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MAGYAR
egyperces kisfilmeket a magyar nemzeti büszkeségek sorában lévô 67 
hungarikumról.

Ez azért lenne fontos, mert a bizottság azon dolgozik, hogy a közszolgálati tele-
vízióban, például a Híradó elôtt vagy után hogyan lehetne levetíteni 20 vagy 50 
másodperces kisfilmeket a hungarikumokról ---- közölte az Országgyûlés alel-
nöke.
V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrár-

fejlesztésekért és hungarikumokért felelôs államtitkára kiemelte: a hungariku-
mok külföldi bemutatásához  a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), a 
Magyar Nemzeti Kereskedôház Zrt. és az Agrármarketing Centrum nyújt se-
gítséget a tárcának.

30 ezer látogató, 4 földrész, 
több ezer mûalkotás

A nemzetközi mûvészeti élet egyik kiemelkedô találkozóhelyévé vált az idén 
hetedik alkalommal megrendezett Art Market nemzetközi kortárs vásár. Az 
idei vásár számokban: 4 kontinens 24 országának több mint 100 kiállítója, 500-
nál több mûvésze volt jelen. És ami még nagyon fontos adat: körülbelül 30 ezren 
látogatták meg a vásárt.

Az Art Marketen Magyarország több jelentôs kortárs képzômûvészeti galéri-
ája is bemutatkozott. A vásár idei díszvendége Izrael volt.

Az Art Market Budapest szervezôi létrehoztak egy ART.ISRAEL-ART.IS. 
REAL nevû fesztivált is, ami több tucat esemény révén mutatta be Izrael kultu-
rális értékeit. Eran Shakine hat méteres köztéri szobra a Budai lány, melyet a 
mûvész kifejezetten Budapestre készített, egy ideig még Budapesten marad, a 
Széchenyi téren.

A vásár fotómûvészeti szekciójában jelen volt David Bowie fotósaként világ-
hírûvé vált Tony McGee, és az izraeli Ilit Azoulay is. A magyar alkotók 
közül ott volt azi idén 80 éves Korniss Péter is.

A szervezôk több kiegészítô eseménnyel készültek idén. Volt köztük 
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November 10-én Réka névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Andorás, 

Andorjás, András, André, Ariel, Arié-

la, Ariella, Arietta, Delinke, Floransz, 

Florencia, Florentina, Jusztusz, Mátka, 

Meluzina, Nimfa, Rusztem, Tünde, 

Virgínia névnapja van.

November 11-én Márton névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ata, Atád, 

Atos, Martin, Martos, Ménás, Ménrót, 

Nimród névnapja van.

November 12-én Jónás, Renátó 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Aba, 

Abád, Abbás, Abod, Abos, Abosa, 

Asztrid, Asztrik, Bács, Bacsó, Emil, 

Emilián, Hamilkár, Hamilton, Hümér, 

Jozafát, Keresztély, Keresztes, Krisz-

tián, Levente, Líviusz, Martin, Márton, 

Martos, Renáta, Renátusz, René, Re-

neé, Szilvánusz, Tihamér névnapja 

van.

November 13-án Szilvia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Abagta, 

Arkád, Árkád, Bulcsú, Ené, Éne, Enéh, 

Enese, Enet, Eugén, Gellén, Jenô, Ki-

lény, Kilián, Megyer, Miklós, Nikolasz, 

Perenna, Szaniszló, Szolón névnapja 

van.

November 14-én Aliz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Erzsébet, 

Huba, Jozafát, Klementina, Vanda, 

Zdenkó névnapja van.

November 15-én Albert, Lipót 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Aisa, Aj-

sa, Alberta, Albertin, Albertina, Án-

gyán, Ányos, Artúr, Dezsér, Dezsider, 

Dezsô, Hajnácska, Ladomér, Leopold, 

Leopolda, Leopoldina, Marinusz, Pol-

da, Richárd, Vladimír, Vladiszláv név-

napja van.

November 16-án Ödön névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Aglent, 

Ágnes, Agnéta, Alfréd, Edmond, Ed-

munda, Gertrúd, Margit, Olinda, Ot-

már, Örs, Péter, Petô, Trudi névnapja 

van.

November 17-én Hortenzia, Gergô 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Brunhil-

da, Brünhild, Dienes, Ében, Ede, Ger-

gely, Gerô, Gertrúd, Györe, György, 

Györk, Györke, Hilda, Hilka, Ildikó, 

Salómé, Szalóme, Trudi, Viki, Viktória, 

Zágon, Zakeus, Zekô névnapja van.

November 18-án Jenô névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Csende, 

Csendike, Jolán, Jónás, Noé, Odiló, 

Odó, Ottó, Péter, Petô, Román névnap-

ja van.
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Magyar siker a Vatikánban
30 ország 367 pályázója közül a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban 

(KETEG) képzés nyerte a Joseph Ratzinger Vatican Alapítvány és a madridi 
Francisco de Vitoria Egyetem által kiírt Expanded Reason Award pályázat 
„tanítás„ kategóriájának elsô díját.

A Vatikánban átadott elismerést a hazai gazdasági képzés megalapításában 
részt vett, Dr. Baritz Sarolta Laura nôvér vette át. A Corvinuson folyó kép-
zés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola és a Budapesti Corvinus 
Egyetem együttmûködése alapján kezdôdött 2013-ban, ahol a hallgatók létszá-
ma félévente a 180 fôt is eléri. A KETEG képzés együttmûködik a római Pápai 
Szent Tamás Egyetemmel (Angelicum) is.

A 2008-ban kezdôdô gazdasági válság és az elmúlt idôk pénzügyi-gazdasági 
botrányai egyre inkább rávilágítottak arra, hogy a gazdaságpolitikában alter-
natív megoldásokra is szükség van. Egyre több fórum fogalmazza meg a para-
digmaváltás szükségességét a pénzügyi-gazdasági gondolkodásban.

A megújuláshoz a keresztény egyházak társadalmi, gazdasági tanításai megfe-
lelô elméleti alapot adnak. A Ratzinger Alapítvány célja a pályázat meghirde-
tésével az volt, hogy olyan modelleket és követhetô példákat keressen, melyek 
elôsegítik a különbözô kompetenciájú tudósok közötti párbeszédet és együttmû-
-ködést, és korunk problémáira, kihívásaira új megoldásokat kínálhat.

„Azért választottuk Dr. Baritz Sarolta Laura nôvér munkáját, mert meggyô-
zôdésünk, hogy rendkívül hasznos kiindulópont lehet, hogy az Egyház Társa-
dalmi Tanításán nyugvó értékelvek érvényre juthassanak a modern kultúrában” 
–-- hangsúlyozta Federico Lombardi, a Ratzinger Alapítvány elnöke egy 
lapinterjúban.

Hozzátette „A zsûri tagjai figyelemebe vették Magyarország történelmi múlt-
jából adódó kulturális helyzetét, a szocialista rezsim hatását, amely egészen 
más értékvilágot képviselt. (…) Tudatosan választottuk ezt a mûvet, figyelembe 
véve azt a társadalmi és kulturális közeget, ahol született. Laura nôvér pályáza-
ta, nagyon jó szemszögbôl közelíti meg a témát, rendszerezett, következetes, 
átlátható és magával ragadó. Tökéletesen alkalmas arra, hogy párbeszédet 
teremtsen az egyetemi kutatók, illetve a gazdasági és társadalmi világ szereplôi 
között.” –-- összegezte a zsûri döntését az alapítvány elnöke.

A díjat a Vatikánban Dr. Baritz Sarolta Laura vette át, a díjátadót pápai au-
diencia követte, ahol a díjazottak személyesen találkozhattak Ferenc pápával.

Laura nôvér az alternatív közgazdaságtan, környezet gazdaságtan kérdéseivel 
foglalkozik, számos konferencia elôadója, szakanyagok szerzôje. Publikációi, 
kutatásai arra irányulnak, hogy lehet-e és hogyan lehet meghatározó tényezôje 
a moralitás, az erkölcs a pénzügyi-gazdasági folyamatoknak. 2010-ben társaival 
együtt részt vett a Sapientia Hittudományi Fôiskolán az egyház társadalmi taní-
tásán alapuló közgazdaságtan szakirányú képzés megalapításában.

A KETEG képzés három tantárgyblokkban valósítja meg az integrált szemléle-
tû, „emberközpontú gazdaság„ oktatását az Egyház társadalmi tanításának 
alapján.

Lezsák Sándor: Erôsíteni kell 
a hungarikumok 

médiamegjelenítését
A Hungarikum Bizottságnak jövôre az újabb értékek feltárása mellett egyre 

nagyobb hangsúlyt kell majd helyeznie a hungarikumok médiamegjelenítésére, 
elsôsorban a közszolgálati médiában --- mondta Lezsák Sándor, az Országgyû-
lés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja a Hungarikumok Klubjának idei 
harmadik rendezvényén, Budapesten. 

Lezsák Sándor azt kérte a hungarikumokat képviselôktôl, hogy a klub követ-
kezô, 2018. január 22-én, a magyar kultúra napján tartandó üléséig készítsenek 



társmûvészeti program, fotómûvészeti fesztivál, szakmai konferencia és kultu-
rális és gasztronómiai VIP-program is. A vásár vendégei többek között és a 
hazai alkotók mellett olyan sztármûvészekkel találkozhattak személyesen, mint 
Ilit Azoulay (Tel Aviv), Dana Levy (New York), Tony McGee (London), 
Dan Reisinger (Tel Aviv), Joseph Semah (Amszterdam) vagy Miron 
Zovnir (Berlin).

Az Art market további vendégei között itt volt Maja és Reuben Fowkes, a 
Translocal Institute for Contemporary Art vezetô kurátorai, Rony More, 
a New York-i Art Please alapító-igazgatója, Alex Nyerges, a Virginiai 
Szépmûvészeti Múzeum igazgatója, Jeff Oppenheim, New York-i doku-
mentumfilm-rendezô, Maria Anna Potocka, a krakkói Kortárs Mûvészeti 
Múzeum (MOCAK) igazgatója, Robert Runtak, az olomouci Robert 
Runtak Gyûjtemény alapítója, James Snyder, a jeruzsálemi Izrael Mú-
zeum nemzetközi ügyekért felelôs elnöke, Serge Tiroche, az Art Vantage 
befektetési alap és a Tel Aviv-i Tiroche DeLeon gyûjtemény alapítója is.

Az ide Art Marketen bejelentették az Emerging Hungary elnevezésû amerikai 
mûvészeti program elindítását, ami fiatal magyar mûvészeknek biztosít többek 
között New York-i és chicagói kiállítási lehetôségeket.

A vásár keretében több mûvészeti díjat is átadtak, a legszebb kiállítási stand 
díját az Everybody Needs Art kapta, a Fôváros által alapított Budapest a Fiatal 
Tehetségekért díjat Szalay Krisztina fotómûvész és Kocsis Barbara szobrász 
vehette át, illetve különdíjban részesült a New Yorkban élô izraeli Dana Levy. A 
B. Braun díja az Art Market Budapest kiállítói közül ezúttal holtversenyben a 
francia Opiom és a német Bernheimer Contemporary galériákhoz került.
Az Art Market Budapest alapító-igazgatója, Ledényi Attila szerint 

Budapestet egyre vonzóbbnak találják a tengerentúli szakemberek és 
gyûjtök is, hiszen máshol nem megismerhetô mûvészeti tartalmakat és 
színvonalas kelet-európai választékot ismerhetnek meg.

Várhatóan a 600 ezernél is több 
lesz az Országházat meglátogató 

turisták száma
Idén várhatóan a 600 ezernél is több lesz az Országházat meglátogató turisták 

száma, közülük az orosz nyelvû idegenvezetést igénylôké minden bizonnyal 
meg fogja haladni a 20 ezret –-- jelentette ki Kövér László házelnök a magyar 
Parlamentet bemutató kiállítás megnyitóján a moszkvai Suszev Építészettörté-
neti Múzeumban.

Elmondta, hogy a turisták millióinak értékítéletét tükrözô egyik 2017-es nem-
zetközi rangsor szerint a magyar Országház a világ 14. és Európa 7. legvonzóbb 
turisztikai látványossága. Kövér kifejezte reményét, hogy az orosz fôvárosban 
rendezett kiállítás, csakúgy, mint Moszkva néhány hét múlva esedékes buda-
pesti kulturális bemutatkozása, erôsíteni fogja a kétoldalú kulturális és turisz-
tikai kapcsolatokat és a két nép közötti kölcsönös tiszteletet.

„Az Országház gyakorlatilag sértetlenül élte túl a 20. század Magyarországot is 
megtépázó viharait. 1990 januárjában az épület csúcsáról lekerülô vörös csillag 
egy történelmi korszak lezárását és egy új korszak, a diktatúrából a demok-
ráciába való átmenet nyitányát jelezte, majd 2010 után a magyar állammal 
együtt megújult a teljes épület is.

A homlokzatai ismét eredeti pompájukban tündökölnek, új és korszerû belsô 
létesítményekkel gyarapodott, a környezete pedig visszanyerte az 1945 elôtti 
képzômûvészeti arculatát és térszerkezetét” –-- hangoztatta Kövér László.

A megnyitó ünnepségen üdvözlô beszédet mondott Irina Jarovaja, az Állami 
Duma (az orosz szövetségi parlament alsóháza) alelnöke és Vlagyimir 
Arisztarhov orosz kulturális miniszterhelyettes.

Kövér a kiállítás megnyitója elôtt kétoldalú megbeszélést folytatott Irina Jaro-
vajával. Ezen, mint azt a házelnök az MTI-nek elmondta, az ukrajnai válságban 
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való orosz szerepvállalás miatt bevezetett uniós szankciók, illetve az orosz élel-
miszerembargó ügyének kivételével áttekintették a kétoldalú viszony kérdé-
seit.

„A pragmatikus magyar-orosz kapcsolatok a gazdaságban újra fejlôdésnek 
indultak, az év elsô hét hónapjában 30 százalékkal nôtt a kereskedelmi forga-
lom” –-- mondta.

Hozzátette, hogy a felek megpróbálják megtalálni azokat a módozatokat, ame-
lyekben a párbeszéd és a kölcsönös érdekek érvényesítésére úgy nyílik lehetô-
ség, hogy az „Magyarország lojalitását, elkötelezettségét ez európai uniós közös 
politikai iránt nem vonhatja kétségbe”. Mint mondta, ezt az orosz partnerek is 
pontosan értik és tiszteletben tartják.

Az Országgyûlés elnöke a nap folyamán találkozott az Állami Duma magyar-
orosz baráti tagozatának tagjaival is.
Kövér László Szentpétervárról érkezett Moszkvába, ahol felszólalt az 

Interparlamentáris Unió (IPU) 137. közgyûlésén és megbeszélést folytatott 
Valentyina Matvijenkóval, az orosz Szövetségi Tanács (a parlament felsôháza) 
elnökével.

Kalciumhiányos 
a lakosság háromnegyede

Magyarország lakosságának csaknem háromnegyede a szükségesnél keve-
sebb kalciumot fogyaszt –-- derül ki a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai 
Társaság (MOOT) reprezentatív kutatásából. Ennek következtében növekszik a 
csontritkulások és a csonttörések száma, itthon és világszerte egyaránt, továbbá 
a kalciumhiány hosszú távon a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának 
növekedéséhez is vezethet.
Takács István, a MOOT elnöke a témában tartott sajtótájékoztatón 

elmondta, a csontritkulás miatt kialakult csonttörésen átesett betegeknél –-- 
megfelelô kezelés nélkül –-- a következô törés kockázata két-háromszorosára 
nô. Az idôsebb korosztályban a csípôcsonttörés után ráadásul az érintettek 
harmada nem éri meg a következô év végét. –-- A betegség ugyanakkor az 
esetek jelentôs részében megelôzhetô, illetve ha már kialakult, eredményesen 
kezelhetô --– hangsúlyozta az orvos szakértô.

A napi javasolt kalciumbevitel 1000 milligramm lenne, ám a kutatás szerint a 
18–60 év közötti magyarok hetven százaléka ennél alacsonyabb mennyiséget 
juttat a szervezetébe, és 20-30 százalékuk 600 milligrammnál is kevesebbet, ami 
már egészségügyi kockázatot jelent.

–-- A megfelelô kalciummennyiséghez számos módon lehet hozzájutni, például 
tej, tejtermékek, spenót, sóska, diófélék és más, magas kalciumtartalmú ételek, 
tabletta vagy ásványvíz révén. Utóbbi a laktózérzékenyeknek is jó megoldást 
jelent, hiszen természetes formában tartalmaz kalciumot és legalább olyan jól 
felszívódik, mint a tejtermékekbôl –-- hívta fel a figyelmet Takács István.

Megújuló Városliget
Játszópark létesül a kutyásoknak a Városligetben, a Hermina úti élmény-park-

ban játszófelületeket, a szabad ásás biztosítására homokos felületet, kutya-
pancsolót, valamint futtató és labdázó területeket is kialakítanak –-- közölte a 
Városliget Zrt. az MTI-vel.

A megújuló Városligetet továbbra is teljes egészében használhatják majd a 
kutyások, emellett a park tervezôi több, Magyarországon egyedülálló, speciáli-
san a kutyások igényeire szabott, velük elôzetesen egyeztetett fejlesztést is 
beépítettek a tervekbe.

A parkfejlesztés részeként idén ôsszel elbontják a Hermina úti volt rendelôk 
romos, használaton kívüli épületeit, az így kapott mintegy egyhektáros területet 
teljes egészében parkosítják, kialakítva rajta egy 5280 négyzetméter alapterü-
letû kutyás élményparkot. A kutyákat és gazdáikat 1,2 méter magas, áttört 
kialakítású kerítés veszi majd körül, a Hermina út felôl 10 méter széles zöldfe-
lületi sáv és parkrész, magasra növô cserjék fogják védeni. Az ebek számára 
változatos játszófelületeket, terepalakulatokat, ügyességi elemeket, a szabad 
ásás biztosítására homokos felületet, kutyapancsolót, valamint futtató és labdá-
zó területeket alakítanak ki. A létesítményhez külön kerékpártároló is tartozik 
majd.

