi
Nobel-díj körül tavaly is támadt némi
zavar. Bob Dylan amerikai dalszerzô
sokáig nem reagált arra, hogy ô lett a
nyertes, ráadásul a december 10-i gálára sem ment el. A Nobel-díj szabályzata szerint (a gálától számítva) hat
hónapja volt arra, hogy megtartsa elôadását a díjjal járó pénzjutalom átadásának feltételeként.
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Az anyuka lelkesen mutatja Bélucinak az új ruhakölteményét.
--- Látod, életem, ezt a gyönyörû téli
bundát egy butácska állatnak köszönhetjük.
--- Miért? Ezt is apu vette?
***
--- Miért a talpad a legkisebb sakktábla?
--- ???
--- Mert azon csak egy paraszt áll!
***
--- Na és, hogy vezet a lányod?
--- Sakkosan.
--- Sakkosan? Hogy érted?
--- Egyszer egy gyalogost, másszor
egy futót üt el.
***
Kovács tizedes elesik a háborúban. A
hadparancsnokságon egy ôrnagyot
bíznak meg, hogy személyesen közölje
a tizedes feleségével a szomorú hírt.
Az ôrnagy sokáig gondolkozik, hogy
lenne legegyszerûbben letudni a dolgot. Végül becsönget az asszonyhoz:
--- Elnézést, maga özvegy Kovácsné?
--- Nem.
--- De.
***
A zsidó rabbi fia megszerzi a jogosítványt. Odamegy apjához, elkérni az
autót.
--- Ajánlok egy üzletet. --- mondja az
apja --- Ha levágatod a hajad, viheted a
kocsit.
--- De apa, annak idején Sámsonnak is
hosszú haja volt, Mózesnek és Jézusnak is! --- próbálkozik a fiú.
--- Igaz, de ôk mindenhová gyalog
mentek.
***
Három sündisznó megy az erdôben,
de eltévednek. Nagyon fáznak, de szerencsére arra jár egy tündér és azt
mondja:
--- Teljesítem három kiváságotokat,
mivel hárman vagytok, mindegyikötöknek egyet.
Az elsô azt kéri a tündértôl, hogy
juttassa haza.
A második is azt kéri:
--- Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
--- Nagyon fázom, ráadásul egyedül
vagyok. Bárcsak itt lennének velem a
testvéreim!
***
Megy haza a rendôr, a felesége várja
a ház elôtt. A rendôr messzirôl odakiált:
--- Drágám! Sötétíts be! Csukj be minden zsalut, ablakot, húzd le a redônyt

NA NE...
és bújj a paplan alá!
A felesége megteszi, bebújik a paplan
alá és izgatottan várja a férjét. A
rendôr hazaér és bebújik ô is a paplan
alá.
--- Nézd drágám, milyen jól világít az
új kvarcórám!
***
Az afrikai dzsungelben eltéved a
tudóscsoport egyik tagja. Hosszas
bolyongás után kannibálokba botlik:
--- Elnézést, nem látták véletlenül a
kollégáimat?
--- De igen, velük már több ízben is
találkoztunk!
***
Nyuszika nagyon sokat ivott, és részegen sétálgat az erdôben, mikor találkozik a rókával:
--- Szia vöröske!
--- Te engem csak ne vöröskézz le!
--- Jó, akkor akár le is rókázhatlak.
***
--- Hogyan öli meg a szôke nô a
halat?
--- ???
---Vízbe fojtja.
***
--- Kik a legjobb újságírók?
--- A legyek: azonnal ott teremnek,
ahol valami bûzlik.
***
Az orosz-amerikai tárgyalások idején
találkozik Reagan és Gorbacsov. Reagan kabátján van három gomb. Gorbacsov kíváncsian kérdezi meg:
--- Mire jók ezek a gombok?
--- Tudod --- válaszolja Reagan ---, az
elsô gomb arra kell, hogy ha melegem
van, megnyomom, és a kabátom légkondicionált lesz. A második gomb arra való, hogy ha fázom, megnyomom,
és a kabátom fûtött lesz. A harmadik
pedig arra való, hogy ha elfáradok.
Megnyomom, és a kabátom megmaszszíroz.
Gorbacsovnak nagyon tetszik a dolog, és a következô tárgyaláson ott van
a hátán egy hatalmas Zil teherautó
ajtaja. Megkérdezi Reagan:
--- Mire való ez az egész?
--- Tudod, ha melegem van, letekerem
az ablakát, ha fázom feltekerem.
--- És ha elfáradsz?
--- Odavágom a földhöz az egészet.
***
Hogy hívják a hülye indiánt?
--- ???
--- Dinka.
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MAGYAR ÉLET

