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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
„Franciaországban ez az utolsó francia generáció, „amelyik még francia életet 
élhet”, a németek pedig az „elveszés állapotában vannak” –-- vélekedett.

Mi, a közép-európai V4-ek „még biztosan élhetünk magyar, cseh, 
lengyel, szlovák életet”. Mi nem akarjuk megmondani a franciáknak, 
hogy kivel éljenek együtt, „de ôk se akarják megmondani, hogy mi kivel 
éljünk együtt”, soha nem írtunk alá az EU-val olyan megállapodást, 
„amelyben lemondtunk volna a szuverenitásunkról, hogy kit engedjünk 
be az országunkba” –-- jelentette ki Semjén Zsolt.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyûlési képviselôje a 
sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy Magyarország jó úton jár, Zalaeger-
szegen sem kell egy rendezvény miatt „betontömböket kirakni az utca elejére, 
hogy a kamionokat megfékezzük”, nem kell biztonsági szolgálatokat felkérni 
arra, hogy védjék meg a polgárok testi épségét.

Ez egy nyugodt, békés, konzervatív ország, mi ezt a miliôt szeretnénk 
megôrizni”, ehhez kell az emberek felhatalmazása a nemzeti konzultáción.

A nemzet mûvészei
Negyedik alkalommal vehettek át Kossuth-díjas alkotók Nemzet Mûvésze 

elismeréseket a Pesti Vigadóban. A csúcsdíjat az Országgyûlés alapította a 
Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) kezdeményezésére 2013-ban, hogy kife-
jezze Magyarország megbecsülését a mûvészeti élet kimagasló teljesítményt 
nyújtó, hatvanötödik életévüket betöltô képviselôinek. Az ünnepélyes díjátadón 
Fekete György, az MMA leköszönô elnöke hangsúlyozta: a díjat kiérdemelt 
alkotók az elmúlt évtizedekben bizonyították a nemzet iránti hûségüket. Úgy 
fogalmazott, ezek a mûvészek „küldöttek”, s éppen ezért nem tekintik véletlen-
nek az életüket, hanem úgy gondolnak képességeikre, tehetségükre, mint amit 
meg kell termékenyíteni, és mûalkotásokban kell visszaadni a Teremtônek.

Kiss Anna költô, drámaíró különleges, népi, folklorisztikus elemekkel 
átszôtt költôi világa, a líra és a dráma mûfajában is kiemelkedô életmûvéért 
részesült az elismerésben. A laudáció szerint alkotásai a folklór, a mese, a balla-
da, az archaikus népdal, a régi magyar költôi nyelv elemeibôl építkeznek. 
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November 19-én Erzsébet névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Abda, 
Abdéel, Abdi, Abdiás, Abdon, Ábner, 
Barlám, Béta, Betsabé, Bodor, Csöre, 
Ilze, Lizavéta, Lizett, Lizetta, Maxim, 
Obadiás, Örzse, Örzsébet, Szavéta, Vé-
ta, Zobor névnapja van.
November 20-án Jolán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Amália, Bódog, Brendon, Edmond, Ed-
munda, Emiliána, Félix, Jónás, Kori-
olán, Ödön, Zolta, Zoltán, Zsolt névnap-
ja van.
November 21-én Olivér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Amália, Iliász, Kolumbán, Mária, Ria, 
Rúfusz névnapja van.
November 22-én Cecília névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áprilka, 

Cecilla, Célia, Cicelle, Cilla, Csilla, Fi-
lemon, Seila, Sejla, Zéta névnapja van.
November 23-án Kelemen, Kle-

mentina névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dániel, 

Daniló, Dános, Felicita, Felicitás, Feli-
citász, Kelemér, Kelen, Klélia, Kle-
mencia, Klementin, Kolumbán név-
napja van.
November 24-én Emma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Emmi, 

Flóra, Florica, János, Kurszán, Szvet-
lána, Tûzvirág, Virág névnapja van.
November 25-én Katalin névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alán, 

Alen, Emma, Emmi, Erzsébet, Karen, 
Karin, Karina, Kata, Katarina, Kate-
rina, Kati, Katinka, Kitti, Liza, Mózes 
névnapja van.
November 26-án Virág névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Atanáz, 

Berengár, Ciklámen, Konor, Konrád, 
Kurt, Lénárd, Leonárd, Leonarda, Leo-
nárdó, Leonyid, Milos, Péter, Petô, 
Stecina, Szilveszter, Viktorina névnap-
ja van.
November 27-én Virgil névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ajka, 
Amina, Hilka, Jakab, Jákó, Jákob, 
Jakus, Leonarda, Virgília névnapja 
van.
November 28-án Stefánia névnap-

ja van. Kibôvített naptárak szerint 
Dezdemóna, Jakab, Jákó, Jákob, Ja-
kus, Stefi, Szókratész, Terensz, Te-
restyén, Trisztán névnapja van.
November 29-én Taksony névnap-

ja van. 
Kibôvített naptárak szerint Filoméla, 

Filoména, Rápolt névnapja van.
November 30-án András, Andor 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Amál, Amália, Andorás, Andor-
jás, André, Bandó, Dormán, Endre, 
Szüvellô, Tarján, Trajánusz, Tullió 
névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. nov. 9-én

1 AUD = 204.51 Ft

Hôseinkre emlékezünk
A fôvárosban és országszerte számos településen tartottak megemlékezést, 

koszorúzást a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 61. évfordulóján. A 
kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon volt a 
Parlament elôtt.

A Parlament fôlépcsôje feletti két erkélyen egy magyar zászló, illetve egy 
fekete gyászzászló lengett. A Kossuth téri megemlékezésen részt vett mások 
mellett Benkô Tibor honvéd vezérkari fônök, a diplomáciai, valamint a katonai 
attasétestület több tagja, továbbá pártok, katonai és állami szervezetek képvi-
selôi. Az eseményen közremûködött a Honvéd Díszzászlóalj, a Nemzeti Lovas 
Díszegység, valamint Budapest Helyôrség Zenekara.

A Nemzeti konzultáció 
értelmében

A történelmi tapasztalat arra kötelez bennünket, hogy „Magyarország soha 
többet nem eshet el”, nem eshet el az iszlám hódítás által, és nem engedhetjük 
meg, hogy „bellrôl foglalják el Magyarországot” –-- jelentette ki Semjén Zsolt  
Zalaegerszegen.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, miniszterelnök-helyettes a nemzeti 
konzultációról tartott lakossági fórum elôtt, sajtótájékoztatón azt mondta: ami 
most az Európai Unióban történik, kísértetiesen hasonlít arra, ahogy 1541-ben 
az iszlámhitûek mint „városnézôk” elfoglalták Buda várát, mivel „most éppen 
migránsként foglalják el belülrôl Európát”. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: az 
illegális migráció kezelésével kapcsolatban Brüsszel politikája három jelzôvel 
illethetô: törvénytelen, antidemokratikus és inkorrekt”.

Kifejtette: törvénytelen, mert nem tartják be a dublini szerzôdést, amely 
szerint illegálisan senki nem léphet be az EU területére. A brüsszeli bürokrácia, 
„amelyik azon mesterkedik, hogy az illegális migráció bejöjjön Európába”, 
megsérti a dublini szerzôdést, ugyanakkor Magyarország azt „pontosan és 
precízen betartja”. Brüsszel politikáját antidemokratikusnak nevezte a KDNP 
elnöke, mert „elfelejtették” megkérdezni a német vagy az európai polgárokat, 
hogy akarnak-e tömegesen együtt élni az iszlámmal. A magyar kormány de-
mokratikus, mert népszavazáson és nemzeti konzultáción is megkérdezte errôl 
az embereket, „és a magyar nép azt mondta, hogy nem akar”. Semjén Zsolt 
szerint inkorrekt, amit Brüsszel csinál, mert a migránsok közül kiválogatják 
azokat, akiknek szakmájuk van, nyelvet tudnak és „használhatók”, ôket megtart-
ják, „a többit pedig átlôcsölik a magyaroknak, cseheknek, lengyeleknek, 
románoknak és a többieknek”.

Ez az eljárás inkorrekt a migránsokkal szemben is, mert „ôk áldozatok”. Ezek 
az emberek a clintoni amerikai külpolitika áldozatai, amely „az arab tavasznak 
nevezett folyamat során ideológiai okokból tönkretette –-- az olyan, amilyen, de 
–-- mûködô államokat” Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. Aszad Szíriája 
„nem volt leányálom, de kisebb rossz volt, mint az Iszlám Állam” –-- vélekedett 
a politikus. Úgy folytatta, hogy az amerikai politika megnyitotta Ázsia és Észak-
Afrika felôl a „migránsáradatot” Európa felé, miközben ezek a migránsok 
áldozatai saját rossz kormányuknak és az embercsempészeknek is. Ezekkel az 
emberekkel elhitették, hogy Angela Merkel német kancellár és az európai 
uniós bürokrácia „meghívta ôket”, elvergôdtek idáig, de most a németek azt 
mondják, mégsem fogadják be ôket.

„Ennél sokkal korrektebb, amit mi mondunk, hogy ne induljatok el, ne 
égessétek fel magatok mögött a házatokat, otthonotokat, mert nem fogunk 
beengedni titeket. Mi azt ajánljuk, hogy Magyarország erején felül segítséget 
küld oda, ahol ezek az emberek élnek, „építsünk ott kórházat, iskolát, segítsünk 
nekik, hogy emberi életet élhessenek a szülôföldjükön” –-- mondta Semjén 
Zsolt.

„Azért fontos a nemzeti konzultáció, hogy azt tudjuk mondani, a magyar 
társadalom a kormány mögött van, s ezzel az erôvel tudjunk harcolni Brüsszellel 
azért, hogy ne legyen illegális migráció, ne legyen tömeges áttelepítés”, Ma-
gyarország ne legyen kitéve sem a terrorizmus, sem a bûnözés veszélyének --– 
hangoztatta. A miniszterelnök-helyettes azt is hozzátette: nem szeretné, hogy a 
gyermekei és az unokái „a saría árnyékában éljenek”, márpedig ahol tömegesen 
megjelenik az iszlám, „ott elôbb-utóbb követelni fogják az iszlám jog bevezeté-
sét, „nemcsak a muszlimokra, hanem mindenkire, aki az adott területen lakik”.

„Azt akarjuk, hogy Szent István országa ne legyen kalifátus. Bizonyos 
nyugati országok véleménye azért nem releváns, mert ôk már elvesztek” 



Életmûvének középpontjában a régi idôk civilizációs tartalmait, az archaikus és 
népi kultúrát integráló mûvei állnak, de jelentôsek a saját koráról írt versei és 
nyolc mesekönyve is. „Tudom, hogy nem csak mûvészek hoznak létre jelentôs 
életmûveket, de az bizonyos, hogy a mûvészetek hatása rendkívüli az emberi 
életre” –-- emelte ki Kiss Anna köszönô beszédében, s felidézte: orvostanhallga-
tóként egy katartikus zenei élmény –-- Bartók Béla elsô hegedûversenye – 
hatására döntött élete megváltoztatása és a költészet mellett. 

Csukás István író, költô sokmûfajú életmûvéért, valamint az ifjúsági 
irodalom kiemelkedô és értékteremtô gyarapításáért kapta a kitüntetést. Korai 
költészetében a nagyvárosba került értelmiségi otthonra találásáról számol be, 
késôbbi verseiben központi elem a himnikus életszeretet, más hangvételû dalai 
az elmúlásról szóló versei –-- hangzott el a laudációban. Csukás a díj átvétele 
után azt mondta: nincs csodálatosabb, mint a magyar gyermekirodalom, amely 
a tévhitekkel ellentétben igenis egyenrangú társa a felnôtteknek szóló iroda-
lomnak, hiszen minden tehetséges magyar író írt a gyerekeknek is.

Dévényi Sándor építész, az MMA alelnöke az organikus építészet értékei-
nek gyarapítása, városképformáló munkássága, valamint oktatói tevékenysége 
elismeréseként vehette át a díjat. A pécsi kötôdésû alkotó mûveit formai 
játékosság, expresszív, olykor ironikus koncepció jellemzi. „Amikor az építész 
átrágja magát a funkció, a szerkezet, a gazdasági lehetôségek és jogi procedúrák 
halmazán, akkor kezdôdik az alkotás” –-- mondta beszédében a mûvész. Mint 
fogalmazott, életünk kilencven százalékát épített környezetben töltjük el, s ha 
ez a környezet egy tehetséges építészeti gondolat szüleménye, akkor az építész 
hozzájárult boldogságunkhoz.

Gyurcsány megint a határon túli 
magyarok ellen lázít

Gyurcsány Ferenc ismét elôvette a magyar kártyát. A DK elnöke bejelen-
tette, aláírásgyûjtést indít annak érdekében, hogy ne szavazhassanak azok, akik 
soha nem éltek Magyarországon, így nem viselik szavazatuk következményeit.

Ne Sydney-bôl, Caracasból vagy Székelyudvarhelyrôl döntsék el, hogy 
milyen legyen a magyar egészségügyi vagy nyugdíjrendszer –-- így érvelt 
Gyurcsány Ferenc pártja legújabb kezdeményezése mellett, hogy aláírásgyûj-
tésbe kezdenek a határon túl élô magyarok szavazati jogának visszavonásáért.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke azt mondta, az állampolgárságtól nem 
akarnak megfosztani senkit, de most is arról beszélt, hogy a Fidesz 2014-es 
kétharmados többségéhez szükséges mandátum a határon túlról jött. Hozzátet-
te: a választások elôtt öt hónappal nem látnak esélyt a választási törvény ilyen 
tartalmú módosítására, céljuk, hogy a hatalom „meghallja az emberek szavát”. 
Úgy vélte: 2004 óta folyamatosan tematizálja a közbeszédet és szembeállít 
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HÍREK
magyart magyarral az a kérdés, hogy miként kell együttmûködnie a trianoni 
trauma után a határon belül maradt és a határon kívül rekedt magyarságnak.

Emlékezetes: Gyurcsány Ferenc, még miniszterelnökként, már a 2004-es 
népszavazáson nyíltan elutasította a kettôs állampolgárságot. Akkori pártja, az 
MSZP végül csak 2013-ban követte meg a külhoni magyarokat, amikor Mester-
házy Attila pártelnök Kolozsvárott „téves politikai döntésnek” nevezte, hogy a 
szocialisták 2004-ben a kedvezményes honosítás lehetôségének megtagadása 
érdekében kampányoltak. A DK elnöke viszont következetesen magyarellenes: 
2010-ben sem sem szavazta meg a kettôs állampolgárságról szóló törvényt 
(rajta kívül csak másik két szocialista voksolt nemmel, Molnár Csaba és Szanyi 
Tibor).

Gyurcsány a migránsokat befogadná, de a magyarok ellen gyûlöletkampányt 
indít. Vezetésével a magyar baloldal végre akarja hajtani a Soros-tervet és be 
akarja telepíteni a migránsokat –-- reagált a bejelentésre a Fidesz kommuni-
kációs igazgatója. Hidvéghi Balázs arra utalt, a DK európai parlamenti képvi-
selôje, Niedermüller Péter is megszavazta, hogy fizetniük kelljen azoknak a 
tagállamoknak, amelyek elutasítják a kötelezô betelepítést. Hasonló vélemé-
nyen volt az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP), amely szerint az a baloldal, 
amelyiknek a határon túli magyarság nem kellett állampolgárként, „kitárná az 
ország határait mindenki elôtt, csupán a határon túlra kényszerített magyarok 
jogait csorbítaná”. Az MPP szerint Gyurcsány Ferenc kezdeményezése nem 
méltó egy magyar politikushoz, és azt üzenték, élni fognak a szavazati joguk-
kal.

Gyurcsánynak ezt a kampányát a fiatal kereszténydemokraták felháborító-
nak és undorítónak nevezték, de az LMP is úgy látta, hogy a DK a magyarok 
megosztásán dolgozik, éket ver a határon túl és határon belül élôk közé.

A Momentum sem állt a DK mellé, sôt, szerintük a határon túliak számára 
egyéni körzeteket kellene létrehozni, és a kivándorolt magyaroknak is biztosíta-
ni kellene a levélszavazást.

Évente 1,8 millió tonna 
élelmiszerhulladék keletkezik 

Magyarországon
Mintegy 1,8 millió tonna, fejenként mintegy 68 kilogramm élelmiszerhulladék 

keletkezik évente Magyarországon, amely 400-450 ezer rászoruló étkeztetésére 
lenne elegendô ---- közölte a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM).

Globális szinten az elôállított élelmiszerek majdnem egyharmada, mintegy 
1,3 milliárd tonna veszendôbe megy. Az élelmiszerveszteség évente nagyjából 
990 milliárd dollárjába kerül a világgazdaságnak. E mennyiség megtermelésére 
fordítják világszinten a mezôgazdaságban felhasznált összes víz egynegyed 
részét, és ez a mezôgazdasági termelés az üvegházhatású gázok 8 százalékának 
kibocsátásáért felelôs.

Az FM szerint egy hatékony belföldi kampány 1-2 év alatt akár 8 százalékkal 
is mérsékelheti a kidobott élelmiszer mennyiségét Magyarországon. Számítá-
saik szerint az ország 15 milliárd forintot, egy átlagos magyar család 50 ezer 
forintot takaríthatna meg a feleslegesen megvásárolt élelmiszereken.

Az élelmiszerpazarlás és --- veszteség csökkentéséért az FM a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel 2014-ben fórumot kezdeményezett, amely egye-
bek között a szabályozási környezet felmérését és a tapasztalat---, illetve tudás-
cserét szolgálja. A kezdeményezéshez csatlakozott szervezetek tavaly összesen 
5000 tonna élelmiszert mentettek meg a kidobástól.

A szaktárca hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-adományozás jogszerû és 
létezô gyakorlat Magyarországon. Az elosztási folyamatban szerepe van a jóté-
konysági szervezeteknek, valamint az adományozásra ösztönzô intézkedéseknek 
--- tették hozzá.

Magyarországon a kiskereskedelmi láncok többsége együttmûködik a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel, a Tesco az idén augusztus végéig mintegy 
19,4 millió adag ételnek megfelelô, több mint 7841 tonna adományt adott a 
rászorulóknak ---- ismertette az FM.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az MTI megkeresésére közölte: az 
egyesület által megmentett élelmiszerfelesleg mennyisége az idei 1-9 hónapban 
6200 tonna volt, értéke mintegy 3,4 milliárd forint. Az áruházakból ugyanebben 
az idôszakban 5600 tonna, 2,7 milliárd forint értékû élelmiszer származott. Az 
egyesület 4 áruházlánccal ---- az Aldival, az Auchannal, a Metróval és a Tescóval 
--- mûködik együtt az áruházi élelmiszermentésben.

Az Élelmiszerbank gyártóktól, kereskedôktôl, valamint termelôktôl ment 
meg élelmiszert, amelyet partnerszervezeteken keresztül osztanak ki évente 
több mint 300 ezer rászorulónak ---- közölte a karitatív szervezet.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au

Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

PÉCSI NAGYÁGYÚVAL 
ERÔSÍT A NOLIMPIÁS 

PÁRT
A Momentum leigazolta Körömi 

Attilát, aki saját bevallása szerint: 
„1990-ben morális alapon kezdtem 
politizálni (a Fideszben –-- a szerk.) és 
errôl az alapról nem kívánok elmoz-
dulni.”

Némi jobbikos „elmozdulás” után: „A 
Jobbikhoz való csatlakozás pillanatá-
ban egy dolgot azonnal megéreztem, 
az ember maximum egyszer válthat 
pártot. Ennek még lehet oka. De ez 
többször elképzelhetetlen, még saját 
oldalon belül is.”

Az „elképzelhetetlen” bekövetkezett. 
Momentumos (vagy NOlimpiás?) párt-
váltásra bizonyára csak azért kerülhe-
tett sor, mert elfelejtette, hogy a kö-
vetkezôket is nyilatkozta: „2002 
tavaszán személyes jelenlétemmel 
gyûjtöttem össze több mint 6 ezer 
olimpiai aláírást.”

Így kell elvek mentén, tisztán morális 
alapon politizálni!

(Magyar Idôk)

VÁRATLAN HELYRÔL 
KAPOTT TÁMOGATÁST A 

KORMÁNY
Újabb pofon a balnak.
Péterffy Tamás lett a világ leggazda-

gabb magyarja, miután George Soros 
vagyonának egy jelentôs részét alapít-
ványába helyezte át.