Annak érdekében, hogy a kutyajátszótér minden használói igénynek teljes 
körûen megfeleljen, már a tervezési fázisban több egyeztetést folytattak le a 
kutyásokat képviselô szervezetekkel. A Ligetet megújító tájépítészeti pályáza-
ton gyôztes Garten Studio által kezdeményezett megbeszéléseken, valamint a 
Persányi Miklós miniszteri biztos által összehívott Liget Park Fórumokon is 
számos kutyásoktól származó javaslat érkezett, több civil szervezet is kifejthet-
te álláspontját a fejlesztéssel kapcsolatban, amelyek bekerültek a végleges 
tervekbe. Ezek közül is kiemelkedô az EB-ovo, akik a Városliget Zrt. megbízá-
sából egy kutatást is végeztek a városligeti kutyázással kapcsolatban, hogy 
segítsék a tervezôk munkáját.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
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Email: ltonge@tongelawyers.com.au

KÉPVISELÔ-ASSZONY! 
MÁR MEGVAN AZ ÍTÉLET?
Megszületett a döntés: egy holland 

zöldpárti képviselô fogja írni a ma-
gyarországi jogállamiság mûködését 
értékelô európai parlamenti különje-
lentést.

Judith Sargentini nevét olvasván egy 
dolog azonnal beugrik: neve ott szere-
pel a Soros Györgyék által „megbízható 
szövetségesként” számon tartott 
brüsszeli politikusok listáján, mely 
tavaly szivárgott ki a Soros-féle Open 
Society Foundation adatbázisából.

A képviselô-asszony egyébként --– 
minô meglepetés –--- önként jelentke-
zett a feladatra és a brit munkáspárti, 
Claude Moraes-szel szemben ki is vá-
lasztották rá.

Ezek után minimum kétséges, hogy 
lesz -e valódi vizsgálódás a jelentés 
elkészítése elôtt, ám nagyon úgy tûnik, 
hogy ez az egész nem más, mint egy 
kutyakomédia.

(Magyar Idôk)

MEGFENYEGETTÉK A 
BALOLDALI KIS PÁRTOKAT

Döbbenetes fenyegetés hangzott el a 
Hócipô alapítója részérôl  –-- a Hír TV 
Egyenesen adásában –-- azzal kapcso-
latban, hogy továbbra sincs elvtársias 
egyetértés a baloldalon. Teddy, azaz 
Farkasházy Tivadar el-elcsukló han-
gon azzal fenyegette meg –-- Olga néni 
„néma” asszisztálásával –-- a néhány 
százalékos apró pártokat, hogy ha nem 
fognak össze a szerinte szintén kis pár-
toknak számító MSZP-vel és DK-val, 
amíg csak teheti (karja bírja) felelôssé 
teszi ôket azért a katasztrófáért, amely 
Fidesz-gyôzelem esetén éri az orszá-
got.

Az önmagát királycsinálóvá elôlépte-
tô egykori humorista bohózata itt nem 
ért véget, mert fény derült arra is, 
hogy a Hócipô fura ura kit jelöl minisz-
terelnöknek –-- bizonyára a Hócipô 
párt nevében ---, aki mögé mindenki 
álljon be, mert különben Teddy jóindu-
latának vége! A Simicska tévéjéhez 
továbbra is hû nézôk szíve minden 
bizonnyal a ballibbhez dörgölôzô Vona 
Gáborért dobbant volna, Teddy azon-
ban elôrukkolt zseniális ötletével, 
megnevezte a befutóra nyerô tippet, 
az anno Hajdú-Bét okán (is) közgazda-
sági Nobel-díj esélyes Bajnai Gor-
dont!

Bár nem tudni, a fenyegetés hallatán 
mossák-e alsónemûiket a Magyaror-
szágot csôd szélére juttatókkal össze-
fogni nem szándékozó apróbb pártok, 
Teddy hívei futhatnak a lovira, hogy 
tétre, helyre, na meg befutóra megte-
gyék Bajnai Gordont!

(Magyar Idôk)

VISSZATÉRT A 
NÉPSZABADSÁG

Ismét a hajléktalanok által készített 
és terjesztett Fedél Nélkül jelent meg 
Népszabadság melléklettel.

A lapot 12+12 oldallal, 18 ezer pél-
dányban nyomtatták.

A Népszabadság egykori szerzôi ír-
tak bele: Révész Sándor, Uj Péter, 
Tamás Ervin, Tóth Ákos, Petô Péter.

Hogy ki lehetett a nagylelkû mecénás, 
aki a megjelenést finanszírozta? Még 
nem tudni.

Az minden esetre beszédes, hogy a 
Hír TV „sztárriporterével” Veiszer 
Alindával készült interjú kiajánlójával 
a címlapon jelent meg a lap.

Erre mondják: Összenô, ami összetar-
tozik.

(Magyar Idôk)

INGATLANÜGYNÖKSÉG
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Az elmúlt 
hét

GERINCBETEGEK
Méretét tekintve még egy mínuszos 

hírt sem érne a Nagykôrösön tartott 
szombati MSZP-tüntetés, legföljebb, ha 
negyvenen verôdtek össze. Ráadásul a 
beharangozott téma (megszûnt a nô-
gyógyászati szakrendelés és a terhes-
gondozás) sem indokolná a híradást; 
hisz kiderült, szó sincs megszûnésrôl, 
vaklárma az egész, a nyugdíjba vonuló 
nôgyógyász praxisát átveszi egy másik 
orvos. (Tömeg azért sem gyûlt össze, 
merthogy ezt mindenki tudta, akit ér-
dekelt.) Hogy mégis cikket írok a 
dzsemboriról?

Szeretném megtudni: mi értelme volt 
megszervezni ezt a hamvába holt há-
borgást. (Helyi érdeklôdés hiányában a 
tüntetôk egy részét Kecskemétrôl, 
Ceglédrôl ejtôernyôzték át a szocialista 
szervezôk.) Hamar rájövök a prózai 

okokra: most épp nincs alkalmasabb 
fogás a kormányon.

De nicsak! Kiket látok a szoci de-
monstrálók között… Csak nem a jobbi-
kos Volner János alelnök úr parolázik 
ott Gurmai Zita szocialista delnôvel, a 
párt elnökségi tagjával? De bizony, 
hogy ô az!

Amott az meg Ábrahám Tibor, a Jobb 
Nagykôrösért Egyesület elnöke, aki 
hajdan nyolc éven át SZDSZ-es kép-
viselôként üldögélt a parlamentben! 
Kicsi a világ. (Elnök úr lányát, a fide-
szes polgármesternek nemrég kötelet 
ígérô Ábrahám Editet ellenben most 
nem látjuk a háborgók közt.)

Gurmai és Volner. Azért ez már több 
mint mínuszos hír… MSZP és Jobbik. 
Milyen érdekes! Gyengélkedô szocia-
listák és gerincbeteg „radikálisok”. Ôk, 
akik együtt, egymással soha és semmi-
kor…

Változnak az idôk. Vagy csak ismét-
lôdnek. Az egyik kommentelô hevenyé-
szett emlékei: „A kisnyilasokból lettek 
Rákosi ávósai, azokból meg Kádár 
munkásôrei. Szép… A Jobbik? Pár éve 
még cigányoztak, rakparti zsidó cipôk-
be köpködtek. Most meg a szocikkal 
hercigeskednek.”

Nekem A tanú címû film smasszere 
jut az eszembe, a kegyelmet kapott Pe-
likánnak mondja a bitó alatt: „Egy 
brancs maguk.”

PALI BÁCSI 
AGGODALMA

Már várható volt, hogy elôbb-utóbb a 
Bécsben élô Lendvai Pali bácsi, a haj-
dani Szabad Nép újságírója is meg-
mondja a frankót az ottani kancellár-
választás nyomán kialakult helyzetrôl 
–- különös tekintettel Sebastian Kurz és 
a visegrádi négyek (benne Magyaror-
szág) várható viszonyáról. Hát most 
végre megmondta.

A 88 esztendôs Pali bácsi (Paul Lend-
vai) ugyanis –-- bár hatvan éve Auszt-
riában él –-- autentikus Magyarország-
szakértônek tartja magát. Heti, havi 

ahogy 
Pilhál György 

látta

végre az elkerülhetetlen „október hu-
szonharmadika”.

A nagy nap legemlékezetesebb pillana-
tait betéve tudjuk: zászlóbontás a Bem-
szobornál, egymásba karoló, önfeledt 
felvonulók a Margit hídon, nagygyûlések 
szerte vidéken, Nagy Imre-beszéd a 
Parlamentnél. Aztán az elsô fegyver-
ropogás a rádiónál, orosz tankok, ÁVH, 
ledôl a Sztálin-szobor… Órák alatt el-
képzelhetetlen energiák szabadultak fel 
–- mi mindenre képes a közös akarat! 
Hitte volna bárki, hogy a moszkovita 
Nagy Imre ugyanarra az oldalra áll 
majd, mint a börtönbôl kiszabadított 
Mindszenty? Hogy a barikád egyazon az 
oldalán harcol a hajdani csendôr a zsidó 
Angyal Istvánnal, a pesti srác a kiáb-
rándult kommunistával?

A sors úgy hozta, hogy 1990 táján egy 
egész estén át beszélgethettem az emig-
rációból hazatért Pongrátz Gergellyel, a 
Corvin köz hajdani parancsnokával. 
(Beszélgettem? Ô beszélt, én csüngtem 
a szavain.) –-- Azon döbbenek meg -– 
mondta –--, hogy itt most minden Nagy 
Imréék körül forog, mintha ôk csinálták 
volna a forradalmat. Ez nem igaz!

Engem nem lúgozott át a Kádár-világ, 
tudom, mit beszélek. Azok a bukott, ra-
vasz kommunisták mondják ezt, akik 
most átöltöztek reformerekké. A nép 
kezdte a forradalmat, a szabadságharcot 
a pesti srácok vívták. Ha Nagy Imrén 
múlik, másképp alakul minden. Ô fékez-
ni akarta a tömeget, meg akart maradni 
a kommunizmus szelídebb keretei kö-
zött, ám képtelen volt megállítani az 
eseményeket. Irányítani akart, de csak 

sodródott az eseményekkel. Tiszteletet 
csak azért érdemel, mert minden tettét 
vállalta, nem kért kegyelmet.
Nagy Imre mártírrá lett, mert nem 

volt hajlandó lepaktálni az orosz tan-
kokkal érkezô Kádárral, és nem kért 
kegyelmet a vérbíráktól. Ám nem a po-
litikust tiszteljük benne –-- mártíromsága 
elôtt hajtunk fejet. A dicsôséget kivív-
tuk, falatnyi szabadságunkat elveszí-
tettük. De ez már a történet vége…

Az elszaladt évtizedek során a forra-
dalomból elôbb „ellenforradalom”, ké-
sôbb „sajnálatos októberi események” 
lett, majd –-- merész fordulattal --– 
népfelkelés. Ma újra forradalomnak 
mondhatjuk. A felemás rendszerváltást 
furcsa, elmaszatolt évek követték. Míg a 
történelem sûrû sodrásán merengtünk, 
megtörtént –-- megtörténhetett! –--, 
hogy a félszázados évfordulón az akkori 
magyar miniszterelnök a rendôreivel 
agyba-fôbe verette a nagy napra em-
lékezôket. Üzenet volt ez a barikád túl-
oldaláról, hogy még mindig nem gyôz-
tünk. A kaján szervezô szavaival: No 
pasaran!

Furcsa kettôsség hordozója ma 1956. 
Ha nem is szólnak a fegyverek, a „for-
radalom” még nem ért véget. Nem dôlt 
el a sorsunk. „Azok” ugyan eltakarodtak, 
de jöttek helyettük mások. Mindig 
jönnek. Gimnasztyorkás kiskatonák he-
lyett most éppen magyart alakító idege-
nek akarják a vesztünket. Ez a sorsunk. 
Egy szabadságnemzet mindig „útban 
van”.
Ott is maradunk.

ról szólt, mekkorát randalírozott a buja 
augusztusi éjszakában az ott italozó 
Ungár Péter. (Ismerve a Momentum-
bulik emelkedett hangulatát, el lehet 
képzelni, hány pohárkával puszilhatott 
be a címszereplô, hogy innen is kiló-
gott…)

A problémát az okozhatta, hogy a vi-
dám politikus –-- míg ülepen nem rúg-
ták a szervezôk –-- nagy ívû násza-
jánlataival üldözte a fesztivál láto-
gatóit.

Az egyik momentumos lány mesélte, 
hogy a piros fejû, apró ember minden 
átmenet nélkül, szenvedélyesen ölel-
getni kezdte, közben meg egyfolytában 
azt bizonygatta, hogy ô mekkora kan-
dúr.

Egy másik fesztiválozó arról panasz-
kodott, háromszor kellett kiküldenie 
sátrából a burukkoló Ungárt, míg nagy 
végre lekonyult.

(A történtekrôl hetekkel késôbb maga 
a nagytermészetû ember is beszámolt, 
hozzátéve, az Azonnali.hu buliján, még 
ennél is részegebb volt, de ott nem 
dobták ki, saját lábán ment tovább a 
következô ivóba.)

Azóta helyreállt a rend. A muslicafel-
hôk elvonultak, Ungár folyadékház-
tartása helyrebillent, mássalhangzó-
torlódása megszûnt, lám, már minôsít 
is újra: „kádári morális mocsár”… Köz-
ben az LMP fegyelmi tanácsa is dön-
tött: felmentette Ungárt.

Lehet Másnapos a Politika.
A STÁBOT MEG 
ELHAJTOTTÁK

Volt valami tudathasadásos abban a 
minapi jelenetben, ahogyan a CEU 
médiakapcsolatokért felelôs munka-
társnôje ellentmondást nem tûrôn el-
hajtotta a Soros-egyetem épülete elôtt 
–-- közterületen –-- forgató Echo TV 
stábját.–-- Van engedélyük tôlem, hogy 
itt forgathassanak? –-- szegezte a kér-
dést Losonczi Kata riporternek a szi-
gorú cerberus. A meghökkent Losonczi 
helyett az interjúalany, Gerô András 
(aki mellesleg a CEU professzora) 
próbált meg válaszolni. –-- De hát ez 
közterület, utca –-- magyarázta. Mind-
hiába. Az örökké nyitott társadalomról 
szavaló, zablát nem tûrô egyetem 
fôállású szabadságharcosa elzavarta a 
munkáját végzô sajtót az egyetem 
elôtti utcaszakaszról. Mi van?

Ez a görcsös pótcselekvés is mutatja, 
hogy a Soros-egyetem vezérkara 
mennyire nem tudja kezelni az intéz-
mény körül kialakult helyzetet. (Gerô 
mikrofonja véletlenül bekapcsolva ma-
radt, így gyorsan kiderült, amit kis 
fantáziával tudni lehetett: nem a for-
gatási engedély hiánya volt az igazi baj, 
hanem maga az Echo TV. Az a csúnya, 
kormánypárti tévé…)

Miközben a belváros köztereirôl már 
szép lassan kikopott a „CEU-ért har-
coló” (hôbörgô, randalírozó, festô-má-
zoló) „forradalmi ifjúság”, helyettük 
most ezek a sajtósmacerálások kez-
denek divatba jönni. Elzárni, vagy leg-
alábbis kozmetikázni a híreket, ez a 
trendi. Holott vannak jó hírek is… 
Most például az, hogy a kormány egy 
évvel (2019. január elsejéig) meg 
kívánja hosszabbítani azt a határidôt, 
ameddig a külföldi egyetemeknek tel-
jesíteniük kell magyarországi mûkö-
désük feltételeit –- nem engedve persze 
abból, hogy a magyar jogszabályok 
mindenkire kötelezôek. A CEU-ra is.

Utóbb egyébként kiderült, az Echo TV 
nem is a CEU-ról készített volna anya-
got Gerôvel –-- más közéleti kérdé-
sekrôl faggatták volna a történészt. 
Talán arról, eljön-e egyszer a világ-
béke…

Ahogy mennek az évek, az 1956-os 
megemlékezéseken egyre kevesebb szó 
esik magáról az október 23-án kitört 
forradalomról. Nemcsak a szónokok, 
maguk az ünneplôk is egyre ritkábban 
beszélnek a történelemformáló ese-
ményrôl, jóval többet a „napi áthallá-
sokról”. Akár még érthetô is lehetne ez, 
ha a viharos ôsz históriáit elôzményeivel 
együtt már pontosan ismernénk, ha 
nemzeti közmegegyezés rögzítené, mi-
lyen színû legyen és hová helyezzük 
1956 mérföldkövét a nemzet emlékezeté-
ben.

De hol vagyunk még ettôl! Az október 
23-i ünnepekben lassan már csak a bár-
gyú panel közös: „1956 mindnyájunké!” 
A rendszerváltás nagy átöltözôinek szó-
leleménye ez. Hogyan lenne mindnyá-
junké az a forradalom, amelyben az 
egyik magyar a barikádon védte a hazát, 
miközben a másik maga hívta ránk az 
idegen agresszort? Amikor az egyik a 
bitót is vállalta a nemzetért, míg a 
másik alig várta, hogy pufajkát ölt-
hessen.