Október 16. hétfô

Október 18. szerda
Október 17. kedd
A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:50 Öt kontinens
05:50 Térkép
05:55 Nagyok
06:20 Világ
06:20 Család és otthon
06:25 Esély
06:45 Summa
06:45 Magyar gazda
06:45 Kék bolygó
07:10 Kívánságkosár - válo- 07:10 Kívánságkosár - válo- 07:10 Kívánságkosár - válogatás
gatás
gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:10 Német nyelvû hírek
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Református magazin 08:35 Isten kezében
08:35 Rome Reports 09:05 Evangélikus magazin 09:05 Evangélikus ifj. mû.- Vatikáni Híradó
09:40 Nagyok
09:15 Református ifj. mû.
09:05 Önkéntesek
Székely László
09:25 Úton-útfélen
09:35 Nagyok
10:05 Ridikül Vidéki nôk 09:35 Reformáció hétrôl Kárpáti György
nemzetközi napja
hétre
10:05 Ridikül
11:00 Angol nyelvû hírek
09:45 Nagyok
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu- Székely László 2. rész
11:10 Az én ’56-om (2016)
gáliában A Belém-torony
10:15 Ridikül
Kocsis Iván
11:35 Egy pofon, egy csók A kenyér világnapja
11:30 A tranzitutas (1983)
(1944) Magyarfilmvígjáték 11:10 Angol nyelvû hírek
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Csortos Gyula 11:20 Uborkafa (1970)
Szereplôk: Bakodi József,
(Hubert Antal), Vaszary Magyar tévéjáték
Deimanik Ferenc, Dörner
Piri (A felesége), Egry Má- Szereplôk: Versényi László, György, Garas Dezsô, Ôze
ria (Gizike, a legidôsebb lá- Avar István, Fónay Márta, Lajos, Sir Kati, Soós Edit,
nyuk), Bilicsi Tivadar Halász Judit, Horváth Jó- Szabó Imre, Tábori Nóra,
Tévedések vígjátéka a javá- zsef, Kállai Ferenc, Az Újlaki Dénes, Virág Kiss
ból. A „mese” ott kezdôdik, 1950-es évek túlzásait mu- Ferenc Egy félresikerült
hogy Hubert Gizike, aki bol- tatja be egy falusi Szôrne- „kisember”, aki bedolgozódog házasságban él férjével, váll színhelyén. A hirtelen ként hányódik a filmgyártás
Kovács Bélával, arról érte- kádermunka, a rendeletek labirintusában, egy szép nasül - mégpedig a leghitele- ismeretének hiánya, az pon különös kaland közepésebb forrásból, egy beszélô uborka-fára felkapaszkodó be csöppen. Úgy érzi, találpapagájtól - hogy a férje úgynevezett szakértô egyé- kozott a nagy témával,
megcsalja. Nosza felbolydul nieskedésénekkövetkezmé- amely megváltoztatjaéletét.
az egész család.
nyét: a falu állatainak szôr- 12:50 V4 Híradó
12:50 V4 Híradó
telenítését
13:00 Híradó
13:00 Híradó
12:50 V4 Híradó
13:15 Magyar gazda
13:20 Médiaklikk
13:00 Híradó
13:40 Noé barátai
13:45 Ízôrzôk (2016)
13:20 Minden tudás
14:10 Nagyok
Somodor Somogy megyei 13:40 Szerelmes földrajz
14:40 Kárpát expressz
községbe látogattunk el. Vizek hátán - Mezey 15:00 Hrvatska Kronika
Millenniumi és Petôfi Katalin Kossuth- és József 15:30 Ecranul nostru
parkra, a civil házra.
Attila-díjas költô, író,
16:00 Zebra
14:15 Öt kontinens
14:10 Térkép
16:15 1100 év Európa
14:45 Itthon vagy!
14:40 Életkor
közepén Odafent Szepes
15:10 Roma Magazin
15:05 Srpski ekran
vármegyében 4.
15:40 Domovina
15:35 Unser Bildschirm
16:45 Magyarország törté16:15 1100 év Európa köze- 16:00 Útravaló
nete (2009) Megszállás,
pén (1999) Odafent Szepes 16:15 1100 év Európa köze- felszabadulás, megszállás...
vármegyében 2.
pén (1999) Odafent Szepes Szó lesz a magyar holoka16:45 Magyarország törté- vármegyében 3.
usztról, és a két, tisztázatlan
nete (2009) A Horthy-kor- 16:45 Magyarország törté- körülmények között megölt
szak Trianon szelleme
nete (2009)Magyarország a szovjet
parlamenterrôl;
17:20 Család-barát
második világháborúban
„magyar Golgotára”, - ahol a
19:00 Magyar rock (2009)
17:15 Család-barát
szovjet lágerben ezerszám20:00 Hogy volt?!
19:00 Magyar rock (2010) ra fagytak meg m. férfiak.
Charlie 70
20:00 KÁLMÁN IMRE 135 17:15 Család-barát
21:00 Híradó
Karmesterverseny (2007)
19:00 Dob+basszus
21:25 V4 Híradó
Jótékonysági gálaest Kál- Magyar popmenedzserek
21:35 Tûzvonalban (2008) mán Imre születésének 125. 19:30 Magyarország, szeÉjszakai szolgálat Demsa évfordulója alkalmából
retlek
szökése után fokozott ké- 21:00 Híradó
21:00 Híradó
szültségben a rendôrség. 21:25 V4 Híradó
21:25 V4 Híradó
Alter számára most már 21:35 Tûzvonalban (2008)
21:35 Tûzvonalban (2008)
egyértelmû, hogy Herceg Öt török, öt görög hány Madarat tolláról Demsa
nem a kábítószer elleni küz- ember? Miközben az állo- jelentkezik Bordásnál és tadelem miatt érdekelt az mány a Vám- és Pénzügyôr- lálkozót kér. Bordás már
ügyben. Bordás és Mike séggel közös akcióra készül, nem bízik senkiben, és csak
kibékülnek. Lucky és embe- Edit Bordás segítségét kéri Mike-ot avatja be a terveibe.
rei segítségével Demsa vé- az apja miatt. Demsa bosz- A titkos találkozón Bordás
res leszámolásba kezd az szúhadjárata lesújt az oro- megérti, hogy Demsa megalvilágban…
szokra, és a Denise elleni figyeléséhez és késôbbi el22:35 Ridikül
merénylet új megvilágításba fogásához semmi köze a
A kenyér világnapja
kerül.
heroinnak, a szálak mesz23:30 Kulturális Híradó
22:35 Ridikül
szebbre nyúlnak…
00:05MindenkiAkadémiája 23:30 Kulturális Híradó
22:35 Ridikül
00:40 Duna anzix „Sza- 00:05MindenkiAkadémiája 23:30 Kulturális Híradó
vanna” a Duna mentén - 00:40 Duna anzix (2011)
00:05MindenkiAkadémiája
Gyurgyevó és Braila között Piaci forgatagban - Braila 00:40 Duna anzix (2011)
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
Úszó nádszigetek - A
01:00 Híradó
01:00 Híradó
Duna-delta kapujában
01:20 Angol nyelvû hírek
01:20 Angol nyelvû hírek
00:55 Himnusz
01:35 Hogy volt?! Osztály- 01:40 Hogy volt?! (2015)
01:00 Híradó
találkozó: „Hatvanhatosok” Straub Dezsôt köszöntjük
01:20 Angol nyelvû hírek
02:30 Egy pofon, egy csók
02:30 Uborkafa (1970)
01:30 Hogy volt?! (2015)
Magyar filmvígjáték (ff.) Magyar tévéjáték
A Neoton-sztori
03:35 P’amende
03:55 Nyitott stúdió (1996) 02:25 A tranzitutas (1983)
Hátszél nélkül...
Magyarpalatkai muzsika
Magyar tévéjáték
04:05 Hogy volt?!
04:05 Karmesterverseny 03:35 Magyarország, szeCharlie 70
(2007) Jótékonyságigálaest retlek!
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
05:15 Angol nyelvû hírek
05:15 Angol nyelvû hírek