A magyar származású üzletember 
harcos republikánus, tanácsaival is se-
gíti Donald Trumpot az Egyesült Ál-
lamok elnökét.

Korábban a Forbes magazin magyar 
kiadása készített vele egy interjút, 
amelyben a nyitott társadalomról 
mondott kemény véleményt:

„Abban nôttem fel, hogy ezer éve 
próbáljuk magunkat védeni a törökök 
ellen, eddig fegyverrel próbálkoztunk, 
most miért kell azt mondani, hogy 
gyertek, persze. Nem értem, hogy eb-
ben mi az upside. ...Most menekültnek 
hívják ôket, azelôtt janicsárnak hív-
ták.”

Most ismét a Forbes-nak nyilatkozott 
George Soros tevékenységérôl:

„Van egy megérzésem, hogy durván 
nézve a CEU egy csatorna arra, hogy a 
pénzt Soros azon keresztül oda tudja 
nyomni, ahol nem lehet követni. ...Nem 
értem neki miért jó, hogy az egész 
világot felháborítsa. Miért nem tetszik 
neki, ha rend van, miért azt szereti, ha 
káosz van? Miért akar folyamatosan 
káoszt csinálni?”

Határozott, markáns álláspont.
Ezt látja, ezt gondolja Sorosról és 

politikájáról a világ 82., az USA 31. 
leggazdagabb embere.

Érdemes rá odafigyelni!
(Magyar Idôk)

HOGY MI LESZ ITT?!
Talán úgy érezte, itt a nagy lehetôség, 

nyerhet a mikropárt füttyögésérôl 
ismert Juhásza, azután jött a másik 
mikropárt vezére, vele együtt (nem 
Együtt!) meg a pánik.

Hogy nyer a Juhász az ötödik kerü-
letben, ha ott áll a gigászi ellenfél, a 
Fekete-Gyôr? Nyilván sehogy, meg 
különben is sehogy, de nem is ez az 
elgondolkodtató.

Az átgondolás tárgya az, hogy ez jövô 
áprilisig száz-egynéhány választókör-
zetben és számolatlan variációban le-
játszódik majd, miközben ôk mondják 
tollba az ellenzéki újságíróknak napi 
szinten a kormányváltással kapcso-
latos mantráikat…

Ha kenyeret nem is tudnának adni a 
népnek, cirkusz az biztosan lesz!

(Magyar Idôk)

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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Az elmúlt 
hét

JÚDÁS NAPJA
Mozgalmas reggelre ébredt az or-

szág. A rádió gombját csavargató 
hallgatót hajnali ötkor ismeretlen adó 
riasztotta: „Kádár János vezetésével 
megalakult a forradalmi munkás --–
paraszt kormány” –-- majd az új „mi-
niszterelnök” beszélt. Aki még szen-
dergett, az is talpra rémült. A fejekbôl 
kiment a vér. Negyedórára rá még a 
Szabad Kossuth Rádióból érkezett a 
felelet: „Itt Nagy Imre beszél […] 
Csapataink harcban állnak. A kormány 
a helyén van…” Nyolc óráig, amíg 
meg nem szakadt az adás, még több-
ször lement a beszéd. Utoljára Háy 
Gyula író kiáltása süvített az éterbe: 
„Segítsetek Magyarországon! Segítse-
tek! Segítsetek! Segítsetek!” De akkor 
már ágyúk szóltak odakint, lánctalpak 
csörögtek az utcaköveken.
Vasárnap volt, 1956. november 

negyedike.
Az a reggel maga volt a jeges bizo-

nyosság. Ha akadt, aki még kétkedett, 
kik állnak szemközt, most meggyô-
zôdhetett. Hallgassuk csak Kádár há-
rom nappal korábbi beszédét! „Ma-
gyar munkások! Parasztok! Értelmisé-
giek! […] Büszkék vagyunk arra, hogy 
a fegyveres felkelésben, annak veze-
tésében becsülettel helytálltatok […] 
Népünk vérével bizonyította, hogy 
rendületlenül támogatja a kormánynak 
a szovjet erôk teljes kivonására irá-
nyuló követelését.” A szónok most 
szovjet tankokkal érkezett „felszabadí-
tani”… Harminc ezüst helyett har-
minchárom Kádár-évet kap majd a 
magyar Júdás.

A Parlamentben, ahonnan a kormány 
már elmenekült, de ahová a megszál-
lók még nem törtek be, röpke órán át 
csak Bibó István tartózkodik. Már 
csak ô a mûködô „kormány”. Közle-
ményt fogalmaz: „Magyarország népe 
elég vérrel adózott, hogy megmutassa 
a világnak […], most a világ hatalmain 
a sor, hogy megmutassák…” Szegény 
Bibó! Szegény hazám! A világ hatal-
mai „megmutatták”: már rég döntöttek 
rólunk –-- ahogyan szokták: nélkülünk. 
Összekacsintottak. Bólintottak. Erre a 
reggelre, a következô napokra már 
„csak” a véres formaság maradt.

KATONADOLOG
Tizenhárom éve ezen a napon szerelt 

le az utolsó magyar sorkatona. Em-
lékszem, mekkora volt a fiatalok örö-

me, amikor az Országgyûlés 2004-ben 
óriási többséggel eltörölte a kötelezô 
szolgálat intézményét. Liberális kez-
deményezésre született a törvény --– 
amennyire visszaemlékszem, egyetlen 
párt sem ellenezte. (Kinek hiányzott 
volna a sorköteles korú szavazók el-
vesztése?) Az indoklás egyik sarka-
latos pontja valahogy így szólt: a lak-
tanya hokedlijén üldögélô, unatkozó, 
leépülô fiatalok csak viszik a költ-
ségvetés pénzét (hiszen a szolgálat 
nagyobbik része semmittevéssel telt).

Mi sem akartunk katonának menni 
annak idején, a hatvanas években. 
Ugyan, ki akart? Aki tehette, orvoshoz, 
pszichiáterhez szaladgált, hogy papírt 
–-- akár „félcédulát” –-- szerezzen saját 
„alkalmatlanságáról”. Éveket odaadni 
az életembôl? Isten mentsen! Fene 
sem kívánkozott a szögesdróttal körül-
kerített, zord kaszárnyába ôrmesterek 
ordibálását hallgatni.

Hát most itt vagyunk az áhított nagy 
civilségben. Most jobb? Nincs sorkato-
nasága a hazának, van viszont egy sor 
fejfájásunk… Hogy néznek ki ezek a 
mai fiatal legények? Aki nem szerel-
mesedett bele valamilyen rendszeres 
sportfélébe, arra néha rápillantani is 
elszomorító. Vézna vagy –-- épp el-
lenkezôleg –-- betegesen elhízott, tor-
nából fölmentett fiatalemberek cso-
szognak az utcán, üldögélnek a rom-
kocsmákban a férfias küllem legcse-
kélyebb jele nélkül. Mit is mondtak a 
régi öregek az ilyen férfiatlan férfira? 
„No, ez még katonának sem válna 
be…”

Régi mániám: egy emberséges, ga-
tyába rázós, mondjuk hat hónapos 
kiképzés (igazi kiképzés, nem rosz-
szindulatú „szívatás”) elkelne a mai 
legényeknek. Abba nem rokkanna be-
le sem a behívott ifjú, sem az állam-
kincstár. Sôt jól járna mindkettô. A 
fiatal tartást, fazont, önbizalmat kapna 
a felnôttkor elején, a haza meg legényt 
a gátra… Ráférne mindkettôre.

HOZZA A 
KÉTHARMADOT

Hogy le ne maradjon a nyilvános-
ságért folyó versenyben, Gyurcsány 
Ferenc ismét belecsapott a lecsóba. 
Egy keddi kampányfórumon azt 
mondta, a Demokratikus Koalíció 
aláírásgyûjtésbe kezd arról, hogy ne 
szavazhasson az, aki soha nem élt Ma-
gyarországon.

Hozzátette, a 2014-es országgyûlési 
választáson a Fidesz a határon túli 
magyarok szavazatával szerzett két-
harmados többséget. Szavaira még hí-
vei-nek értelmesebb része (egy-két 
hallgató) is felszisszent, nyilván akik a 
2004-es 23 millió románnal riogató 
kampányt is kapitális melléfogásnak 
tartották.

Épeszû ember persze jót derül azon, 
hogy a határon túliak segítették volna 
a kétharmados gyôzelmekhez a Fi-
deszt, elvégre éppen Gyurcsány két-
ségbeejtô lényével magyarázható a 
fergeteges jobboldali siker. (Egy mos-
tani kommentelô ezt írja: „Külön kö-
szönetet mondunk a Fidesz leendô, 
2018-as gyôzelméért is Gyurcsány Fe-
rencnek. Az ô fáradhatatlan munkája 
nélkül nem sikerült volna.”)

Szóval most újra elhangzott az omi-
nózus beszéd, amire persze a válasz 
sem késett. Az erdélyi Magyar Polgári 
Párt állásfoglalásban üzent: „Gyur-
csány Ferenc kitárná az ország hatá-
rait mindenki elôtt, csupán a határon 
túlra kényszerített magyarok jogait 
csorbítaná […], vannak olyan ma-
gyarnak tartott állampolgárok, akik 

ahogy 
Pilhál György 

látta

pusztán pillanatnyi érdekbôl Magyar-
ország és a magyar nemzet ellen 
cselekszenek.” A szánkból vette ki a 
szót a szerzô.

Kis nevetnivaló a végére. A szónok 
azt is kijelentette, hogy a kettôs ál-
lampolgársággal az Orbán-kormány a 
határon túliakat is megalázza; majd 
sejtelmesen hozzátette: a jobboldali 
szavazók döntô része a DK politikáját 
támogatja…

Gondolom, ez még az ápolóit is meg-
lepte.

FELEDÉKENY LEGÉNY 
A GÁTON

Ahhoz képest, hogy néhány napja 
még mekkora hisztit rendezett a fôvá-
rosi ellenzék (MSZP, DK, Liberálisok) 
a római-parti gáttal kapcsolatos vitá-
ban, most hallgat a gyülekezet, mint 
hal a szatyorban. Még a szocia listák 
harsány szószólója, a sajtkukac Hor-
váth Csaba is lekonyult, holott elôtte 
épp ô szavalta kigyúlt ábrázattal: „A 
fôváros történetének legnagyobb in-
gatlanpanamája zajlik.”

Szózatának lényege: 2010 elôtt állító-
lag még senki nem támogatta, hogy a 
gát a part menti nyomvonalon legyen, 
erre most tessék… A bôsz hôbörgés 
csak akkor hagyott alább, amikor Tar-
lós István fôpolgármester a rétor fi-
gyelmébe ajánlotta: 2009-ben épp a 
hatalmon lévô MSZP–SZDSZ-képvise-
lôk szavazták meg ugyanezt a nyomvo-
nalat. Még elônyként is hivatkoztak 
arra, hogy így a terület továbbfejleszt-
hetô lesz. Ehhez képest most épp 
Horváth frakcióvezetô úr ágaskodik 
itt a legjobban. Memória, elvtársak! 
Memória!

Azon az ominózus (2009-es) szavazá-
son egyébként harminchat szocia lista 
és szabad demokrata képviselô igen 
szavazatával –-- nem és tartózkodás 
nélkül –-- határoztak a nyomvonal 
mellett. (Az ellenzék aznap bent sem 
volt a közgyûlésben.)

Kár, hogy erre Horváth Csaba „nem 
emlékszik”, vagy csak kiment a fejé-
bôl. Megjegyzem, a részletekrôl meg 
lehetne kérdezni akár a városháza ak-
kori tekintetes elöljáróit is, például 
Demszky Gábor fôpolgármestert 
vagy helyettesét, Hagyó Miklóst. Ne-
tán az akkor még szocialista színekben 
gombnyomogató Gy. Németh Erzsébe-
tet, aki most a DK frontembere. (Igaz, 
Erzsike elsôsorban „metrós”; földalat-
ti vitái Tarlós Istvánnal csak azóta 
lanyhultak, amióta a 4-es metró eltap-
solt milliárdjai után kutakodó OLAF-
bizottság ôt is meg akarta hall gatni a 
disznóság részleteirôl.)

Úgy fest, a fôvárosi ellenzék önmagát 
aprítja a levesbe.

Már rotyognak.

Jövô év tavaszán, azaz 2018. márciusában a 
magyar közösség bemutatkozó produkciójára 

kerül sor a 
Viktoria-i Parlamentben.

Az Ausztráliában élõ nemzetek közül elsôként 
bennünket tiszteltek meg ezzel a lehetôséggel.

A Victoria-i Magyar Tanács és a Hungarians 
in the Antipodes erre az alkalomra egyedi 

mûsorral, az emigráció történetét eleddig még 
soha fel nem dolgozott filmmel, kivételes 

koreográfiára fellépô néptáncosok 
bemutatójával és három napos kiállítással 

készül, melynek címe:

Bennünk maradt 
harangszó

(The Division Bells 
of Hungary)

Ezen nagyszabású produkció számít az Önök 
támogatására és személyes részvételére is. 

Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el a 

2017. november 25-én (szombaton) 
rendezendô vacsorára, 

amely pénzgyûjtô akció, a márciusi mûsor 
minél színvonalasabb elkészítéséhez nyújt 

segítséget.

Szeretnénk továbbá, hogy Ön (illetôleg Ausztráliába 
emigrált szülei, nagyszülei) is legyen(ek) benne a 

készülô filmben. 
Kérjük, hogy keresse meg azt a fényképet, ami 

érkezése évében akár a Melbourne-i kikötôben, a 
Bonegillai-i táborban, az elsô otthonában, vagy éppen 

az állompolgári eskütétel idején készült. 

Az ízletes 2 fogásos vacsorát követôen 
exkluzív részleteket láthatnak a márciusra 
készülô filmbõl, majd  a néptánccsoportok 

gála elôadását tekinthetik meg.

Ajtó nyitás: 18 óra, Vacsora: 19 óra
Mûsor: 20.30 óra

Azt estén fellép az Új Hullám Együttes 

Helyszín: Magyar Központ
Cím: 760 Boronia Rd., Wantirna

Belépôjegy: 35 AUD

Helyfoglalás: Pál Zsuzsánál a 03 9873 1508 
vagy a 0414 988-125 telefon számokon.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

1998
Amikor a magyar emigráció tevé-

kenységérôl szó esik, nem maradhat 
el az utalás a magyar külpolitikára. 
Magyarországnak 1945 után nem volt 
nevére érdemes külpolitikája, ami 
volt, az nem az ország érdekében lé- 
tezett. Ezt a hiány igyekezett pótolni 
a nemzeti emigráció nagy igyekezet-
tel, de a dolog természeténél fogva 
kevés sikerrel. Annyit azonban el le- 
het mondani, hogy a nemzeti emig-
ráció felelôs köreiben voltak olyan 
felkészült egyének, akik igyekeztek 
derekasan megfelelni a feladatnak, 
félévszázados erôfeszítéssel, maguk-
ra hagyottan, de mindig azzal a szán-
dékkal, hogy használjanak a szülôha-
zának, még akkor is, amikor már re- 
mény sem volt arra, hogy Magyaror-
szág még a mi életünkben felszaba-
dulhat.

De nem csak a maradék magyar 
felségterületre gondoltunk, hanem az 
a térkép állt elôttünk mindvégig, 
amely a korai negyvenes években 
mutatta annak az országnak a hatá-
rait, amelyben együtt volt 14 millió 
magyar, amelynek védelmére letet-
tük a honvédesküt.

Az ország érdekében végzett külpo-
litikai tevékenységünk során – bár 
mind kevesebb reménnyel – arra 
számítottunk, hogy a felszabaduló 
Magyarország értékeli és integrálja a 
sok kis emigrációs diplomáciai mû- 
hely munkásságát. A korai idôkben 
az volt a magunkra rótt feladat, hogy 
megismertessük a világ közvélemé-
nyével a valóságos helyzetet, a szov-
jetmegszállta Magyarország sorsát, a 
kommunizmus lényegét és céljait. Jó, 
ha visszaemlékezünk azokra az idôk-
re, amikor a nyugati sajtóból csak 
úgy ömlött a szovjetbarát propagan-
da, aminek végülis csak az ötvenha-
tos magyar forradalom elleni orosz 
agresszió miatt fellángoló általános 
felháborodás vetett gátat – igaz, rövid 
idôre. Az a körülmény, hogy ezt a fel-
háborodást gyorsan leszerelte a nem-
zetközi tájékoztató ipar, arra muta-
tott, hogy a nyugati politikában a 
szép szavak mögött nincs olyan tarta-
lom, amihez a magyar felszabadulás 
reményeit kötni lehet.

A magyar külpolitikáról gyakorta 
elhangzik a vélemény, hogy: sikerpo-
litika. Két eredményben fogalmazó-
dik meg ez a vélemény: csatlakozás 
az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. 
Mindkét csatlakozásnak olyan mér-
tékû érzelmi töltése van, ami mellett 
elhanyagolódik minden ésszerû mér-
legelés. Kinek lenne ellenvetése arra, 
hogy „viszszakerülünk Európába” – 
ahogy az általában megfogalmazódik. 
És kinek nem tetszik a Varsói Szerzô-
dés következtében megnyomorított 
országban „az Egyesült Államok 
szövetségesévé” lenni – ahogy az 
általában megfogalmazódik. Mindkét 
csatlakozás a megvalósulás állapotá-
ban van. Mindkét csatlakozás fontos 
része volt az eddigi kormányok prog-
ramjának. 

Visszatérve a magyar nemzeti emig-
ráció magavállalta felvilágosító fela-
dataira, tevékenysége központjába az 
elszakított magyar területek magyar-

ságának sorsát tette. És amikor bekö-
vetkezett a bolsevista rendszerek bu- 
kása, amikor kommunistamentes kor-
mányhatalom alakult, azt vártuk a 
magyar kormánytól, hogy egyetértés-
ben folytassuk azt, amit nekünk le- 
het, nekik nem. Szándékaink nem 
találtak megértésre. Kiváncsian vár-
juk, vajon lesz-e ezen a téren válto-
zás.

Az új külügyminiszter, Martonyi 
János, kijelentette, hogy:

„A magyar külpolitika fô céljai vál-
tozatlanok: az euroatlanti beillesz-
kedés; a szomszédpolitika, regionális 
politika, amit én inkább közép-euró-
pai politikának nevezek; nemzetpoli-
tika, tehát a határon túli kisebbsé-
gekkel kapcsolatos politika. Egyen-
súlyt kell teremteni a három cél kö- 
zött, s mindig az adott helyzetben kell 
azt megítélni, hogy milyen döntés 
szolgálja legjobban ezt az egyensúlyt, 
illetve mindhárom cél megvalósítá-
sát. Nagyon határozott magatartást 
kívánunk tanúsítani az Európai Unió-
val folytatandó tárgyalásokon, hogy a 
gazdasági kérdéseknek adjuk az el- 
sôbbséget. Az euroatlanti integráció – 
az Európai Unióhoz és a NATO-hoz 
történô csatlakozás – valóban felfog-
ható egy nagy egységnek. A két szer-
vezet azonban teljesen más. Közgaz-
dasági, jogi értelemben véve integrá-
ciónak igazából csak az Európai 
Unióba való betagozódás tekinthetô. 
A NATO egy politikai-védelmi szö-
vetség, amelyben a tagság nem jár 
annyi feltétellel, mint az EU eseté-
ben. A NATO-val a csatlakozási tár-
gyalások befejezôdtek, most már 
csak a ratifikációs folyamat lezárása 
van hátra.”

Amint látjuk, a külpolitikának van-
nak bizonyos területei, ahol nem le- 
het nem sikeresnek lenni. De vannak 
ugyanakkor a külpolitikának olyan te- 
rületei is, amelyeken az eddigi ma- 
gyar kormányok, de fôleg az utóbbi 
négy év külpolitikája nemcsak siker-
telen, de nagyon káros is volt. Ez 
pedig a magyar szomszédsági politi-
ka, annak mindenegyes része.

A választási kampány idején Ko- 
vács László külügyminiszter így hen-
cegett eredményeivel: „Békét kötöt-
tünk Szlovákiával és Romániával!” 
Egy képviselô bekiáltott: „Háború 
volt?” A liberál-bolsevista kormány a 
régi jó receptet követte a szomszéd 
országokkal folytatott politikájában: 
meg kell békéltetni ôket mindenáron. 
Tetszelgett ez a kormány ebben a 
szerepben, ennek ellenére a viszony – 
különösen Szlovákiával – egyre barát-
ságtalanabb lett. ...