Aki az ötvenhatos forradalom indítéka-
ira kíváncsi, elsôre kutassa föl Rákosi 
Mátyás hamvait. Nem lesz könnyû dol-
ga. A diktátort titokban temették el Far-
kasréten, urnáját már napokkal késôbb 
összetörték, sárral, fekáliával kenték be; 
hiába helyezték át a sírkert túlsó végébe, 
ott is ugyanez a sors várta. (Ma egy csu-
pasz, R.M. szignóval ellátott urnafiókban 
gubbasztanak a hamvak a temetô eldu-

gott felén…) Nos, ô volt a „szeretett Ve-
zér”, ôt ünnepeltették a kommunisták 
egy évtizeden át a nemzettel. Hogy 
hogyan kerülhetett hatalomra, végtele-
nül egyszerû: szovjet megszállással és 
kékcédulás választással. Fegyverrel és 
az ármány erejével. Minden baj innen 
fakadt.

Ôk voltak az egyik oldalon. A másikon 
az a háborúban kivérzett nemzet állt, 
amely férfilakosságának javával már 
nem számolhatott, hiszen ki a fronton 
veszett, ki hadifogolytáborokban volt, 
mások az emigrációt választották. De 
még így is talpra állt volna az ország, ha 
az elsô választásokon elsöprô gyôzelmet 
arató Kisgazdapárt munkáját már az 
elsô idôkben nem támadják egyre gát-
lástalanabbul a belügyi tárcát megszerzô 
kommunisták.

Erre jött rá a kékcédulás aljasság, vele 
a többpártrendszer fölszámolása. Ráko-
sinak ezek után már csak az egyházak 
megzabolázása maradt hátra, hogy meg-
szerezze a teljhatalmat. Évtized sem 
kellett, hogy az ország ráébredjen, mi-
lyen a kommunizmus igazi arca. Alig 
akadt a hazában hívô és hitetlen, aki ne 
szenvedte volna meg a vörös ámokfutást, 
ne szorította volna a torkát a gim-
nasztyorka. Az ötvenes évek közepére 
már maguk a kommunisták is csengô-
frászban éjszakáztak, bárkiért jöhetett a 
nagy fekete autó… Hatelemis vérbírók 
döntöttek élet és halál felett.

Már csak az volt a kérdés, mikor jön 

rendszerességgel elemzi az idehaza 
történteket, rangsorol, osztályoz, vállon 
vereget, sarokba állít. Nagyobb baj 
ennél, hogy Pali bácsi meglátásai 
nyomtatásban is megjelennek, sôt né-
zeteit Bibliaként citálják odaát, mint 
valami fölkent és tévedhetetlen ma-
gyar referens összegzését. Ottani em-
ber nemritkán Lendvai-mozaikokból 
állítja össze a Kárpát-medencében tör-
ténteket. Nemrégiben dokumentum-
filmet is készített Nemzeti álmok -– 
Magyarország búcsúja Európától cím-
mel. Mit mondjak, nem az Orbán-kor-
mányt dicsérte.

Pali bácsi most a V4-ekkel való együtt-
mûködéstôl óvja Ausztriát. Visegrád 
csak egy légvár –-- írja a Der Standard 
hasábjain --–, az ifjú Kurz a V4-ekkel 
való flörtölésével az ország nemzetközi 
tekintélyét kockáztatja, ugyanis szerin-
te a visegrádiak és a virágzó, semleges 
Ausztria között hatalmas politikai és 
gazdasági különbségek vannak. Auszt-
ria egy nyitott ország és jogállam –- hol 
van ettôl Magyarország meg az a má-
sik három…

Hogy aztán Sebastian Kurz figyelem-
be veszi-e Lendvai intelmeit, arra csak 
tippelhetünk. Szerintem a leendô kan-
cellár épp azért robbant be a politika 
élvonalába, mert képes volt átlátni az 
olyan rafinált „tanácsadókon”, mint 
amilyen a mi távolba látó Pali bácsink. 
Aki egyébként minden idôben, minden 
kurzusban el tudta adni magát, sôt még 
utat is mutatott. Hol a leninit, hol a 
damaszkuszit…

FORRÓ KAMPÁNY
Az egymást anyázva is kormány-

váltásra készülô ellenzéknek fél évvel 
a választások elôtt már csak a forró 
kampány lehet az egyetlen esélye, véli 
a Policy Agenda.

A politikai kutatócég azzal indít, „már 
kevés az idô arra, hogy politikai tarta-
lom szempontjából valaki megerôsöd-
jön”. (Erre szerintem már az érintettek 
is rájöttek, elég csak a lekonyult szim-

pátiagörbéket elemezni.)
A „forró kampány” a következôket je-

lentené: 1. Emelni kell a választások 
tétjét. Ilyeneket kell mondogatni a hí-
veknek unos-untalan: „Ez az utolsó 
esély a demokrácia megmentésére” 
vagy „Orbán a választás után ki fog 
lépni az EU-ból” –- az sem baj, hogy ez 
nem igaz. (Az anarchiacsinálás atyja, 
Saul Alinsky intelmeinek egyike így 
szól: „Nemcsak az a hatalom, amivel 
valóban rendelkezel, hanem az is, ami-
rôl az ellenség azt hiszi, hogy rendel-
kezel”.) 2. Primitív, szájbarágós kérdé-
seket kell föltenni az embereknek: „EU 
vagy Moszkva?”, „Diktatúra vagy de-
mokrácia” stb. 3. Korrupciós ügyeket 
kell felderíteni. (Ha nincs ilyen, akkor 
elég sejtetni kaján, kacsingatós ábrá-
zattal…) Policy Agendáék szerint ezek-
kel a módszerekkel sok szavazót lehet 
megmozgatni. Legalábbis a még meg-
maradtak közül…

Az ötletgazdák figyelmeztetnek: a for-
ró kampány és a leegyszerûsített üze-
netek veszélyt is hordoznak magukban. 
Lehet, hogy a kormánypártoktól elfor-
duló szavazóknak nem fekszik a pokróc 
tempó, annak túlzott alkalmazása ta-
szíthatja a kormányváltást akarókat. 
Akkor pedig még egy számmal na-
gyobb lesz a tavaszi zakó.

UNGÁR MONDJA 
VERÉBNEK

Amiben élünk, az maga a kádári mo-
rális mocsár –-- tájékoztatta minap a 
nézôket a PestiSrácok.hu Polbeat címû 
élô mûsorában Ungár Péter, a Lehet 
Más a Politika elnökségi tagja. Hogy 
milyen felmérések alapján jutott erre a 
felismerésre az ifjú erkölcscsôsz, nem 
tudni. Nem kizárt, saját élményei alap-
ján rögzült benne a kép.

Hogy merre járt-kelt mostanában a 
morálkutató? Átszaladva az utóbbi he-
tek hazai sajtóját, csupán egyetlen „Un-
gár-eseményrôl” találunk hírt. A Mo-
mentum bodajki fesztiválja fôképp ar-

SZABADSÁGNEMZET



Az 1956-os forradalomra és szabad-
ságharcra emlékeztek  New Yorkban 
a magyar ENSZ-képviseleten. 

A rendezvény díszvendége Miroslav 
Lajcák, az ENSZ Közgyûlés 72. ülés-
szakának elnöke volt, megjelent több 
ENSZ-fôtitkárhelyettes, és a több mint 
250 vendég között ott voltak a New 
York-i politikai és mûvészeti élet ne-
ves képviselôi is. 

Az ünnepséget megnyitó Bogyay 
Katalin rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet megemlékezett az úgyne-
vezett magyar kérdéssel foglalkozó 
valahai ENSZ Különbizottságról, és 
külön köszöntötte a bizottság akkori 
tagországainak mai képviselôit. Majd 
beszédében tisztelgett a rejtélyes kö-
rülmények között elhunyt Povl Bang-
Jensen emléke elôtt. Bang-Jensen 
volt a világszervezetnek az a tisztség-
viselôje, aki védelmezte az 1956-os 
forradalom és szabadságharc magyar 
tanúit és családtagjaikat. 

Bogyay Katalin a 61 évvel ezelôtti 
forradalom és szabadságharc egyik 
tanulságaként azt hangsúlyozta, hogy 
szükség van az erôs és cselekvôképes 
Biztonsági Tanácsra. Kiemelte, hogy 
Magyarország támogatja a Biztonsági 
Tanács átfogó reformját, és fontosnak 
mondta a védelmi felelôsség elvét, 
amely mellett Magyarország követke-
zetesen kiáll. 

A nagykövet leszögezte: „a szabadság 
nem alapvetés, állandóan védelmezni 
kell”, s a nemzetközi közösségnek ki-
vált a vallási, nemzeti és etnikai 
kisebbségek esetében kell különös 
gonddal figyelnie erre. Napjaink egyik 
legfontosabb feladataként említette az 
etnikai, vallási, faji és nyelvi szabad-
ságjogok védelmét. Kiemelte emellett 
a modernkori rabszolgaság és ember-
kereskedelem elleni fellépés fontossá-
gát. 

A rendezvényen beszédet mondott 
Miroslav Lajcák, a Közgyûlés elnöke 
is. A politikus kifejtette: az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
az emberi méltóságért folytatott küz-
delem jelképe lett. Hangsúlyozta, 
hogy fontos tanulni a történelembôl, 

és 1956 egyik tanulságaként említette, 
hogy „meg kell hallani a kiszolgáltatot-
tak hangját” is.  

Az ünnepségen ---- Kodály Zoltán 
születésének 135. és halálának 50. 
évfordulója elôtt tisztelegve --- Sza-
kács Réka, New Yorkban élô magyar 
operaénekes az „Elmegyek, elme-
gyek...”, valamint az „A csitári hegyek 
alatt” címû népdalokat adta elô, Forn-
wald László zongoramûvész kíséreté-
vel.

* * *
Zitat: „Orbán szembeköpte az ör-

dögöt”
Az egyik legolvasottabb amerikai 

konzervatív hírportál, a Breitbart is 
beszámolt arról, hogy Donald Trump 
elnök a magyar kormányfô erejét 
és bátorságát méltatta. A cikkhez 
számtalan hozzászólás érkezett, az 
alábbiakban ezek közül válogattunk.

„Trump Amerikája minden olyan 
nemzettel összefog, amellyel közösek 
az érdekeink és a felfogásunk, mint 
például Magyarországgal vagy Len-
gyelországgal, és remélhetôleg elszi-
geteli magát a többitôl. Az anarchia, a 
globalizmus és az iszlám bevándorlás 
segítségével megteremtett új világ-
rend ellenkezik az amerikai konzerva-
tivizmussal és amerikai stabilitással”. 

(Edmund Burke)
„Magyarország és Lengyelország: a 

két ország, amely virágozni fog, mi-
közben a többi összeomlik”. (Tony)

„Soha ne feledjük, hogy a nemzetközi 
szocializmus, nemzeti szocializmus, 
marxizmus, sztálinizmus, leninizmus, 
progresszivizmus és globalizmus elle-
ni harc 1956. október 23-án kezdôdött 
el”. (Boris Badenov)

„Egy fenét populista, Breitbart! Ne 
írjatok hülyeségeket! [Orbán] egy 
hazafi”. (TCS)

„Valódi reménysugár, hogy léteznek 
Európában olyan országok, mint Ma-
gyarország és Lengyelország, ha már 
a többi zuhanórepülésbe kezdett”. (lur-
jen)

„Vásárolj amerikai termékeket, de 
vásárolj magyar termékeket is!” (Paul 
Stable)

„Bár nem fog megtörténni, de szerin-
tem az Egyesült Államoknak el kéne 
kezdenie megjutalmazni azokat az uni-
ós országokat, amelyek visszautasítják 
a[z uniós] fasizmust, méghozzá erô-
sebb gazdasági kötelékek kialakításá-
val. Az elsô fegyver, amelyet az EU [a 
kvótát elutasítók ellen] használni fog, 
gazdasági fegyver lesz és nekünk ké-
szen kell állnunk arra, hogy a segít-
sünk nekik, hiszen egyértelmû, hogy 
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Brüsszeli 
boszorkány 

konyha
A brüsszeli boszorkány konyhában 

keményen dolgoznak a szakácsok. 
Most ezek a kukták a dublini megálla-
podást vették célba. A dublini rendelet 
szerint egy menekült statuszt kérvé-
nyezô személynek az ügyét abban az 
országban kell kezelni ahol egy EU 
országba elôször belépett. A dublini 
szabályokat üdvözölték olyan országok 
mint Ausztria és Szlovénia ahova csak 
EU országokból jöhettek a migránsok. 
A dublini szabályokat többször meg-
változtatták, a legújjabb már a harma-
dik változat. A „dublini” kötelezettséget 
„mutti” Merkel német kancellár rúgta 
fel elôször amikor kijelentette, hogy 
nem küld vissza olyan sziriai migrán-
sokat akik Olaszországból illetve Gö-
rögországból érkeztek. Ez a német lé-
pés növelte a migrációs nyomást és 
ezután mindenki sziriainak adta ki 
magát.

A „Telegraph” már ezév júniusában 
jelezte, hogy mi várható a dublini sza-
bályzat módosításától. A lap szerint 

két változatról lehet szó. Az egyik a 
“corrective fairness” azaz javítandó 
méltányosság mekanizmus ami áthe-
lyezné a migránsokat más EU orszá-
gokba olyan ad hoc alapon mint most. 
A másik megoldás egy új rendszer 
megalapítása amely nem nézné, hogy 
honnan jöttek a menedék kérôk, ha-
nem egy rögzített formula szerint 
szétosztaná azokat az Unió országai 
között ezzel megakadályozná a depor-
tálásokat az Únión belül. (Köszönjük 
de ebbôl nem kérünk)

A hosszú távon az Európai Bizottság 
azt is javasolta, hogy az EU intézmé-
nyek átvegyék az igazgatást a mene-
kült ügyekben és nem a nemzetálla-
mokra bizzák ezt amint most van.
Gál Kinga a FIDESZ-KDNP euró-

pai parlament képviselôje, aki egy-
ben az Európai Parlament belügyi, 
állampolgári és igazságügyi szakbi-
zottság tagja ezévben október 30-i cik-
kében a Magyar Idôk-ben a legújabb 
brüsszeli erôsködés „Vesztébe rohan 
Európa” cikkében úgy fogalmazott, 
hogy Brüsszel szankcionálná a mene-
kültek befogadásától elzárkózó tagál-
lamokat. A lényeg, hogy egy EU által 
meghatározott elosztási kulcs alapján 
jelölik ki a befogadásra köteles orszá-

got, és az elfogadott tervezet kimondja 
a szabályokat be nem tartó országok 
azt kockáztatják, hogy kevesebb úniós 
forráshoz férnek hozzá. Egy másik 
fontos tény, hogy nincs a menedék 
kérôk számának felsô határa.
Orbán Viktor már évekkel ezelôtt 

rámutatott, hogy az Európai Uniónak 
nem a migránsok elosztásával, hanem 
az illegális bevándorlás megállításával 
kellene foglalkoznia.

Elszomorító, hogy egy Magyar Nem-
zet részére készült felmérés szerint a 
legújjabb nemzeti konzultációt a meg-
kérdezettek 57 százaléka rossz ötlet-
nek tartja. Nos, ha ennek a felmérés-
nek csak a fele igaz akkor is nagy a 
baj. Orbán Viktor végeredményben 
csak egy ember akinek szüksége van 
an a magyar emberek témogatására.

Így hát nézzük meg hogyan bátoríta-
ná az embereket a mi Petôfi Sándo-
runk:

Oly sokáig tengôdtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is miénk az ország
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.
 
Ebbe beleértve Soros és a brüsszeli 

bürokrácia is

Kroyherr Frigyes

Képernyôfotó: Breitbart.com
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ôk a szövetségeseink és ugyanazon az 
oldalon állunk”. (Daneel)
„Orbán Viktor… a legkiemelke-

dôbb vezetô Európában”. (AK) 
„Vagy az egész világon. Soha nem 
ijed meg, soha nem píszí, és soha 
nem alkuszik, ha a nemzetérôl és a 
nyugati értékekrôl van szó”. (Local 
Hero)

„Orbán és az országa lenyûgözô, a 
valódi országvezetés és nemzeti büsz-
keség iskolapéldája”. (Robert Kuntz)

„Trumpnak el kéne kezdenie Magyar-
ország melletti Twitter-üzeneteket ír-
ni. Hangosan és büszkén. Tudatnia kell 
az EU-val, hogy az Egyesült Államok 
megbünteti ôket, ha nem hagyják bé-
kén Magyarországot, Lengyelországot 
és Csehországot”. (trobrianders)

„Orbán egy valóra váló csoda. Isten 
áldja!” (Iwasonemore)

„Trump és Orbán --- nagy emberek 
a politikai nyúlbélák korában”. (Old 
Goat)

„Talán Orbán odaadhatná Trumpnak 
a [határkerítés] tervrajzait”. (Rick
Jones Deplorable)

„Vakációzzunk Magyarországon! 
Gyönyörû ország ezeréves történelem-
mel! És az egész család számára biz-
tonságos”. (Beach girl) „Így van, ráa-
dásul vendégszeretôk, a nôk pedig 
bámulatosak”. (Gino Santanglo)

„Orbán szembeköpte az ördögöt. 
Imádom!” (Anita Rabar)

„Ausztrál vagyok, és mi nagyon is 
tudunk Orbánról. Az új világ hôseinek 
csarnokába jutott és ôszintén hálásak 
vagyunk a [magyar nemzet] bátorsá-
gáért és áldozataiért”. (Vivian Tza-
mis)

„Én is ausztrál vagyok, és [Orbán] 
megtestesíti a különbséget az önzô 
politikus és az országát szolgáló 
államférfi között”. (Mike)

„Higgyétek el, akik igazán szeretik a 
hazájukat, azok tudják, ki Orbán. Egy 
valódi hôs, a magyarok pedig nagyon 
szerencsések”. (Artaxerxes)

* * *
Újranyitották a magyar nagykövetsé-

get Bogotában, a külgazdasági és kü-
lügyminiszter szerint a cél az új ko-
lumbiai fejlôdési szakasz nyújtotta 
lehetôségek kihasználása.
Szijjártó Péter az MTI-nek elmond-

ta: Kolumbia életében új idôszak kez-
dôdik, miután hosszú évek háborúsko-
dását követôen a kolumbiai kormány 
megállapodott a gerillaszervezetekkel. 
Ennek nyomán most a békés fejlôdés 
idôszaka kezdôdik meg az országban, 
és ez „új energiákat szabadít fel” –-- 
tette hozzá.