Október 19. csütörtök
05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk
06:45 Útravaló
07:05 Kívánságkosár - válogatás
08:00 Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Kérdések a Bibliában
08:45 A sokszínû vallás
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Reformáció hétrôl h.-re
09:30 Nagyok
Kárpáti György 2. rész
10:00 Ridikül
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Az én ’56-om (2016)
Mihalik László
11:30 Egy lepecsételt lakás
(1987) Magyar tévéfilm
Egy idôs házaspár különös
vendégeket kap: a jószívû
férjnek köszönhetôen egy
fiatal pár költözik szerény
hajlékukba s jelenlétükkel
fölkavarják a mindennapokat. Sipos bácsi segíteni
akarja a fiatalok fészekrakását, életüket azonban át- és
átszövik a bürokrácia és a
társadalmi valóság mindennapos, sokszor több évtizede
nyögött akadályai.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:10 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria
16:15 1100 év Európa közepén Sáros vármegye, a
magyar gascogne 1.
16:45 Magyarország története (2009) „szovjetizálása”
17:15 Család-barát
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Szenes Iván írta
Andreával (2016)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)
A csempészek alkonya
Bordás magánakcióba kezd
és Alteréket megkerülve ismeretlen helyre viszi Denise-t. Herceg egyértelmûen
szembe fordul mindenkivel.
Kolonicsnak az utolsó pillanatban sikerül megakadályozni Bordás letartóztatását. Pircsi és kollégái lecsapnak a Papára, de az akció tragikus köv. jár.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
Tojáshéj a Dunában
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Gyôri Nemzeti Színház
02:30 Egy lepecsételt lakás
03:45 Nyitott stúdió (1996)
Zurgó együttes
04:05 Szenes Iván írta
Andreával (2016)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