Ugyanakkor a nyugati elvárásokat – 
amelyek sorozatosan sértenek ma- 
gyar érdekeket – minden áron és 
feltételek nélkül igyekeztek teljesí-
teni. Ennek alapján születtek meg az 
alapszerzôdések is, amelyeknek lé- 
nyege: Magyarország elismeri a hatá-
rok megváltoztathatatlanságát. Egy 
szó, mint száz, a magyar külpolitika 
ott volt „eredményes”, ahol nem lehe-
tett más, és ott volt eredménytelen, 
ahol helyt kellett volna állni a ma- 
gyar érdekeknek.

Érdekes következtetést vont le e 
tárgyban Szesztay Ádám a Napi Ma- 
gyarország-ban megjelent írásában:

„A leköszönt koalíció szemmel lát-
hatólag választási kényszert érzett: 
azt hitte, hogy vagy jószomszédi 
kapcsolatokat kell ápolnia, vagy a 
nemzetiségi jogokat védenie, a kettô 

együtt nem megy. Nem teljes követ-
kezetességgel, de többnyire az elôb-
bit választotta. ...

A programszerûen vállalt jó vi- 
szonyt leszûkítették a szlovák illetve 
román és a magyar kormány jó 
viszonyára. Márpedig amikor nálunk 
az MSZP és az SZDSZ hatalomra 
jutott, akkor Romániában Iliescu, 
Szlovákiában Meciar uralkodott. A 
Horn-kabinet az ô feltétlen támogatá-
sukkal vélte elérni a »történelmi 
megbékélést«. Ez totális melléfogás-
nak bizonyult. Magyarország messze-
menô segítséget nyújtott mindkét 
országban egy-egy szélsôségesen ma- 
gyarellenes politikusnak, ami eleve 
lehetetlenné tette a megbékélést.”

Megnyugvással fogadjuk a változás 
híreit, amelyekbôl kitûnik, hogy az új 
kormány letér a fent vázolt útról, és a 
határon túli magyarság kérdéséhez 
teljesen új elgondolással viszonyul. 
Németh Zsolt, a Fidesz alelnöke, a 
Külügyminisztérium politikai állam-
titkára, egy vonatkozó kérdésre így 
válaszolt:

„Mint Orbán Viktor kormányfô is 
hangsúlyozta: a magyar kormány a 
nemzet része. Ebbôl indulunk ki, s 
ugyanakkor a legfontosabb célunk 
ezzel kapcsolatban annak elôsegítése, 
hogy a határainkon kívül élô magya-
rok a szülôföldjükön maradjanak, ott 
megôrizhessék nemzeti identitásukat, 
anyanyelvüket, kultúrájukat, és java-
ikban gyarapodhassanak. Mindezt a 
magyar kormány támogatja, hiszen 
ezt a kötelezettséget az alkotmány is 
elôírja számára, amikor úgy fogal-
maz: – Magyarország felelôsséget 
érez a határon kívül élô magyarság 
iránt. Hozzáteszem: és segíti abban, 
hogy az anyaország euroatlanti integ-
rációjának elônyeit ôk is élvezzék. 
Ezért igyekszünk majd összehangolni 
az elôbbit a regionális politikával. 
Tragikus lenne, ha ez nem sikerülne, 
hiszen az összmagyarság további 
feldarabolódásához, majd felszámoló-
dásához vezetne. A határon túli ma- 
gyaroknak nem kell tartaniuk a 
schengeni egyezmény kiterjesztésé-
tôl, mert látunk lehetôséget a kérdés 
megoldására. Továbbra sem lesznek 
elzárva az anyaországtól.”

Mindez nagyon szép, de a nemzet 
egy jelentôs részérôl megfeledkezni 
látszik az új kormány. Sem a Fidesz 
választási programjában, sem a kor-
mányprogramban nem találunk uta-
lást az emigrációra, sem úgy mint a 
nemzet része, sem úgy mint a ma- 
gyar külpolitika és gazdasági-kultu-
rális-külkapcsolatok programjaihoz 
felhasználható partner. Szomorú len-
ne, ha megismétlôdne az Antall-kor-
mány bûnös mulasztása e téren, ami 
fô felelôsének újra megjelenése a 
külügyi szolgálatban aggodalmat kelt 
emigrációszerte.

Olvasóink bizonyára emlékeznek az 
Ausztráliában járt Jeszenszky Géza 
külügyminiszter Sydneyben tett nagy 
fogadkozására: – tartsuk a kapcsola-
tot – amibôl végülis semmi sem lett 
az ô merev elzárkózása miatt. Visel-
kedése nem volt egyedülálló, inkább 
általános az egész kormányzat részé-
rôl, de ígéretének megszegését más 
földrészek emigrációs szervei is zo- 
kon vették. Végülis nem az emigráció 
lebecsülése, hanem inkább a tôle való 
félelem motíválta az inkorrekt visel-
kedést: a nemzeti emigráció alapvetô-
en nem értett egyet a Jeszenszky-
vezette külpolitikával. Annál inkább 

egyetértett vele az MSZP és az 
SZDSZ, és amikor ’94-ben kormányra 
kerültek, Jeszenszky számított rá, 
hogy megtartják hivatalában. Kovács 
László erôsebb jelölt volt, aki kijelen-
tette, hogy folytatja elôdje külpoliti-
káját. Folytatták is a liberálbolsevis-
ták azt a politikát, amit a botrányos 
magyar–ukrán alapszerzôdés létreho-
zása alapozott meg. Nemzeti tragé-
dia, hogy ezt követte a többi rossz 
alapszerzôdés.

Jeszenszky Géza most az Orbán- 
kormány washingtoni nagykövete 
lett. A hír megdöbbenést keltett az 
amerikai magyarok körében, „politi-
kusi” alkatára jellemzô az alább kö- 
zölt részlet körlevelébôl, amit baráti 
körének írt 1997. december 9-én:

„ ... Kezdjük a jóval, aminek Nyu-
gaton élô barátaink bizonyára osztat-
lanul örülnek. Bejött a dupla vagy 
semmi, a népszavazások szép részvé-
tel mellett imponáló, több mint 85 
százalékos »igen« szavazattal meg-
erôsítve küszöbön áll NATO-tagsá-
gunk. Ezzel Rákóczi, Kossuth, And-
rássy, Bethlen István, Teleki, Nagy 
Ferenc és Antall József törekvése, 
álma megvalósul. Magyarország az 
erôs és rokonszenves elvek alapján 
mûködô államokat tömörítô, a világ-
békét biztosító Atlanti Szövetség tag-
ja lesz, tehát magyar hazánk az elme-
nekült magyarokat befogadó orszá-
gok szövetségese lesz. Ezután nem 
fenyegethet bennünket egyetlen ha- 
talom vagy ellenséges szövetség sem, 
többé nem erôltethetnek reánk rossz 
politikai és gazdasági rendszereket, 
nem fenyeget bennünket, hogy ismét 
rossz oldalra kerülünk, és annak alap-
ján büntetésbôl rossz békét diktálnak 
nekünk. Egyszerûbben fogalmazva: 
nem lesz több elveszett háború és 
Trianon. Vagy ami a mai ember szá-
mára ezeknél fontosabb, jobb esé-
lyünk lesz a gazdagodásra és nyu-
godtabban alhatunk, mert amit meg-
teremtünk magunknak, azt más nem 
fogja tudni elvenni tôlünk. ...”

Ilyen a többi része is, de ilyen ömlen-
gô áradozást a magyar történelem 
csak a kommunista idôkbôl ismer. 

Jeszenszky Géza washingtoni nagy-
követi kinevezését a parlamenti kül-
ügyi bizottság elôtt történt meghall-
gatása során a bizottság SZDSZ-es 
tagjai melegen támogatták, a szocia-
listák tartózkodtak, egyedül a MIÉP-
tag ellenezte. Érdemes idézni Bog-
dán Emil képviselô felszólalását:

„Precedensértékûnek tartom az el- 
sô, vagyis a magyar–ukrán alapszer-
zôdést, amelyben egyszer s minden-
korra lemondtunk mindenféle határ-
módosításról. Ilyesmit nem szabad 
bevenni egy jegyzôkönyvbe, mert ez- 
zel kizárjuk a békés határmódosítás 
lehetôségét. A románok és a szlová-
kok késôbb erre hivatkozva vették be 
ugyanezt a bekezdést a velük kötött 
alapszerzôdésbe, és ezzel Magyaror-
szág végérvényesen, bármiféle kény-
szer nélkül, önként fogadta el a tria-
noni diktátumot. A helsinki szerzôdés 
csupán a háborús cselekmények nyo-
mán elért területmódosítást érvény-
teleníti, és mindenkor megtartja a 
békés határmódosítás esélyét. A jövô-
beli erôviszonyokról ma senkinek 
nincs ismerete. Jeszenszky Géza még 
annak idején egy frakcióülésen elis-
merte, hogy ô maga nem olvasta 
pontosan ezt a bekezdést. Akkoriban 
a külügy köztudottan még tele volt 
régi kommunistákkal, akik ellen 

ezért fegyelmi is indult, bár az egész 
csak színjáték volt. Egy tisztességes 
külügyminiszter ilyen óriási mûhiba 
után minden fejlett demokráciában 
lemond, mert nem tehet mást. Egyéb-
ként az is köztudott, hogy az amerikai 
magyar szervezetek többsége igen 
rossz véleménnyel van Jeszenszky 
Gézáról, mert mindigis csak a liberá-
lis szervezetekkel tartott kapcsolatot. 
Szerintem sokkal megfelelôbb lett 
volna erre a posztra Kelemen And-
rás, az egykori államtitkár, aki sokkal 
nagyobb hozzáértéssel képviselte a 
magyar érdekeket. Jeszenszkyt úgy 
ismertük meg, mint aki szolgai mó- 
don közvetíti és végrehajtja Amerika 
parancsait. Ez az álszakember olyan 
mértékben kiszolgálója a liberálista 
amerikai politikának, hogy az szá-
munkra a teljes önfeladással egyen-
lô.”

Jeszenszky Géza válaszában elôad-
ta: „Magyarország nem 1993-ban 
mondott le bármirôl, hanem 1920-ban 
és 1947-ben. Ezeket a fájdalmas dön-
téseket olyan nagy elôdök, mint 
Horthy Miklós, Bethlen István, Tele-
ki Pál és a ’45 utáni kisgazdák közre-
mûködésével ratifikálta az Ország-
gyûlés.”

Milyen szánalmas védekezés egy 
magyar diplomatától? 1920-ban az 
ország teljes felosztását helyezték 
kilátásba a nyugati gyôztes hatalmak 
arra az esetre, ha a szerzôdést nem 
írja alá Magyarország. 1947-ben sem 
volt jobb a helyzet etekintetben, de 
történészként Jeszenszky tudhatná, 
hogy a kisgazdák által összeállított 
anyagot a kommunisták nem enged-
ték benyújtani Párizsban. Lehet, hogy 
amúgy sem segített volna ez a doku-
mentáció a helyzeten, de akkor leg-
alább ne a kisgazdákat említse, mint 
hozzájárulókat, hanem a kommunis-
tákat. Horthy, Bethlen és Teleki 
emléke sérült nevük ilyen felidézése 
által, mert hiszen ôk halálos kényszer 
alatt tették, amit tettek. De hol volt a 
kényszer Jeszenszky Gézán és Antall 
Józsefen 1993-ban, illetve amikor 
megszületett ez a szégyenteljes irat? 
Az ukránok nagyon jól tudták, hogy 
mire vették rá a magyar külügy ve- 
zetôit: Ukrajna nem volt aláírója és 
jutalmazottja sem a trianoni sem a 
párizsi szerzôdésnek. Ukrajna a szét-
bomlott Szovjetunió jogutódjaként 
érvényesíti jogait Kárpátaljára, ezt 
kívánta megerôsítetni a kényszer nél-
küli és bolsevista szervilizmust fel-
idézô területfeladással. Az ukránok 
tudták, hogy ilyen méretû változás 
esetén felvethetô ennek a területnek 
a hovatartozása történelmi jogon is, 
de arról is tudunk, hogy ezekben az 
években megalakult egy kárpátaljai 
kormány azzal a szándékkal, hogy 
visszatérjen az ezeréves kötelékhez. 
De Jeszenszkyéknek még az sem ju- 
tott eszükbe, hogy népszavazást 
követeljenek, amivel lehet hogy az 
egész területet, de bizonnyal a ma- 
gyarlakta területeket vissza lehetett 
volna szerezni. Ez a bûn meghozta a 
többit, Csehszlovákia megszûnése 
után megismétlôdött a jogi helyzet 
még elônyösebben etnikai kiigazí-
tásra azáltal, hogy korábban már volt 
egy szlovák állam, amelynek etnikai 
alapon elfogadható határai voltak.

Aggódunk, hogy a magyar külpoli-
tika ismét „sikerágazat” lesz.

Csapó Endre
Magyar Élet, 1998. július 30.



A 1944-ben a délvidéki magyarok el-
len elkövetett mészárlásokat vizsgáló 
magyar-szerb vegyes bizottság kuta-
tásainak valódi eredményét az azok 
nyomán megvalósuló rehabilitációs 
eljárások jelenthetik, amelyek jelen-
leg sokszor megmagyarázhatatlanul 
lassan haladnak ---- jelentette ki Dé-
vavári Zoltán az újvidéki egyetem 
docense az M1 aktuális csatorna mû-
sorában.

A történész annak kapcsán beszélt 
errôl, hogy Pásztor István, a Vajda-
sági Magyar Szövetség (VMSZ) és a 
vajdasági tartományi képviselôház el-
nöke bejelentette: a több éve alakult 
vegyes bizottság hamarosan nyilvá-
nosságra hozza a kutatási eredménye-
it.

Dévavári Zoltán, aki a Veritas Törté-
netkutató Intézet munkatársa is, el-
mondta: véleménye szerint a magya-
rok elleni atrocitásokkal kapcsolatban 
nem pusztán bosszúról lehet beszélni, 
hiszen 1941-tôl a második világháború 
befejezéséig gyakorlatilag polgárhábo-
rú zajlott Jugoszlávia területén. Szinte 
minden nép brutális kegyetlenséggel 
harcolt egymás ellen, tehát a mészár-
lás akkor is bekövetkezett volna, ha 
nem történik meg a magyar hadsereg 
számos szerb áldozattal járó 1942-es 
újvidéki razziája, az úgynevezett hi-
deg napok.

„Ugyanis 1944-ben terror mûködött, 
amelynek keretében az új államhata-
lom az összes potenciálisan ellenség-
nek nyilvánított emberrel vagy társa-
dalmi réteggel való nyílt leszámolást 
célozta” ---- emelte ki a történész, aki 
úgy látja: ennek esett áldozatául a tíz-
ötvenezer (a pontos számok máig nem 
tisztázottak) délvidéki magyar, de 
több tízezer szerb is a hatalom áldoza-
tává vált.

A vegyes bizottság felállítása --- 
amelyrôl 2010-ben állapodott meg a 
két ország --- azt is mutatja, hogy 
politikai szándék létezik a történtek 
tisztázására ---- mondta Dévavári 
Zoltán.

* * *

A cigarettacsempészek találékony-
sága nem ismer határokat,államha-
tárokat meg aztán végképpen nem: ci-
garettacsempészek ugyanis katapult 
tal dobálták át az ukrán cigarettát a 
szlovák határon. 

A bumm.sk beszámolója szerint a 
szlovák ügyészség egy kilenctagú 
csempészbanda ellen emelt vádat az 
elmúlt napokban cigaretta illegális 
behozatala miatt, s az ügyet az Kassai 
I-es számú Járásbíróság elé terjesztet-
te. A tudósítás szerint a csempészbanda 
hajítógép segítségével juttatta át Uk-
rajnából az árut Szlovákiába. A banda 
tagjai a Kassai- és az Eperjesi kerület-
bôl származnak, s ketten közülük 
korábban a határôrségnél dolgoztak.

A csempészek fônöke Vladimír L. 
dióskai (Orechová – Szobránci járás) 
lakos volt. Ô biztosította az áru “átdo-
bását” és ô határozta meg a légi mû-
velet helyét és idejét is.

A portál híradása szerint Vladimír és 
tettestársai egy márciusi éjszaka hoz-
závetôleg 25 ezer doboz cigit dobtak át 
a határon. A zárjegy nélküli cigaret-
tásdobozokból álló bálák Szirénfalva 
(Ptruka –-- Nagymihályi járás) közelé-
ben landoltak. Ott összeszedték azokat 
és egy 200 méterre lévô ház garázsába 
szállították.

A rendôrök egyelôre nem tudták 
megállapítani, milyen szerkezetet 
használtak a légi mûveletekhez a ban-
da tagjai. Az adóelkerülés által okozott 
kár 73 ezer euróra rúg.

* * *
Tényfeltárás
A migrációs válság kiinduló oka a 

szabadkômûvesség, amelynek volt 
„jakobinus, bolsevik verziója, és a „so-
kadik leágazása ez a Soros-féle szél-
sôliberális dolog, amely „szívébôl gyû-
löli a keresztény hagyományokat, és 
ha lehetséges, még jobban gyûlöli a 
nemzetállamokat –-- hangzott el a köz-
rádióban 2017. október 8-án. --- Meg is 
akarja szüntetni ôket és európai egye-
sült államokat akar létrehozni. Ezt 
Brüsszelbôl „személytelen, elszámol-
tathatatlan bürokrácia irányítaná, kü-

lönbözô NGO-knak (nem kormányzati 
szervezeteknek) „átnyomva a hatal-
mat. A liberális pártok nem képesek 
legyôzni a nemzeti erôket, ezért kell 
behozni sok millió olyan embert, aki 
kötôdik egyik nemzethez sem. Ôk az 
európai nemzetekkel szemben ezekre 
a bevándorló iszlám tömegekre szá-
míthatnak. A német politika, amikor 
meghívta a migránsokat, elôször is 
„törvénytelen volt, hiszen nem tartot-
ták be a dublini szerzôdést, másodszor 
„antidemokratikus, mert Angela 
Merkel kancellár nem kérdezte meg 
a német népet, hogy akar-e tömegesen 
együtt élni az iszlámmal.
MTI Présház

* * *
Demenciában, idôs kori elbutulásban 

szenvedhet mintegy 30 ezer idôs, 75 
éven felüli japán gépkocsivezetô --- 
derült ki az idôs vezetôk esetében év 
elején életbe léptetett szigorúbb or-
vosi vizsgálatokból.

A japán rendôrség szerint ez az 1,1 
millió idôs gépkocsivezetô három szá-
zalékát jelenti. Az új közlekedési tör-
vény elôírásai alapján március elejétôl 
a vezetôi engedély megújításakor a 75 
évnél idôsebbeknek részt kell venniük 
kognitív funkciók (megismerési funk-
ciók) vizsgálatán is, és ha felmerül a 
demencia veszélye, újabb orvosi vizs-
gálatokra kötelezik ôket.

A szeptember végéig kognitívfunkció-
vizsgálaton átesett 1,1 millió idôs em-
berbôl 30 170-et küldtek tovább or-
voshoz. Közülük eddig több mint 7600 
esett át a vizsgálaton, ami 1622 idôs 
gépkocsivezetô engedélyének vissza-
vonását vagy felfüggesztését eredmé-
nyezte --- ismertette az adatokat a 
japán rendôrség.

Bár a másik 6051 gépkocsivezetônek 
engedélyezték a vezetést, 70 százalé-
kukról megállapították, hogy fennáll 
náluk az idôskori elbutulás kockázata, 
és ezért hat havonta kell orvosi ellen-
ôrzésen részt venniük.

A tesztek megmutatták, hogy az idôs 
vezetôk többségének, mintegy 780 
ezer embernek nincs problémája a 
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Katalónia és 
Gyulafehérvár

Lassan elértük azt a pontot ahol a leg-
találóbb fogalmazás Bayer Zsolt pub-
licistától származhatna miszerint egy  
román miniszter aki felhívta az erdélyi 
magyarokat hogy az 1918-as Gyulafe-
hérvári Határozat 100. évfordulóját a 
románokkal együtt ünnepeljék meg --- 
Zsoltot idézve: a barom, az egy bolond, 
vagy gazember vagy mindkettô. 