Emlékeztetett: a magyar külgazdasá-
gi stratégiának az az egyik célja Latin-

Amerikában, hogy ezen új, nyugodt 
fejlôdési szakaszt elôrevetítô kolum-
biai idôszakból Magyarország és a 
magyar vállalatok minél többet tudja-
nak profitálni. Ezért most újranyitották 
a magyar nagykövetséget –- mondta.

* * *
Az Andrej Babis vezette jobbközép 

ANO mozgalom biztos gyôzelmet ara-
tott a hétvégi csehországi képviselôhá-
zi választásokon. A szavazatok száz-
százalékos feldolgozása alapján a 
parlamenti alsóházba kilenc párt és 
mozgalom jutott be.

A független Csehországban ilyen 
nagy arányú gyôzelmet még egyetlen 
párt sem aratott parlamenti válasz-
táson. Ugyancsak elôzmény nélküli, 
hogy az alsóházban kilenc párt foglal-
jon helyet.

A Cseh Statisztikai Hivatal közlemé-
nye szerint az ANO 29, 64 százalékot, a 
második Polgári Demokratikus Párt 
(ODS) 11,32 százalékot, a harmadik a 
Cseh Kalózpárt, amely 10,79 százalékot 
kapott. A negyedik helyen a bevándor-
lásellenes Szabadság és Közvetlen 
Demokrácia (SPD) végzett 10,64 szá-
zalékkal.

A parlamentbe még további öt párt 
jutott be: Cseh- és Morvaország Kom-
munista Pártja (KSCM-7,76 százalék), 
Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD-
7,27 százalék), Kereszténydemokrata 

Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL 
-5,8 százalék), TOP 09 5,31 százalék, 
Polgármesterek és Függetlenek 
(STAN-5,18 százalék).

Ennek alapján a mandátumok meg-
oszlása a 200 tagú parlamenti alsóház-
ban a következô lesz: ANO 78, ODS 25, 
Cseh Kalózpárt 22, SPD 22, KSCM 15, 
CSSD 15, KDU-CSL 10, TOP 09 hét és 
STAN hat képviselô.

A választási részvétel 60,84 százalék 
volt.
Milos Zeman államfô már korábban 

jelezte, hogy kormányalakítási megbí-
zatást a választások gyôztesének ad. 
Zeman szombat estig a választási 
eredményeket nem kommentálta. 
Andrej Babis közölte, hogy az új 
képviselôház alakuló ülésérôl minden 
parlamentbe bejutott párttal tárgyalni 
akar. Megjegyezte: azzal számol, hogy 
a tárgyalásokon a kormányalakítás is 
téma lehet.

A közszolgálati televízió esti vitamû-
sorában az ODS, a Cseh Kalózpárt, a 
TOP 09 és a STAN vezetôi kizárták, 
hogy hajlandóak lennének a Babis ve-
zette ANO-val kormánykoalícióra lép-
ni.

Az SPD, a kommunisták, a szociálde-
mokraták és a kereszténydemokraták 
vezetôi nem voltak ennyire radikálisak, 
és a kormánykoalíció ügyében óvato-
sabban fogalmaztak.

* * *
Jelentôsen csökkent Németország 

madárállománya: 12 év alatt 15 száza-
lékkal esett vissza a költôpárok szá-
ma.

A Nabu természetvédelmi szervezet 
szerint ez mínusz 12,7 millió költôpárt 
jelent. Olyan gyakori fajokat is érint a 
probléma, mint a seregély és a házi 
veréb --- mondta el Lars Lachmann, a 
szervezet szakértôje. Lachmann az 
állományra vonatkozó 1998 és 2009 
közötti adatokat elemezte, melyeket a 
német kormány 2013-ban jelentett az 
Európai Uniónak.

A legújabb adatok 2019-ben várható-
ak. Eddig elsôsorban az egyes fajok 
álltak az elemzések középpontjában, 
nem a teljes madárállomány. A drámai 
számok alapján szabályos madárkiha-

lásról beszélhetünk.
Miközben sikerül nagy és ritka ma-

dárfajokat megôrizni célzott fajvéde-
lemmel, a hétköznapi madarak állomá-
nya leromlik” --- mondta Olaf
Tschimpke, a Nabu elnöke.
Hozzátette: a madaraknak a termé-
szetvédelmi területeken kívül a jelen-
legi mezôgazdasági területeken nincs 
lehetôségük a túlélésre.

A napokban  jelent meg tanulmány 
arról, hogy a repülô rovarok száma is 
drámaian csökkent Németországban. 
„Nagyon valószínû, hogy közvetlen 
összefüggés van e között és a madarak 
számának visszaesése között, mert 
szinte minden érintett faj rovarokkal 
eteti az utódait” - mondta Lachmann.

A rovarok és a madarak állományának 
csökkenéséért is elsôsorban az inten-
zív mezôgazdaság a felelôs a termé-
szetvédôk szerint.

A német földmûvesek szövetsége 
szerint az adatok becsléseken alapul-
nak és nem megfelelô a kiindulópontul 
szolgáló adatok minôsége sem.
Wolfgang Fiedler, a radolfzelli Max 

Planck Intézet kutatója szerint számos 
ok állhat a madarak eltûnése mögött, 
amelyekért elsôsorban az ember a 
felelôs: kevésbé sokszínû az élettér a 
mezei pacsirta és a citromsáfrány szá-
mára, a városokban kevés búvóhelyet 
találnak a fecskék.

Ehhez jönnek még a környezetkárosí-
tó mérgek és idegen anyagok, amelyek 
hatással lehetnek a madarak termé-
kenységére. Nagy szerepet játszik az 
is, hogy külföldön gyakran vadásszák 
a vonuló madarakat.

A madarak elvesztésének következ-
ményeit nehéz elôre megbecsülni. A 
madarak terjesztik a magokat és 
“sakkban tartják a parazitákat”. Ráa-
dásul egy ökoszisztéma annál kevésbé 
stabil, minél kevesebb eleme marad 
meg --- mondta Fiedler.

A tavasszal az Európai Unió által 
összegzett adatok szerint a mezôgazda-
sági területeken 1980 és 2010 között 
300 millióval csökkent a költô madár-
párok száma, ami 57 százalékos vissza-
esést jelent.

* * *

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 
szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com

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

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

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

Irodalom Barátok oldala

LACKFI JÁNOS
„Író, költô, mûfordító, tûzoltó, 

katona, vadakat terelô juhász”.
„1971-ben születtem Budapesten. Író, 

költô, mûfordító, szerkesztô vagyok. 
Harmincnál több könyvet írtam, felét 
felnôtteknek, felét gyerekeknek, har-
mincegynéhányat pedig lefordítottam 
franciából. Megzenésített verseimbôl 
négy CD-nyi került kiadásra, Lovasi 
András, Malek Andrea, Herczku 
Ágnes és mások elôadásában. Tizen-
hét évig tanítottam a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. 1999-tôl a 
Nagyvilág világirodalmi folyóirat 
szerkesztôjeként tevékenykedem. 
2003-tól 2011-ig a Mûfordítók Egye-
sülete elnökségi tagja voltam. Humo-
ros identitásesszé-kötetem, a 2012-es 
Milyenek a magyarok? huszonötezer 
példányban fogyott el, folytatása, a 
2013-ban publikált Milyenek MÉG a 
magyarok? tízezer példánynál tart. 
2014-ben látott napvilágot a novellákat 
tartalmazó Három a magyar igazság. 
Megtisztelô, hogy elnyertem többek 
közt a József Attila- és a Prima Pri-
missima-díjat. Zsámbékon élek felesé-
gemmel és öt gyermekemmel.”

Forrás: http://www.lackfi-janos.hu

NÓÓÓRMÁLIS? Más is szokott ilyet 
csinálni? Anyukám ne zavarj, a hö-
rimmel csevegek, kopás van! Minden-
ki vált pár szót az állataival, na de 
ez…

A mostani iskoláskölkök szülei a har-
mincas–negyvenes generációba tar-
toznak, szép nagy, erôs emberek, sze-
relôhöz viszik a kocsit, TESCÓ-ba jár-
nak vagy kocsmába, fizetnek adót 
vagy nem, megmondják a fônöknek a 
tutit, én megmondtam a Bélának, Bé-
la, idehallgass, te nekem ne dumáljál, 
jó? Ôk intézik a világ dolgát, jól-rosz-
szul, úgy, ahogy. No, de milyenek lesz-
nek ezek a szülôk harminc-negyven év 
múlva? Bükkszentkereszten egy kis 
srác azt felelte erre a kérdésre:

–- Hát, olyan kis aszaltszilvák.
Igen, a szülôk egy idô után úgy ösz-

szeaszaltszilvásodnak szépen. Ekkor 

– Hé, tyúk, vigyázz anyámra, kutya, 
vigyázz a tyúkra, mindenki vigyázzon 
mindenkire, csô, mentem, Sanya vol-
tam!

Hát, ez is benne van ebben a vers-
ben.

Forrás: wmn.hu
Lackfi János jegyzetei elhangzanak 

hétrôl-hétre a Petôfi Rádióban.
* * *

„Az irodalom a nyers életbôl kiha-
rapott darab. Nem mindegy, hogyan 
tálaljuk, mit kezdünk vele, de ha a kö-
zönségnek át tudjuk adni azt az élet-
lelet-gyûjtô szenvedélyt, ami az író 
ember sajátja, akkor úgy tapasztalom, 
másokra is átragad a lelkesedés…..”

Forrás: http://www.lackfi-janos.hu
* *  *

162. TOMKA CSENGE TÉMÁ-
JA:

„Azt a különösen jó világot szeretném 
megosztani, ami itt zajlik nálunk. Erre 
felé sok a lány. Pátyon lakunk egy 
nagy házban, Apa, Anya, és mi öten 
testvérek; Réka, Csenge, Hanga, 
Ilka, Zsófi. A házunkban van egy kis 
lakás, ott lakik a nagymamám, Ô foly-
ton átjár, és mindig takarítani akar. 

A házunk mellett áll még egy; a nagy-
nénimé, és a kislányáé, akik szintén 
folyton nálunk vannak. Mi vagyunk 
maga –-- A Vendégség-, az átjáróház, a 
szívet melengetô otthon, legyen szó 
hódolókról, barátokról és barátnôkrôl, 
a szûk és tág családunkról, a postásról, 
a néhai becsöngetô Jehova tanúja 
nôrôl, akit elküldünk, mégis ide jár, de 
még az egér is bemászik esténként. 

Egyszóval, itt kellemes lenni. Anyá-
nak hatalmas nagy fantáziája van, 
(amit mi is örököltünk), ezért folyton 
röhög. Úgy szokott ez zajlani, hogy 
valamelyikünk belekezd egy történet-
be, amibôl hosszú perceken keresztül, 
(a történet lényegétôl eltérve), olyan 
viccek, szófordulatok keletkeznek, a 
legapróbb részletekbe, szavakba, fél-
reértésekbe belegabalyodva, és to-
vábbfûzve, hogy néha attól félünk a 
nevetés fog végezni velünk. 

Ha ilyen nem is létezik, a könnyezés, 
a dülöngélés, a szótlanul röhögés, 
majd ebbôl felhorkantás nagyon gya-
kori. Itt egy igen kellemetlen példa: 
Volt egyszer, amikor a Húsvéti idô-
szakban feliratkoztunk Szent Sír ôr-
zésre. Elôször is rossz idôpontban 
mentünk le, fél órával korábban, így 
az elôttünk lévôket rendre megzavar-
tuk. 

Majd leültünk a sír köré és elkezdtünk 
imádkozni. A rózsafüzér közben Han-
ga húgomnak olyan érdekes hang jött 
ki a torkán, hogy elkezdtünk röhögni. 
Ez volt a legnagyobb hibánk. Innentôl 
nem volt megállás. Kényszerünkben, 
lesütött fejjel, ütemre fel-leugráló vál-
lakkal sírtunk a nevetéstôl, és küsz-
ködtünk, had tudjunk leállni. 

Nem volt elég, hogy szegény Jézus 
megtört teste elôtt röhögünk, de még 
az elôttünk lévô elborzadt család te-
kintetét is le kellett küzdenünk. Tehát 
a nevetés nálunk sokszor egy betegség, 

ami kellemetlen helyzetekben is ki 
akar kívánkozni.”

Olyan jóízû, kedvemre való kis téma 
volt ez, mozgalmas kaotikusságával, 
szeretetteljes szertelenségével, na-
gyon élveztem a bíbelôdést vele. Van 
ebben a családleírásban valami nép-
mesei, ezért is kerestem a népdalos 
hangot, persze talán Arany stílusán 
átszûrve, a legegyöntetûbben áramló 
sorformát, a nyolcast használva (lásd 
még Erdô mellett estvéledtem…). Ki-
csit a keresztrím megbolondítja, némi 
furfangosságot kölcsönöz szövegnek, 
mely párrímesen talán együgyûbben 
hatott volna.

RÖHÖGÔ SIRATÓK

A mi kedvünk sose rozsdás,
Se a kapunk, annyit nyitják,
Barátok, udvarlók, postás,
Szomszédok, nagynénik, lánykák.

Még az egér is bemászik,
Bírja az átjáróházat,
Röhögünk csak vakulásig,
Mint kit földrengések ráznak!

Nevetgélünk nyáron-télen,
Poénhegyek lenn a porban,
Nevetünk a nevetésen,
Könnyesen, fetrengve, holtan.

Nagyhéten, benn a templomban
Mi ôriztük Krisztus sírját,
Virrasztva és imádkozva,
Amiként azt elôírják.

Csakhogy ahol öt leány van,
Mindig akad egy, ki nyikkan,
Majd az elsô nyikkanással
A röhögôgörcs is itt van.

Lavinaként máris indul
Ott, az Úr szent teste mellett,
Míg mások szívében kín dúl
Vagy dühödten ránk merednek.

Így ér majdan a halálunk,
Amikor lesújt a végzet,
Sírkô hirdeti utánunk:
„Velük a nevetés végzett!”

* * *
KONCZ ANDRÁS TÉMÁJA
„A gravitáció. Minél közelebb vannak 

egymáshoz a testek, annál nagyobb 
erôvel vonzzák egymást. Ha kellôen 
közel kerülnek, talán egymásba is zu-
hanva eggyé válnak. Így vagyunk 
ezzel mi emberek is, ha hagyjuk?”

Fontos téma, íme a változatom:
A LEGYÔZÖTT GRAVITÁCIÓ
Mint egymást vonzva-taszítva
mocorgó mágnesek,
buszon, villamoson, mozikban,
könyvtárban összeérnek
az emberek, a karok, a térdek –
a fenekek, a lábak, a vállak,
egymás mellett lógnak, ülnek, állnak.
És ahogy közelednek
és sugároznak egymásra a testek,
zsizsergô vonzások születnek.
És talán, ha nem fogná vissza
a sejttömböket a massza
tehetetlenségi nyomatéka,
úgy hullnék beléd, mint szakadékba,
a zuhanásnak sose lenne vége,
atomok közt atom földet nem érne,

szétesnék ezernyi részecske-bubo-
rékra,

fortyogna közös létünk habaréka,
de gyôz az értelem, és minden eldôl,
amint csendben kilépek vonzástered-

bôl.
* * *

Lackfi János (születési neve: Oláh 
János; Budapest,1971. május 18. -–) 
József Attila-díjas magyar költô, 
író, mûfordító, tanár, Nyugat-kuta-
tó, fotós.
Szülei Mezey Katalin és Oláh Já-

nos. Publikálása kezdetekor vette 
fel a Lackfi nevet, hogy apjával ösz-
sze ne tévesszék.

1985–1989 között a Táncsics Mihály 
Gimnázium diákja, elsô publikációja 
ebben az idôszakban, 1987-ben jelent 
meg. Az ELTE BTK magyar–francia 
szakán szerzett diplomát 1996-ban, 
majd az ELTE-n a Magyar Iroda-
lomtörténet tanszéken doktorált. 1994-
ben már a JPTE Francia Tanszékén 
tartott kurzust a belga irodalomról. A 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Francia Tanszékének adjunktusa 
(1996-tól), a Kreatív Írás program 
egyik vezetô oktatója Vörös István 
mellett. 

1999 óta a Nagyvilág címû folyóirat, 
2000-tôl a Dokk.hu internetes folyóirat 
egyik alapító szerkesztôje. A Magyar 
Írószövetség és a JAK tagja, valamint 
a Magyar PEN Club titkára.

Irodalmi tevékenysége mellett fény-
képei a Kalligram, a Kortárs és a Liget 
címû folyóiratokban jelentek meg. 
Párok címû elsô önálló kiállítása Ka-
posvárott, Piliscsabán, majd Buda-
pesten, az Írószövetség Klubjában volt 
látható.

Hat gyermek édesapja: Simon (1992), 
Margit (1995), Dorottya (1997), Johan-
na (1999), Ágnes (2002) és Julianna 
(2015). Felesége Bárdos Júlia mûvé-
szettörténész, Bárdos Lajos Kos-
suth-díjas zeneszerzô unokája. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Lackfi_J

(Összeállította: 
Dr Kapantzian Artúr)

* * *
Irodalom Barátok 2017. november 

11-én szombaton délután 3-kor kez-
dôdô Magyar Nyelv Napja ünnepségen 
Csepelyi Rudolf életére és munkás-
ságára emlékeznek. 