15. oldal
Október 20. péntek

Október 21. szombat

Október 22. vasárnap

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Kívánságkosár - válogatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Katolikus krónika
09:05 Az utódok reménysége
09:35 Nagyok
Molnár Piroska
10:05 Ridikül
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Az én ’56-om (2016)
Újlaki István Csaba
11:25 Tüzet viszek (1981)
Szereplôk: Borbáth Ottília
(Éva), Cserhalmi György
(Máté), Horváth Jenô (Valér), Horváth Péter (Miklós),
Pap Vera (Margit), Reviczky Gábor (Ákos), Szeleczky
János (Öreg kürtös), Az
1950-es évek fényes szellôk
korszakának üstökösként
feltûnô, majd halálba menekülô színész-filmcsillag
hôse, Soós Imre sorsa ihlette Hubay Miklós írását.
Tévéjátékában a fiatal, elsô
generációs értelmiség tragédiáját fogalmazza meg.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
14:45 Esély
15:05 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 1100 év Európa
közepén (1999) Sáros vármegye, a magyar gascogne
16:40 Magyarország története A Rákosi-rendszer
A Magyarország történetesorozat 40. adásában elutazunk Recskre, az egykori
internálótáborba;
17:15 Család-barát
18:55 Magyar rock (2010)
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)
Szemet szemért A rendôrség és Herceg összecsapása
elkerülhetetlen, ami számtalan meglepetéssel szolgál.
Az összekuszálódott szálak
- Denise-nek köszönhetôen csak a leszámolás után egy
hónappal kezdenek kibomlani. Bordás olyan titkokat
ismer meg, amelyek miatt
hajszálon múlik az élete.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
59. epizód - Lókoponyák és
kék-fehér házak között
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! Andorai
Péter születésnapjára
02:30 Tüzet viszek (1981)
Magyar tévéfilm Soós
Imre sorsa ihlette Hubay
Miklós írását. Tévéjátékában a fiatal, elsô generációs
értelmiség tragédiáját fogalmazza meg.
03:50 Nyitott stúdió (1995)
Sindhu Bhairavi
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Kívánságkosár - válogatás
08:05 Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Gasztroangyal
Egész évben Balaton
09:25 Nagyok
Molnár Piroska 2. rész
09:50 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
10:20 Öt kontinens
10:50 Angol nyelvû hírek
11:00 Különös házasság
(1951) Magyar játékfilm
Szereplôk: Benkô Gyula
(Buttler János), Gábor Miklós (Bernáth Zsiga), Buttler
János gróf iskolai szünidôre
siet haza, szüleihez és szerelméhez. Útközben megpihennek Dôry báró házában,
ahol Jánost fondorlatos módon csapdába ejtik. Hamistanúk jelenlétében erôszakkal összeesketik Dôry báró
várandós lányával.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Fábri Zoltán 75 perc
filmrendezôvel 2017. október 15-én lett volna 100 éves
a Körhinta
14:40 Rákosi Mátyás
számûzetésben (2016)
Magyar dokumentumfilm
15:40 Hogy volt?!
Charlie 70 Horváth Károly,
ismertebb nevén Charlie,
Liszt-díjas magyar énekes.
16:40 Új idôk, új dalai
17:15 Család-barát
18:50 Böjte Csaba gondolatai a tízparancsolatról Szent
László évében
19:00 Térkép
19:25 Ízôrzôk Kisnána
20:00 Mindenbôl egy van
(2012) 1. Niki a vendég, 2.
Pálma dilemmája
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show
22:35TóthJánosÖsszeomlás
Böcskei doktor és Pál zenei
ízlése végre megtalálja a
közös nevezôt.
23:05 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:40 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar állatkert
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Gasztroangyal
Berzencei batátaszüret
02:30 RÉVÉSZ GYÖRGY
90 2 x 2 néha 5 (1954)
Magyar romantikus film
04:05 Mindenbôl egy van
1. Niki a vendég, 2. Pálma
dilemmája A jelenet folytatását a színészek ezúttal is
rögtönzik.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Minden tudás
06:50 Kárpát expressz
07:15 Kívánságkosár - válogatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Életmûvész (2013)
Pindroch Csabával a világ
vége szélén A több millió
éves tévedés után Rudabányán várja kalandorunkat
Eszter, ahol a Rudapitecusok
életének titkára is fény derül.
09:35 Nagyok
Történetek a hitrôl
10:05 Noé barátai
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Dankó Pista (1940)
Magyar életrajzi film (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Dankó Pista), A szerelem útjai
kifürkészhetetlenek.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl
hétre
13:55 Peru, Chile Arequipa
a Szent Katalin kolostor titka
14:20 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalom
mindenkinek Rákóczi és
Mikes korával foglalkozunk.
14:55 A néma tüntetés Magyar dokumentumfilm
1957. október 23-án fôvárosi iskola diákjai, dacolva az
országos félelemmel, egyértelmû tiltakozással foglaltak
állást 1956 eszméi mellett.
15:55 Önök kérték
16:50 Ismerd meg!
17:50 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Berzencei batátaszüret
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 II. JÁNOS PÁL
ÜNNEPE A fehér ruhás
vándor Lengyel dokumentumfilm „aki üzenetével
milliók életét változtatta
meg, szavaival reményt adva még a legelkeseredettebbeknek is.”
23:15 Hogy volt?!
Veszélyes pillanatok
00:10 Kulturális Híradó
00:40 Magyar elsôk (2004)
Az elsô magyar szentté
avatott apáca
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 On The Spot: Az
ellenség gyermekei
02:15 EGY NÔ SOK SZEREPBEN -TOLNAY KLÁRI
Tisztelet a kivételnek
(1936) Magyar rom. film
03:25 Dankó Pista (1940)
Magyar életrajzi film (ff.)
D. Pista elhatározza, hogy
visszaszerzi a hegedûjét.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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.