Az 1918-as a románok által lakott te-
rületek Magyarországtól való elszaka-
dását egyoldalúan kimondó határozat 
napja december elseje román nemzeti 
ünnepnap. Már jónéhány éve hogy egy 
ilyen évfordulót a román kormányfô a 
pesti Kempinszki szállodában ünnepel-
te, de nem egyedül!  Vele szürcsölték a 
francia pezsgôt a szoci és balliberális 
bagázs vezetô személyiségei akik 
megérdemlik Bayer Zsolt már elôbb 
említett minôsítését.

Ha az erdélyi magyaroktól elvárják, 
hogy az oláhokkal együtt ünnepeljék 
ezt a számunkra megbélyegzendô na-
pot, akkor nyúljunk vissza a történe-
lembe és keressünk valami hasonlót. 
Például egy orosz miniszter meghívja 
a franciákat megünnepelni Napoleon 
Grande Armee visszavonulását 

Moszkvából ahol a francia és szövet-
séges 600 000 katonából mindössze 29 
000 tért vissza. Itt nem csak az ember 
veszteséget nem tudta a francia csá-
szár bepótolni, hanem a hóban elpusz-
tult lovakat sem, ami azzal járt, hogy a 
már majdnem megnyert lipcsei csatát 
nem sikerült gyôzelemre vinni, mert 
nem volt elegendô könnyû lovasság 
hogy szétverje a visszavonuló ellensé-
ges gyalogságot. De legyen még egy 
példa. Egy török állam miniszter meg-
hívja a magyarokat arra az ünnepélyre 
ahol az 1526-os mohácsi csatára em-
lékeznek.

Azon hiába törjük a fejünket, hogy 
minek örülhetnek az erdélyi magya-
rok, de még a román miniszter is csak 
azt tudja felhozni hogy milyen szép 
lenne ha az erdélyi magyarok szoli-
darítást mutatnának az oláhoknak.

De emlitsünk fel néhány okot, hogy 
miért nem örülnek a magyarok annak, 
hogy a román-magyar határ már nem 
a Kárpátok vonalához került, hanem a 
történelmi Erdélyt és a Partiumot is 
elvesztettük. Még a trianoni békedik-
tátum aláírása elôtt a román küldöttség 
Párizsban kézzel-lábbal tiltakozott 
minden kisebbséget védô javaslat 
ellen. A Gyulafehérvári elszakadást 
kimondó határozatban tett igéreteket 
a mai napig sem teljesítették az olá-

hok. Az 1922-es román alkotmányban 
szó sincs kisebbségi jogokról. A román 
hatalom átvétel után megszünt az 
egész magyar nyelvû felsô fokú okta-
tás és az állami kézben levô közép-
iskolákban csak román nyelven tanul-
hattak a diákok. Az egyházi középis-
kolákban még lehetséges volt ma-
gyarúl tanulni, de ezeknek az iskolák-
nak száma 1935-re már  a felére csök-
kent.

Végül néhány szót Katalóniáról. Az 
erdélyi Magyar Polgári Párt rámutat 
arra, hogy amig Bukarest elítéli a 
katalán függetlenségi kisérletet akkor 
nem veszi figyelembe sôt ünnepeli, 
hogy Gyulafehérváron önkényesen, 
egyoldaluan szakították el Erdélyt a 
Magyar Királyságtól. Ehhez a fari-
zeus, két mércés viselkedéshez már 
hozzá szoktunk.

A székelyföldi területi autonómia 
mozgalom ellen folytatott román hisz-
téria most Kataloniával riogat pedig 
nyilvánvaló, hogy az ibériai “genera-
litat” teljes független államért szállt 
síkra, a székelyföldi területi autonómia 
pedig nem jelent államhatár kiigazí-
tást. Erdélyben a sikeres Dél-Tirol a 
példa és nem Katalonia.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes  
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kognitív funkciókkal, mintegy 300 
ezerrôl azonban kimutatták, hogy ki-
sebb problémák elôfordulnak náluk - 
tette hozzá a rendôrségi illetékes. Ja-
pánban, ahol a legtöbb idôs ember él a 
világon, az utóbbi években ugrássze-
rûen megnôtt az idôs gépkocsivezetôk 
által elôidézett súlyos közlekedési bal-
esetek száma, ezért szigorítottak 
orvosi vizsgálatukon.

* * *
Virtuális kerítések védhetik a svéd 

városokat a terrortámadásoktól, a fej-
lesztést elsôként Stockholmban pró-
bálhatják ki.

Az M1 aktuális csatorna tudósítója a 
finn fôvárosból, Helsinkibôl azt mond-
ta, hogy Észak-Európa nagyvárosaiban 
régóta folyik a vita a belvárosi for-
galom ellenôrzésérôl. A korlátozó vé-
delmi rendszereket korábban a svéd 
kormányfô is elvetette, most azonban 
Stockholm egyes részeiben mégis al-
kalmazhatnak ilyen technológiát.

A virtuális kerítés (geofancing) beha-
tárolt területeken ellenôrzi a gyalogos 
és gépjármû-forgalmat, szükség ese-
tén lassíthatja vagy le is állíthatja azt.

Így megakadályozható az engedéllyel 
nem rendelkezô jármûvek behatolása 
a kijelölt térségbe.

A gázolásos támadások is kivédhetôek 
lennének, hiszen lopott jármûveket 
sem használhatnának fel a merénylôk.

Az új technológiát nagyobb területe-
ken még soha nem próbálták ki. Az 
áprilisi merénylet miatt --- amelyben 
egy üzbég menedékkérô öt embert ölt 
meg tehergépkocsijával egy stockhol-
mi üzletsoron --- csak fizikai akadá-
lyokat létesítettek a skandináv ország 
néhány városában --- mondta a tudó-
sító. Amennyiben a fejlesztés beválik, 
Stockholm után más svéd települések 
is átvehetik.

* * *
A Los Angeles-i La Femme nemzet-

közi fesztivál közönsége ismerhette 
meg elsôként az A hit kiárusítása 
(Foreclosing on Faith) címû dokumen-
tumfilmet, amelyet a vatikáni rádió 
magyar adásának munkatársa, So-
mogyi Viktória és az Emmy-díjas 

Jeff MacIntyre amerikai operatôr-
producer készített.

A dokumentumfilm az Egyesült Álla-
mokban riasztó méretû és gyorsaságú 
templombezárásokat mutatja be: pon-
tosan elemzi az okokat, leginkább 
ugyanis a pénz miatt zárják be a temp-
lomokat, és aprólékosan feltárja a hí-
vôk néhol hôsies küzdelmét a temp-
lomokért.Somogyi Viktória azt 
mondta, az Egyesült Államokban im-
már történelmi méreteket ért el a ka-
tolikus templomok bezárása, pedig 
ezek a plébániák a közösségi élet terei 
is, és minden egyes alkalommal, ami-
kor bezárnak egy-egy templomot, a 
közösség egy része belerokkan.
Somogyi Viktória szerint a filmben 

az új évezred Dávid és Góliát 
története rajzolódik ki.

A filmben amerikai magyar plébá-
niák kálváriájáról is szó esik. Drámai 
vallomások elevenítik fel a clevelandi 
magyar katolikus templom megmen-
téséért folytatott küzdelmet, amely 
egyébként gyôzelemmel ért véget, a 
templom ugyanis megmenekült a be-
zárástól.A film létrejöttét a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) mellett a Ma-
gyar Média Mecenatúra Program 
Ember Judit-pályázata támogatta 10 
millió forinttal.A La Femme nemzet-
közi filmfesztivált 2005-ben alapították 
és a filmipar nôi alkotóit --- operatôrö-
ket, rendezôket --- hivatott támogatni.

* * *
Furcsa helyzet alakult ki az Oroszor-

szág ellen még 2014-ben meghozott 
büntetôintézkedésekkel kapcsolatban: 
bár papíron még szigorodtak is a ren-
delkezések, a gyakorlatban ebbôl vaj-
mi keveset lehet észrevenni. Sôt, az 
orosz állampapírok egyharmada ma 
már külföldi kézben van, és tavaly 
Oroszországba érkezett a legtöbb kül-
földi mûködôtôke Nagy-Britannia és 
Franciaország után. Egyes olasz nagy-
vállalatok pedig nem is titkoltan ke-
rülik meg a szankciókat.

Bár a politikai színezete mit sem vál-
tozott, az Oroszország ellen 2014-ben 
bevezetett gazdasági szankciók mégis 
sokat vesztettek erejükbôl. Olyannyira, 

hogy most már az Unióban is egyre 
több nagyvállalat vezetôje nyíltan han-
goztatja:

Egyrészt értelmetlenek, másrészt 
kárt is okoznak Európának a Krím-
félsziget annektálása miatt Moszkvára 
kényszerített gazdasági büntetôintéz-
kedések.

Legutóbb a hagyományosan jó orosz 
kapcsolatokkal rendelkezô Olaszor-
szágban „lázadnak” nagyvállalati veze-
tôk az egyes orosz ágazatokra érvé-
nyes szankciók ellen, melyek az idô 
elôrehaladtával egyre megosztóbbak-
nak bizonyulnak. A Financial Times 
brit pénzügyi lap a napoban arról 
számolt be, hogy a szankciók elôtt is 
szoros gazdasági kötelékekkel rendel-
kezô olasz nagyvállalatok (többek kö-
zött az ország legnagyobb bankja, a 
Banca Intesa Sanpaolo, illetve az ener-
getikai óriás ENI) már nem csak kri-
tizálják, de meg is kerülik az uniós 
büntetôintézkedéseket.

A lap forrásai szerint az orosz Inde-
pendent Petroleum olajipari vállalat 
és a Banca Intesa Sanpaolo között 
megállapodás születik egy új beruhá-
zás finanszírozásáról. Egy új olajfúró 
projekthez az oroszok összesen 5,8 
milliárd dolláros hitelt szeretnének 
felvenni, és az FT értesülései szerint a 
részfinanszírozásban partnerre talál-
tak a Banca Intesa-nál.

Az ügylet azért is különös, mert az 
olajipari szektort is pénzügyi és tech-
nológiai embargó alá helyezte annak 
idején az Unió és az USA, így elvileg 
semmiféle hitelkonstrukcióról nem le-
hetne szó.

Ez azonban láthatóan kevéssé zavarja 
Rómát, amely már korábban is kor-
mányfôi szintû látogatásokkal mutatta 
ki, hogy nem ért egyet Moszkva gaz-
dasági elszigetelésével.

Nemrég Veronában rendeztek magas 
szintû olasz-orosz gazdasági szimpóziu-
mot, amelyen az orosz piacon tevé-
kenykedô olasz üzletemberek nem is 
rejtették véka alá, hogya szankciók el-
lenére nem szándékoznak feladni piaci 
orosz érdekeltségeiket.

Az Eni-nek például több közös pro-
jektje van folyamatban a Rosznyefttel 
a Fekete-tengeren, a Barents-tenge-
ren, illetve a Földközi-tenger térségé-
ben, és most új vállalkozásba kezdenek 
egy új gázmezô feltárásában, amely-
nek még egy közös mérnöki projekt is 
a része lesz.

A szankciók elleni érvek között elsô-
ként szerepel, hogy nem érték el poli-
tikai céljukat, sôt, két év után már 
egyre kevésbé éreztették a hatásukat.

Az orosz gazdaság ma gyorsabban 
fejlôdik, mint az euróövezet, a második 
félévben 2,5 százalékos GDP-fejlôdést 
mértek, ami egy „blokád alatt tartott” 
ország esetében nem tekinthetô rossz 
eredménynek.

A rubel árfolyama stabilizálódott, a 
tôkekimenekítés üteme lelassult, sôt, 
az úgynevezett külföldi mûködôtôke 
befektetések stabilan érkeznek az or-
szágba. Tavaly Nagy-Britannia és 
Franciaország után Oroszország volt a 
harmadik legnépszerûbb befektetési 
célpont, a feltörekvô piacokról is sok 
tôke érkezett az oroszokhoz.

A gazdasági alapok rendezôdéséhez 
hozzátartozik, hogy az inflációt is sike-
rült négy százalék alá szorítani, nyil-
ván a rubel gyengülésének megféke-
zésével párhuzamosan. A 
leglátványosabb azonban az orosz 
államkötvények piacának megoszlása, 

míg 2012-ben mindössze három szá-
zalék körüli volt a külföldi vásárlók 
aránya, addig mára ez az arány har-
minc százalék körüli szintre kúszott 
fel.

A legkülönösebb azonban az, hogy 
mindkét oldalon, vagyis Oroszország-
ban és az Unióban is a szankciók 
fenntartását valószínûsítik.

 A Financial Times idéz egy, a Lukoil 
elnök-résztulajdonosával nemrég ké-
szített interjút, amelyben az olajmág-
nás Vagit Alegperov maga is úgy látja, 
hogy az iparágat érintô büntetôin-
tézkedések akár még tíz évig is fenn-
maradhatnak.

Az ágazat azonban –- más iparágakkal 
együtt –-- úgy tûnik, felkészült a meg-
változott helyzetre, és megtanult 
együtt élni a szankciókkal elemzôk 
szerint. Bár a nagy strukturális áta-
lakítások továbbra is késnek, a szank-
ciók káros hatásainak kivédése érde-
kében viszonylag gyorsan és sikerrel 
reagált az orosz vezetés.

A Lukoil például napi 1,8 millió hordó 
olakitermeléssel a legnagyobbnak szá-
mít a magánkézben lévô olajvállalatok 
között, és az állami Rosznyeft mögött 
stabilan a második helyen áll. Az ipar-
ágra nehezedô technológia és pénzügyi 
embargónál sokkal fontosabb szá-
mukra az OPEC-együttmûködés, 
amely révén sikerült 55 dollár fölé 
tornászni az olajárakat.

A gazdasági kilátások a szankciók 
fenntartása ellenére viszonylag bizta-
tóak: igaz, hogy alacsony bázisról, de 
jövôre is két százalékot bôven megha-
ladó GDP-fejlôdést valószínûsítenek 
kutatóintézetek az orosz gazdaság 
számára, és a kordában tartott infláció 
a fogyasztói bizalomnak meglehetôsen 
jót tett.

Az olaszok részérôl mindenesetre 
maga Romano Prodi, az Európai 
Bizottság korábbi vezetôje nyilatkozott 
nemrég úgy, hogy a jelenlegi hely-
zetben a politikai különbségek ellenére 
az üzleti kapcsolatoknak elsôbbséget 
kell élvezniük.

A volt olasz kormányfô megítélése 
szerint a vállalatok lobbistáinak le kel-
lene tenniük a szankció káros hatá-
sairól szóló érveiket a politikusok 
asztalára.

* * *
Nagy többséggel az autonómia bôví-

tésére szavazott Olaszország két gaz-
dag északi régiójának lakossága --- 
derült ki a megtartott lombardiai és 
venetói népszavazás éjjel közzétett 
részeredményeibôl.

Lombardiában eszerint a résztvevôk 
95 százaléka voksolt igennel, mintegy 
40 százalékos részvételi arány mellett, 
míg Venetóban az igenek 98 százalékos 
többségét mutatják a részeredmények, 
közel 60 százalékos részvételi arány 
mellett.

A két tartomány mintegy 10 millió 
választásra jogosult lakosa vasárnap 
23 óráig adhatta le szavazatát.Lombar-
dia és Veneto együtt az olasz gazdaság 
teljesítményének mintegy harmadát 
adják. A két régiót kormányzó, füg-
getlenségpárti Északi Liga célja a nem 
kötelezô érvényû referendummal az 
volt, hogy az államkasszába jelenleg 
befolyó adóbevételeik legalább felét 
megtarthassák maguknak, de nagyobb 
önállóságot szorgalmaznak a migráci-
ós politika és a biztonság terén is.

„A célt elértük, Új korszak kezdôdött 
Venetó történetében” ---- jelentette ki 
Luca Zaia tartományi elnök a Facebook 

közösségi oldalon, szép eredménynek 
nevezve, hogy a régió több mint két-
millió lakosa járult az urnákhoz. A 
tartományi elnök ugyanakkor elpana-
szolta, hogy hackertámadás érte a ré-
gió kormányzatát a szavazatszámlálás 
közben, ezért telefonon kellett elérniük 
minden települést, és a végsô eredmé-
nyekre néhány órát várni kellhet.

Kampánya során az Északi Liga azzal 
érvelt, hogy az Olaszország gazdasági 
motorjának számító Veneto és Lom-
bardia adóterhei elviselhetetlenekké 
váltak. Lombardia éves szinten 57,6 
milliárd eurót (mintegy 18 ezer mil-
liárd forint), Veneto pedig 19,3 milliárd 
eurót (mintegy 6 ezer milliárd forint) 
utal át az államháztartásnak Rómába.

Elemzôk szerint a népszavazás az 
Északi Liga választási fogása volt 
támogatottságának növelésére néhány 
hónappal a tavaszi parlamenti válasz-
tások elôtt. Lombardiában a tartomá-
nyi elnök Roberto Maroni, Venetó-ban 
az ugyanezt a tisztséget betöltô Luca 
Zaia kezdeményezte a refe-rendumot. 
Mindketten az Északi Liga politikusai.

Maroni 2013 óta vezeti Lombardiát. A 
Silvio Berlusconi volt miniszterelnök 
kormányában a belügyi tárcavezetôi 
tisztséget betöltô politikus 2018-ban 
újraindul a tartományi elnöki tisztsé-
gért. Zaia, aki földmûvelésügyi mi-
niszter volt korábban, értesülések sze-
rint abban reménykedik, hogy nagy 
presztízsû tárcához juthat az olasz 
kormányban, ha a jobbközép politikai 
tábor gyôztesként kerülne ki a parla-
menti választásokon.

Venetóban a tartományi törvények 
értelmében legalább 50 százalékos 
részvétel szükséges a népszavazás 
érvényességéhez. Lombardiában az 
érvényesség nincs részvételhez kötve.

* * *
Kivették egy Mississippi államban 

lévô iskolakörzet tantervébôl Harper 
Lee Ne bántsatok a feketerigót! címû 
regényét.

A The Sun Herald helyi lap szerint 
Biloxi körzet vezetôi a héten törölték a 
nyolcadik osztályosok olvasmánylistá-
járól a világirodalom egyik legnépsze-
rûbb regényét.

Kenny Holloway választmányi alel-
nök közölte, hogy a körzet vezetéséhez 
számos panasz érkezett amiatt, hogy a 
regény nyelvezete „nyomasztó érzése-
ket kelt emberekben”.

Az 1960-ban kiadott Pulitzer-díjas mû 
egy alabamai kisváros faji egyenlôt-
lenségét tárja fel egy fehér nô állítóla-
gos megerôszakolása nyomán, amiért 
egy fekete férfit ítélnek el.

A mû a diákokat arra tanítja, hogy a 
könyörület és együttérzés nem a szár-
mazástól és az oktatástól függ, ugyan-
ezt más könyvekbôl is megtaníthatjuk 
a diákoknak –-- tette hozzá az alelnök.

A Sun Heraldnak küldött egyik email 
írója arra panaszkodott, hogy a re-
gényben Harper Lee használja a néger 
szót.

Az amerikai írónô tavaly halt 89 éves 
korában. A Ne bántsátok a feketerigót! 
címû regényéért, amely a tolerancia, a 
pártatlanság és az emberi méltóság 
kérdéseit járja körül, széppróza ka-
tegóriában kapta meg a Pulitzer-díjat. 
A könyvbôl világszerte több mint 30 
millió példányt adtak el, 1962-ben 
Gregory Peck fôszereplésével film is 
készült belôle, amely három Oscar-
díjat kapott.
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Nemcsak amerikai álom van, 
hanem van magyar álom is

Havasi Balázs ritkán szólal meg. Nem 
lehet olvasni minden hónapban vele ké-
szült interjúkat az újságokban, nincsenek 
tele a bulvárlapok azzal, hogy hogyan él, 
mit csinál, évek óta csupán a plakátokat 
lehet látni az utcákon, hogy Havasi Sym-
phonic koncert lesz az Arénában, de már 
megint nem lehet rá jegyet kapni, mert 
pillanatok alatt elkapkodják, aztán az 
ember vár a következôre, addig is hall-
gatja a cédét, vagy nézi a videómegosztó 
portálon a videóit. A munkáját, a zenéjét, 
a show-t –-- az érzelmeit lehet ismerni a 
koncertjein keresztül. Most mégis inter-
jút adott az Origónak. Azt mondja azért, 
mert hisz abban, hogy a befektetett 
munka megtérül, és ezt az üzenetet 
szeretné átadni a fiataloknak. A kö-
vetkezô, és az azt követô generációnak. 
Hogy ne adják fel az álmaikat. Most ér-
kezett haza Sydney-bôl, ahol a híres Ope-
raházban adott telt házas koncertet.