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

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

com.au/p/szervezetek.html
* * *

A Duna TV 
programjából:

November 7., kedd
08:40 Isten kezében   

 Szóviharban Lackfi Jánossal
Lackfi János Prima Primissima- és 

József Attila-díjas író, költô, mûfordító 
Zsámbékon él a családjával: felesé-
gével, Bárdos Júliával és hat gyerme-
ke közül a négy kisebbel. Rajtuk kívül 
még van 3 unokája is. 

Mintegy 45 könyvet írt, fele-fele 
arányban gyerekeknek és felnôt-
teknek. Ezen felül még lefordított 30-
at franciából. 

A mûsorban elkísérjük egy gyerek és 
egy felnôtt közönségtalálkozóra.

ANYAKAKAS – 
Nem kötelezô irodalom - 4. Rész

Ej mi a kô… azaz mirôl is szól Petôfi 
Sándor verse, az Anyám tyúkja? Az 
igazán mögöttes tartalomra biztos 
nem hívta fel a tanár a figyelmet iro-
dalomórán. Pedig a költô gondolatait 
még akkor is kitalálhatjuk, ha nem írta 
le ôket kerek perec. Olvassunk a sorok 
között, vagyis mögött. Lackfi János 
segít nekünk ebben.

Ha iskolákban tartok rendhagyó iro-
dalomórát, ami gyakran megesik, kí-
váncsiságból sokszor felteszem a kér-
dést: emlékszik-e rá valaki, mirôl is 
szól az Anyám tyúkja? Hát… van ben-
ne ANYÁM… meg TYÚK… meg 
MORZSA… meg KUTYA… A tyúknak 
be szabad jönni a szobába.

Ez tényleg vicces, Petôfi anyukája 
nem éppen kanárit, pettyes gekkót 
vagy tukánt tartott kis kedvencnek, 
hanem valami sokkal kevésbé ele-
gánsat, egy közönséges, fostos, levágni 
való tyúkot. Egy adag élô leveshúst. 
Van persze egy gyanúm: a vers nem-
csak arról szól, ami benne van, hanem 
ami nincs is leírva, de kitalálható. Hát 
senkinek se fura, hogy költôbá’ meg-
jön vidéki szüleihez, és mi az elsô 
dolga? Dumál egy jót a tyúkkal!

–-- Helló, tyuki, adj egy pacsit, na 
mizu?

következik be az a fura pillanat, ami-
kor az ember saját szülei szüleje lesz. 
Mert mi volna, ha a gyerek suliból 
hazamenet így aggódna bele szülei 
életébe:

– Anyukám, aztán ettél-e meleget?… 
Jól felöltöztél?… Nehogy megfázz 
nekem!… Bevetted a gyógyszered?… 
Ne menj az utcára, elüt az autó!…

Hogy mi lenne? Nyilván kapna egy 
frászt, és megtudná, kivel szórakozzon. 
Viszont még harminc-negyven év, és 
fordul a leosztás.

Nagyon szerettem a kilencvenhat 
éves korában meghalt nagyanyámat, 
de fura dolgokat mûvelt a vége felé. 
Mikor beléptem hozzá, füstben úszott 
a lakás, ô meg a mosogatószivacsot 
forgatta egy tepsiben, az egyik fele 
már jó lesz, most átsütjük a másikat 
is… Vagy kiette a virágot a vázából, 
mondván, kicsit száraz a zöldség, de 
nem rossz. Nyugtatgattam, hogy 
hoztam ám kaját is.

Petôfi már színész volt Pesten, mikor 
hazament vidékre, és nyilván látta, 
hogy apja, aki szakmáját tekintve 
mészáros, vagyis állatokat ölô, 
hatalmas ember, bizony 
összeaszaltszilvásodott. De mit tehet 
az, akinek vissza kell mennie dolgozni, 
nem tudja huszonnégy órában 
babusgatni elanyátlanodott szüleit? 
Talán csak annyit, hogy tehetetlen 
szeretetében és aggodalmában 
megdumálja a dolgot az állatokkal.



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (32)
Kárpátaljai üzenet
1999

Ez a 18 évvel ezelôtti írás a 
jelenlegi kárpátaljai helyzet 

miatt vált idôszerûvé.
Nekünk, emigránsoknak mindigis 

szívügyünk volt a trianoni és párizsi 
igazságtalanságok áldozatainak sorsa. 
A hazai közvéleménynek valamilyen 
katasztrófára van szüksége ahhoz, 
hogy figyelme és segítôkészsége 
megnyíljon a végek magyarjai iránt. 
Fél évvel ezelôtt Kárpátaljára vetô-
dött a figyelem, ma a Délvidékre. 
Közben lezajlott egy magyarországi 
árvíz is, ugyancsak a Tisza felsô 
vidékén. A felszólításra a magyar 
közönség adakozó kedve nagyon szép 
eredménnyel mutatkozott meg. Több 
jelét tapasztaljuk, hogy a társadalom 
segítôkészsége nagyobb, mint a kor-
mányzaté, avagy annak intézményeié.

Kárpátalján nemcsak az árvíz pusz-
tított, de immár nyolc éve fokozódó 
nyomás nehezedik rájuk az ukrán 
hatóságok részérôl. 

A magyar kormányok még nem 
tanulták meg a diplomáciának azt az 
egyszerû tételét, hogy a történelem-
adta helyzeteket ki kell használni. 
Kárpátalja dolgánál maradva, például 
nem profitált Magyarország abból, 
hogy összeomlott a Szovjetunió, a né- 
pek rabtartója. A következô bûncse-
lekmény volt az ukrán–magyar alap-
szerzôdés. Nem taglaljuk itt annak 
tételeit, de az ukrán kormány akkor 
olyan kedvezôtlen helyzetben volt, 
hogy nagyon kevésért nagyon sokat 
ki lehetett volna szorítani belôle. 
Talán még „földet” is lehetett volna 
vásárolni. A magyar nyelv és kultúra 
megtartásának a feltételeit könnye-
dén szerzôdésbe lehetett volna fog-
lalni. A gáláns magyar kormány (az 
ottani magyarok rovására) nem akar-
ta „kihasználni” az ukránok szorult 
helyzetét, valamiféle olyan elgondo-
lásból, hogy ezt majd honorálják. 
Még nem tanulták meg az ortodox 
világ diplomáciai törvényeit. Így a 
Kárpátaljai magyarok nemcsak bizto-
sítékok nélkül, de tárgyi lehetôségek 
nélkül is maradtak. Ahogy elmúlt az 
illendôségi jóindulati idô, megkezdô-
dött a magyarok szorongatása, addigi 
jogaiból való kiforgatása.

Ma nemzeti identitásuk megtartá-
sának eszközei és lehetôségei sokkal-
ta rosszabban, mint a szovjetorosz 
idôkben. Az árvíz következtében – 
ami nagyrészt magyarlakta tiszamen-
ti falvakat pusztított – bizonyos ked-
vezményeket adott az ukrán határ-
igazgatóság az átjárhatóság és se- 
gélyanyagok átvitele terén, de ezen 
illendôségi jóindulatú idô is nagyon 
hamar elmúlt. Igaz, a magyar kor-
mány részérôl a követelés ennek 
meghosszabbítására nem tartozott 
gondoskodásának körébe. Pedig ezzel 
kapcsolatban lehetett volna hasznos 
határforgalmi egyezményeket kicsi-
karni az ukránokból, amiknek hosz-
szabb távú eredményei is lehettek 
volna.

Általában magyar-Kárpátalja prob-
lémái sokkal inkább csak mint jóté-
konysági képlet jelenik meg, mint a 
magyar nemzet egy részének meg-
tartása kulturális és gazdasági téren. 
Ezeket személyes tapasztalatból mon-
dom: három napot töltöttünk Kardos 
Bélával ebben az elszakított ország-

részben, szinte mindenütt, ahol zöm-
mel magyarok laknak. Sydneyi szer-
vezetek által gyûjtött segélyösszege-
ket vittünk iskolák és árvízkárosultak 
részére. Elôször jártam a Szent Ko- 
rona országának ezen a részén, amit 
eddig térképrôl ismertem, úgy ahogy.

A jelenlegi határ mentén és a Tisza 
felsô szakaszának mindkét oldalán 
alföldi tájon utaztunk, végülis ez a 
terület a Nagy Alföld északnyugati 
része. Melletszorító érzés – pedig jól 
tudjuk, hogy mindenütt ez a helyzet 
az országhatár vonalán – amikor 
feltör a kérdés: miért nem tartozik ez 
a terület Magyarországhoz, hiszen 
minden földrajzi, gazdasági, történel-
mi és emberi vonatkozásában egy és 
azonos azzal, amit ma Magyarország-
nak ismerünk. A községek sûrûn egy-
más közelében vannak, és meglepôen 
magas lélekszámúak, majdnem kivé-
tel nélkül magyar lakossággal.

A községek sorában találtunk egy 
ruszin falut is. Ez hogy került ide, 
hiszen a környezô falvakban még 
mutatóban sincs más, csak magyar? 
Még a harmincas években telepítette 
ide ôket a cseh megszálló hatalom, 
lehozatva ruszin családokat a hegyek-
bôl. Az új falu kapott földet eleget, 
éldegélnek is azóta igencsak maguk-
ban érdekességként, pedig a csehek 
részérôl ez az etnikai kép megváltoz-
tatásának programjába tartozó kísér-
leti állomás volt.  

Kárpátalja mindigis függvénye volt 
azon ország jó- és balsorsának, 
amelyhez éppen odasodorta a törté-
nelem szele. De a mi fô problémánk 
most a mostoha sorsú történelmi 
Kárpátalja, a szegény hegyvidék, ami 
Trianon óta kiegészült a Tisza-menti 
alföldi magyar városokkal, községek-
kel. Az ezzel megnagyobbodott Kár-
pátalja nemcsak függvénye, hanem 
mostohagyermeke is mind a cseh-
szlovák államnak, mind a Szovjet-
uniónak, mind Ukrajnának.

A Szovjetunió úgy mutatkozott be 
1944-ben, hogy elhajtotta a férfilakos-
ság javarészét, de nagyot markolt a 
szebbik nem állományából is. Amíg a 
vajdasági magyarok hôsi küzdelmet 
folytatnak a titoista vérengzések ál- 
dozatainak puszta megemlíthetôségé-
ért, Kárpátalján a magyar községek-
ben, falvakban már emlékmûvek örö-
kítik meg a „sztálinizmus” áldozatai-
nak nevét. Ezeken az emlékmûveket 
mindennap friss virágot láttunk.

A szovjet idôk mostohaságán is túl 
tesznek az ukránok. Akkor, ha még-
oly kevés volt is, megkapták munká-
juk bérét, és az árak is köszönô 
viszonyban voltak a bérekkel. Az 
ukrán állam ottlétünk hetében kezdte 
meg a tavaly októberben abbahagyott 
fizetések egy részét kiutalni az állami 
alkalmazottaknak. Feladatunknak 
megfelelôen magyar iskolákat láto-
gattunk meg, így fôleg csak a tanítók 
és tanárok panaszait hallottuk, de 
mint mondták, egyéb állami tisztvise-
lôk is szenvedik az ukrán állam 
csôdhelyzetét. 

Az állam alkotmánya csak az elemi 
iskolák szintjén tekinti jogosnak a 
nemzetiségi oktatást. Ezzel szemben 
a célratörô kárpátaljai magyarok 
létrehoztak és mûködtetnek néhány 
középfokú iskolát és egy tanárképzô 
fôiskolát is a minden magyar faluban 
mûködô elemi iskolák mellett.

A kárpátaljai magyarnyelvû okta-
tásnak nagy nehézségekkel kell meg-
küzdenie. Máig sincsenek jogi garan-
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ciák arra nézve, hogy a magyar tan-
nyelvû iskolák végzôsei anyanyelvbôl 
érettségizhessenek, illetve anya-
nyelvbôl és anyanyelven tehessenek 
felvételi vizsgákat területünk köze-
pes és felsôoktatási intézményeibe. 
Nem oldódott meg a nemzetiségi 
iskolák megfelelô tankönyvekkel tör-
ténô ellátása sem, s az ukrán nyelv-
oktatás elôfeltételeinek biztosításá-
ban sem történt elôrelépés.

A Pedagógusszövetség havonta 24 
oldalas szépkivitelû és tartalmas 
gyermekújságot ad ki és ad kézbe az 
iskolásoknak, tele szép rajzokkal ver-
sekkel, novellákkal. A tartalom felét 
az iskolások írják, rajzolják. A bekül-
dött dolgozatokat és rajzokat díjaz-
zák. Nemcsak meglepô, de megható 
is az a színvonal, amit ez a lap fel-
mutat a szerkesztôk és a tanulók 
részérôl.

Még szólni kell az iskolaépületek 
állapotáról. Lehetne olyan szavakat 
alkalmazni, hogy szörnyû, lehetetlen, 
siralmas stb. Egyetlen egy sincs, ami 
megfelelne valamiféle normális ál- 
lam elôírásainak. Az ukrán államot 
nem érdekli, hogy a kárpátaljai álla-
mi iskolák milyen állapotban vannak. 
Láttunk olyan iskolát, amelynek egy 
részét már ki kellett üríteni, mert 
rászakadt a tetô, a másik részét 
idôben aládúcolták, és addig talán 
nem dûl össze, amíg neki nem 
rohannak a gyerekek az ideiglenes 
tartó oszlopoknak. A fal repedésén a 
szél befúj, a törött ablakon talál 
kiutat. Az ócska vaskályhába a gye-
rekek hoznak hazulról ágat, gallyat, a 
füst marja fiatal tüdejüket. Az igaz-
gatók hiába panaszkodnak, még a 
krétát is ômaguknak kell valahol 
beszerezni. Fecni papírokra írnak – 
tessék így tanulni, tanítani. Egy 
nagyon népes nagyközség nagyon 
agilis igazgatója svájci magyarok 
anyagi támogatásával iskolát épít, ez 
lesz Kárpátalja legszebb iskolája. 
Ausztráliából nem jött ilyen nagy 
összeg, azt is több helyre kellett adni, 
elsôsorban a legrászorultabb iskolák-
nak.

A független ukrán állam megalaku-
lásának elsô éveihez képest jelentô-
sen romlott a viszony a hatalmi 
szervekkel. Nagy sérelemnek tekin-
tik, hogy nem engedélyezték a 
vereckei honfoglalási emlékmû felál-
lítását, évek óta rendezetlen a ma-
gyarnyelvû felvételi vizsgák ügye. 
Kovács Miklós KMKSZ elnök, parla-
menti képviselô Magyarország és a 
kárpátaljai magyarság viszonyáról 
szólva kifejtette – a magyar rend-
szerváltás örömteli hangulatot idézett 
elô a kárpátaljai magyar közvélemé-
nyben, de az ukrán–magyar alapszer-
zôdés megkötése, amit kárunkra kö-
töttek meg úgy, hogy elôtte a kár-
pátaljai magyarság képviselôivel 
nem egyeztettek. 

A KMKSZ kézikönyvébôl megtud-
juk, hogy a kárpátaljai magyarok hely-
telennek tartják az ukrán állam köz-
pontosított rendszerét, tekintettel 
Ukrajna soknemzetiségû összetéte-
lére és arra, hogy az országban több 
történelmileg kialakul sajátos régió 
van, hiányzanak a demokrácia és 
jogállamiság kellékei, be kellene 
vezetni az állampolgári és kisebbségi 
jogok szószólójának intézményét. A 
jelenlegi struktúra nem nyújt módot 
valódi önkormányzati rendszer létre-
hozására. Ezért a KMKSZ egyik 

hangsúlyozott követelése a nemzeti-
ségi önigazgatás megteremtése. A 
KMKSZ támogatja mindazokat a lé- 
péseket, amelyek a határok nagyobb 
átjárhatóságát, országunk Európához 
történô fölzárkózását szolgálják. Mi- 
hamarabb meg kell alkotni a kisebb-
ségek kollektív jogait biztosító garan-
ciarendszert.

A Szövetség sokat tesz az önszerve-
zôdés érdekében, most például leg-
fontosabb lépésnek tartja egy függet-
len magyar hetilap megindítását. Egy 
hetilap Kárpátalján, a közel negyed-
milliós magyarság lapjaként, minden 
bizonnyal megállna a saját talpán, 
olcsó nyomdai lehetôség is van, csu-
pán indító tôkére lenne szükségük. Ez 
az igény egy asztali beszélgetés során 
jött szóba elôttünk, a magyar Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériumá-
nak vezetôje Hámori József minisz-
ter jelenlétében, aki akkor érkezett 
kíséretével Nagyszôlôsre Bartók Bé- 
la szülôvárosába, a nagy zeneszerzô 
szobrának felavatási ünnepségére.

A panaszok között az is ott van, 
hogy többet vártak a „polgári” kor-
mánytól, mint amit a „szocialista” 
kormány adott a kárpátaljai magya-
roknak arra a célra, hogy megtart-
hassák magyarságukat. Szép szavak-
ban nincs hiány, de a lényegbôl, 
vagyis a segítségbôl kevesebb van, 
mint korábban, ugyanakkor növek-
szik az ukrán hatóságok szorítása. 

Ha a magyarok szorgalmából vala-
mivel jobb helyzetbe kerülnek, azon-
nal jön az adózásnak, az elvonásnak 
valamilyen új formája. Végülis az 
ukránok szláv és ortodox alapvoná-
saiból nem is várható sem türelmes 
kezelés, sem összefogásra, együtt-
érzô szellemiségre való törekvés. A 
rossz helyzet önmagából kitermeli a 
vallási és etnikai surlódásokat.