16. oldal

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhuzatot 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 megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.
Barko Lajos otthonba került és
CIMBALOM ÉS HEGEDÛK ELADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál
tombozsan@gmail.com vagy Mobile:
0403 188-794

MAGYAR ÉLET

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.

STEVE’S
TAXI
TRUCKS
Iroda, gyár és lakás
költöztetés.
Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559
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

Villanyszerelés
Hivja Barnát
0406 875-097

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

SYDNEYBEN ÉLÔ szakképzett
ápolónôként gyermekfelügyeletet,
idôs gondozást vállalok, a hét minden
napján, éjszaka is.
Elérhetôség: 0410 764-111

Forduljon bizalommal:
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nagy gyakorlattal és
szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

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

@ÂÎ×ÅÌ.l@
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DANUBE TRAVEL AGENCY
Email: danubetravel@ihug.com.au
Tel: (03) 9530-0888
Mob: 0412 033-757

MEGHIVÓ

Magándetektív
László nyomozó, Melbourne
Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665
ÜDÜLJÖN BUDAPEST
belvárosában féláron.
informacios.ugyelet@gmail.com

2017. október 12.

A Szent Erzsébet
Idôs Magyarok Otthona

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

2017. október 14-én, szombaton du. 2 órai
kezdettel tartja

2017. Évi Közgyûlését
a Szent Erzsébet Otthon ebédlôje
melletti társalgóban.
Lakóink rokonait, barátait, érdeklôdôket

szivesen látunk.

1 Symonds Rd. Dean Park, NSW 2761

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162
Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Megrendelem

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

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
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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.
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