„Semmi nem történik véletlenül. Ha az 
embert kudarc éri, az sem a véletlen 
mûve. Valahol megnyílik egy másik ajtó, 
és ezt lehet, hogy csak évek múlva érted 
meg” –-- mondja Havasi Balázs, aztán 
rám néz, és néhány másodperces szünet 
után folytatja. „Én húsz éven át a szüleim 
manzárdszobájában gyakoroltam, és 
mindennap arról álmodoztam, hogy egy-
szer egy hatalmas színpadon játszom 
majd. Arra, hogy ez valaha sikerülni fog, 
senki nem adott garanciát. A lemezkia-
dók azt javasolták, hogy ne saját zenén 
törjem a fejem, játsszak inkább slágere-
ket, feldolgozásokat. Aztán rájöttem, 
hogy az én utam a saját zenémen ke-
resztül vezet. Ez volt a fordulópont az 
életemben. Késôbb akkor is kitartottam 
a döntés mellett, amikor mindenki mást 
javasolt, amikor néha úgy éreztem, 
mintha egyedüliként mindenkivel szem-
bemennék egy autópályán. Húsz év telt 
el, és mostanra sok álmom valóra vált. 
De ha az ember ezt nem várja ki, nem 
hisz a saját csodájában, és abbahagyja, 
akkor kiszáll a saját álmából, és soha 
nem tudja meg, mi lett volna, ha végig-
álmodja azt. Én nem szálltam ki, és nem 
is szállok ki. Tudni szeretném, mi van az 
én álmaim legvégén.”

Sydney –- a megindító pillanat
Az elmúlt öt év egy csoda volt szá-

momra. Sokszor valóban azt érzem, hogy 
egy álomban élek” –-- mondja Havasi 
Balázs, amikor arról kérdezem, hogy 
milyen volt a sydney-i koncert. Azért 
ezzel a mondattal kezdi, mert valóban 
errôl álmodott. Nem konkrétan a Sydney 
Operaházról, hanem arról, hogy egy 
magyar srác eljuthat a világhírnévig, ha 
nagyon szeretné, ha rengeteget dolgozik, 
és persze ha tehetséges. Négyéves kora 
óta zongorázik, és 20 éve tudatosan építi 
a karrierjét, nagyon sok helyen fellépett, 
a világ legjelentôsebb színpadain, a két 
héttel ezelôtti sydney-i koncert mégis 
megérintette – pontosabban az a pillanat, 
amikor elôször meglátta az ikonikus 
Operaház kivilágított épületét.

„Nemcsak a látvány fogott meg, hanem 
az a tudat is, hogy két nap múlva ebben 
az épületben játszom majd, és a nézôtér 
tele lesz. Soha életemben nem jártam 
még ebben a hatalmas városban. Fele-
melô érzés volt, hogy emberek úgy dön-
töttek, eljönnek meghallgatni egy ma-
gyar zongoramûvész szerzeményeit, 

gondolatait, érzéseit.
Úgy éreztem, hogy kicsit népmesei ez a 

történet: egy fiú elindul egy magyar 
város egyik kerületébôl, aztán egyszer 
csak a sydney-i Operaház kapujában áll. 
Kint van a plakátja, fotókat akarnak vele 
készíteni az emberek, mosolyognak, 
vagy csak odaszólnak, hogy sok sikert a 
koncerthez. Ez nagyon megható pillanat 
volt, és ezt meg kell tudni élni.

Szerényen, alázattal, de mindenképpen 
meg kell állni egy pillanatra –-- ezt 
éreztem –--, és át kell élni a pillanatot, 
hiszen ebbôl lehet táplálkozni a jövôben. 
A kollégáimat is arra biztatom, hogy 
éljék meg a sikert. Nekem egy koncert 
igazából akkor ér véget, ha már az utolsó 
vendég is elment, én pedig az öltözôben 
megköszönöm mindenkinek a munkáját, 
a segítségét. Ezúttal teljesen egyedül áll-
tam ugyan a színpadon, de ez a koncert is 
csapatmunka volt. Közel 20 ember dol-
gozott velem Sydney-ben azért, hogy 
minden tökéletes legyen.

”Havasi Balázs kollégái a koncert nap-
ján már hajnalban elkezdték építeni a 
színpadot, hogy estére a helyén legyenek 
a látványelemek, a LED-fal és a lámpák 
is. A kétezer-ötszáz fôs koncertterem 
hamar megtelt.

Balázs soha nem izgul a koncertek elôtt 
–-- így a sydney-i koncert elôtt sem. Mint 
mondja, gyerekkora óta erre készül. „

A felkészülési idôszak nagyon intenzív. 
Kicsit olyan, mint amikor egy sportoló 
fontos versenyre készül. A fellépés nap-
ján kell a legjobb formában lenni. Én 
egész nyáron erre készültem. Az utolsó 
idôszakban az is elôfordult, hogy hajnali 
kettôre felhúztam az órát, felkeltem, le-
mentem a zongoraszobába, és végigját-
szottam a koncertet. Tudtam, hogy óriási 
az idôeltolódás Budapest és Sydney kö-
zött, és próbáltam minden körülményre 
felkészülni: treníroztam, teszteltem ma-
gam. Ilyenkor a gyakorlás mellett min-
dennap sportolok is, hogy hogy ne csu-
pán szellemileg és lelkileg, hanem 
fizikailag is a megfelelô állapotban le-
gyek. Megnyugtat, ha tudom, hogy min-
dent megtettem azért, hogy a koncert jól 
sikerüljön. Ezért nem izgulok a koncer-
tek elôtt, persze az adrenalinszintem 
magasabb, de ez csak segít abban, hogy 
koncentrálni tudjak.”

Minden darab egy-egy történet
Egy kis asztalnál beszélgetünk, ô na-

rancslevet iszik, én ásványvizet, de nem 
nagyon fogy egyik sem a beszélgetés 
elsô fél órájában. Ô mesél, én pedig hall-
gatom –-- és nemcsak a megélt, átélt tör-
téneteket figyelem, hanem az érzelmeit 
is. Látom benne a vihart, a folyót, a 
hópelyheket, az üres házat, a menedéket, 
a varázslatot, a misztikumot, a farkast, a 
szabadságot, a családot, a feleséget, a 
gyerekeket és Magyarországot. Látom 
mindazt, amibôl táplálkozik, amikor ze-
nét ír.

Nem mindennapos koncert volt Syd-
ney-ben. A közönség nem csupán azt lát-
hatta, hogy a zongorista felmegy a szín-
padra, és egy hatalmas, látványelemekkel 
gazdagított show-t mutat be, hanem meg 
is ismerhette minden egyes darab ke-
letkezésének történetét. Havasi Balázs 
ugyanis minden zeneszám elôtt el-
mondta, hogy mi inspirálta, amikor azt a 
bizonyos darabot megírta.

 „Amikor a Zeneakadémiára jártam, 
mindig érdekelt, hogy egy zeneszerzô 
milyen élmények, emlékek alapján írta 
meg a mûvét. Például ki lehetett az a 
hölgy, aki Liszt Ferencet a Szerelmi 
álmok címû darabjának megírására 
inspirálta? Még ha fenn is maradtak 
adatok a zenetörténeti írásokban egy-
egy mû születésének körülményeirôl, az 
nem ugyanaz, mintha a szerzôt magát 
kérdezhetnénk meg. Ez egy természetes 
emberi kíváncsiság. Én úgy gondoltam, 

hogy izgalmas lehet, ha egy-egy darab 
elôtt elmondom, miért, hogyan, vagy 
adott esetben kinek írtam azt a zene-
mûvet. Azt szerettem volna, ha az egész 
koncertnek van egy története. Aki végig-
hallgatta a koncertet, az nemcsak a ze-
némmel ismerkedett meg, hanem az 
egész életembôl is kapott egy metszetet. 
Van olyan darab, amelyet a gyerekeim-
nek írtam, egy másikat a feleségemnek 
ajánlottam, van, amelyik egy gyerekkori 
emlékbôl született, és van olyan is, ame-
lyet Magyarország ihletett. Az egész 
koncertben benne volt minden, ami kö-
rülvesz, és amibôl táplálkozom: család, 
barátságok, szeretet, szenvedély, a szü-
lôföld, a gyerekkori élmények, az utazá-
sok tapasztalásai. Mielôtt eljátszottam 
egy-egy mûvet, ezeket a történeteket el-
meséltem a színpadon. A közönség ezek-
be bele tudott kapaszkodni, és ezáltal 
jobban tudtak azonosulni a zenei él-
ménnyel is.”

Lisa Gerrard és a rajongók
A koncert vendégmûvésze Lisa Ger-

rard volt, aki többek között a Gladiátor 
címû film zenéjének társszerzôje, éne-
kese. „Amikor a Gladiátort láttam a 
moziban, a film végén nem tudtam 
megmozdulni. Lisa hangja egyszerûen a 
székbe szögezett. Még most is kiráz a 
hideg, ha errôl beszélek. Aztán addig 
bombáztuk levelekkel a menedzsmentjét, 
amíg végül megunták, és eljuttatták neki 
az egyik zenémet. Késôbb elmondta ne-
kem, hogy amikor elôször meghallgatta 
a Storm címû darabomat, úgy gondolta: 
soha ilyet még nem hallott, és hogy va-
lahogy szeretne részese lenni ennek az 
egész zenei világnak. Így kezdôdött a ba-
rátságunk.”

Lisa Gerrard a sydney-i koncert után 
szó szerint azt nyilatkozta a TV2 Tények 
címû hírmûsorának, hogy Havasi Ba-
lázst korunk egyik legnagyobb zongora-
mûvészének tartja.

A koncert után rengetegen szerettek 
volna valami közös élményt Balázzsal: 
autogramot kérni tôle és közös fotót ké-
szíteni. Órákig álltak sorban az emberek, 
hogy kezet foghassanak a magyar zongo-
ramûvésszel.

„Két és fél órán keresztül dedikáltam. 
Az utolsó embernek megköszöntem, 
hogy kivárta ezt a nagyon hosszú idôt. 
Azt mondta, hogy a kislánya azért kez-
dett el zongorán tanulni, mert látta a vi-
deóimat a YouTube-on, és nagyon sze-
retett volna neki vinni egy dedikált CD-t. 
Nagyon megható volt.”

Amikor arról kérdeztem, honnan volt 
ereje a kétórás koncert után még két és 
fél órát a rajongókkal beszélgetni, rám 
nézett, és csodálkozva azt mondta: „Ne 
gondold, hogy ez fárasztó. Éppen ellen-
kezôleg. Mindenki elmondja, milyen él-
ményeket kapott a zenétôl, és én rájövök, 
hogy ezeknek az embereknek már va-
lamilyen szinten az életük részévé vál-
tam. Jó érzés tudni, hogy annak, amit az 
ember csinál, befogadó közönsége van.”
Világkörüli turné
Havasi Balázs még mindig csak mesél, 

mosolyog, emlékeket idéz. A nagyma-
májától tudja, hogy tízévesen azt mondta 
neki: „Nagyi, én egyszer a New York-i 
Carnegie Hall-ban játszom majd. Ez biz-
tos.” A nagymama mosolygott, és ennyit 
mondott: „Tudom, hogy így lesz, én pe-
dig csináltatok majd egy nagyestélyit 
magamnak, és abban megyek el a kon-
certedre.” Két évvel ezelôtt a tízéves 
kisfiú álma valóra vált. De a szeretett 
nagymama sajnos már nem élhette meg 
ezt az álmot.

A sydney-i koncert egy világkörüli tur-
né egyik állomása volt. Két éve New 
Yorkba egy komplett szimfonikus zene-
karral utazott Havasi Balázs.

Csaknem kilencvenen repültünk ki 
New Yorkba. A koncert napján, hajnal-

ban lezárták a rendôrök a Carnegie Hall 
utcáját, mert a színpad beépítéséhez 
szükséges technika több teherautóval 
érkezett. Álltam New York közepén, és 
néztem, ahogy pakolnak, ahogy min-
denki teszi a dolgát. Az is nagyon külön-
leges pillanat volt.”

Tavaly a bécsi Arénát töltötte meg, 
közel tízezren tapsoltak állva a koncert 
végén. Az idén már hat kamionnal utaz-
nak koncertezni: elôször a berlini aréná-
ban lép fel, aztán a krakkóiban, majd 
Bécs következik újra, ezután Bukarest-
ben dupla koncertet ad, a budapesti Aré-
na lesz a következô állomás egymás után 
háromszor, végül Miami. 

„A külföldi sikereket elsôsorban a ma-
gyar közönségnek köszönhetjük. Azzal, 
hogy évrôl évre eljönnek az Arénába, 
megteremtik a folyamatos fejlôdés és 
növekedés lehetôségét.

Egy arénaturné a szórakoztatóiparban 
az elérhetô legnagyobb siker, amire még 
a világsztárok közül sem mindenki ké-
pes. Ízlelgetjük még mi is a gondolatot, 
hogy van egy magyar kulturális pro-
dukció, amely hat kamionnal nekiindul, 
Németországba, Ausztriába, Lengyel-
országba. És persze izgulunk. Közel 190 
fô utazásakor csak a hotelszobák, a 
transzferek és a repülôjegyek foglalása 
sem kis feladat.”

Már nincs sok idônk beszélgetni, lassan 
indulni kell, sok még a teendô, próbálni 
is kell, mert pénteken Lipcsébe utazik, 
az egyik legnagyobb német televízió élô 
show-jában, a Goldene Henne díjátadó 
ünnepségen játszanak. Nem látom fá-
radtnak. Pedig hetente utazik, koncer-
tezik, próbál, szigorú napirendje van, 
sportol, tanul... szóval az ember azt hin-
né, hogy ezt alig lehet bírni... de ô nem 
így gondolkodik. Szerényen mosolyog, 
és csak annyit mond: „Tudod, ez egy 
kicsit olyan, mint amikor a hógolyót fel 
kell gurítani egy hegy tetejére, egyre 
nagyobb és nagyobb, és persze egyre 
nehezebb gurítani is, de ha felért, és 
megindul lefelé... akkor lavina lesz belô-
le.”

Kapni –- és adni is
A találkozások határozzák meg az 

ember életét” –-- vallja Havasi Balázs. 
Azt mindig tudta, érezte, hogy a zené-
jében erô van –-- amikor szólóban zon-
gorázott, akkor is. Aztán évekkel ezelôtt 
találkozott a mostani üzlettársával, pro-
du-cerével, akivel együtt álmodták meg 
a szimfonikus produkciót és a show-t.

„Mindig imádtam a filmzenéket, a kü-
lönleges hangszereket, a világzenei ele-
meket. Fokozatosan jöttünk rá, hogy 
milyen az a show, amely bárhol a világon 
megállná a helyét, de mégis egyedi, csak 
ránk jellemzô stílusjegyeket hordoz ma-
gában. Például vannak benne magyar 
népzenei elemek is, hiszen azt sehol más-
hol nem tudják utánunk csinálni. Nyil-
vánvaló, hogy minél több embert szeret-
nénk megérinteni a zenével, de mindezt 
úgy, hogy mélysége, mondanivalója is 
legyen a produkciónak. Meggyôzôdésem, 
hogy popularitás és érték között van egy 
metszet –-- vagyis lehet valami úgy is 
népszerû, hogy közben értéket hordoz 
magában. A népszerûségnek hatalmas 
ereje van, viszont nagy felelôsséggel is 
jár. A sikert jóra kell használni. Közel tíz 
évig voltam zongoratanár, és tudom, 
hogy ma már egyre kevésbé divat hang-
szereken tanulni. Mi arra is használjuk 
az Aréna-koncertek sikerét, hogy ösztö-
nözzük a fiatalokat vagy akár a legki-
sebbeket is a zenélésre. Kisfiam óvodás-
társai minden évben ott ülnek a lelátón, 
és alig várják az elôadást. Jó érzés, ha a 
gyerekeknek tetszik a koncert, hiszen ôk 
teljesen elfogulatlanok, a véleményük 
ösztönösen ôszinte. Rendszeresen írunk 
ki nemzetközi pályázatokat is fiataloknak 
a videómegosztó oldalakon, a legtehetsé-
gesebbeket nemcsak jutalmazzuk, ha-

nem lehetôséget kapnak arra is, hogy 
fellépjenek egy-egy koncertem elején. 
Az ember kap is, ad is. Az a jó, ha ez 
a két dolog egyensúlyban van.”
A manzárdszobától a világsikerig
Mielôtt elmentem az interjúra, nagyon 

sok Havasi-videót megnéztem az inter-
neten. Ismertem a legtöbb darabot, nem 
volt új, nem is ezért néztem. Inkább a 
hangulatát akartam magamba szívni. 
Aztán azt vettem észre, hogy angol, 
olasz, orosz, német, horvát, és ki tudja, 
még milyen nyelven írtak a videóhoz 
kommenteket a világ rengeteg országá-
ból. „Havasi is a genius”, „You are 
Amadeus of our century”. „   ”, „EX-
CELENTE MÚSICA ....BUENÍSI-
MO!”, „your music is magic. gree-
tings from Peru”, „Love from 
Azerbaijan”.

Havasi Balázs azt mondja: a magyar 
zeneoktatási rendszer nélkül esélye sem 
lett volna felépíteni ezt a sikert. „A ma-
gyar Zeneakadémia a világ legjobb 
mûvészeti egyeteme. Ez nem kérdés. El 
lehet menni bárhová a világon, sehol 
nem kap senki jobb szakmai képzést, 
mint itthon. Én felültem anno az egyes 
buszra, leszálltam, és ott voltam a világ 
legjobb zenei egyetemén. Ez azért me-
nô.”Tizenhárom évvel ezelôtt készítette 
el elsô demó-CD-jét, amelyen csak saját 
szerzeményei szerepeltek. Egy fiatal 
lánynak, leendô feleségének adta elôször 
oda, aki elkezdte mindennap bömböltetni 
az autójában a zongoraszólókat. Ô volt az 
elsô, aki azt mondta:

„Neked ezt kell csinálni. És egyszer az 
egész világ meg fog ismerni.”

Késôbb összeházasodtak, ma már két 
gyermekük van.

Amikor arról beszélgetünk, hogyan 
jutott el idáig, azt mondja: nagyon hosszú 
volt az út, tele kudarccal, nehézséggel, 
akár anyagi nehézséggel is, de voltak 
biztató, csodálatos pillanatok is, és per-
sze rengeteg munka, hit. És kellett az a 
csapat is, amellyel együtt dolgozik. „Ez 
így volt egész. Egyetlen téglát sem tud-
nék kivenni ebbôl a falból. Mindenkire 
emlékszem, akivel valaha beszéltem a 
munkám során, és mindenkinek hálás 
vagyok, aki segített ebben. Egy kicsit 
azoknak is, akik nem hittek bennem, 
mert az még jobban megerôsített. Ez a 
lényeg. Ez az üzenetem. Ha én meg 
tudtam csinálni, bárkinek sikerülhet. 
Semmi titkom nincs, másokhoz ké-
pest semmi elônyöm nem volt, amikor 
belekezdtem. Minden csak azon mú-
lott, hogy nagyon, de nagyon szeret-
tem volna azt csinálni, amit szeretek. 
Az akarat, a képesség és a befektetett 
munka hármasa a fontos. Ebbôl a ké-
pesség, a tehetség csak a belépôkártya. 
A siker az elszántságon, a megfelelô 
csapaton és a befektetett munkán 
múlik.”Nem költözik el külföldre, Ma-
gyarországon szeret élni. „A sok utazás 
mellett kell egy bázis, és számomra jobb 
bázist nem is tudok elképzelni” –-mondja. 
Aztán hozzáteszi: „Tudod, én szeretek 
itt élni. Ez a zenémben is benne van.”

De mi van az álom végén? –- kérdezem 
türelmetlenül, mert az elején azzal 
kezdtük, hogy ô nem száll ki, mert tudni 
akarja az álma végét. Rám néz, és azt 
mondja: ha bárhol a világon azt mon-
dod: Michael Flatley, egybôl minden-
ki rávágja, hogy Írország. Ha azt 
mondod: Andrea Bocelli, mindenki 
tudja, hogy Olaszország. Ugye? Igen, 
válaszolom, persze. Aztán így folytatja: 
én azt szeretném, ha külföldön a 
Havasi névrôl Magyarország jutna az 
emberek eszébe. Mert ez lehetséges. 
Nyolc évvel ezelôtt egy négyszer négy 
méteres szobában tanítottam a konzer-
vatóriumban zongorát. Szerettem. Most 
pedig európai arénaturnéra készülünk. 
Folyton csak az amerikai sikertörté-
netekrôl hallunk mindenhol, pedig nem-
csak amerikai álom van. Van magyar 
álom is.