Nem állítják azt, hogy a magyar 
állam nem ad segítséget, nem áldoz 
anyagiakat érettük. Az anyaország 
közönsége is példás mértékben mu- 
tatta meg együttérzését az árvíz 
idején. De ez a segítség még meszsze 
van a veszélynek attól a mértékétôl, 
amit ha árvíz-egységben mérnénk, 
annyi mintha minden negyedévben 
áttörné a Tisza a gátakat.

Megszemléltük a Tisza-elöntötte 
falvakat, láttuk az áttört gátat, a 
romokon kuporgó magyarokat. A 
községek fôutcáján áthaladó utazó, ha 
csak kitekint, helytelen képet kap, 
mert csak a már összedôlt házakat 
látja. Ki kell szállni a kocsiból, be kell 
menni a házba, akkor már látható a 
valódi kár, derékmagasságig átázott 
és megroggyanó vályogfal, csáléra 
álló ablakok, falrepedések, becsuk-
hatatlan ajtók. Így már más a kép, 
házsorokat kell lebontani, mert ahogy 
szárad az ázott pernyetégla, a porrá 
váló agyag megrogyik és rászakad a 
tetô. 

Tiszabökény ilyen község. Egresi 
István és családja még benne lakik a 
házban, talán azért nem rogyik még 
össze, mert kicsike, nem nyomja a fa- 
lakat nagy tetô. A háromgyermekes 
családnak Jézus és Mária tekintete 
ad biztatást a képekrôl, meg egy 
feszület, más nem is férne el a kis 
szoba falán. Itt lehet érezni igazán a 
hit erejét. Nyolcvan év múltán is 
csak magyarok élnek ebben a nagy-
községben, olyan magyarok, amilyen-
re szükség volna az anyaországban is 
legalább tízmillió.

Könnyû lenne azt mondani, építsék 
újra a falvakat magasabban álló ré- 
szekre. De nincs olyan. Sík és egye-
nes a vidék, mint a víz tükre. Egy 
megoldás van, a gátak megerôsítése 
és a házak magasított betonalapra 
építése. A hatóság elôírta az újjáépí-
tés szakmai követelményeit. Össze-
írták a lebontandó és teljesen újjá-
építendô házakat, tulajdonosuk alap-
vetô építési anyagot kap az államtól. 
Cement, mész, tégla, tetôfedô hullám-
lemez, faanyag gerendázat és ajtók, 
ablakok részére. Az anyag kihordása 
már megkezdôdött, látni a szorgalma-
san dolgozókat egyes házaknál. Aki 
eddig nem tudta, most megtanulja a 
házépítést. Egymást kisegítik, egy-
egy épülô háznál nyolc-tíz embert 
láttunk dolgozni.

A fent említett anyag természete-
sen nem elég a ház teljes elkészítésé-
hez. Talán ha a felét fedezi, és ott van 
még a munkadíj, fôleg azoknak, akik 
a munkaerôt nem tudják viszonozni. 
Ma még nem látható, hány család fog 
fél év múlva dideregni a frissen 
felhúzott, tetô alatt álló, de mégis 
csak félkész épületben.

A sydneyi Szent Erzsébet Karitász 
Társaság jóvoltából a már említett 
Egresi család, három (7, 5, 3 éves) 
gyermekével, bizakodóan nézhet há- 
zuk újjáépülése problémáira. A Kari-
tász ezer dolláros adományát, forint-
ra váltott 148 ezer forintot, a kedvez-
ményezett Egresi család jelenlétében 
adtam át a Magyar Értelmiségiek 
Kárpátaljai Közössége elnökének ke- 
zébe, szakszerû lebonyolításra. Dup-
ka György elnök az árvízeset elsô 
napjától kezdve minden ráfordítható 
idejét az elhárításra szentelte, úgy 
fogadják faluszerte, mint valami 
apostolt, aki ha megjelenik, mindig 
hoz valamit, amire szükség van. Ô 
volt az, aki Internet vonalakon világ-
gá szórta az árvízhelyzet napi híreit, 
mi is az ô jelentéseibôl közöltük a 
Magyar Életben a híreket hétrôl 
hétre. Ô a biztosíték arra, hogy a 
segélyek mindenféle kezelési vagy 
egyéb költségtôl mentesen a kedvez-
ményezett házának felépítésére ke- 
rülnek. Megállapodtunk és egyetér-
tettünk abban, hogy inkább szolgálja 
ez az összeg egy család megsegítését, 
mintsem szétfolyjon sok apró segít-
séggé. A család kiválasztása a tisza-
bökényi magyar polgármesterrel 
egyetértésben történt. Mindezt csak 
azért részletezem, hogy – bár a Tisza 
visszament medrébe – a segítésnek 
még helye van, és a módja, így ahogy 
van, példaértékû.

Valamikor úgy mondták, a Tisza a 
legmagyarabb folyó, mert magyar 
földön ered és magyar földön folyik a 
Dunába. Ez a magyar folyó most 
másképpen a legmagyarabb, mindkét 
végén magyar küzdelmeket, szenve-
dést, reményeket köt össze, és segít-
ségért sikolt az alvó magyar éjszaká-
ba: vessetek gátat a szláv-ortodox 
áradatnak. Csapó Endre

Magyar Élet, 1999. május 13. 

***
A mai magyar kormány igyekszik 

példásan gondoskodni a hátáron túli 
magyarokról, de Románia és Ukrajna 
akadályozza. Az ukrán oktatási tör-
vény eltörli az elemi iskolák feletti 
magyar nyelvû oktatást. A magyar 
kormány derekasan kiáll a magyar 
oktatás megtartásáért.



10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2017. november 2.   

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. november 5-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai nagyteremben

1 órától Évi Közgyûlés 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 5-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 5-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 5-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 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 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

November 5-én 
a North Fitzroy gyülekezet 

Évi közgyûlése
(Lelkészi, fôgondnoki és 

pénztári jelentések)
Istentisztelet után 
1 órai kezdettel,

a Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Rd. 

North Fitzroy
(Watkins Street bejárat 

Gyertyafényes megemlékezés 
az 1956-os Szabadságharcról

a Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban.

Október 23-án este megemlékeztünk az 1956-os Magyar Forradalomról és Szabadságharcról. 
Az ünnepség a templomban kezdôdött, ahol Laczkó Mihály katolikus és Dézsi Csaba református

lelkipásztorok imája után a jelenlevôk meggyújtották az emlékezés gyertyáit.
A Bocskiban baráti vacsorára került sor, mely során Bakonyi Péter konzul mondott rövid köszöntôt, 

majd Csutoros István szavalt egy szép verset, címe: Piros a vér a pesti utcán.
A jelenlevôk között ott volt Nagyidai József és Budaházy lászló, akik részt vettek a szabad-

ságharcban.
Köszönjük minden résztvevônek a támogatását.
Isten áldd meg a magyart!

Budaházi László 65-os 
forradalmár Bakonyi Péter fôkonzul

Csutoros István 
fôgondnok

Laczkó Mihály atya és  Nt. Dézsi Csaba
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Gyertyafényes megemlékezés 
az 56-os Szabadságharcról

A Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban

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.

Dézsi Kinga

Boros Emil és Fazakas László

Rezes Mihály
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KRÓNIKA
20-as évek buli

Csillogó arany tányérok és evôesz-

közök az asztalokon. Strucctollak a 

vázákban. Fejdíszek és hózentróglik 

mindenfelé.  Megérkeztek a táncos lá-
bú gengszterek és flapper lányok a 
Bocskai Központba, hogy egész este 
mulassanak a 20-as évek jegyében.

Szeptember 2-án jótékonysági estre 

készültünk nagy lelkesedéssel a Bocs-

kai Magyar Iskola javára: elérkezett a 

20-as évek témájú buli napja! A szer-

vezését már egy hónappal korábban 

elkezdtük, hiszen nem egy sima buliról 

volt szó: svédasztalos vacsora, csendes 

aukció, gyerektombola, meglepetés 

fellépés és jelmezverseny is várta a 

vendégeinket.  Este 6 órára, a kapu-

nyitásra készen állt a Központ nagy 

terme, 20-as évek dekorációban pom-

meg. Csak két táncpróbánk volt a nagy 

fellépés napjáig, de így is nagyon nagy 

sikert arattak a bulin! Volt itt minden, 
pénzszámolás, maffiavezér, üzletkö-
tés, koccintás –-- azt mondták, anélkül 
nem tudnak táncolni –-- és végül a 
tánc! Én nem is lehettem volna büsz-
kébb rájuk, de úgy láttam, így volt 
ezzel mindenki más is, hatalmas tapsot 
kaptak.

Olyan jó hangulatot csináltak az apu-

kák, hogy mikor a közös charleston 

tánctanulásra került a sor, nem is kel-

lett túl sokáig noszogatni a táncos lábú 

miatt futkároztam fel-le a teremben. 

De eközben amerre néztem, minden-

felé beöltözött, jókedvû embereket 

láttam, ami hatalmas örömmel töltött 

el.

Számomra óriási sikerélmény volt ez 
az esemény, hiszen sikerült egy olyan 
ötlettel elôállnunk a mentorommal, 

amivel fel tudtuk kelteni az emberek 
érdeklôdését nem csak a Bocskai 
közösségében, hanem más közössé-
gekben is. Visszajelzésekbôl is azt hal-

lottuk, hogy mindenki nagyon jól 

érezte magát. Különösképpen lenyû-

gözô volt látni, hogy tényleg mindenki 

megpróbált kicsit a 20-as évekhez illôn 

öltözni, csodásan nézett ki a terem, 

mikor megtelt a sok gengszterrel és 

flapper lánnyal.

Igaz, hogy én voltam a fôszervezô, de 

a szülôk és a mentorom segítsége nél-

kül semmiképp sem tudtam volna 

megszervezni egy ilyen színvonalú 

eseményt: volt, aki a dekorációban 

segített, a csendes aukció és a tombola 

megszervezésében, vagy épp a vacso-

rához sütött-fôzött valamit. Igazi kö-

zösségi esemény volt, az elpakoláshoz 

is sok segítô kéz maradt a buli végére. 

A legbiztosabb jele annak pedig, hogy 

átütô siker volt az este, hogy már 

aznap, még a buli vége elôtt érkeztek 

az ötletek arra, mi legyen a következô 

témája. Még az is lehet, hogy majd a 

Vadnyugaton kötünk ki!

Farkas Dorka

páztak az asztalok és a színpad, és ter-

mészetesen volt egy kis sarok is a 

teremben, ahol korhû díszletben le-

hetett fotózkodni a csinosabbnál csi-

nosabb ruhákban.

A Bocskai Iskolának ebben az évben 

ez volt az apák napi bulija, hiszen ép-

pen erre a hétvégére esett itt Auszt-

ráliában ez az ünnep, ezért a vacsora 

után egy igazán izgalmas meglepetés 

várta a vendégeket. Mentorom, Mak-
kai Márti kitartó toborzásának kö-

szönhetôen találtunk hat apukát, akik 

kezdetben kissé bizonytalanul, de a 

lelkesítô beszédeim hatására egyre 

nagyobb örömmel és lelkesedéssel 

vettek részt a táncpróbákon. Bizony! 

Sikerült rávenni ezeket a gengsztere-

ket, hogy megmutassák tánctudásukat, 

amit az én segítségemmel tanultak 

vendégsereget, hogy a táncparkettre 

pattanjanak és ellessenek egy-két 

mozdulatot ösztöndíjas társamtól, To-
kaji Tamarától. Utána pedig folytató-

dott a bulizás szabadon, az új tánclé-

péseket is felhasználva természete-

sen.

Fôszervezôként, koreográfusként és 

konferansziéként hol a táncos apuká-

kat próbáltam összegyûjteni egy utol-

só próbára –-- nem tartom kizártnak, 

hogy néha nehezebb volt velük, mint a 

gyerekeikkel, egy zaklatottabb próba 

alkalmával ezt a gondolatomat velük is 

megosztottam –-- vagy éppen a konfe-

ransz-házigazda szerepemhez keres-

tem a mappámat, amit valahova letet-

tem és persze ott is felejtettem, de ki 

tudja már hol, vagy egyéb elintéznivaló 

Kaláka Koncert 
Melbourne-ben

Nagy sikert aratott a Kaláka-turné 
Melbourne-i koncertje október 15-én a 
Wantirnai Magyar Központban.
Melbourne-be Magyarország Kon-

zuli Irodája szervezésében érkezett 
el a világszerte ismert és szeretett 
zenekar. Becze Gábor, Gryllus Dá-
niel, Gryllus Vilmos és Radványi 
Balázs együttese 1969 óta ápolja a 
magyar nyelvet, zenésít meg verse-
ket, és édesgeti a magyar irodalom 
közelébe a gyermekeket.

Ahogy honlapjukon olvashatjuk Ká-
nyádi Sándor jellemzését: A Kaláka 
együttes elegáns, más muzsikusokkal 
össze nem téveszthetô zenei tálcán 
nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem 
ráerôszakolják a maguk szerzemé-
nyeit, hanem kimuzsikálják a Guten-
berg óta könyvekbe számûzött, „szív-
némaságra” született s ítélt versekbôl 
a maguk olvasata szerinti „eredeti dal-
lamot”.

A kaláka szó jelentése egyébként 
egyébként erdélyi népszokás: közös 
munka. Eredetileg házépítést je-
lentett. Most nem házat, hanem hazát 
építenek, de legalábbis a hazával való 
kapcsolatot erôsítik Tokiótól Szöulon, 
Sydneyn és Canberrán át egészen 
Melbourne-ig.
A Melbourne-i Erdélyi Szövetség 

által szervezett jótékonysági ebédet 
követôen kezdett játszani a zenekar 

250 fôs közönség elôtt a Magyar Köz-
pontban. Sajnos a létesítmény által 
biztosított színpadi hangosítás a kon-
cert elején hagyott kívánnivalót maga 
után, de ez sem szeghette kedvét a ha-
talmas történelmi múltra visszatekintô 
világhíres Kaláka zenekar tagjainak, 
akik a technikai hibák kijavítása után 
közel másfél órán át szórakoztatták 
hallgatóságukat Arany János, Weö-
res Sándor és Kányádi Sándor meg-
zenésített verseivel és saját szerze-
ményekkel.

A Melbourne-i Konzuli Iroda vezetô-
je, Bakonyi Péter elmondta, hogy 

azért érezték fontosnak, hogy a Kaláka 
Ausztráliába is ellátogasson, mert a 
nagyszámú fiatal gyermekes család 
így felbecsülhetetlen értékû élményt 
szerezhet a magyar nyelvvel, költé-
szetünkkel, hagyományainkkal és ze-
nénkkel kapcsolatban. Az irodavezetô 
állítása szerint, abban hogy testközel-
bôl csodálhassák meg honfitársaink a 
sok évtizedes múltú magyar hagyo-
mányôrzô együttest, elvitathatatlan 
érdemei voltak a Canberrai Nagykö-
vetségre a közelmúltban érkezett új 
kulturális attasénak Szekeres Gyôzô-
nek. A teljes mértékben minisztériumi 

támogatásból megvalósult koncert 
természetesen ingyenes volt a széles 
publikum számára. Járt a taps a szer-
vezôknek is, de elsôsorban a Kaláká-
nak, és „Vissza, vissza!” várjuk ôket 
szeretettel.

S.Sz.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Igen, menj!
Szabadságért szebb ezeréves aka-

rással és jobban megedzett pen-
geéllel még nép nem lázadt

Beleszagolni a levegôbe, felnézni az 
égre és megérezni, hogy nagy vilá-
gosság következik. Megérezni, hogy 
történik valami, nemsokára kéz a kéz-
ben fogunk futni, s nem a mi tüdônk, 
hanem az Isten zihál velünk. Elvá-
gódni, s fejünk felett a géppuskatûzben 
szivárványt látni a párás ôszi idôben. 
Érezni, ahogy egy töltény a táskánkba 
fúródik, s a sáros földön fekve meg-
látni a gyilkos töltényen egy vízcsep-
pet, amint az útját keresi a vékony 
erezet mentén. Felnézni az égre, ki-
mondhatatlanul örülve a hûvös esô-
cseppek bársonyának az arcunkon, és 
végre elôször, talán elôször emlékek 
és hazugságok között érezni, hogy 
élünk. S most már nagyon félteni az 
életet, az ajándékot. Még a földön ma-
radni, mert jöhet még géppuskatûz. 
Elgondolkodni, honnan is ez az ösztön, 
hiszen háborúban még nem jártunk, 
csak a háború járt nálunk, de gyer-
mekként még azt sem értettük, hogy a 
téren szétszórt babákkal miért is nem 
lehet játszani. Erôsen fogni a kedve-
sünk kezét, hogy ô se mozduljon. S 
tudni, hogy kevésnyi erôvel, de a halál 
és szerelmünk közé állunk, ha úgy 
kívántatik. Türelmet parancsolni. Át-
venni az irányítást. Hiszen még né-
hány napja is, ki döntötte el melyik fil-

met nézzük meg? Ki mondta kacagva, 
hogy „marhaság” kimenni a meccsre?

Tíz perc ilyenkor nagyon hosszú idô. 
Már vannak, akik feltérdelnek, a sebe-
sültek fölé hajolnak, sírás is hallatszik. 
Mintha a Nap kisütne. De még érezni, 
hogy nem szabad felállni. Lapulni kell. 
Azt sem tudjuk, ki lôtt? Honnan jöttek 
a lövések, és miért? Érezni, hogy ház-
tetôk rejtekében, páncélosok vasába 
öltözötten még a vadász prédára les. 
Emberi prédára. És tényleg. Már 
mozdulnának –- lassan, óvatosan –-, de 
eldördül az újabb sortûz. Most már jól 
érzékelhetôen a Duna felôl. Sokan el-
vágódnak, nem tudni eltalálták-e ôket, 
vagy csak az ösztönös menekülés ez is. 
A töltények tompán, húst szaggatóan 
puffannak az emberi testben, éleseb-
ben, keményebben a házfalakban, sí-
polva, gellert kapva, mint egy tûzijáték 
petárdái a szoborról tovaszállva. Már 
sokan felpattannak és futnak a kapu-
aljak felé. Rosszul vannak, hánynak.