Vági Barbara
(Origo)
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Kismartoni Pétert, a Cirque du So-
leil’s TORUK világjáró társulatával 
sztárként „hazatérôt”, több megjelenés 
mellett a 7-es csatorna is megszólaltat-
ta  még az elsô Melbourne-i elôadás 
napján. A Croydonból „világgá” indult 
híresség mellett még két magyar 
társulat tagra figyelhetünk fel. Frányó 
Viktor cirkuszi akrobata és Fazekas 
István,  a fénytechnikusok vezetôje-
ként járulnak a páratlan színvonalhoz.

A Kismartoni család még a 80-as 
évek elején érkezett Ausztráliába kis-
lányukkal Leával. 

Péter 1984-ben született, öccse Phillip 
1988-ban, aki jelenleg Las Vegas-ban 
szintén a Cirque du Soleil mûvésze. 

Az édesapa, a Mûszaki Egyetemen 
végzett Ferenc „ifiként” négyszeres 
magyar rúdugró bajnok volt. Fiait már 
5 évesen beiratta tornásznak.

Viktória államban és Ausztráliában, 
valamint a nemzetközi tornászbaj-
nokságokon korláton és talajon több-
szörös érmesek és kedvencüket, a 
harcmûvészetet is meg-megcsillogtató 
Kismartoni legények egy kínai mester 
Yu Ting kezei alatt értek potenciálisan 
pompás elôadókká, hogy egy jól idô-
zített válogatás Montreálba és Las 
Vegasba irányíthassa ôket. 

Micsoda életút! Mekkora inattépô 
igyekezet kell egy ekkora sikercég fo-
lyamatos szerzôdtetéséhez! 

Péter az elmúlt 10 évben, beleértve a 
2 éve turnézó TORUK – The First 
Flight misztériumjátékot, csaknem 
3000-szer lépett színre.

A világhálón rengeteg produkciós 
adat olvasható – Youtube felvétel 
látható a turné állomásairól. Ez a vál-
lalkozás az eddigi legnagyobb kassza-
siker, de az igénybevétel is óriási! Az 
elôadás az eddigiekhez mérve fôleg 
„kemény” talajon zajlik s ez bizony 
megnehezíti a regenerálódást.

Csaknem ötvenen sokszor 4–5 

átöltözéssel váltakozva állnak helyt a 
kezdetektôl állandóan csiszolt, fej-
lesztett, ötletszerûen gazdagított ko-
reográfiában. 

Az édesanya az extrém mûvészetben 
testi épségüket állandóan kockáztató 
gyermekei iránti aggodalmát végtelen 
hittel és az ebbôl fakadó belsô békével 
viseli. Tünde most lehetett szemtanúja 
elôször a „hazai” környezetben is 
annyira kiérdemelt, szívet melengetô 
elismerésnek.

Akik nem látták volna korábban az 
Avatar-t, azok is kikövetkeztethetik  a 
díszlet és kellékek látványában pazar, 
fénytechnikájában lenyûgözô, hangha-
tásaiban, élô énekkel aláfestett és ak-
robatikus testbeszédében is páratlanul 
felvonultatott történetet. Valóban vi-
lágraszóló produkció – számunkra 
külön öröm, hogy magyar szereplôk 
sikerével is büszkélkedhetünk!

Az ôsidôk monumentális felidézésére 
november 12-ig adott helyet Mel-
bourne, a következô színhely Adelaide

-se-

TORUK – The First Flight magyar sikere 

Foto: Matt Beard

Kismartoni Péter – Foto: Thierry Ballangé

Stacey Magiera, Kismartoni Lea, édesapja Ferenc, Frányó Viktor 
és Kismartoni Péter 

Lea, Phillip és Péter

Péter édesanyjával, Tündével
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. november 19-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

Minden szerdán de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017. november 19-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA)
2017.november 19-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. november 19-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. 
november 19-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. november 12-én de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási 
megkülönbôztetés nélkül!

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

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

Reformáció Emlékünnepi Díszebéd 
a Bocskaiban

Örömmel fogadtuk a sok kedves vendéget a vasárnapi Díszebédünkön.
Ez alkalommal nemcsak a Reformáció 500 éves évfordulójára emlékeztünk, hanem bizalommal tekintettünk 

az Egyház jövôjére is, ahogy a hét fiatal egyháztagunk konfirmációját néztük boldogan. Ez alkalommal ôk 
voltak a „star”-ok: Gergely Collette, Szaló Borbála, Benedek Mátyás Christopher, Bartol Nóra, Bartol 
Máté, Orgonás Simó Gellért, Orgonás Simó Zsolt.
Az ebédet egy kis mûsor követte, melyet Bakonyi Péter fôkonzul úr vezetett be. Utána Csutoros István

következett egy szép szavalattal, ezután Sipos Ôry Attila (az egyház orgonistája), egy csodálatos, saját 
szerzeményü zongora számmal követte. Majd Kapantzian Artúrtól hallottunk egy verset, amit a fiatal 
Csutoros Sebastian cselló játéka követett egy Vivaldi zene számmal, és a vendégek örömére a reformáció 
himnuszát is elô adta, melynek lendületes játéka a közönséget is magával ragadta... „Erôs várunk nekünk 
az Isten”...
A músor befejezôdôtt Liptai Ibolya és Bodor Lóránt közös énekszámával, melyet gyönyörû erôs 

hangjukkal, mikrofon nélkül adtak elô.
Mind-mindig, szeretném megköszönni mindenkinek, akik hozzájárultaksegítségükkel a délután sikeréhez. 

Akik a termet feldíszítették, akik a büffét ellátták, és Szöke Kató unokáinak, akik vállalták az ebét kiszolgálá-
sát. Csutoros Júlia
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Világra jött élet
Volt nekünk egy királyunk, akirôl 

hétszáz év után sem tudtuk eldön-
teni, hogy Róbert Károlynak hív-
ták-e, vagy Károly Róbertnek

Hivatalosan I. Károly a neve, de Bu-
dapest legforgalmasabb útját mégis 
csak Róbert Károly körútnak nevezik. 
A mindennapi dugóban ülve pedig so-
kan elmerenghetnek, hogyan is van ez a 
nevekkel, és többeknek leginkább Ró-
bert Gida jut eszébe, akirôl szintén nem 
értik, hogyan is lehet egy kisfiú, s Mi-
cimackó pedig Kovács János. Talán 
ebbôl az eszmefuttatásból is kiviláglik, 
hogy finoman szólva mintha megzava-
rodtam volna. Mentségemre szolgáljon, 
hogy örömömben. Az öröm oka pedig 
egy új élet ezen a világon: Péter Károly 
megérkezése egy székesfehérvári kis 
szobába. Módfelett komoly hangzású 
nevet kapott az én harmadik unokám, s 
ahogy az édesanyjára néz, abból a te-
kintetbôl megérthetjük az ember egyik 
legfontosabb sajátosságát, a felelôssé-
get. Mert a kis jövevény a mamája 
szemének fényeiben sejtheti meg a jö-
vôt, életének összes csodáját, örömét és 
bánatát, mindazt, ami történni fog, s ta-
lán már érzi azt is, hogy ô is felelôs-
séggel tartozik annak az anyai szem-
párnak, amely olyan óvó szeretettel te-
kint vissza rá.

Vajon milyen világban fog élni PK –-- a 
kis „parancsnok” –-- ötvenhét év múlva, 
amikor annyi idôs lesz, mint most a 
nagyapja? Kétezer-hetven-négyben! 
Bárhogy erôlködök is, elképzelni sem 
tudom. A kis ház, ahová most beköltö-
zött, s amelyért annyi áldozatot hozott a 
család, vajon állni fog-e még? Egyál-
talán, lesznek-e még ilyen házak, az 
udvaron macskákkal, a szomszédban 
állandóan ugató kutyákkal, távolból 
idehallatszó harangszóval, a kertben 
apró szemû eperrel? Vajon emlékszik-e 
akkor még valaki, hogy elsô királyaink 
kedves városa ez, vagy már magyarul 

se értenek errefelé? Az emberi lények 
csodálatos szuverenitása fennmarad-e, 
vagy valamely központi vezérlés irá-
nyítja mesterségesen a gondolkodásun-
kat? Nem tudom. Kéteze-hetvennégy-
ben, úgy érzem, egészen más lesz ez a 
Föld, mint ma. S nem vagyok biztos 
benne, hogy jobb. Vagy mégis? Amikor 
én megszülettem, a világ nagyon más 
volt, mint ma, de alaplényegében mégis 
ugyanolyan. Mert az ember ma is 
ugyanolyan, mint ezerkilencszázhatvan-
ban. Tudok minden mesterségesen 
gerjesztett aberrációról, de mégis úgy 
látom, az ember akkor is és most is 
szabadon akart dönteni akár arról is, 
hogy a szabadságát önként és értel-
mesen korlátozza. Minden erôfeszítésre 
képes a szeretetért. Szeretni akar és 
szeretve akar lenni. S persze akkor is 
voltak szánalmas akarnokok, de még ôk 
is azt hitették, hogy szeretik ôket. 
Akkor is voltak beteges hajlamúak, de 
ôk is a szeretetet hajszolták. A hatvanas 
évek drogos elszabadulása alapozta 
meg a mai felébresztett tébolyt és el-
tévelyedéseket. Pedig a szabadság és a 
szerelem éppen elegendô lett volna, s 
elég lesz a jövôben is. Akkor is volt há-
ború, akkor is tele volt a világ politikai 
„elitje” idiótákkal és aljas gazembe-
rekkel, akkor is minden a pénz körül 
forgott, a „nagy pénz” körül, amely 
másként, mint spekulációval nem sze-
rezhetô meg.

Kicsit mások voltak a viszonyok, de 
nem gyökeresen eltérôek. Kevesebb 
autó volt, de apám a születésemre vett 
egy hatszázas FIAT-ot, s arra még én is 
emlékszem, ahogy bátyámmal hátul 
kuporogva drukkoltunk, hogy sikerül-
jön megelôzni egy nagyobb teherautót. 
„Az emelkedônél sikerülni fog!” --– 
mondta apánk, és úgy is lett. Autópálya 

nem volt Bicske felé, s még a mostani 
1-es út sem, de aszfaltos út volt, s akit 
nagyon érdekel, ma is láthatja, milyen 
keskeny volt a Budapest–Bécs „sztrá-
da”. Vajon lesz-e egyáltalán autó, meg a 
maiakhoz hasonló út kétezerhetven-
négyben? Hogyan közlekedünk? És 
vajon tudnak majd érezni az emberek? 
És mit éreznek? Lesz-e szeretet, sze-
relem? Áll-e még az Eiffel-torony, és 
ha nagyon szeretné Péter Károly, fel is 
mehet-e rá? És a Balatonban lehet-e 
még fürödni majd, lángost enni, sört 
inni a parton kis bodegákban? Mert 
ötvenhét éve lehetett, és ma is lehet. És 
emlékezni lehet-e majd a régen volt 
emberekre? A temetôkben a sírokon 
lesz-e virág? És könyveket olvasnak-e 
majd az emberek, vagy minden leírt 
szó elfér majd egy gyûszûnyi tokban, 
amelyet persze senki soha nem nyit 
meg. És ott lesz-e a polcán a nagyapja 
néhány könyve, legalább azok, ame-
lyekben soha sem látott nagymamájáról 
írt?

Végül is a generációk mindig egy-
másba olvadva alkották meg az embe-
riség történelmét. Polgárok, parasztok, 
lovagok, mûvészek. Három generáció 
együtt létezhet, lélegezhet, élhet. Jobb 
esetben több is, de bizony van úgy, hogy 
mindent újra kell kezdeni. El is ágaz-
hatnak az utak. Ma a szétszaggatottság 
idejét éljük. Szakadnak szét a szövetek, 
családok, közösségek. Kínai völgyek-
ben, afrikai szavannákon, európai or-
szágutakon. Menne, menekülne minden 
boldogtalan lélek. Vajon ô mit fog ten-
ni? 

Nem tudom, miért kerített hatalmába 
ez a jövôlesô érzés. Talán mert nyil-
vánvaló, hogy abból a jövôbôl már 
hiányozni fogok. Talán mert félek, hogy 
arra sem lesz idô, hogy rendes nagy-

papaként összeérhessek emlékek vagy 
gondolatok mentén az unokáimmal. 
Talán mert nem is vagyok alkalmas rá. 
Még mindig hajszolok valami elérhetet-
len célt, holott már régen nem tudok 
továbbmenni. Pedig tudom, hogy vala-
mit el kell mondanom. Ha másért nem, 
azért, hogy megnyugodjak. És Péter 
Károly megôrizhessen valamilyen han-
gulatot a generációk folyamatosságából. 
Találja meg az utat távoli ôseihez 
anyján és apján át, s egy kicsit rajtam 
át is, mert én látom ôket, látom a hont 
foglalókat és megvédôket, a lovagokat 
és templomépítôket, a nyelvet, szokáso-
kat, táncokat kincsként ôrzôket. Látom 
Károly Róbertet is, amint végre har-
madszor „érvényesen” megkoronázzák: 
Fehérváron a Szent Koronát az eszter-
gomi érsek helyezi a fejére.

S persze ne másoljon semmit –-- erre 
módja sem lesz, azt hiszem –--, de 
érezze át a felelôsséget, hogy a világ 
általa létezik, s ô általam, s legyen ki-
vételes, sôt kivétel! Mert én meg a jö-
vôt csak rajta át láthatom. Már most is 
látom. Hát errôl van szó! Látom magam 
kétezerhetvennégyben, sétálni tavaszi 
napsütésben a Balaton partján. Fantá-
ziálhatnak, adhatnak prognózisokat, 
elemzéseket mindenféle okos, jövôbe 
látó tudósok és szemfényvesztô jósok. 
A jövôt mégis csak a világra jött új élet 
által láthatjuk, érezhetjük meg. Két-
ezerhetvennégyben az embereknek 
lesz még emberi arcuk és hasonlítani is 
fognak a miénkre. Hacsak valami ret-
tenetes szörnyûség el nem söpri a kul-
túránkat, leginkább a hit és alázat nél-
küli tudomány, a pogány kapzsiság, fa-
lánkság.

Az a nagyszerû az új élet érkezésében, 
hogy fiatalon jön. Nem tud öregen 
megszületni. Leginkább azt kívánom 
legkisebb unokámnak, hogy idô elôtt ne 
is öregedjen meg. Kevés szánalmasabb 
van, mint a koravén fiatal. S majd, ha 

eljön az idô, szépen emlékezzen a haj-
dan volt fiatalságra. Nem, nem a he-
lyembe lép ô, de ô a jövô. Jó lenne, ha 
ezt a jövôt tényleg alakítaná, nem csak 
élne benne. Eligazodna a zûrzavarban. 
Hithez, szeretethez igazodna a reális 
világban. Ízlése lenne, amelyet igaz 
gondolatok sugallnak. Megoldaná a rej-
télyeket, amelyek örökké frusztrálják 
az embert. Még az elôtt indulna el, hogy 
már késô lenne. Tudjon örülni, dalolni, 
s ne vegye magára az örök magyar elé-
gedetlenség gúnyáját. Sírni is tudjon 
bánatból, örömbôl egyaránt.

Most még mindezt tudja. Milyen cso-
dálatos is ez! Ringatásra a megnyug-
vás, játékból tanulás, fáradtságra al-
vás, méltánytalanságra sírás, minden 
jóra felhôtlen kacagás. Majd jön az elsô 
szó. Mi lesz, Mama? Apa? Vagy „hol”, 
mint édesanyjánál? Az elsô lépések, az 
elsô elszakadások, ovi, iskola, egyetem. 
Az elsô lázadások, az elsô kapunyitoga-
tások, a bensô szem elsô pillantásai, az 
elsô felriadás, megbántódás. Szerelem, 
szabadság, varázs.

Ha lesz még autó kétezerhetven-
négyben, ott ül majd Péter Károly a 
dugóban a Róbert Károly körúton, rám 
néz, és ujjai között zsonglôrös ügyesség-
gel pergeti meg Károly király egyetlen 
megmaradt aranyforintját. Én ajándé-
koztam neki, amikor még meg sem 
született régi kék éjszakában, mielôtt 
elhagytam ezt a világot. És ô is érzi 
majd a megejtô paradoxont, hogy itt-
hon van ezen a világon, és mégis valami 
másfelé húzza. S nem is maradhat itt. 
Az ember örök dilemmája ez: sokak 
számára felfoghatatlan ellentmondás. 
Nappal lesz majd éjszaka. Aztán fél 
évig nappal, fél évig éjszaka. Aztán az 
örökkévalóság nappal és éjszaka nélkül, 
szabadon lengô karokkal. Üdvözöllek, 
örökkévalóság kíváncsi tekintetû jö-
vevénye ezen a Világon!

Szerencsés Károly (Magyar Hírlap)

A mûsoros díszebéd szereplôi a Bocskaiban
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KRÓNIKA
MULTIKULTURÁLIS 

FESZTIVÁL A 
MARSDEN-I MAGYAR 

HÁZBAN 
Amikor a tavaly a  Marsden-i Magyar 

Ház akkori vezetôsége az éves tervébe 
beiktatta az idei Fesztivált, akkor még 
nem tudta milyen nagy fába vágta a 
fejszéjet.

Október 1 reggelén, amikor úgy érez-
tük mindent megtettünk azért, hogy 
egy sikeres fesztiválon vehessen részt 
a Brisbane-i  és Gold Coasti magyar 
közösség tagjai, a többi sok más nem-
zetiségû meghivottal együtt, mégis  
valami zavarta a lelki nyugalmunkat,  
Brisbane felett rég nem látott fekete 
felhôk gyûlekeztek.  

De milyen szerencsénk volt, az esô 
majdnem este kezdett el esni. Amit 
igazán elsöprônek nevezhetünk, az a  
Fesztivál sikere volt. Nagy volt az ér-
deklôdés. Ennyi ember egyszerre nem 
volt soha a Magyar Ház udvarán. 
Reggel óta készültek a finom ételek a 
sátrak alatt, kellemes illatok terjeng-
tek a levegôben, miközben a szinpadon 
ment a szinvonalas mûsor .A Körösi 
Csoma Sándor ö sztöndíj program két 
küldöttje, Száler Timea és Róth Ju-
dit egyenként konferálta, mutatta be 
minden elôadó mûvészt, aki a színpad-
ra lépett...  

Jon Raven, Logan város önkormány-
zatának  Marsdeni képviselôje nyitotta 
meg a fesztivált.  

A hivatalos megnyitó után aborigén 
ôslakó didgeridoo játékával köszön-
tötte a közönséget, egyben az ôsei 
szellemeinek a kegyelmébe ajánlotta  
a fesztivál résztvevôit.  

Kolumbiai, szamoai, indiai, román, 
cigány zenészek és táncosok, jazz 
zenészek, németül és magyarul ének-
lôk, magyar néptáncosok, saharai  has-

táncosok, kórus, karate , afrikai stilusu 
dobosok váltották egymást a színpa-
don. Miközben rég nem látott ismerô-
sök találkoztak újra. Bent a bárban, 
ahol a Tokaji bortól, Unicumtól, a 
Draher sörig minden kapaható volt,  
nem gyôzték kiszolgálni a „szomjas” 
vendégeket. Ez a nagyszerû nap ka-
raoke /diszkóval ért véget.

Annak ellenére, hogy elsô alkalommal 
szerveztünk multikulturális fesztivált, 
büszkén mondhatjuk, hogy a rengeteg 
munkának megvolt az eredménye. A 
Magyar Ház vezetôsége a konyhások-
tól, a programszervezôig, Kovács 
Tibor elnökkel az élen jelesre vizs-
gázott, mind azokkal együtt akik ön-
kéntesként ezen a napon is segítsé-
günkre voltak. A siker arra vall, hogy 
van igény itt is az ilyenfajta rendez-
vényre, ennek kell legyen folytatása, 
jövôben is meg kell szervezni.

Sipos Ika, Programszervezô, 
Magyar Ház, Brisbane 

Elnök, Ausztralia Magyar 
Szövetség

Kétnapos cserkésztábor 
a Gold Coast-on

Itt Ausztráliában az elmúlt hetekben 
volt iskolai szünet, azonban a Gold 
Coast-i gyerekek számára ekkor sem 
állt meg az élet. Szeptember 28-29-én 
kétnapos tábort tartottunk, az alábbi-
akban errôl számolok be. 