Feküdni tovább, mozdulatlanul. Irén 
is fészkelôdik, nem bírja már. Mellette 
egy szétlôtt agyból sárgás, véres 
anyag folyik a sárba. Egy méterre 
hanyatt fekvô ember a hasára szorítja 
a két kezét, de ujjai között a belei utat 
találnak, a májából mélyvörös vér 

ömlik a sárba. Az egész ember remeg, 
megdöbbent tekintettel nézi a testét. 
Irén már menne, megrántja a kezét. 
Nem engedni. Lehet, hogy csak halálo-
san fél? Megdermedt? Nem is életösz-
tön ez, csak gyávaság. Mindegy. Még 
eltelik néhány perc. Teherautók érkez-
nek a sarokhoz. Mentôk is, szirénázva. 
Talán vége. Most már biztosan nem 
lônek. Vöröskeresztes karszalaggal 
hordágyat hoz két férfi. De megint egy 
sorozat. Meggörnyednek, de futnak 
tovább. A hordágyon egy lány. Keze 
ernyedten lebillen. Futnak a lánnyal, 
görnyedten, szinte guggolva a mentô-
autó felé, s közben a lövések körülöttük 
pattognak, már a macskakövön. 

Legalább fél órája tart. Hát tényleg 
történt valami! Mikor is érezte meg? 
Még vasárnap, amikor a házban lakó 
ávós elôre köszönt? És a házmester 
mintha mosolygott volna? Mind a két 
esemény bizarrnak tûnt, talán a ház-
mesteré még bizarrabbnak, mert ilyet 
1944 tele óta nem tett. Ôt figyelve 
látták, milyen világban is élnek, mert a 
félelem tette gonosszá ezt az embert 
is. A mindenkitôl félô, mindenkit gyû-
lölô, s minden hatalmat kiszolgáló em-
ber. Aki a kis szemétdombján „ural-
kodott”, s uralkodni is vágyott. És hét-
fôn mosolygott! Figyelt, de mosolygott. 

És a kaput tizenegyig nyitva hagyta. 
Akkor egy ilyen semmiségtôl szinte 
boldogan szaladtak fel a lépcsôn, ket-
tesével véve a fokokat a kis albérletbe. 
Csak mert valaki mosolygott, akitôl 
ilyet nem vártak. Igen: váratlan volt. 
Érezni lehetett, hogy történik valami. 
Forradalom, féregtáncok után. Az 
ávós is, reggel emberségesnek lát-
szott. Ez nagy tévedés volt. A gyûlölet 
rabszolgaságából nehéz a felszabadu-
lás, s néha még a felszabadító mámor 
sem segít. A forradalom magával ra-
gadó ereje és haragja sem.

Aztán mindenki felállt. Mentôsök, 
karszalagos emberek jártak a téren 
túlélôket keresve. A halottakat teher-
autóra dobálták. Valaki kotorászott a 
zsebükben, hogy megállapítsák a sze-
mélyazonosságukat. Nem mindenkinél 
sikerült. Két teherautó teljesen meg-
telt az élettelen testekkel. 

Iszonyodva egyenesedtek fel, s indul-
tak el, ki a térrôl. Arra gondoltak, 
nincs-e túlélô a teherautóra feldobált 
testek között. Mindketten sárosak vol-
tak, Irénre még valakinek a vére is 
ráfröccsent. Visszanéztek a halottak 
felé. Kíváncsiak voltak? Az orosz tan-
kok fenyegetô merevségben, zártság-
ban álltak. Azok is félhettek, akik ott a 
vaskoporsókban kuporogtak. De már 
senki nem érzett együtt velük. Valaki 
a minisztérium tetejére mutatott: 
„Onnan lôttek az ávósok!” Az illetô 
fején átvérzett kötés volt. 

Elindultak haza. Nem szóltak egy 
szót sem. Nem siettek, de valami na-
gyon sietôs lett. Szembôl emberek 
jöttek futva. Volt, aki folyton megállt: 
„Nem látták a fiam, egyetemista?” 
Egy ideges nô: „A férjemet keresem, 
ilyen szürke munkásruhában volt.” 
Csak ingatták a fejüket. Hallották a 
kérdéseket, de nem értették, mi törté-
nik. Hirtelen átléptek Halálon, Csodán, 
Életen. Szabadnak érezték magukat, 
de ez a szabadság olyan súllyal nehe-
zedett rájuk, hogy csaknem össze-
roskadtak. A vér, a halál, az üveges 
tekintetek, a rettegô arckifejezések. A 
sortûz visszhangzó hangja a zárt téren, 
s most, ahogy kéz a kézben mennek, 
nem is tudják hová –-- haza? --–, vagy 
el innen, vagy harcolni. Hogy végre ne 
csak elszenvedôi legyenek a történe-
lemnek, de alakítói is. Szorították egy-
más kezét. „Álljunk meg!”

Csak két éve ismerték egymást, de 
nagyon hasonló dolgokra gondoltak: a 
háború utolsó évére, az oroszok ag-
resszivitására, a mindennapi atrocitá-
sokra, a cserkészet felszámolására, 
népi kollégiumra, aztán mindenféle 

tanfolyamokra, egyetemre. Közben 
szüleik tragédiájára. Kuláklistára, ál-
lamosításra. A sok hazugságra, önkri-
tikára, hamis életrajzra, az alja kom-
munistákra és néhány rendes srácra. 
Hogy mennyire egyedül maradtak, 
tulajdonképpen megtagadták család-
jukat. Irén a nagyapja temetésére sem 
ment el. És ô? Mikor látta beteg édes-
anyját? Bizony most a szabadság pilla-
natában szégyellték magukat. Nem 
lehetett tudni, miért ez az érzés tört a 
felszínre bennük, de mind a ketten 
ilyesmit éreztek. Szégyent.

A Thököly útra érve merte megmon-
dani Irénnek, hogy nem megy most 
haza. Kicsit fél, hogy az indulatai 
elszabadulnak. Nem akar találkozni az 
ávóssal meg a házmesterrel. Inkább 
beáll a felkelôk közé. Az egy hadsereg, 
ott van fegyelem. Ismer is pár srácot a 
Baross tériek közül. Ott majd hasznát 
vehetik a katonai kiképzésének is. 
Harcolni fog, de még jobb lenne, ha 
harc nélkül is el lehetne érni, hogy a 
ruszkik hazamenjenek. Utána már 
majd rajtunk múlik –-- ilyeneket 
mondott –--, és csillogott a szeme. Irén 
megrémült. Csak most rémült meg 
igazán. A sárban, vérben fekve nem 
gondolt arra, hogy már ott mocorog 
benne az új élet. Csak az Életet féltette. 
De most összerezzent. Volt ideje gon-
dolkodni. Érezte, hogy ezt fogja hal-
lani. És, hogy nem ellenkezhet. Most 
nem. Ez az egyetlen pillanat a törté-
nelemben, amikor nem lehet nemet 
mondani. Ez olyan. Szabadságért 
szebb ezeréves akarással és jobban 
megedzett pengeéllel még nép nem 
lázadt. De érezte azt is, hogy a penge 
bizony kicsorbulhat, az akarás kevés 
is lehet, és ô itt marad a gyermekével, 
mint a tatárdúlás utáni elôdje a 
zempléni hegyek vizes barlangjában. 
Mindent átérzett egyetlen pillanat 
alatt: dicsôséget és bukást. Százszor 
hiába menekülést a sors elôl.

A szabadságot viszont nem lehetett 
„abbahagyni”. Mert a sárban fekve, 
véresen, a gyilkos sortûz poklában 
már szabadok voltak. A szabadságot 
eltiporni és kivívni sem lehet, a sza-
badság épp olyan érték, mint a napsü-
tés, a szerelem és a hit. Bensôséges 
érzés. A szabadság szerény jókedv, de 
a szabad ember nem kis terhet hord. 
Övé a felelôsség. Így hát csak ennyit 
mondott szája szélén egy kis mosoly-
lyal:
–-- Igen, menj! –-- s többé sohasem 

látta szerelmét.
Szerencsés Károly

(Magyar Hírlap)

Cafe
Transylvania

 Bistro, Patisserie, Cafeteria
Eredeti receptek 

nyomán készült erdélyi 
különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke

Tel.: (03) 9796-5227
0432 162-907
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Kajszibarackból, 2. 
Krizmának, 3. Nyû, 4. Afgán agár, 5. 
Szeptember 22. (Vendémiaire 1.), 6. 
Alvilág, pokol 7. A négy, 8. A szláv 
mitológiáé, 9. Benazir Bhutto, 10. 
Esztergomé.

E heti kérdéseink:

1. Mit jelent magyarul,  originális?

2. Melyik cseh író mûvei szolgáltak 

több Jifi Menzel-film alapjául?

3. Melyik sportolónk vitte a magyar 

zászlót a sydneyi olimpia megnyitóján?

4. Melyik távol-keleti országot ne-

vezték egykor Zipangunak?

5. Mi volt Ronald Reagan amerikai 

elnök eredeti foglalkozása?

6. Mit neveznek --- kissé régies, 

irodalmi nyelven --- pagonynak?

7. Melyik Ausztrália legnagyobb 

városa?

8. Melyik magyarországi településen 

található a Kalap és Sapkamúzeum?

9. Melyik menyétféle ragadozó állat 

téli bundájából készült a királyok 

palástja?

10. Honnan kapta nevét a híres 

amerikai börtön, a Sing Sing?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy politikusokkal teli busz kirándu-

lásra indul vidékre. A sofôr belefe-
ledkezik a festôi tájba, így beleesik 
egy szakadékba, egy tanya mellett.

Másnap megérkezik a rendôrség, ki-
hallgatják a tanya tulajdonosát:

--- Nem talált áldozatokat?
--- De, találtam.
--- És hol vannak?
--- Hát, eltemettem ôket.
--- Az összes politikus meghalt?
--- Némelyik azt mondta, hogy nem, 

de én már nem hiszem el ezeknek egy 
szavát sem...

* * *
Gazsi vágtat le bicajjal a hegyrôl. Elé 

ugrik egy rendôr:
--- Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád!
--- Ugorj, rendôr! Fékem sincsen.

* * *
Egy néger és egy fehér ember 

egymás mellett utaznak egy repülôn. 
A fehér megéhezik és elôvesz egy 
banánt. Mire a néger:

--- Az mi?
--- Ez egy banán!
--- Ugyan, ez nem banán! Nálunk 3 

kilós banánok nônek!
Elteszi a fehér a banánt, elôvesz egy 

narancsot. Mire a néger:
--- Az mi?
--- Ez egy narancs!
--- Ugyan, mifelénk strandlabda mé--

retû narancsok nônek! --- dicsekszik a 
néger.

A fehér elôvesz egy paradicsomot, 
mire a néger megkérdi:

--- Az mi?
--- Ez? Ribizli!

* * *
Egy öregember üldögél egy padon. 

Odaül mellé egy punk csávó a szi-
várvány színeiben játszó tarajos hajá-
val. Az öreg csak bámul rá. Végül a 
punk nem bírja tovább és megkér-
dezi:

--- Mi van tata, még soha nem csinált 
semmi vadat életében?

Mire az öreg:
--- Dehogynem fiam, egyszer úgy 

berúgtam, hogy megkeféltem egy pa-
pagájt.

 Pont azon gondolkodtam, hogy nem 
te vagy-e a fiam.

* * *
Egy porszívóügynök betolakodik egy 

házba, és a háziasszony minden tilta-
kozása ellenére nagy rakás száraz 
lócitromot szór a szoba közepére.

A nô felháborodik:
--- Mit képzel?

Egyperces tudományTudja-e, hogy miért nincs 
évgyûrûjük a trópusi 

erdôk fáinak?
Az ôserdôk fáinak nincsenek évgyû-

rûik, ezért azok korát nem is tudjuk 
meghatározni. Évgyûrûk csak a 
mérsékelt övi fás szárú növényeken 
keletkeznek. Az évgyûrûk számos, 
másként nem rekonstruálható, múlt-
beli információt ôriznek meg.

A trópusokon az évgyûrûk hiányának 
az az oka, hogy ezen az égövön nin-
csenek egymástól markánsan elkülö-
nülô évszakok. Az évgyûrûk a mér-
sékelt égövön éves periodicitással ke-
letkeznek a fa törzsében, mert a törzs-
ben a fa vízellátását biztosító szállí-
tóedények mérete a különbözôen ala-
kul az egyes évszakokban. Tavasszal a 
fa leveleket növeszt, és sok csapadék 
hullik.

Ilyenkor tág üregû szállítóedények 
keletkeznek, ôsszel és télen, amikor a 
fa lehullajtja leveleit, jóval szûkebbek. 
Az elôbbi világos, az utóbbi pedig sötét 
színû.

Egy világos és egy sötét sáv alkot egy 
évgyûrût, azaz jelent egy évet.

A trópusi ôserdei fák ezzel szemben 
ugyanolyan méretû fasejteket növesz-
tenek az év minden szakában.

A történészek az évgyûrûk segítsé-
gével a korokat is meg tudják hatá-
rozni. Az azonos helyen élô fák év-
gyûrûinek mintázata közös jellem-
zônek számít, az éghajlati viszonyok 
miatt. Minden évgyûrûhöz egy meg-
határozott idôpont rendelhetô. Az 
évgyûrûk mintázatának segítségé-
vel a megkövesedett fák, fából 
készült tárgyak korát is meg lehet 
állapítani.

A dendrológia, vagyis a faévgyûrû-
vizsgálat egy abszolút kormeghatáro-
zási technika.

Az Egyesült Államokban élô Pinus 
aristata fenyôfaj egyedei között akad-
nak ötezer éves példányok is, amelyek 
segítségével egészen a neolitikumig 
visszanyúló kormeghatározás végez-
hetô el.

hez képest tavalyi, míg az azt megelôzô 
tavalyelôtti, és így tovább. A gyûrûk 
vastagságát lemérve minden gyûrû-
höz hozzá tudunk rendelni egy évszá-
mot.

Mivel az erdészek általában 90-120 
évente vágják ki egy adott terület ösz-
szes fáját, körülbelül egy évszázadnyi 
gyûrûvastagságot tekinthetünk át.

Az ennél korábbi faanyag kormegha-
tározása az úgynevezett átlapolás 
módszerével történik, amelyet egy 
csillagász, A. E. Douglas alkalmazott 
elôször az évgyûrûkben megôrzött 
információk összekapcsolásával. Ezt a 
módszert a régészek is átvették, a több 
évszázaddal ezelôtti fagerendák korá-
nak pontos meghatározásához.

A törökök által épített budapesti Ru-
das-fürdô medencéjét 328 cölöp tartja, 
a mintavételbôl kiderült, hogy 1572 
májusában vágták ki a fákat, amikbôl 
a gerendákat ácsolták, és ez egybevág 
az írott dokumentumokkal; egy török 
szerzô ugyanis újonnan készültként 
említi meg az épületet 1574-ben. 
A soproni Szentlélek templom te-

tôszerkezete középkori vörösfenyô-
bôl készült, a legfiatalabb gyûrûje 
pedig 1492-ben keletkezett, abban 
az évben, amikor Kolumbusz Kris-
tóf az Újvilág földjére lépett.

50 éve múlva már 
emlékezni sem fogunk az 

Applere, vagy a Face-
bookra

Scott Galloway a New York-i Egye-
tem Stern üzleti iskolájának profesz-
szora szerint a ma ismert „Négy Éllo-
vasra”, vagyis az Amazonra, az 
Apple-re, a Google-ra, és a Facebookra 
–- már senki sem fog emlékezni ötven 
év múlva.

2017 októberében megjelent The 
Four címû könyvében Galloway –-- 
aki maga is sikerese vállalkozó, kilenc 
céget, köztük az L2 kutatócéget ala-
pította –-- kifejti, hogy a ma született 
gyerekek már túl fogják élni a most 
ismert tech óriáscégeket. A Market-
watch-nak adott interjúban beszélt a 
cégek jövôjérôl és nem mindennapi 
egyéni meglátásairól.

A Dow Jones száz évvel ezelôtti cé-
geibôl ma már csak 11 létezik. Minden 
cégnek megvan a maga életciklusa, 
ami az elmúlt idôszakban felgyorsult. 
Nehéz megjósolni, hogy mit hoz az 
elkövetkezendô száz év, tekintve, hogy 
tíz évvel ezelôtt még mindenki csak a 
MySpace-rôl beszélt.
Az egyetlen dolog, amiben biztos 

vagyok, hogy 50 éven belül mind 
eltûnnek” --– mondta Galloway.

--- Asszonyom, ígérem, amit ez a cso-
dálatos porszívó nem szed fel, azt én 
magam fogom megenni!

--- Akkor teszek rá magának egy kis 
tejszínhabot, mert nincs áram a ház-
ban.

* * *
A NASA az elsô Mars-expedíciót 

szervezi, azonban a nehézségek miatt 
az ûrhajósokat nem tudnák vissza-
hozni, így elhatározzák, hogy csak egy 
embert küldenek. Nekiállnak hát ön-
kéntest keresni az öngyilkos akcióra.

Jön az elsô jelentkezô, egy mérnök:
--- Én egymillió dollárt kérek cserébe, 

ezt az egyetemre hagynám, hogy ezzel 
is hozzájáruljak az emberiség fejlô-
déséhez!

A második jelölt egy orvos:
--- Én kétmillió dollárt kérnék. Egy-

milliót hagynék a családomra, a má-
sikat pedig a kórházra hagynám, hogy 
ezzel is segítsek az emberek szenve-
dését csökkenteni.

Végül, a harmadik önkéntes, egy 
ügyvéd:

--- Én hárommillió dollárt kérek!
--- Hogy-hogy hárommilliót?
--- Nézzék, egymilliót adnék maguk-

nak, egymilliót megtartanék magam-
nak, a harmadik millióért meg menjen 
a mérnök!

* * *
--- Vádlott: úgy zajlott a betörés aho-

gyan azt az ügyvéd úr elôadta?
--- Hát, nem pontosan de az ô mód-

szere sem rossz.
* * *

A feleség feljelentést tesz a rendôr-
ségen.

--- A férjem mindig megver!
--- Milyen gyakran? --- kérdi a 

rendôr.
--- Ahányszor csak kártyázok vele.

* * *
A szupermarketben a biztonsági ôr 

csodálkozva látja, hogy egy szôke nô a 
zöldséges részlegnél telerakja a kosa-
rát uborkával, majd amikor megtelt, 
visszarakja ôket a polcra. Miután a nô 
ezt vagy háromszor megismétli, oda-
megy hozzá és megkérdezi, miért 
csinálja ezt.

--- Most voltam kozmetikusnál --- 
mondja a szôke --- és azt mondta, hogy 
jót tesz az arcbôrömnek az uborka-
pakolás...

* * *

A dendrológia lehetôvé teszi a régi 
éghajlati viszonyok pontos tanulmá-
nyozását, az évgyûrûk metszetében 
lévô nyomelemek analízisével pedig a 
korábbi korok légszennyezettségét is 
vizsgálni lehet.

Sôt az évgyûrûk segítségével még a 
múltbeli hurrikánok hatását is képesek 
tanulmányozni a kutatók. Meg tudják 
állapítani, hogy a hurrikánok számá-
nak felszaporodása rendszeres aktivi-
tási ciklust jelent, vagy pedig antropo-
gén okokra vezethetô vissza, és a 
globális éghajlatváltozás része.

Az 1990-es évektôl a hurrikánok egy-
re gyakoribbak lettek az Egyesült Ál-
lamok délkeleti részén, azonban a 
hurrikánokról csak 100 évre visszame-
nôleg vannak dokumentált adatok, 
ami nem elegendô egy több évtizede-
kig tartó ciklus bizonyításához.

Az évgyûrûk elemzésével azonban 
220 évre is vissza tudnak tekinteni a 
tudósok.

Az egymást követô évgyûrûk vas-
tagsága különbözô, mert a fa minden 
évben növeszt egy gyûrût, és ez a fa 
egész testét körbeveszi, befedi, vagyis 
az évgyûrû egyenlô az évi növeke-
déssel, vastagodással, ami évente más 
és más, attól függôen, hogy a fát mi-
lyen hatások érték.

Az évgyûrûk vastagsága sok minden-
tôl függ. Vannak olyan tényezôk, ame-
lyek egy viszonylag nagyobb területen 
sok fát érintenek, ilyen például a 
csapadék, a hômérséklet, és a napfény 
mennyisége. De egy adott élôhelyen 
belül is elôfordulhatnak nagy különb-
ségek, amit például a talajvíz szintje 
befolyásol, illetve az, hogy védett he-
lyen áll-e a fa, vagy pedig az erdô szé-
lén, ahol sokkal jobban ki van téve a 
viharok hatásának.

Számos egyéb befolyásoló tényezôi is 
létezik, ilyenek a kártevôk, a tûz, az 
ember, az extrém, szokatlan hideg, 
vagy a napfolttevékenység. A külön-
bözô fajok különbözô módon reagálnak 
bizonyos hatásokra.

A napfolttevékenység a jegenyefe-
nyôre markáns hatást gyakorol, a 
tölgyek számára viszont közömbös.

A magas hegységekben élô fák szá-
mára a hômérséklet a döntô fontos-
ságú, más tényezôk eltörpülnek e mel-
lett. Ezért a természeti tényezôk, 
például a napfolttevékenység múltbeli 
ciklusát az évgyûrûk segítségével 
pontosan rekonstruálni lehet.

Az évgyûrû megôrzi a fát érô hatá-
sokat, és olyan múltbeli információk-
hoz juthatunk általuk, amikhez más-
képpen nem.

Amikor kivágnak egy élô fát, a leg-
külsô gyûrû az, amelyik a kivágás 
évében keletkezett, az elôtte levô eh-

A 16. században épült Rudas fürdô belseje



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:10 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Világ-Nézet
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:40 Nagyok   Történetek 

a színész nagy pillanatairól
10:10 Ridikül   Hogyan 

mondjam el? - avagy a 
pozitív kommunikáció
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Uramisten (1984)
Magyar játékfilm
Szereplôk: Feleki Kamill 

(Binder Lipót), Eperjes Ká-
roly (Sajek Oszkár), Dörner 
György (Simi), Garas Dezsô 
(Virág Boldi), Csákányi Lász-
ló (Józsi, a pincér), Tábori 
Nóra Sajek Oszkár cirkuszi 
artistának eltört a lába, 
ezért nem tudja eddigi mû-
sorát folytatni. Egyetlen le-
hetôsége, ha Binder Lipi 
bácsitól, az öreg szabaduló-
mûvésztôl megszerzi  a tit-
kát, a jégbezárt ember 
világszámát. A sánta artista 
mindent megtesz a cél ér-
dekében: kér, könyörög, 
ravaszkodik, fenyegetôzik, 
zsarol, sôt még ember-
rablásra is képes. Lipi bácsi 
azonban hajthatatlan. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk  Kaposújlak  
Csabai Tamás idegenveze-

tésével elsôként a falu neve-
zetességeivel ismerkedtünk
14:50 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:15 1100 év Európa köze-

pén (1999)   Pozsony 2. Öreg 
paloták, régi terek és Dévény
16:45 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora  Titkos 
Hruscsov látogatás Buda-
pestre (1957 január eleje) 
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Hogy volt?!
Pitti Katalin
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)   
Az éjszaka császára
Bordásék Lucky vezetésé-

vel egy kaszinóban várnak 
Gajdujevre, Viola újabb 
merényletre készül. A bér-
gyilkos és a Különleges 
Mûveleti Csoport összecsa-
pása komoly véráldozatok-
kal jár mindkét oldalon. A 
sarokba szorított Herceg?
22:35 Ridikül   Életközepi 

válság-amikor váltani kell
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világomSáfrány 

József filmsorozataFöroyar
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)
Piaf 100 mû és film is készült.
02:30 Uramisten (1984)
Magyar játékfilm
04:05 Hogy volt?!
Pitti Katalin
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:45 Magyar gazda
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében   Szóvi-

harban Lackfi Jánossal aki 
Prima Primissima- és 
József Attila-díjas író, költô, 
mûfordító Zsámbékon él 
09:10 Evangélikus magazin    
09:45 Nagyok   Történetek 

a hazavágyásról
10:10 Reformáció hétrôl h.
10:25 Ridikül   Életközepi 

válság-amikor váltani kell
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Labdaálmok (1988)
Magyar tévéfilm  Az 1956-

ban játszódó film fôszerep-
lôje Káli Gyula, a vidékrôl 
Budapestre kerülô fiatalem-
ber, aki egyetlen érvénye-
sülési lehetôséget lát maga 
elôtt: pingpongbajnok akar 
lenni. Csak 1957 bajnoka-
ként gondolkodik el azon: 
vajon az elért eredménykár-
pótolja-e majd a cél érdeké-
ben hozott áldozatokért?
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás
13:40 Hazajáró    Árvai-

MaguraIdefent, a csendesen 
zord Árvában, a Tátra, a 
Fátra és a Beszkidek közötti 
Magura vidéke anno átha-
tolhatatlan királyi erdôség 
volt, ami az Árpád-korban 
kezdett benépesülni. 
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:00 Srpski ekran
15:30 Unser Bildschirm
15:55 Útravaló
16:15 1100  év Európa kö-

zepén (1998)   Akicsi,szegény 
és gyönyörû Árva várm.
16:45 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora  Feláll a 
népelnyomó hatalom
17:20 Család-barát
19:00 Magyar elsôk (2003)   
Az elsô magyar opera
A zenéjérôl csak azt tudjuk 

biztosan, hogy elveszett. 
19:20 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny - Elôdöntô    
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Utolsó leosztás Herceg me-

rész lépésre szánja el ma-
gát, hogy mentse az életét. 
Rafinált tervével sikerül 
összezavarnia Bordásékat, 
de arra nem számít, hogy az 
orosz titkosszolgálat mellett 
egykori beosztottjával is 
meg kell küzdenie.
22:35 Ridikül
Konyha- mûvészek
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Koromandel
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Pálos Zsuzsát köszöntjük
02:30 Labdaálmok (1988)
Magyar tévéfilm
03:40 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny - Elôdöntô    
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Patikavarázs
06:25 Médiaklikk
06:45 Útravaló
07:05 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:00 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:35 Útmutató
09:00 Reformáció hétrôl 

hétre
09:05 Így szól az Úr!
09:20 Kereszt-Tények
09:40 Nagyok   Történetek 

a biztos pontokról
10:10 Ridikül   Jócselekedet, 

negatív következmény?
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Hajnalban meghal-

nak az álmok (1993)  Magyar 
tévéjáték  1956. november 
3-ról 4-re virradó éjszaka 
egy olasz újságíró csoport a 
magyarokkal együtt ünne-
pelt. De 4-én hajnalban 
megdörrentek az ágyúk, 
megindultak a szovjetek, 
hogy eltiporják az ébredô 
magyar szabadságot.  Vajon 
lesz-e következô éjszaka?
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
Patikavarázs
14:45 Család és otthon
15:10 Rondó
15:40 Kvartett
16:10 1100  év Európa köze-

pén (2001)   Komárom,Érsek-
újvár, Nyitra
16:40 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora  Szovjet 
mesterkémek akciói Bécstôl
Vatikánig és a magyar 56’
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Maradj mellettem Kovac 

figyelmeztetése ellenére 
Mándoki doktornô egyre 
jobban aggódik az illegáli-
san elvégzett transzplantáci-
ók miatt. Bokros új jogkörö-
ket harcol ki Bordásnak, 
miután Mike világossá teszi, 
hogy Bordás nélkül nem 
dolgozik többé a különleges 
csoportban.
22:30 Ridikül
Kitartás mindenkiben van
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája    
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Színházról színházra 
02:30 Hajnalban meghal-

nak az álmok (1993)
04:05 Nem csak a 20 éve-

seké a világ Szenes Iván
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

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

logatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Katolikus krónika
09:10 Isten kezében
09:45 Nagyok
Történetek a harciasságról
10:20 Ridikül
Kitartás mindenkiben van
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Irány Caracas (1981)   
Magyar tévéjáték Szereplôk: 

Avar István (Barna Béla), 
Benkô Péter (szemüveges), 
Kállay Ilona (Klári, a fele-
sége),  Márkus László (Ele-
mér bácsi), Pápai Erzsi 
(Lujzi, a felesége), Barna 
Béla és családja 1956-ban a 
karácsonyi ünnepekre ké-
szülôdik az alig fûtött lakás-
ban, a káderlappal és „ka-
vics”-szaloncukorral díszí-
tett karácsonyfa alatt. Vá-
ratlanul megérkezik Frici 
úr, aki egy távoli rokon, Le-
opold bácsi megbízásából át 
akarja vinni Ausztriába, 
majd Caracasba az egész 
Barna családot. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:10 SzépMûvészet
14:45 Esély
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:10 1100  év Európa köze-

pén (2001)   Körmöc-Sel-
mecbánya, öreg, beszédes, 
elhagyott városok
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:15 Család-barát
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Rablók és pandúrok Min-

denki Kálmánt keresi, de 
hiába. Miközben Bordásék 
új nyomozati módszerekkel 
ismerkednek, Kovac utasí-
tására Mészáros emberei 
elrabolják Anitát. Akadozik 
Jana Kovac precíz gépezete, 
mert életben marad az 
egyetlen szemtanú. Kál-
mánnak a fél életét át kell 
értékelnie, mikor az együtt-
mûködés reményében talál-
kozik a Papával.
22:35 Ridikül
Elsô benyomásaink
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Fokváros
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Fülöp Zsigmondra emléke-

zünk A miskolci dzsumbuj-
ban nôtt fel, és a „helyi 
kultúrcsoportból” vágott 
neki Budapestnek. 
02:30 Irány Caracas (1981)   
Magyar tévéjáték  így Bar-

náék maradnak Budapesten
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal  Sze-

ged környékizöldségmustra
09:40 Nagyok
Haumann Péter
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 A papucshôs (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Erdélyi Mici 

(Nelly), Pethes Sándor (Az 
édesapja), Vaszary Piri (Az 
édesanyja), Kabos Gyula 
Kit válasszon egy szegény 
eladósorba került leányzó, 
ha már szerencsétlensége 
úgy hozta, hogy egyszerre 
két kérôje is akadt? 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA KOCSIS - 
Intim megvilágításban 
Kocsis Zoltánra, ahogy 

kritikusai nevezték: „Bartók 
Béla földi helytartójára”
14:15 Hangvilla
14:45 Bokros jelentések 
Magyar dokumentumfilm-

sorozat  Az egyházak elleni 
akciók, ezen belül is a kato-
likus egyház elleni tevé-
kenység.
15:40 Hogy volt?!
Pitti Katalin
16:40 Új idôk, új dalai
17:15 Család-barát
18:50 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról Szent 
László évében
19:00 Térkép
19:30 Ízôrzôk (2012)
Görgeteg
20:05 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. A ló másik oldala, 
2. Az új barát
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János
28. rész Leminôsítés 
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal
Szatmári gasztrotúra Ta-

kács Lajossal
02:30 Isten hozta, ôrnagy 

úr! (1969)  Magyarjátékfilm  
04:05 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 5. 
rész: Hajdúböszörmény
04:30 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 6. 
rész: Mikháza
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:25 Minden tudás
06:50 Kárpát expressz
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Életmûvész (2013)
Gianni
09:35 Nagyok
Haumann Péter  2. rész
10:05 Noé barátai
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek
1125VilágörökségPortugá-

liában (Portuguese World 
Heritage, 2008)   Évora
11:50 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 5. 
rész: Hajdúböszörmény
12:20 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 6. 
rész: Mikháza
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl h.
14:00 Peru, Chile (2016)
ÉLÔK ÉS HOLTAK 
14:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    Mártonok
15:05 Bokros jelentések 
Az egyházak elleni akciók
16:00 Önök kérték
17:00 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
A Kis-Dunától az óceánig - 

A. Szabó Magda
20:00 Gasztroangyal
Szatmári gasztrotúra 

Takács Lajossal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35   Gravitáció a kötôdés 

természete Magyar isme-
retterjesztô film  A gravi-
tációs hullámokészlelésének 
története, izgalmas pillanatai
22:35 Hogy volt?!
Sebestyén Márta
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    Mártonok
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40  Kôbárka - Csíkszent-

mihályi Róbert szobrászmû-
vész stációi 
02:30 A LATYI 
Pepita kabát (1940)
Magyar romantikus dráma  

Szereplôk: Kiss Manyi Ber-
ky Lili (özv. Takácsné), La-
tabár Kálmán (Laczffy) La-
tabár Árpád Özvegy Ta-
kácsné, a postamesternô férj-
hez akarja adni a lányait 
03:40 A papucshôs (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Erdélyi Mici 

(Nelly), Pethes Sándor   szep-
tember 1-jén mutatták be.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Szacsvay László 2. epizód
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - Va-

tikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:55 Nagyok   Történetek 

a nagyvonalúságról
10:30 Ridikül
Konyha- mûvészek
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Tihamér (1989)
A régi nagy sikerû Lengyel 

Menyhért vígjáték tévéfel-
dolgozása egy házasságról, 
amelyben megjelenik az a 
bizonyos harmadik... A fô-
szerepben Udvaros Doroty-
tya, Eszenyi Enikô, Szom-
bathy Gyula és Szilágyi 
Tibor.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
Szacsvay László 2. epizód
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:40 Ecranul nostru
16:10 1100  év Európa kö-

zepén (1998)   Árva,Liptó,Tú-
róc, várak, hôsök, legendák
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora  Nádor 
Ferenc ezredes és társai 
megpróbálnak elbujdosni
17:15 Család-barát
19:00 Dob+basszus
A magyar rap története
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008)   
Árnyak ébredése A kör-

zetben elrabolnak egy Imola 
nevû lányt. Az elkövetôk 
késôbb nem jelentkeznek és 
nem kérnek váltságdíjat. A 
nyugdíjba vonult Kolonics 
szorgalmazza, hogy Bordá-
sékat vonják be a nyomozás-
ba, de falakba ütközik. Gyu-
la figyelmezteti Kálmánt, 
hogy ne foglalkozzon többé 
a Papával, mert az életével 
játszik. Az ôrsön mindenki 
Móricz új barátnôjérôl sut-
tog; a kollégák nem hisznek 
a szemüknek...
22:30 Ridikül   Jócselekedet, 

negatív következmény?
23:30 Kulturális Híradó
00:05 Mindenki 

Akadémiája
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Risnjak Horvátor-
szág legelsô, de nagyon ke-
vesek által ismert nemzeti 
parkja. Karsztos területén - 
az ország  legerdôsebb vidé-
kén él hiúz, medve, farkas
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
A rendezô: Gárdos Péter
02:30 Tihamér (1989)
 Legyel Menyhértvígjáték
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

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

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

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