Az elsô napnak már a helyszíne is 
nagyon különleges volt, egy Broad-
beach-i Surf Klubban töltöttük el a 
napot, ami közvetlenül a tengerparton 

helyezkedik el; az ablakból láttuk a 
hullámokat, és a tenger felôl folya-
matosan érkezett a frissítô, sós szellô. 
Ezen a napon a Magyarországról ér-
kezett Andó Ilona, néprajzkutató, 
mûvésztanár foglalkozott a táboro-
zókkal, akik neki köszönhetôen számos 
különbözô népi játékkal és népszokás-
sal ismerkedhettek meg. A páros 
ütemgyakorlatok, hívogató, és körjá-
tékok után népi motívumokkal ellátott 
keszkenôket festettünk, és Ilonától azt 
is megtudtuk, hogy mire szokták 
használni ezeket a kendôket. Délutánra 
az ott lévô szülôkkel, és segítôkkel a 
lányoknak koszorúkat, a fiúknak pedig 
vôfélybotokat készítettünk, hogy azt 
felöltve beállhassanak a lakodalmi 

menetbe. Ugyan „valós” esküvô nem 
történt, de egy kis betekintést nyer-
hettek abba, hogyan is kezdôdik egy 
igazi falusi lakodalom.

A második napon többet voltunk a 
szabadban, a Cascade Garden már jól 
ismert terepe adott otthont kis tábo-
runknak. Pénteken a cserkészet került 
elôtérbe, a program keretmeséje pe-
dig a honfoglaló magyarok kora volt. 
Délelôtt forgószínpadot tartottunk, 
ami azt jelenti, hogy a gyerekek 20 
perces állomásokon vettek részt, ame-
lyek végét sípszó jelezte, ekkor pedig 
tovább kellett „forogniuk” a következô 
helyszínre. Az állomások egyikén az 
ôsi rovásírással ismerkedhettek meg, 
egy másikon útjeleket és sípjeleket 
tanultak, egy következôn az Emese 
álma c. legendát hallgatták meg, de 
találkoztak a sámánnal is, akivel kü-
lönbözô varázsitalokat kevertek. Eze-
ken az új ismereteken és játékokon 
kívül, a résztvevô gyerekek láthattak 

egy “igazi” vérszerzôdést is, amit a 
segítôkbôl és szülôkbôl álló hét vezér 
kötött meg. Ez egy kisebb sokként érte 
ôket, mármint az, hogy szüleik és taná-
raik egymás vérét isszák (elhangzott 
néhány kósza „Kannibálok!” kiáltás..), 
de szerencsére gyorsan megnyu-
godtak, amikor elmagyaráztuk nekik, 
hogy mi most csak eljátszottuk az ab-
ban az idôben normálisnak számító 
történteket. A szövetség megkötését 
egy számháborúval ünnepeltük meg.

Az ebédrôl mindkét napon mentorom, 
Horváth Gyöngyi, és a Gold Coast-i 
Magyar Egyesület tagjai gondos-
kodtak, a gyerekek legnagyobb örö-
mére. Természetesen a mindenki 
számára nagy kedvenc palacsinta sem 
maradt el! A következô kétnapos 
táborunk idôpontját pedig már ki is 
tûztük november végére.

Száler Tímea, 
KCSP ösztöndíjas
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SPORT

Nyolcvankét esztendôs 
korában elhunyt Szôke Kató 
úszó, aki az 1952-es helsinki 
olimpián 100 méter gyorson, 

valamint Novák Ilonával, 
Temes Jutkával és Novák 

Évával a 4x100-as gyorsváltó 
tagjaként is aranyérmet 

nyert.
A korábbi versenyzô pénteken hunyt 

el --- tájékoztatta a szintén a finn fôvá-
rosban ötkarikás elsô úszó, Gyenge 
Valéria a Nemzeti Sportot.
Szôke Kató 1935. augusztus 17-én 

született Budapesten. Édesapja, Ho-

mokban telepedett le. Los Angelesben 
hunyt el.

Sportteljesítményét 1955-ben a Ma-
gyar Népköztársaság Érdemes Spor-
tolója díjjal és a Magyar Népköz-
társaság Kiváló Sportolója címmel 
ismerték el. 1985-ben az egyesült 
államokbeli Fort Lauderdale-ben be-
választották az úszás halhatatlanjai, 
az International Swimming Hall of 
Fame tagjai közé, és 2014-ben a Ma-
gyar Úszó Hírességek Csarnokába 
is bekerült.

Óriási siker -- Babos 
Tímea világbajnok 

párosban
Babos Tímea és a cseh Andrea 

Hlavackova nyerte meg a hétmillió 
dollár összdíjazású szingapúri tenisz 
WTA-világbajnokság páros versenyét, 
mivel a vasárnapi fináléban döntô rö-
vidítésben 4:6, 6:4, 10-5-re legyôzte a 
Kiki Bertens, Johanna Larsson 
holland, svéd duót.

A harmadik helyen kiemelt magyar, 
cseh kettôs az elôdöntôben a világelsô 
Martina Hingis, Csan Jung-dzsan 
svájci, tajvani duót búcsúztatta. Az 
idén négy tornán gyôztes holland, svéd 
duó is bravúrral jutott a végjátékba, 
szombaton ugyanis a címvédô orosz 
Jekatyerina Makarovát és Jelena 
Vesznyinát verte, így meglepetésre 
nem az elsô két kiemelt vívta a döntôt. 
Ebben az évben Babosék már talál-
koztak Bertensékkel, és a madridi ne-
gyeddöntôben ôk bizonyultak jobb-
nak.

Ami az erôviszonyokat illeti, a har-
madik vb-jén szereplô Babos párosban 
15, Hlavackova 24 (közte két Grand 
Slam-) tornagyôzelemnél tartott, a 
túloldalon Bertens 9-szer, Larsson 
pedig 12-szer ünnepelhetett.

A 2017-es WTA-fináléban három si-
ma adogatójátékot követôen Hla-
vackova kissé nehezen hozta a szer-
váját, Babos és fôként Bertens 
adogatásaival azonban nemigen lehe-
tett mit kezdeni. A hálónál a magyar, 
cseh duó dolgozott eredményesebben, 
míg az ellenfél inkább hátulról pró-
bálta befejezni a labdameneteket. A 24 
éves magyar játékos szervájánál két 
brék- és egyben szettlabdához jutott a 
rivális, amely Bertens ütésével került 
szettelônybe 37 perc elteltével.

A folytatásban az idén négy tornán 
gyôztes magyar, cseh páros Bertens 
kettôs hibájával rögtön brékelt, ám 
Babos elbukott adogatása révén nem-
sokára már a rivális vezetett 2:1-re. Az 
újabb fordulat 3:3-nál következett, 
amikor Larsson elvesztette a szervá-
ját, majd Hlavackova hozta a magáét, 
így 5:3 lett az állás. A fantasztikusakat 
mentô Babos 5:4-nél könnyedén kia-
dogatta a játszmát, így 1 óra 20 percnél 
--- harmadik szett helyett --- jöhetett a 
tíz nyert pontig tartó döntô rövidítés.

Ebben a magyar, cseh duó fôként 
Hlavackova ---- aki 2012-ben már 
elvesztett egy vb-döntôt --- kiváló 
röptéivel 4-0-ra, majd 7-3-ra elhúzott. 
Innen már magabiztosan ôrizték elô-
nyüket, s végül 1 óra 31 perc alatt 
megnyerték a döntôt.

A közösségi oldalán gratulált Orbán 
Viktor miniszterelnök Babos Tímea 
történelmi sikeréhez. Ô az elsô magyar 
nôi teniszezô, aki világbajnoki címet 

monnai Márton kétszeres olimpiai 
bajnok (1932, 1936) vízilabdázó, édes-
anyja, Szôke Katalin a Magyar Úszó 
Egylet országos hátúszóbajnoka volt. 
Homonnai Katalinként anyakönyvez-
ték, nevét szülei válása, édesapja kül-
földre távozása után változtatta meg. 
Az akkori sportvezetés ugyanis úgy 
határozott, hogy apja nevével nem 
képviselheti a szocialista Magyaror-
szágot nemzetközi versenyeken.

A két ötkarikás aranyéremmel ô volt 
az egyetlen többszörös olimpiai bajnok 
magyar úszónô egészen 1992-ig, ami-
kor a barcelonai olimpián Egerszegi 
Krisztina három aranyérmet szerzett. 
1954-ben Szôke a torinói Európa-
bajnokságon megnyerte a 100 méteres 
gyorsúszást, és tagja volt az elsô he-
lyezett 4x100 méteres gyorsváltónak. 
Szerepet kapott a vegyesváltóban is, 
amely 1954-ben 5:07.8 perccel, 1955-
ben 4:57.8 perccel beállította a világ-
csúcsot.

Az 1956-os melbourne-i olimpián nem 
tudta megvédeni címét, az ötkarikás 
játékok után elôbb Kanadában, majd 
második férjével, a volt vízilabdázó 
Domján Árpáddal az Egyesült Álla- nyert. 

A kormányfô ezt írta a Facebook 
oldalára: „Game, set, match... Tiszte-
letünk az elsô magyar tenisz világbaj-
noknak, szép volt, Tímea // Game, set, 
match... Respect to the first Hungarian 
world champion in tennis! Well done, 
Tímea!”

OTP Bank Liga 12. forduló
Kiütötte a Diósgyôr az idén feltûnôen 

rapszodikus Vasast, a Debrecen újabb 
gyôzelmével már nem csupán meg-
vetette a lábát a dobogón, hanem fel-
felé is nyújtózkodhat. Részben azért, 
mert az elsô két helyezett, a Videoton 
és a Ferencváros egyaránt döntetlent 
játszott a labdarúgó NB I szombati, 12. 
fordulójában; amelynek ismét egy 
játékvezetô az antihôse.

Puskás –- FTC 1-1 (0-1), 
Újpest–- Paks 0-0, 
Haladás–- Honvéd 1-2 (0-1),
Balmazújváros –-Videoton 1-1 (1-1), 
Mezôkövesd–-Debrecen 0-2 (0-1), 
DVTK–-Vasas 5-0 (1-0), 

OTP Bank Liga 13. forduló
A Ferencváros 1-0-ra legyôzte az 

Újpestet szombaton a labdarúgó OTP 
Bank Liga 13. fordulójának rangadó-
ján. A Videoton a Puskás Akadémia 
felett aratott gyôzelmével megôrizte 
vezetô helyét a táblázaton, a Balmaz-
újváros a fôvárosban tudott nyerni a 
Vasas ellen, míg a Debrecen-Haladás 
és a Paks-Mezôkövesd mérkôzés dön-
tetlenre végzôdött. Az esti mérkôzésen, 
a debreceni „kettôs rangadó” második 
felvonásán a DVTK a hosszabbításban 
csikarta ki a gyôzelmet a címvédô 
Honvéddal szemben.

FTC-Újpest  1--- 0 (0-0)
Videoton  –- Puskás  2-0 (0-0)
Debrecen---Haladás 1-1 (0-1)
DVTK---Honvéd 2-1 (1-1)
Vasas ---Balmaz  1-2 (0-2)
Paks-Mezôkövesd 1-1 (1-1)

OTP Bank Liga 14. forduló
A Ferencváros Böde Dániel góljával 

nyert a sereghajtó Mezôkövesd ottho-
nában a labdarúgó OTP Bank Liga 14. 
fordulójában. A válogatott csatár egy 
héttel ezelôtt az Újpest ellen is gyôztes 

gólt szerzett. A zöld-fehére ezzel átvet-
ték a bajnoki tabellán a vezetést, mivel 
a mérkôzést kilenc emberrel befejezô 
Videoton 2-2-es döntetlent játszott az 
Újpest vendégeként. A lilák a hajrában 
11-est is hibáztak.

Mezôkövesd ---FTC 0-1 (0-1), 
Újpest ---Videoton  2-2 (0-2)
Debreceni --- Paks 3-2 (1-1)
Balmaz --- Honvéd 0-3 (
Haladás---DVTK 0-3 (0-0)
Puskás ---Vasas  0-0

OTP Bank Liga, 15. forduló:
A Ferencváros 2-1-re legyôzte a ven-

dég Debrecent a labdarúgó OTP Bank 
Liga szombati 15. fordulójának ranga-
dóján, ezzel együtt elvesztette éllovas 
pozícióját, miután a Videoton jobb 
gólkülönbségének köszönhetôen meg-
elôzte.

A mérkôzést közel húszezer nézô 
elôtt rendezték meg, miután három és 
fél év elteltével megállapodtak egy-
mással a Ferencváros vezetôi, illetve a 
vénaszkenneres regisztráció miatt 
sztrájkoló keménymag tagjai, akik 
most elôször léptek be a 2014 nyarán 
átadott létesítménybe.

Az FTC sorozatban harmadszor gyô-
zött, míg a DVSC kilenc veretlenül 
megvívott bajnoki mérkôzés után ka-
pott ki, ezt megelôzôen legutóbb au-
gusztusban szenvedett vereséget.

Ferencváros-Debreceni 2-1 (0-0)
DVTK--- Balmazújváros 1 – 2
Haladás--- Paksi  1 – 2
Vasas –- Újpest 0 – 1
Videoton  –- Mezôkövesd 4 – 0
Honvéd –- Puskás  4–3.

A bajnokcsapat négy tagja – Billy McGowan, Gerald 
Grenouille, Kurta Péter és  Ashie Scott – az ünnepi tortával

50 éve történt
Hol volt, hol nem volt, mint a mesében, túl az operenciás tengeren is túl, volt 

egy szerény és bizony szegény foci csapat. Alapítóik valóban, mint a mesében, 
kevéske hamuba sült pogácsával a zsebükben indultak el az operenciás tenger 
másik oldaláról. Viszont, mint a mesében, rengeteg álmuk, tervük volt, ami 
párosult kitartással, összefogással, hozzáértéssel és a foci, a klub szeretetével.
Az eredmény  már nem mese hanem valós és hihetetlen síker: az 1957-ben 

alapított Melbourne Hungarian Soccer Club, tíz év múlva, 1967-ben Auszt-
rália bajnoka lett. A hat ausztrál válogatottal felálló sydneyi APIA csapatát 
gyôzték le Abonyi Attiláék 4-3-ra.

A klub idôközben –-- mondhatnánk idô elôtt –-- sajnos megszünt, akárcsak a 
bevándorlok által alapított legtöbb kortárs klub. Megszünt és akár az emlékezet 
palettájáról is nyomtalanul eltünhettek volna, ha a bajnokcsapat csapatkapitánya 
Ashie Scott, karöltve néhány késöbbi volt játékossal, Varga Karcsival, 
Kiss Jóskával és  Hegedûs Józsival nem határozzák el, hogy az 50. 
Évfordulót méltóképp megünneplik, megemlékezve nem csak a bajnok-
csapat még élô, a találkozon is megjelenô játékosairól, de valamennyi --- 
ha névszerint nem is –- valamennyi volt tisztségviselôrôl, játékosról és 
természetesen szurkolóról.

A Magyar Központ Korona Csárdájában nagy sikerrel lezajlott találkozon 
megjelent játékosokból ügyes kis csapatot lehetne összeállítani….

A teljes névsor:
Volt elnökök: Tóth János, Gyoerffy György
Volt elnökségi tagok: Varga Károly, Balázs István
Volt edzôk: Sam Meyer, Náday Béla
A bajnokcsapat játékosai: Alistair Scott, Billy McGowan, Gerald 

Grenouille és Kurta Péter. Játékosok a késôbbi években:Barry Horsfall, 
Bleskány Pista, Szabó Jóska, Bobby Dobbing, Márffy Attila, Billy Rogers, 
Billy Rae, Tóth Ernô, Hegedûs Jóska, Varga Karcsi, Phil Diamantaris, 
Drinoczky Pál, Agárdy Péter, Szabó Sanyi, Guszmann Simon, Erdeg 
Károly, Erdeg Robi, Náday David, Kuti Kozsi, Benedek Tibi
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Kartográfiának, 2. 
Bereményi Géza, 3. Éneklô homok, 4. 
Skófiumnak, 5. Vállfákkal, 6. Mada-
gaszkáré, 7. Bacsó Péteré, 8. Anne 
Hathaway, 9. Rajna, 10. Szlovéniával.

E heti kérdéseink:

1. Hogy nevezik az élôsködôk tanul-

mányozásával foglalkozó tudományá-

gat?

2. Mi a neve a Gangesz és a Brah-

maputra folyók egyesülésébôl kelet-

kezett folyónak?

3. Melyik madár népies neve a kék-csóka?

4. Melyik, ma már ritka betegségnek 

a leghosszabb a lappangási ideje?

5. Mit neveznek az alvilág szlengben 

mackónak?

6. Melyik hegység legmagasabb csú-

csa az 1895 méter magas Narodnaja?

7. Honnan kapta a nevét korunk 

egyik pusztító betegségének  kóroko-

zója, az Ebola?

8. Kinek a zenemûve a Zongoraver-

seny bal kézre?

9. Melyik helységnél ömlik a Tisza a 

Dunába?

10. Melyik a legnagyobb területû 

USA tagállam?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 --- Mondja, pincér, mit keres az asztal 

alatt? --- kérdi fizetés után a vendég az 
étteremben. 

--- Nézem, hogy nem pottyant-e oda a 
borravaló. 

* * *
Leül a vendég az asztalhoz. Odamegy 

a pincér és azt mondja:
 --- Elnézést uram, de ez az asztal 

foglalt!
 --- Akkor vigye el és hozzon egy 

másikat! ---- válaszol nyugodtan a 
vendég.

* * *
Az étteremben három vendég teát 

rendel. Az egyik a pincér után kiált:
 --- Az én teámat feltétlenül tiszta 

pohárban hozza! 
Visszajön a pincér a teákkal:
 --- Melyikük kérte tiszta pohárban?

* * *
 Zajos, másokat megbotránkoztatóan 

viselkedô társaság szórakozik egy ét-
teremben. Egyszer csak egyikük oda-
kiált a pincérnek:

 --- Hé, pincér, hol van itt a klotyó?
 --- Menjen csak elôre, aztán forduljon 

jobbra, ott talál egy ajtót, arra ki van 
írva, hogy „urak”. De ne törôdjön vele, 
lépjen csak be nyugodtan.

* * *
Sevillában a bikaviadalok idején a na-

gyon drága Torero nevû vendéglôben 
esténként felszolgálják a legyôzött bi-
kák heréjét, petrezselyemmel, ka-
kukkfûvel ízesítve. Gazdag amerikai 
turista bemegy az étterembe, és herét 
rendel. A fôpincér hozza ezüsttálban, 
leveszi a fedôt és megmutatja a ven-
dégnek. 

Két kis diónagyságú gömb van ben-
ne.

--- Mi ez? --- kérdezi a meghökkent 
turista.

 --- Sajnos uram, ma a bika gyôzött.
* * *

A pincér kiviszi a megrendelt sört. A 
vendég ránéz a korsóra, túl soknak 
találja a habot és megszólal:

 --- Fôúr kérem, én nem borotválkozni, 
hanem inni akarok!

* * *
Kis étterem, pincér hozza ki a rendelt 

levest, de a vendég rákiált:
 --- Hé, nem veszi észre, hogy belelóg 

az ujja a levesbe???
 --- Tudja reumás az ujjam, és a 

doktor azt tanácsolta, tartsam mele-
gen...

 --- Ha-ha-ha, nagyon jó.. akkor inkább 
miért nem a seggébe dugja?? 

--- Hááát..eddig ott volt , de a levest is 
ki kell hozni valahogy!

* * *
--- Kérem, ebben a tyúkhúslevesben 

nincs hús!
 --- Na és! A halászlében sincs halász!

* * *
A fiatalember imponálni akar a vá-

lasztottjának, ezért egy divatos olasz 

Egyperces tudományFEHÉR KEPI – 
IDEGENLÉGIÓ 

A világban talán nincs is olyan kato-
nai egység, amely legendákban és 
tévhitekben vetekedhetne a francia 
Idegenlégióval. 

A 186 éves intézményt születésétôl 
fogva katonai hôstettek és ködös míto-
szok övezik. De mi is ma valójában 
az Idegenlégió: a mindenhonnan 
verbuválódott bûnözôk, félresiklott 
életek táborhelye vagy modern, kiváló 
kiképzést kapott, önfeláldozásból je-
lesre vizsgázott elit csapat?

A július 14-i párizsi díszszemlén is 
utolsónak jöttek a nagy szakállú, bôr-
kötényes, vállukon baltát hordó ide-
genlégiósok, akik –-- mint mindig -–- 
most is vezettek egy kecskét. Sokan 
talán arra tippelnek, hogy ez a hagyo-
mányos öltözet és a hozzá járó kellékek 
valamilyen véres csatának állítanak 
emléket. Tévednek. A Champs-Élysé-
es-n lassú lépteikkel az Idegenlégió 
utászegységei vonulnak fel. Régen, 
hogy utat nyissanak az átvonuló hade-
rônek, ôk voltak azok, akik baltákkal 
szabadították fel az átjárást, hidakat 
építettek a folyókon, lövészárkokat 
erôsítettek meg a frontvonalakon.

Viseletük még a nagy francia forra-
dalom éveibôl ered, amelyet 1831-es 
alapítása után átvett az Idegenlégió, 
amely olyannyira bôvelkedik hagyo-
mányokban, hogy külön bizottság fog-
lalkozik ezek megôrzésével. Az egyik 
különbözôsége az, hogy más francia 
katonai egységektôl eltérôen a díszme-
netben lassabban lépnek: a „külföldiek” 
88-at tesznek meg percenként, míg a 
„hagyományos” francia katonák tem-
pója 120 lépés/perc. Az idén 205 légiós 
44 nemzetiségbôl vonult fel Emmanuel 
Macron elôtt.
ÁGYÚTÖLTELÉKEK?
Az Idegenlégió azonban nem csak ef-

féle látványosságokból áll. Sôt. Egye-
sek szerint ez a világ egyik legkemé-
nyebb ilyen egysége. A különbözô 
válságok helyszínén, amelyekben 
Franciaország érdekelt, ez a fôleg kül-

afrikai Dzsibutiban, Csádban, Ma-
liban, a Közép-afrikai Köztársaság-
ban. A légió nem élharcosa a nemek 
közti egyenlôségnek, hiába hódít világ-
szerte a nôi katonák alkalmazása. Bár 
jogszabályban sehol sincs lefektetve, 
hogy csak 17 és féltôl negyvenévesig 
vesznek fel soraikba kizárólag fér-
fiakat. Az viszont elôfordul, hogy más 
egységekbôl érkeznek hölgyek altiszti 
vagy tiszti szolgálatba az Idegenlégi-
óhoz, ilyenkor nekik nem jár a képi 
blanc, a jellegzetes idegenlégiós fehér 
kepi sapka, amely csak azt illeti meg, 
aki idegenlégiós kiképzésen esett át. A 
tisztek ugyanilyen fekete sapkát visel-
nek.

A majd két évszázad története alatt 
valóban volt olyan idôszak, amikor 
nem néztek utána a jelentkezô elôéle-
tének. Miután ma pár gombnyomással 
ellenôrizni tudják, ki milyen bûncse-
lekményeket követett el szerte a világ-
ban, minimális az esély arra, hogy 
kemény bûnözô bekerüljön. 

(Folytatjuk)

étterembe viszi vacsorázni. Miután 
megisznak egy palack bort, a fiú az 
étlap után nyúl. 

--- Kérünk két ,,Giuseppe Spomda-
luccit” --- mondja a pincérnek. 

--- Sajnálom uram, de az a tulajdonos! 
--- feleli a pincér.

* * *
Az étteremben lepottyan az asztalról 

a vendég kanala. A pincér odaugrik, és 
a zsebébôl elôvéve átnyújt egy kanalat. 
A vendég csodálkozik:

 --- Mondja, maguk mindig ilyen fi-
gyelmesek?

 --- Igen, uram. Nemrég felvettünk 
egy statisztikust, aki kiszámította, 
hogy idônk 14%-át arra fordítjuk, 
hogy kicseréljük a leesett dolgokat. 
Ezért mindenki a zsebében hordja a 
tartalékot.

 --- Ez kiváló. És mondja, miért lóg 
egy madzad a sliccénél?

 --- Tudja, a statisztikusunk kitalálta, 
hogy amikor elmegyünk WC-re, ne 
kelljen kézzel hozzáérnünk a mûsze-
rünkhöz, mert akkor utána kezet kell 
mosni, ami idô és vízveszteség. Így 
csak ezt a madzagot megrántjuk és 
mindjárt kint van minden.

 --- És mondja, hogyan teszi vissza?
--- Hát mit gondol, miért van nálunk a 

kanál ???
* * *

Egy feleség mondja a barátnôjének:
--- A férjem egy komplett idióta. 

Lassan már ránézni sem tudok!
--- Akkor miért nem válsz el tôle?
--- 25 évig elviseltem, most már nem 

akarom, hogy boldog legyen!
* * *

Szilveszterkor az étteremben a pin-
cértanuló egy egész malacsültet szol-
gál fel a vendégnek. A fôpincér figyeli, 
és nincs vele megelégedve: 

--- Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, 
legyen szíves a fülébe egy kis petre-
zselymet tenni, a szájába pedig cit-
romkarik t. A farkára külön kössön 
egy arany szalagot. 

--- Megértette?
 --- Hogyne, uram! De nem leszek úgy 

röhejes? 
* * *

Egy jó nevû orvos ebédelni viszi a 
feleségét egy közeli étterembe. Éppen 
az étlapot nézegetik, amikor az aszta-
lukhoz lép egy vörös hajú, miniszok-
nyás nô:

--- Doktor Úr, beszélhetnénk egy 
percet?

Átülnek egy másik asztalhoz, majd 
rövid beszélgetés után a nô kiviharzik 
az étterembôl. A doki visszaül a fele-
ségéhez, aki kérdôre vonja:

--- Ez meg mi volt?
--- Szakmai dolog.
--- És kinek a szakmájába vág? A 

tiédbe, vagy az övébe?

földiekbôl álló erô mindenhol jelen 
van. A több mint 18 évtized alatt Fran-
ciaország majd minden csatájában 
részt vettek, kezdve a krími háborútól 
a vietnami Dien Bien Phun át egészen 
a mali sivatagban zajló ütközetekig. 
Mondják róluk, hogy Franciaország 
ágyútöltelékei. Lehet, hogy a légió 
történelmének volt ilyen szakasza, de 
ma már korszerû kiképzést kapnak, és 
a legmodernebb fegyvereket kezelik. 
Az elsô öbölháború kezdetén, 1991-ben 
a francia Idegenlégió olyan sebesség-
gel zúzta szét az iraki ellenállást, és 
tört Bagdad felé, hogy az amerikaiak 
rájuk szóltak: „Srácok, lassítsatok a 
tempón, mert nem tudjuk tartani ve-
letek az iramot!”

A katonai egység a francia szárazföldi 
erôk kötelékébe tartozik, nyolc ezred-
bôl áll, külön parancsnoksága van, a 
székhelye a dél-franciaországi Aubag-
ne-ben található. Fô kiképzôhelye Cas-
telnaudaryban van, de támaszpontjai 
találhatók tengerentúli területeken, a 
dél-amerikai Francia Guyanán, az 

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

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

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Református riportok   
09:20 Isten kezében   Szóvi-

harban Lackfi Jánossal
09:50 Biblia és irodalom
10:05 Nagyok
Szacsvay László
10:40 Ridikül
Fölszállott a páva  2017
11:35 Angol nyelvû hírek
11:50 Julianus (1991)
Magyar történelmi film
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2017)   Lipót
Lipót egy lélekszámát te-

kintve aprócska, pár száz 
lelket számláló település, de 
mintha a gondviselés a te-
nyerén hordozná az itt 
lakókat.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:15 1100  év Európa köze-

pén  Vereckétôl Beregvárig
16:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)   
Csapda a budapesti jugosz-

láv követség bejárata elôtt
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Hogy volt?!    Az ope-

rettkirály – Kálmán Imre
Csárdáskirálynô, Marica 

grófnô, A cirkuszhercegnô 
néhány azok közül a Kálmán 
Imre darabok közül, amiket 
az egész világ ismer. 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Bizalmi állásban Mikor 

Bordásék tudomására jut, 
hogy Jana partit szervez, 
Johnny és Norbert felké-
szülnek a nagy alakításra. A 
különleges csoport teljes 
készültségben. Mándoki 
pénzt követel Janától, de a 
találkozón Mészáros csap-
dájába fut. Anita fegyvert 
szerez és megkísérli a szö-
kést. Pircsi élete veszélybe 
kerül.
22:30 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata   
Az óriások játszótere
Namíbiába Afrika legla-

khatatlanabb országába.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?!  Gálffi 

László születésnapjára Akár 
csak az általa megformált 
Esti Kornél, folyton útra 
vágyik.
02:35 Julianus (1991)
Magyar történelmi film
03:40 Világörökség Portu-

gáliában (2008)   A Szent 
Jeromos Kolostor
04:05 Hogy volt?!
Az operettkirály – Kálmán 

Imre Csárdáskirálynô, Ma-
rica grófnô, 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:50 Magyar gazda
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:15 Metodista ifjúsági 

mûsor (2017)
09:20 Református ifjúsági 

mûsor
09:35 Ortodox ifjúsági 

mûsor (2017)
09:50 Reformáció hétrôl h.
09:55 Nagyok
Szacsvay László 2. adás
10:30 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Lángelmék a szigeten 

(1976)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Almási Éva (dr. 

Oktáviusz Klára), Bodrogi 
Gyula (Olti László), Halász 
Judit (Eszti), Márkus László 
(Guszti), Páger Antal Az 
Oktáviusz család élete fel-
fordul a szigeten lévô kis 
házban egymás hegyén-há-
tán töltött hetek alatt. Nem-
csak az anyakönyvvezetô 
apa (Páger Antal) és a váló-
peres ügyvéd lány, Klára 
(Almási Éva) foglalkozása 
közti antagonisztikus ellent-
mondás borzolja a kedé-
lyeket.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:00 Srpski ekran
15:30 Unser Bildschirm
16:00 Útravaló
16:15 1100  év Európa köze-

pén  Munkácstól Husztig
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)   
A szovjet belügyesek és 

katonák lassan csomagonak
17:20 Család-barát
19:00 Magyar elsôk Az elsô 

magyar mûvészeti iskola
19:20 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - Elô-
döntô (2017)
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Transzplantáció Pircsi el-

tûnése után felgyorsulnak 
az események. Bordás meg-
próbálja sarokba szorítani 
Yoshit, de a férfi diplomáci-
ai védettséget élvez. A ren-
dôrség megtalálja Anitát, 
de a lány egyelôre nincs 
kihallgatható állapotban. 
Johnnynak már a klinikán 
töltött elsô munkanapján 
komoly nehézségekkel kell 
megküzdenie.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
Sossussvlei, Sperrgebiet
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
A FÁBRY
02:30 Lángelmék a szigeten 

(1976)   Magyar tévéjáték
03:40 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny - Elôdöntô 
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

logatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Metodista magazin
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Reformáció hétrôl h.
09:40 Tálentum (1999)
Csukás István
10:20 Ridikül
11:15 Isten óvd a királyt 

(1968)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Páger Antal 
Benkô Gyula (Trónörökös), 
Szegedi Erika (Helen), 
Csákányi László (Miniszter-
elnök), A vígjáték hôsei: a 
sejkek, szultánok, marsallok 
és  Grízland trónfosztott ki-
rálya mind arra várnak egy 
svájci panzióban, hogy visz-
szatérhessenek országaik-
ba, a trónjukra.  Cifra nyo-
morúságukba érkezik a hír: 
forradalom tört ki Gríz-
landban, s így mindenki lá-
zasan készülôdik a vissza-
térésre.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:15 Rondó
16:10 1100  év Európa köze-

pén (2001)   Bujdosások 
Ungon-Berken
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)   
Moszkva mozgósítja  Yves 

Montand-t
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
Requiem két zsaruért
A történet ott folytatódik, 

ahol a harmadik évad véget 
ért, és ahogyan általában a 
magyar izgalmak is ugyan-
ott folytatódnak, ahol abba-
maradtak. Mi is a vég- illet-
ve kezdôpont? Az ország 
legjobb kommandós pa-
rancsnoka, Bordás egy kol-
légájával, Krisztával kilép 
az ôrs kapuján és uzival 
mindkettôt lekaszálják egy 
furgonból.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Zambezi, Victoria
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?!   Vere-

bély Iván születésnapjára
 02:30 Isten óvd a királyt 

(1968)   Magyar tévéfilm
04:05 Szenes Iván írta
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

- Kun Miklós mûsora (2017)    
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Mai hitvallások (2017)   
09:10 Katolikus krónika
09:45 Tálentum (2002)
Jókai Anna számára min-

den történet alkalom arra, 
hogy írói empátiáját moz-
gásba hozza. 
10:20 Ridikül
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Szerelmes sznobok 

(1982)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Váradi Hédi  

Csákányi László, Sinkovits 
Imre Bujtor István, Gobbi 
Hilda A világhírû operaéne-
kes fiatalos özvegye, Anna 
(Váradi Hédi), magányosan 
él egy budai luxusvillában, 
bár vele lakik ’inasként’ a 
néhai férj emlékét áhítato-
san ápoló öltöztetô, Marcell 
(Csákányi László), valamint 
a viharos szerelmi életet 
élô, már négyszer házaso-
dott lánya, Mara (Bánsági 
Ildikó) is. Egy napon az 
anya elhatározza, véget vet 
a lánya körüli zûrzavarnak, 
és meghívja az összes ko-
rábbi férjet, ám a meghívot-
tak helyett egészen mások 
jelennek meg a villában.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:25 Kosár
13:50 Rúzs és selyem
14:20 Zebra
14:40 Esély
15:05 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:10 1100  év Európa köze-

pén Epilógus 1. (KrúdyGyu-
la: Az utolsó garabonciás)
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)    
17:20 Család-barát
18:55 HungarIQ - Minden, 

ami magyar (2011)
19:30 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere... 
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
Magyar tévéfilmsorozat
A rendôrség két szénné 

égett testet megtalál, de 
bizonytalan, hogy vajon ôk-
e azok, Bordás és Kende. 
Kolonics továbbra is arra 
gyanakszik, hogy Bordás 
maga szervezte meg saját 
eltûnését. Minden rendôrt 
kihallgatnak. Felidézôdnek 
a rendôrôrs elleni merénylet 
részletei, attól kezdve, hogy 
Johnnyra bombát szereltek. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
Bangweulu, Chitambo
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Aranydiplomások
02:30 Szerelmes sznobok 

(1982)   Magyar tévéfilm
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

gatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal Eszék 

Marcsi bejárja a helyi piacot,
09:35 TálentumRadnóti 

Miklós (1909. május 5.- 1944. 
november 9.)
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)    
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Janika (1949) Magyar 

romantikus film  (ff.)   Balla 
János 15 év távollét után 
hazatér Magyarországra, 
hogy hivatalosan is elváljon 
feleségétôl, Gizitôl, a híres 
színésznôtôl. A színésznô 
épp egy kisfiú szerepét 
próbálja jelmezben otthon, 
amikor a férje betoppan.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15  Portré Sebô Ferenc-

rôl - Este a Gyimesbe’ 
jártam  (2017)
14:10 Hangvilla
14:40 Életre ítélve - 

Menczer Gusztáv (2017)
Magyar dokumentumfilm  
Ezen film egy csodálatos 

embernek állít emléket, aki 
példamutatásával, hitével 
túl tudta élni a Gulágot.
15:05 Rabszolga voltam 

(2017)   Magyar dokumen-
tumfilm  12-én élnek még 
Ceglédbercelen abból a 
több száz emberbôl, akiket 
1945 januárjában a Szovjet-
unióba vittek egy ’kis munkára’  
15:40 Hogy volt?!    Az ope-
rettkirály – Kálmán Imre
16:40 Új idôk, új dalai
17:10 Család-barát
18:50 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról Szent 
László évében (2017)
18:55 Térkép
19:30 Ízôrzôk Domoszló 

Mátra déli lankáin fekvô 
település
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. Pálma kimondja, 
2. A jóslat
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János (2017)
30. rész Reklamáció
Magyar sitcom
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Beszterce ostroma 

(1948)   Magyar játékfilm  
03:10 Fölszállott a páva - 
2017 Elôdöntô II.kategória-
gyôztesek, és ki az, aki a 
közönségdíjat kapja.
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Minden tudás
06:45 Kárpát expressz
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:40 Német nyelvû hírek  
07:45 Orosz nyelvû hírek
07:50 Kínai nyelvû hírek
08:05 Életmûvész (2013)
Szarvas Józsefcsaládjának 

furcsa megbízatására és ed-
dig beteljesítetlen életfela-
data is körvonalazódni kezd 
09:00 Tálentum (1999)
„Elveszejtett - megtalál-

tatott” - A kaposmérôi 
református lelkészházaspár
Magyar riportmûsor
09:30 Noé barátai
10:00 Térkép
10:30 Angol nyelvû hírek
10:40 Fölszállott a páva - 

2017 (2017)    Elôdöntô II.
2017-ben ismét a felnôtteké 

a népzenei és néptáncos 
tehetségkutató színpada. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl h.
13:55 Peru, Chile (2016)
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:55  A béke ára - a dél-

tiroli autonómia (2014)
Magyar dokumentumfilm  
Európa szinte egyetlen jól 

mûködô autonómiája az 
Olaszország északi részében 
elhelyezkedô Dél-Tirol 
tartományában található.
15:55 Önök kérték 
17:00 Ismerd meg! (2017)   
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Csilléry Orsolya grafikus-

mûvész - A mindenséggel 
összeölteni
20:00 Gasztroangyal (2017)   
Sárvár Kiderül, hogyan 

készült a kor egyik 
kedvence, a fácánsült
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35  Ily korban szabadon   

Magyar dokumentumfilm
22:30 Hogy volt?!
Fôszerepben az állatok
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Portré Sebô Fe-

rencrôl - Este a Gyimesbe’ 
jártam (2017)
02:25 A LATYI 
Leányvásár (1941)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 Az erdélyi Palánkon a 

hagyományos leányvásárra 
készülnek.
03:55 Janika (1949)
Magyar romantikus film      
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:05 Új nemzedék
09:35 A sokszínû vallás Ad-

ventista anyaotthon Nágocson
09:55 Nagyok
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Kalaf és Turandot 

története (1977)   Magyar 
tévéjáték  A romantikus 
történet nem színházszerûen 
elevenedik meg, hanem a 
televízió vizuális, látványos, 
elektronikus változataként. 
A keleti császár gazdagon 
díszített palotáiban járunk, 
ahol a szereplôk színpompás 
ruhákban jelennek meg. Tu-
randot hercegnô minden 
kérôjét kikosarazza. A kezét 
megkérô férfiaknak három 
találós kérdést tesz fel, s ha 
nem tudják azokat megfej-
teni, lefejezteti ôket.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok
14:40 Kárpát expressz
15:00 Hrvatska Kronika
15:30 Ecranul nostru
15:55 Zebra
16:15 1100  év Európa köze-

pén Ugocsa Vármegyében
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)   
Miként kezdett fellélegezni 

a bizonytalan Kádár János?
17:20 Család-barát
18:55 Dob+basszus
A legendás Korál zenekar 

muzikális története
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Zárójelentés A Papa sze-

mélyérôl végérvényesen le-
hull a lepel; a rendôrség 
húsz éven át rossz nyomon 
haladt. Bordásék lerohanják 
a klinikát. Az ügy megol-
dódik, de Yoshinak köszön-
hetôen összekapcsolódik a 
Demsa-üggyel és minden 
eddiginél súlyosabb követ-
kezményekkel jár; Bordás 
és Kriszta többé nincsenek 
biztonságban, az életük 
borotvaélen táncol...
22:30 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
Caprivi, Chobe
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)
Mester és tanítványai - 

Szinetár Miklós
02:25 Kalaf és Turandot 

története (1977)   Magyar 
tévéjáték  A király  lefejez-
teti ôket.
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-
huzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 
damaszt, argin, polieszter és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-
szélésre vasárnap is kinyitunk.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

72 ÉVES, SZOLID ÖZVEGY férfi 
vagyok. Rendezett körülmények kö-
zött élek. Szerernék megismerkedni 
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki tel-
jesen független és magányos. Csak 
Melbourneben elô ôszinte hölgy hí-
vását várom. Hívjon bizalommal: (03) 
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

!

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

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

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

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

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

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

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló


