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mûvészeti termékekkel, ünnepi mûsorokkal várják a látogatókat november 10. 
és december 31. között.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetôje 
elmondta, hogy hónapok óta készülnek a karácsonyi vásárra, amelyre mintegy 
800 ezer vendéget várnak.

Az 1998 óta minden évben megrendezett karácsony vásáron több mint 100 
árus kínálja magas minôségû portékáit, melyeket hagyományosan egy függet-
len szakmai zsûri választott ki --- ismertette Szabó Kata, a Magyar Kézmûves 
Szövetség elnöke.

Hop on hop off
Újra nekifut a fôváros a hop on hop off rendszerû városnézô autóbuszos 

szolgáltatás pályáztatásának –-- írja a Világgazdaság  az Európai Uniós hivatalos 
lapjában, a TED-ben megjelent koncessziópályázatot ismertetve.
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December 1-jén Elza névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Arnó, Ar-

nold, Arnót, Arnwald, Bianka, Blanka, 

Blondina, Bolyk, Bonita, Bonnie, Ében, 

Ede, Elígiusz, Enid, Erzsébet, Natali, 

Natália, Natasa, Noella, Oszkár, Uros 

névnapja van.

December 2-án Melinda, Vivien 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Anelma, 

Aranka, Aura, Aurél, Aurélia, Bibiána, 

Dénes, Dienes, Eni, Encsi, Gyenes, 

Szilvánusz, Viviána, Vivianna névnap-

ja van.

December 3-án Ferenc, Olívia 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Atala, 

Atália, Atika, Berend, Lúciusz, Xavér, 

Xavéria, Zoárd, Zoárda, Zuárd név-

napja van.

December 4-én Borbála, Barbara 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Ada, Ade-

lina, Adelinda, Adina, Adna, Alinda, 

Armida, Armilla, Babiána, Babita, 

Barbarella, Baucisz, Biri, Bonnie, Bo-

ra, Bóra, Bori, Boris, Boriska, Borka, 

Boróka, Ciklámen, Emerita, Hágár, 

Mór, Móric, Péter, Petô, Reginald, Va-

rínia névnapja van.

December 5-én Vilma névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Bács, Bacsó, Ciklámen, Csaba, Csanád, 

Csobád, Dalma, Kerecsen, Sába, Sebô, 

Ünige névnapja van.

December 6-án Miklós névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Csinszka, 

Denissza, Deniza, Dionízia, Gyopár, 

Gyopárka, Kolta, Leontina, Mike, Mi-

kó, Mikolt, Miksa, Misa, Nikol, Niko-

lasz, Nikolett, Nikoletta névnapja van.

December 7-én Ambrus névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Agaton, 

Amarant, Amaranta, Ambos, Ambró, 

Ambróz, Ambrózia, Amrita, Ángyán, 

Ányos, Szabin névnapja van.

December 8-án Mária névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Buzád, 

Buzát, Emô, Emôke, Immakuláta, Kül-

likki, Mátyás névnapja van.

December 9-én Natália névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ábel, De-

lila, Filotea, Gardénia, Georgina, Gina, 

Györe, György, Györgyi, Györgyike, 

Györk, Györke, Leona, Natali, Natasa, 

Noella, Péter, Petô, Piládész, Üdvöske, 

Valéria, Zsorzsett névnapja van.

December 10-én Judit névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Álea, Er-

átó, Eulália, Gemella, Lívia, Liviána, 

Livianna, Loretta, Miron névnapja 

van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. nov. 16-án

1 AUD = 204.72 Ft

A diaszpóra magyarsága 
egységesen, „kôkeményen” kiállt 

Magyarország mellett
Soha magyar diaszpóra ilyen figyelmet és támogatást nem kapott, mint az 

idén és az elmúlt években, és soha ilyen egységrôl és hûségrôl nem tettek 
tanúságot a diaszpórában élô magyarok –-- hangsúlyozta Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács VII. plenáris ülésén, 
Budapesten.

A diaszpóra magyarsága egységesen, „kôkeményen” kiállt Magyaror-
szág mellett, köszönjük a nemzethûséget! –-- fogalmazott a kormányfô 
helyettese, hozzátéve: tették ezt annak ellenére, hogy sokszor nekik sem volt 
könnyû, „a mainstream média nyomása, a politikailag korrekt agymosás” ôket 
is érte az adott országban.

Semjén Zsolt elmondta, 2010-ben elhatározták, hogy lehetôség szerint a 
diaszpóra gyökerében emigráns szervezeteibôl olyan tömörülések szülessenek, 
amelyek minden magyar otthonát jelentik. Megállapította, hogy ezek a szer-
vezetek mára át tudtak alakulni ilyen tömörülésekké.

Semjén Zsolt arról is beszélt, hogy a magyar nemzet világnemzet, ezt mutat-
ja a tanácskozás is. Nem azért lett azzá, mert így akarta, hanem mert a törté-
nelem ilyen viharos volt –- mutatott rá.

A kereszténydemokrata politikus beszámolt továbbá arról, hogy 2010 óta a 
nemzetpolitikára fordított források több mint tízszeresére nôttek, és megtörtént 
a nemzet közjogi egyesítése is.

Hozzátette: a különbözô juttatásokat –-- köztük a babakötvényt, az anyasági 
támogatást –-- kiterjesztették minden magyarra, függetlenül attól, hol él a 
nagyvilágban. Mára minden magyar, bárhol él, nemcsak kulturális, 
hanem közjogi értelemben is teljes jogú tagja a nemzetnek –-- összegzett 
Semjén Zsolt.

Megnyílt a budapesti 
karácsonyi vásár

Megnyílt a budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár Budapesten, a Vörös-
marty téren. Az Európa tíz legszebb vására között számon tartott, több hétig 
tartó eseményen gazdag gasztronómiai kínálattal, zsûrizett kézmûves és ipar-

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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A koncessziópályázat 15 évre szól, és elôírja, hogy április 1. és október 31. 
között 15-50, míg télen 5-50 buszt kell közlekedtetni. „A fix koncessziós díj elle-
nében a jogosult a koncessziós jog harminc jármûvel történô ellátására válik 
jogosulttá” –-- olvasható a TED-ben.

Pályázni olyan cég tud, amelynek az utolsó három üzleti évben legalább nettó 
800, ezen belül hop on hop off járatok üzemeltetésébôl nettó 650 milliós árbe-
vétele volt. Az ajánlatokat december 14-ig kell benyújtani.

A Fôvárosi Önkormányzat csaknem egy éve érvénytelennek nyilvánította az 
akkor még húsz évre szóló közbeszerzési pályázatot, mivel értékelésük szerint 
mindhárom ajánlattevô túl rövid megtérülési idôvel, két ajánlattevô pedig 
kiugróan magas éves nyereséggel számolt, amellyel a szükséges beruházások a 
koncessziós szerzôdés idôtartamának lejárta elôtt jóval korábban megtérültek 
volna.

Szili: Fontos, hogy az anyaországon 
kívül élô magyarság a szülôföldjén 

tudjon maradni és boldogulni
A miniszterelnöki megbízott azt mondta, nagyon fontos, hogy az anyaországon 

kívül élô magyarság szülôföldjén tudjon maradni, boldogulni és gyarapodni.
Szili Katalin a szabadkai Pannon RTV-nek beszélt errôl, a vajdasági Toront-

álvásárhelyen, ahol a Rákóczi Szövetség szórványösztöndíjainak átadásán vett 
részt.

A Rákóczi Szövetség azokban az önkormányzatokban biztosított támogatást 
az elsô osztályosoknak, ahol a magyar lakosság aránya nem éri el a 30 százalékot. 
A tízezer forintos ösztöndíjban összesen 324 magyar elsôs részesült.

Szili Katalin azt mondta, a Rákóczi Szövetség fontos küldetést vállalt azzal, 
hogy támogatóktól gyûjt segítséget a Kárpát-medencében élô magyarok beis-
kolázására. Szerinte nagyon fontos, hogy az anyaországon kívül élô magyarság 
meg tudja ôrizni identitását, és ehhez hozzátartozik, hogy az anyanyelvén 
tanulhasson, valamint ôrizze nyelvét és hagyományait.

Ezért tartom fontosnak, hogy már az elsô osztályban is magyar nyelvû okta-
táshoz jussanak a gyerekek, és majdan választhassák ezt a középiskolában és a 
felsôoktatási intézményekben is --- mondta.

A Rákóczi Szövetség programja tizenöt évvel ezelôtt indult, a Vajdaságban 
ötödik éve adják át az ösztöndíjakat.

A lakosság fele úgy véli, 
teljesülnek az elképzelései

A magyarok személyes vágyai elsôsorban a pénzre és az egészségre korláto-
zódnak –-- mutat rá egy kutatás, amelybôl kiderült az is, hogy a lakosság legin-
kább a 2010 óta regnáló Orbán-kormányt tartja a legjobbnak az elmúlt hu-
szonhét év politikai kurzusai közül.

Létezik-e az amerikai álomhoz hasonlóan egy magyar álom? –-- ezt vizsgálta 
egy közös felmérésében a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftung. Az 
eredmények alapján minél fiatalabb valaki, annál inkább vannak vágyai a 
jövôre nézve. Míg ez a gondolkodás a harminc év alattiak hetvenöt százalékára 
jellemzô, a hatvan év felettieknek csupán a kilenc százaléka álmodozik saját 
jövôjével kapcsolatban. 

Ennek ellenére inkább optimisták vagyunk, amikor az álmaink megvalósu-
lásáról van szó, hiszen a lakosság több mint fele véli úgy, hogy teljesülnek az 
elképzelései. A magyarok mintegy negyede a barátoktól, rokonoktól vár segít-
séget tervei megvalósításakor, és mindössze három százalék gondolja, hogy 
ebben számíthat az államra. Az emberek hozzáállását illetôen nagyok a különb-
ségek regionálisan: míg a legoptimistábbak a nyugat-dunántúliak, addig az 
Észak-Magyarországon élôk a leginkább borúlátóak közé tartoznak. 
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HÍREK
A kutatás vizsgálta azt is, hogy milyen a múlthoz való viszonyunk. A válasz-

adók negyvenkét százaléka a Kádár-korszakot tartja a leginkább pozitívnak, 
míg a rendszerváltozás utáni idôszakot a megkérdezettek ötöde nevezte meg a 
legjobbnak. A Horthy-korszakot csupán három százalék jelölte meg, aminek 
kapcsán Boross Tamás, a Policy Solutions stratégiai igazgatója felhívta a 
figyelmet arra, hogy milyen mértékben képesek torzítani a médiában és ér-
telmiségi diskurzusokban lévô viták, hiszen korántsem lehet Horthy-kultuszról 
beszélni. 

A kutatók rákérdeztek arra, hogy az elmúlt huszonhét évben melyik kormány 
volt a legjobb a magyaroknak. Bár a válaszadók egyötöde szerint egyik kabinet 
ideje alatt sem volt jó, azok között, akik választottak, a többség –-- a lakosság 
tizenhat százaléka –-- a második és a harmadik Orbán-kormányt ítélte a 
legjobbnak. Második helyen végzett Horn Gyula kormánya, amelyet elsôsorban 
a kistelepülésen élôk jelöltek meg, a harmadik pedig az Antall-kabinet lett. 

Ami a magyar álmot illeti, egyértelmûen látszik, hogy egy materiális álomról 
van szó, és leginkább a pénz hiánya jelent akadályt vágyaink megvalósulása 
elôtt. A megkérdezettek negyven százaléka válaszolta, hogy ha nettó két-
háromszázezer forintot keresne, akkor már álmai életét élné. A fiataloknak en-
nél nagyobbak az igényeik: a huszonkilenc év alattiak tizenhat százaléka ötszáz 
ezer forintnál többet akar keresni. Az egészségét ötvenhét százalék tartja a 
legfontosabbnak. Az ország jövôjét illetôen a magyarok célja, hogy saját utun-
kat járjuk az EU-ban. Szeretnék azt is, hogy gazdaságilag jussunk el oda, ahol 
Nyugat-Európa tart, de kulturális szempontból ugyanezt már nem szeretnék.

A külhoni magyar családok éve lesz 2018
A külhoni magyar családok éve lesz 2018 –-- mondta Szilágyi Péter nemzet-

politikáért felelôs helyettes államtitkár  az M1 aktuális csatornán.
A helyettes államtitkár elmondta, a kormány jövôre a családokat helyezi 

középpontba, és az államtitkárság ehhez csatlakozva a külhoni magyar csalá-
doknak szenteli 2018-at. Jövôre minden olyan téma fókuszba kerülhet, ami 
a családokat érintheti: oktatás, foglalkoztatás, munkahelyteremtés.
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A ROPPANT MÓD 
ÍZLÉSTELEN KERESZT
Ahogyan arról már beszámoltunk, 

Szent János Pál pápának a bretagne-i 

kisváros közterén álló szobráról –-- a 

francia államtanács parancsára –-- el 

kell távolítani a keresztet.

Egy magyar iskola azonnal jelezte, 

befogadja a kereszténység szimbólu-

mát ábrázoló alkotást, a kereszt Ma-

gyarországra szállításához pedig a 

magyar kormány minden segítséget 

megad.

Ahogy a PestiSrácok kiszúrta, gazdá-

ja Orbán-fóbiáját szolgaian követô 

médium mûsorvezetôjénél (Bella Le-

vente) vélhetôen ez utóbbi verhette ki 

a biztosítékot, ugyanis szükségét érez-

te –-- még meglévô hallgatóságának --

– minden áron tudomására hozni, hogy 

szerinte a szobrot díszítô kereszt --– 

indokolatlan mérete miatt --– „roppant 

mód ízléstelen”!

Értjük, a kis kereszt szép kereszt, a 

nagy kereszt ízléstelen kereszt. Ezzel, 

úgy tûnik, a Simicska-rádió (vagy Bel-

la Levente) a Soros által támogatott 

Tilos felé vette az irányt, amelyben 

korábban olyan is elhangozhatott --– 

ráadásul Szent Karácsony ünnepén --–, 

hogy „Én bizony kiirtanám az összes 

keresztényt!”
(Magyar Idôk)

TÛZOLTÓK
Ha van felelôse a devizaválságnak, 

akkor az éppen az MSZP: úgy viselked-

nek, mint aki felgyújtotta a házat, utá-

na pedig tanácsokat ad a tûzoltóknak.

A dolgok ilyetén állására Dömötör 

Csaba államtitkár mutatott rá abban a 

vitában, amelyet a devizahitelezés 

ügyében tartottak a parlamentben. Az 

eszmecsere érdekessége –-- sok más 

mellett –-- az volt, hogy a devizahitele-

zés tombolásának idején kormányon 

lévô erô, az MSZP testületileg távol 

maradt, szerintük ugyanis az érvek 

ütköztetése csak pótcselekvés.

Mindez sokat elárul a magát demok-

ratikusnak nevezô párt demokráciafel-

fogásáról: a parlamentben csak akkor 

kell szerepelni, ha ôk vannak több-

ségben, bármely vitában csak akkor 

kell részt venni, ha kizárólag az ô 

véleményük hangzik el, és demokrácia 

is csak akkor van, amikor ôk vannak 

hatalmon. Mindenki más legfeljebb 

pótcselekszik, mindenki más hazudik, 

s persze mindenki más diktátor.

Szerencse, hogy a szociknak nem kell 

sokat várniuk arra, hogy szembejöjjön 

a valóság. A 2018-as választások már 

közel vannak.
(Magyar Idôk)

BÜSZKESÉG
Azt mondták a rádióban, hogy Mic-

hael Ignatieff, a Soros-egyetem elnöke 

–- idézem –- „a világ egyik leghíresebb 

történésze, és ilyen minôségében rek-

tor a CEU-n”.

Ha a szakmai munkássága nem is 

(mivel az életrajzában alig szerepel 

történelemelmélet mû, csak politikai 

fejtegetések), az kétségtelenül a világ 

egyik leghíresebb történészévé emeli, 

hogy e körben a valószínûleg egye-

düliként mondhatja el magáról, hogy 

Soros György elvtársaként vette át, 

majd vezette történelmi vereségek 

sorozatába a kanadai liberális pártot.

Ha valamire, erre tényleg büszke 

lehet az ember!
(Magyar Idôk)

INGATLANÜGYNÖKSÉG
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 (Folytatás az 1. oldalról.)
Kell ezen a ponton szólnom az Uk-

rajnával fönnálló kapcsolatunkról is, 
amit a nehéz és szomorú történetek 
közé kell sorolnom. 

Nagyon nehéz úgy együttmûködni 
egy országgal, hogy közben az ott élŒ 
nemzettársainkat nyilvánvaló diszkri-
minációval sújtják. Ez komoly kihívás 
a magyar külpolitika számára. Itt mi 
nem fogunk belemenni abba a sehova 
sem vezetŒ, szerintem filozófiailag is 
megalapozatlan vitába, hogy milyen 
nemzetközi sztenderdeknek kell meg-
felelnie a kisebbségvédelemnek, mert 
ez egy ingoványos terület. Az Európai 
Unió sem ezen a talajon áll, hanem 
nagyon világosan kimondja, hogy a 
már elért és megadott kisebbségi 
jogokból visszalépni nem lehet. Akár-
mi is azoknak a szintje. Emelni lehet, 
de visszalépni nem lehet. És ahhoz 
nem fér semmilyen kétség, ez tény-
kérdés, hogy az új ukrán oktatási tör-
vény a korábban elért szinthez képest 
visszalépést jelent.

Ha most nem tesszük világossá, 
hogy egy Európához közeledni akaró 
ország számára az európai sztender-
deket, az európai normákat be kell 
tartani, akkor a következŒ törvények 
megalkotásánál, a mostanihoz hasonló 
helyzettel találhatjuk magunkat 
szemben: állampolgársági törvény, 
nyelvhasználati törvény, egyházi ja-
vakat, azok visszaadását és mûködé-
sét szabályozó törvény.

Nos, tehát tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, azt kell mondanom, hogy mi-
közben az ukránokkal még hosszú 
tárgyalásokra lesz szükségünk, ösz-
szességében elmondható, hogy Ma-
gyarország a térséget stabilizáló or-
szágok közé tartozik. Olyan ország 
vagyunk, amely a közép-európai tér-
ség békéjében és prosperitásában 
nemcsak érdekelt, hanem ezért sokat 
is tesz. Ráadásul megcsináltuk azt a 
mutatványt – ez nem mindig sikerült 
a magyar politika történetében –, 
hogy mind az Egyesült Államok, 
mind Oroszország, mind Németor-
szág, mind Izrael, mind Kína, mind 
Törökország Magyarország sikerében 
érdekelt. Egyetlen meghatározó or-
szággal sincsenek konfliktusaink. Ép-
pen ellenkezŒleg: a világpolitikát 
meghatározó minden ország úgy te-
kint Magyarországra, mint amelynek 
sikerében Œ maga is érdekelt.

A Kárpát-medencei mûködésünkrŒl 
még egy megjegyzést engedjenek 
meg nekem. A Kárpát-medencében 
nyújtott támogatásokra mi úgy tekin-
tünk, mint olyan állami befektetésre, 
ami a nemzet számára megtérül. 
Dolgozunk egy kárpát-medencei okta-
tási hálózat kiépítésén. Az a tervünk, 
hogy a bölcsŒdétŒl – amely számos 
országban nem ismert családpolitikai, 
vagy családtámogatási forma, de 
magyar bölcsŒdéket fogunk építeni a 
Kárpát-medencében – az egyetemig 
anyanyelvükön tanulhassanak a ma-
gyarok, és ezekben az intézmények-
ben versenyképes tudást szerezhes-
senek meg. 

Végezetül a diaszpóráról is kell 
szólnom néhány szót. A diaszpórával 
kiépített kapcsolatainknak a legérté-
kesebb részét abban látom, hogy egy 
rendszerszintû kapcsolatot sikerült 
kiépítenünk. Van stratégiánk, van  
diaszpórapolitikánk, ezeknek vannak 
stratégiai céljai, és ennek a mentén 
tudjuk meghirdetni a programokat, 
amelyek nyilvánosak, és mindenki 
részt tud ezekben venni. Tehát van 
rendszerjellege a diaszpórapolitikánk-
nak.
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Négy fejlesztési irányt határoztunk 
meg: a diaszpórában mûködŒ oktatás 
fejlesztését, a diaszpóradiplomácia 
eszközének erŒteljesebb használatát, 
terveztük egy Magyar Emigrációs és 
Diaszpóra Központ létrehozását, és 
terveink között szerepel az anyaor-
szág és a diaszpóraközösségek gazda-
sági kapcsolatainak erŒsítése.�Ez 
nagyon fontos lenne, mert kétség-
kívül fontos a szellemi, lelki elkötele-
zŒdés, sŒt, szeretném világossá tenni, 
ez a legfontosabb. 

Fontosnak tartanám, hogy a ma-
gyar diaszpóra közösség – a világ bár-
mely országában is létezzen –, minél 
élŒbb gazdasági kapcsolatokat alakít-
son ki az anyaországgal. Függetlenül 
attól, hogy ezeknek mekkora a volu-
mene. Itt a számosság fontosabb, 
mint a volumen. Mert itt alapvetŒen 
nem a gazdaság fejlŒdése a legfonto-
sabb cél, hanem a diaszpóra és az 
anyaország közötti kapcsolatok meg- 
erŒsítése és aláfalazása. Ennek meg-
felelŒen a következŒ években is bŒ-
víteni fogjuk a KŒrösi Csoma Sándor 
Programot, a Mikes Kelemen Prog-
ramot, bŒvíteni fogjuk a Rákóczi 
Szövetségnek a diaszpóra- és szór-
ványprogramját, és továbbra is szer-
vezni fogjuk azokat a tematikus tá-
borokat a diaszpórában élŒ magyar 
fiatalok számára és a Kárpát-meden-
cében élŒ magyar fiatalok számára, 
akik hajlandóak abban részt venni. 

Azonban eredményeket nem ele-
gendŒ elérni. Van, amikor azokat meg 
is kell védeni. És ma olyan világban 
élünk, amikor az elért eredményein-
ket meg kell védeni, mert különbözŒ 
irányból különbözŒ veszélyek fenye-
getik. Az elsŒ és legfontosabb ve-
szély, amit be tudunk azonosítani, a 
globalisták versus nemzetek vitája. 
Az a helyzet, hogy Európa úgy dön-
tött, hogy posztkeresztény és poszt-
nemzeti korszakába kíván lépni. Egy 
olyan új korszakot lát maga elŒtt, 
amelyben a hagyományos keresztény-
ségre és a nemzetek öntudatára építŒ 
politikát fölváltja valami más. Ezt mi 
jobb híján az Európai Egyesült Álla-
mok politikájának nevezzük. A nem-
zetek szövetsége helyett inkább az 
Egyesült Államokhoz hasonló, az álla-
mokat egységesítŒ, jobb megfogalma-
zás híján mondom ezt, egy Európai 
Egyesült Államok fölépítésén dolgo-
zik, ennek minden szellemi és kultu-
rális következményével együtt.

Csak ebbŒl a logikából érthetŒ meg, 
csak innen találunk logikus magyará-
zatot arra, hogy miért szállítanak be 
milliószám, Európán kívüli kultúrából 
embereket az európai kontinensre. 
Mert valamilyen magyarázatnak 
mégiscsak lennie kell mindarra, ami 
történik. Ezt nem tekinthetjük bal-
esetnek, és senki sem állíthatja azt, 
hogy Európa képtelen lenne megvé-
deni a határait, ha akarná. Erre 
mindenki más képes Európán kívül. 
Joggal gondoljuk tehát azt, hogy nem 
a képesség hiányzik, hanem az aka-
rat. Az akarat pedig nem szándékolat-
lanul hiányzik, hanem azért, mert van 
egy határozott szándék mögötte. Ez a 
szándék pedig az, hogy egy Európai 
Egyesült Államokban a nemzeteknek 
és a nemzetek karakterének jellege 
inkább hátrány, mint elŒny, és ezt 
oldani kell. És úgy gondolom, hogy az 
Európai Egyesült Államokat létrehoz-
ni akaró politikai erŒk szándékosan 
szállítják be mind a mai napig, s fog-
ják a jövŒben is beszállítani Európába 
az európaitól idegen kultúrákból 

érkezŒ, egyébként sok esetben sajná-
latra és együttérzésre joggal igényt 
tartó néptömegeket. Többször is el-
mondtam már, hogy a mi szívünk 
sincs kŒbŒl. Mi pontosan látjuk, hogy 
a migránsok is áldozatok. Ráadásul 
sokfajta tényezŒ áldozatai egyszerre. 
Mert részben az otthoni rossz vagy 
hiányzó politikák áldozatai, részben a 
mi rossz európai politikánk áldozatai, 
amellyel azt a csalfa reményt ter-
jesztjük közöttük, miszerint érdemes 
idejönniük, és a régi életüket egy 
egyszerû mozdulattal, egy jobb minŒ-
ségû európai életre lehet cserélni, 
ami nyilvánvalóan nem igaz. És 
áldozatai annak a külpolitikának is, 
amit a nyugati világ elhibázottan foly-
tatott a világ különbözŒ térségeiben, 
és amelyekkel lebombázott, élhetet-
lenné tett, konfliktusokat robbantott 
ki anélkül, hogy egyébként lett volna 
képe arról, hogy ezeket a konfliktuso-
kat majd hogyan fogja lezárni, és 
hogyan tudunk ott majd emberhez 
méltó életet kialakítani. Mi értjük, 
hogy a migránsok áldozatok, de ez 
nem ok arra, hogy egyébként millió-
szám beszállítsuk Œket Európába. 
Különösen nem ok olyan körülmé-
nyek között, amikor – ha megnézik – 
ezt rajtunk kívül senki más nem teszi. 
Az Egyesült Államok nem ezt teszi, 
hanem az ellenkezŒjét, az ottani viták 
nagy része is éppen ebbŒl fakad. A 
gazdag arab országok nem ezt teszik, 
pedig egyébként – ha úgy tetszik – 
nemzet vagy fajtestvéreikrŒl szó van. 
Ha valahonnan segítséget remélhet-
nének a muszlim világból érkezŒ mig-
ránsok, azok éppen a többi, jobb mó-
dú muszlim országok lennének, de azt 
látjuk, hogy nem, oda nem engedik 
be Œket. Ausztrália nem engedi be 
Œket. Oroszország nem engedi be. 
Kínának is van egy nagyon világos, 
migrációt elutasító politikája. Illegális 
migráció és beszállítás ma az egész 
világon csak és kizárólag Európában 
létezik. És én nem tekintem össze-
esküvés elméletnek azt, hogyha az 
ember azt állítja, hogyha valami a 
világon csak és kizárólag itt létezik, 
annak kell, hogy legyen egy világos 
magyarázata. Én ezt megtalálni is 
vélem abban a gondolatban, amit 
Európai Egyesült Államoknak neve-
zünk, és amely a nemzeteket is és a 
keresztény tradíciót is hátránynak és 
akadálynak tekinti. Nem abból és 
arra akar építkezni, hanem valami 
teljesen újat akar nyitni. 

EbbŒl állt elŒ az a helyzet, hogy 
Európa ma lényegében két egymástól 
eltérŒ részbŒl áll. Vannak országok, 
amelyek már bevándorlóországokká 
váltak, vannak országok, amelyek 
nem azok, és nem is akarnak azzá 
válni. Az egész Európai Unió jövŒje 
azon múlik, hogy ez a két országcso-
port hogyan tudja kialakítani az 
együttélésnek, a  cohabitationnak a 
feltételrendszerét. Mert azt nyilván-
valóan mi nem várhatjuk el, hogy Œk 
visszacsinálják mindazt, amit eddig 
létrehoztak, ilyen követelése Magyar-
országnak nincs, de Œk sem várhatják 
el tŒlünk, hogy mi meg tegyük hason-
lóvá magunkat hozzájuk. Mert ezt 
nem akarjuk, a magyar nép nem 
akarja. Tehát nemcsak a magyar 
vezetŒk, bár kétségkívül én sem 
rajongok ezért a gondolatért, én sem 
szeretném, de ráadásul még van itt 
egy demokrácia nevû intézmény, 
amely mégiscsak azt mondja, hogy a 
legfontosabb nemzetpolitikai kérdé-

Orbán beszéde a Diaszpóra Tanács ülésén
sekben egyértelmûen és világosan a 
népakaratnak kell érvényesülnie. És 
a magyar emberek nem akarják, 
hogy Magyarország bevándorlóor-
szággá váljon, és nemcsak mi nem 
akarjuk, hanem a többi közép-európai 
nép sem akarja. Ezért nyilvánvaló, 
hogy a többiek, a bevándorlóországok 
nem kényszeríthetik ránk azt, hogy 
mi magunkat olyanná alakítsuk, mint 
amilyenek Œk. Mi nem tudjuk Œket 
erre kényszeríteni, és Œk sem bennün-
ket, akkor csak a cohabitation, az 
együttélés marad fönn. Az a kérdés, 
hogy ennek a formáit meg tudjuk-e 
teremteni. Be kell vallanom, hogy 
ebben nem vagyunk sikeresek ebben 
a pillanatban. Sokkal inkább a vita, az 
egymás támadása és bírálata a meg-
határozó, nem pedig az együttélés 
formáinak a keresése. Az Európai 
Unió asztalán fekvŒ hosszú távú jogi 
szabályozások is sokkal inkább a be-
vándorló országok akaratának Közép-
Európára erŒltetésének a jegyében 
fogantak, és nem pedig az együttélés, 
a közös együttélés szellemében. Itt 
nehéz és hosszú küzdelmek vannak 
még elŒttünk, amíg végül is majd –
meggyŒzŒdésem szerint – el tudjuk 
fogadtatni az európaiakkal, hogy 
Európa jövŒje mégiscsak a nemzetek 
karakterének különbözŒségeinek tisz-
teletben tartásán, elfogadásán és az 
együttlés formuláinak megtalálásán 
áll vagy bukik.

Éppen ezért ne legyünk szemforga-
tók. Beszéljünk egy-egy mondat ere-
jéig arról is, hogy Magyarországon 
választások lesznek a következŒ év-
ben. És persze nem mindegy, hogy 
melyik párt nyeri a választást, külö-
nösen nekünk nem, akik egyébként 
pártok vezetéséért vagyunk felelŒsek. 
De összességében azonban az a tét, 
ami ebben a pillanatban a magyarok 
vállán van, illetve amellyel a magya-
roknak szembesülniük kell, nem  párt- 
kérdés. Most nem arról van szó mind-
összesen, inkább úgy fogalmaznék, 
nem arról van szó elsŒdlegesen, hogy 
erre vagy arra a pártra szavazunk, 
hanem hogy milyen jövŒre szava-
zunk. Meg akarjuk-e védeni mindazt, 
amit elértünk? Magyarországot to-
vábbra is nem bevándorló országként 
akarjuk-e látni, vagy pedig beadjuk a 
derekunkat, elfogadjuk-e azt, amit 
diktálnak, szabad nemzetbŒl ismét 
alávetett nemzetté válunk, és elfogad-
juk, hogy bennünket mások olyanná 
fognak átalakítani, ami az nekik tet-
szik, ez esetben olyan bevándorlóor-
szággá, amely a nemzeti kultúrájára 
és a keresztény hagyományaira nem 
épít, sŒt azoktól inkább szabadulni 
akar. Ez egy nagyobb dimenzió, mint 
a pártdimenzió. Ezért meggyŒzŒdé-
sem, hogy a következŒ parlamenti vá-
lasztásoknak van egy a pártokon mesz-
szebb túlmutató nemzeti dimenziója 
és történelmi távlata is. Ebben az 
ügyben kell majd a magyaroknak 
bölcs döntést hozniuk, hogy miképpen 
folytassuk mi, magyarok itthon az 
életünket. 

Végezetül egy kérésem volna Önök-
höz. Ez az Önök számára testhezálló 
kérés. Bizonyára észrevették, hogy a 
Romániai Demokrata Szövetség rész-
vételével indult egy európai polgári 
kezdeményezés. Ezt így angolul kell 
mondani, mert ez egy nemzetközi 
kezdeményezés, úgy kell mondani, 
hogy Minority SafePack. Ennek az a 
lényege, hogy össze kell gyûjteni 
egymillió aláírást az Európai Unió 

tagállamaiból, és akkor Brüsszelnek 
az aláírás fölött olvasható kérdéssel 
foglalkoznia kell. Az aláírás fölött ol-
vasható kérdés az Œshonos európai 
kisebbségekrŒl szól. Nekem meggyŒ-
zŒdésem, hogy feleannyi jóindulattal, 
mint amivel Brüsszel viseltetik a 
migránsok iránt, már régen megold-
hatta volna az összes európai Œshonos 
kisebbség problémáját. Az RMDSZ 
azt kéri, hogy ezzel a kérdéssel kellŒ 
súllyal és komolyan foglalkozzon az 
Európai Unió, de ehhez az kell, hogy 
összegyûljön az a bizonyos egymillió 
aláírás. Ez nem pártügy, hanem össz-
nemzeti ügy. Ezért tisztelettel kérem 
a Diaszpóra Tanács tagjait, különösen 
az európaiakat, hogy nyújtsanak se-
gítséget ebben az RMDSZ-nek, és 
tisztelettel kérem egyébként a jelen 
lévŒ sajtót is, hogy álljanak az ügy 
mellé, mert miután ez nem  pártpoli-
tikai ügy, a magyar sajtó is játszhatna 
kezdeményezŒ és támogató szerepet 
ebben az ügyben. Arra kérem Önö-
ket, hogy ezt fontolják meg.

Ez az a kép, amit Önöknek fölrajzol-
hattam a mai napon. Készül minden 
évben egy fölmérés, amely az európai 
népek jövŒrŒl alkotott képét próbálja 
rögzíteni. És itt van valami, amit ma-
gam sem tudom igazából, hogy jóked-
vûen vagy rosszkedvûen, de minden-
képpen magunk melletti jó hírként 
rögzíthetünk. Azt is megszoktuk  
ilyenkor kérdezni, hogy mit gondol-
nak az európai népek, hogy az Œ gye-
rekeik egy jobb vagy rosszabb Euró-
pában és országban élnek-e majd, 
mint ahol Œk? És azt kell mondanom 
Önöknek, hogy az összes közép-euró-
pai országban, köztük Magyarorszá-
gon is az emberek ma azt gondolják, 
és persze a világhangulatok meg a 
nemzeti hangulatok is idŒnként for-
dulatot vehetnek, de ma mégis az a 
tény, hogy már évek óta azt gondol-
ják, hogy az utánuk jövŒ nemzedék, 
vagyis a gyerekeink, jobb Magyaror-
szágon fognak élni, mint amilyenben 
mi, az Œ szüleik élünk, illetve éltünk. 
Ez a tendencia, ez, amit magyarul 
reménynek nevezünk, ez a lelki 
jelenség a legfontosabb a politikában. 
Mert tarthatunk ugyan valahol, má-
sok fönn, mi meg lejjebb, de ha má-
sok, akik följebb vannak, azt gondol-
ják, hogy Œk rosszabbul fognak élni, 
abból egy teljesen más társadalom 
képe rajzolódik ki, mint egy szegé-
nyebb, de egyébként saját magát 
fölemelkedŒ félben, elŒre lépŒként 
látó esetében. Ez egy remény, s a 
remény a legfontosabb az életben. És 
az, hogy Magyarországon ma sikerült 
az embereknek visszaszerezniük – 
nyilván a Jóisten segedelmével – azt 
a képességet, hogy reménykedve 
tudjanak nézni a jövŒbe, az azt a 
reményt hozza magával, hogy a 
végén még derûsen is fognak élni a 
magyarok. És Széchenyinek igaza 
lesz, magyarnak lenni nem csak fel-
emelŒ érzés lesz, hanem kifizetŒdŒ 
dolog is, amit Œ oly nagyon hiányolt a 
maga életében.

Ebben a reményben, ennek a gon-
dolatnak a jegyében köszönöm meg 
Önöknek a figyelmet. Köszönöm szé-
pen, hogy eljöttek. Ideidézem utolsó 
mondatomként Kányádi Sándornak 
iránymutató szavait. Találtunk vala-
kit, aki sem ide, sem oda nem tarto-
zik, hanem az egész nemzeté, és tanít 
bennünket. Kányádi Sándor azt 
mondja: „LegelsŒ a nemzet, második 
a család, és csak harmadsorban nézd 
a magad javát!” 

Köszönöm megtisztelŒ figyelmüket!



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (35)
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Az emigráció
korai 

temetésérôl...
1998

Rájöttünk, mennyire kevés kíván-
ság volt az, hogy „csak az oroszok 
kimenjenek”. Ebben az is benne volt, 
hogy a magyar nép majd elbánik a 
kommunizmussal, mint annak a rend-
je. Ez a csalódás volt a legfájdalma-
sabb.

Akinek életében halálhírét költik, az 
sokáig él – így szól a mondás. Sokszor 
elhangzott – nem gyászolva, inkább 
örömhírként – hogy emigráció nincs 
többé. Elôször talán akkor, amikor 
nagyon korán és nagyon gyalázatosan 
levette az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete a napirendjérôl a „magyar 
ügyet”, legalizálva ezzel a vörös 
tankok alkotta Kádár-kormányt és az 
újbóli szovjet megszállást. Nyugat 
ezzel következetes maradt korábbi 
irányvonalához, ha nem is kimondva, 
de lényegét tekintve, felszabadítás-
ként értékelte Magyarország leroha-
nását és Budapest ostromát 1956-ban, 
csakúgy mint tette a korábbival, ami 
1945-ben történt. Ezzel a nyugati 
diplomácia éppúgy megtagadta az 
ötvenhatosok emigrációs létjogo-
sultságát, mint korábban a negyven-
ötösökét. De ettôl a magyar nemzeti 
emigráció nem szûnt meg (léte nem 
kötôdik valamiféle nagyhatalmi elis-
mertetéshez), ellenkezôleg érzései-
ben és elszántságában megerôsödött, 
mert immár vállalnia kellett a ma- 
gyar szabadság ügyét a nyugati poli-
tikában egyre eluralkodó nemzetközi 
baloldali irányzattal szemben is, és 
csak a nagyvilág közvéleményének ’ 
56-ban oly nagyszerûen megnyilat-
kozó szimpátiájára támaszkodhatott.

A nemzeti emigráció leszerelése 
érdekében a Kádár-féle helytartóság 
meghirdette a „disszidáltak” részére 
az általános amnesztiát, így azok az 
ötvenhatosok, akiket nem ítéltek el 
távollétükben, hazaköltözhettek, haza-
látogattak. Ez akkor számos ötven-
hatos szervezetet megingatott, mert a 
tagok érthetô okokból haza akartak 
menni szeretteikhez, függetlenül a 
politikai zsarolástól, de a nemzeti 
emigráció egészére nem tudott sem-
legesítô hatással lenni. Iszonyú mé- 
retû összegeket költöttek az emigrá 
ció megtörésére. Kiképzett kémeket, 
provokátorokat küldtek ki nyugatra 
olyan feladatokkal, hogy beférkôzze 
nek a szervezetekbe és ott bomlassza 
nak, onnan híreket közvetítsenek, 
emigrációs vezetôk hírnevét kikezd 
jék. A külképviseletek szorgosan 
igyekeztek fôleg egyesületi vezetôket 
megnyerni a Magyar Népköztársaság 
iránti „megértésre” és szimpátiára. –
„Ma már mindenki hazamehet”, –„Ez 
a Magyarország már nem az, ami 
volt”, –„A szülôhaza visszavárja az 
idegenbe szakadt honfitársakat” – 
ilyen szólamok hangzottak el. Elô-
vették a korábban megszüntetett Ma- 
gyarok Világszövetsége nevét, amely 
mögé kommunista frontszervezetet 
építettek ki, annak propagálására sok 
tízezer címre megküldték a szervezet 
lapját a Magyar Híreket, amiben 
nagy diadallal közölték a képes 

beszámolókat azokról, akik „lojálisak 
lettek a magyar hazához a Magyar 
Népköztársasághoz”.

Hányszor mondták: nincs már emig-
ráció. Lehet, hogy ez az erôfeszítés 
itt-ott nyomot hagyott, de a hosszú 
évtizedek alatt létrejöttek külföldön 
mindenütt a magyarok egyesületei, 
hitközségei, újságjai, magyarházai. 
Az emigráció élt, dolgozott, létét nem 
lehetett kétségbevonni. Eredményei 
jelen voltak a befogadó országok 
politikájában, de kihatással voltak a 
hazai politikai fejleményekre is.

Ha röviden akartuk meghatározni a 
magyar emigráció célját, kívánságát, 
azt mondtuk: Magyarország felszaba-
dulása. Felszabadulás a bolsevista 
rendszertôl és a szovjetorosz meg-
szállástól. Reményeinket kezdetben 
az táplálta, hogy nem maradhat ez 
így, a világ egyik fele szabadon, a 
másik fele rabságban. A világot irá-
nyító politikai erôket azonban másfé-
le elgondolás vezette. Nem felszaba-
dításban, hanem átalakításban látták 
a megoldást. Így visszatekintve egy 
nagy terv következetes végrehajtá-
sának a kontúrjait látjuk. Az egész 
huszadik századra visszatekintve, a 
háborúkat és a békekötéseket is bele-
értve. A kialakulóban lévô világrend 
kényelmes lehetôségei így alakul-
hattak csak kedvezôen a terv részére: 
elvonul a szovjet hadsereg, de a bol-
sevista korszak társadalmi és politi-
kai produktumai beleépülnek a post-
kommunista korszakba, amely már 
magára öltötte a demokrácia ismer-
tetô kellékeit.

A rendszerváltozás váratlanul és 
aránylag gyorsan folyt le. Politikai 
pártok léptek a színre, szavazás, kész 
a parlamenti demokrácia. Egy-két év, 
és nem lehetett ráismerni arra a sze-
relvényre, amit államnak nevezünk: 
úgy éreztük, úgy érezte az ország is, 
hogy a felszabadulás vér nélkül vég-
bement.

Kétségtelenül sokak lelkében fogal-
mazódott meg a gondolat: az emigrá-
ció létjogosultsága megszûnt. Ebben 
a várakozásban az is benne volt, hogy 
a magyar nép végre megfogalmazza 
azt, ami minket emigránsokat kezdet-
tôl fogva éltetett: ismét érvényesíthe-
ti nemzeti hagyományait, érzéseit, 
érdekeit. Itt történt az elsô csalódá-
sunk: az ország népe részére nem 
vált kollektív élménnyé, a felszaba-
dulás örömmámorává a kommunista 
rendszer bukása. Nem állt elô az 
intellektuális elitbôl elegendô olyan, 
akinek a nemzet talpraállása szív-
ügye lett volna. Rájöttünk, mennyire 
kevés kívánság volt az, hogy „csak az 
oroszok kimenjenek”. Ebben az is 
benne volt, hogy a magyar nép majd 
elbánik a kommunizmussal, mint 
annak a rendje. Ez a csalódás volt a 
legfájdalmasabb. Ha röviden meg 
kell fogalmazni a csalódás okát, elsô 
kifogásunk az, hogy a megszálló 
fegyveres erôvel Magyarországra 
kényszerített bolsevizmust nem mi- 
nôsítették bûncselekménynek, az ál- 
tala hozott törvényeket nem érvény-
telenítették. Nem tartottak alkotmá-
nyozó nemzetgyûlést, nem állították 
vissza a bolsevizmussal megszakadt 
magyar alkotmányosságot, a Szent 
Korona szerepét, a történelem folya-
mán szervesen kialakult magyar 
közjogi alapokat.

Persze, lehetne mondani erre azt is, 
hogy könnyû beszélni külföldrôl, de 
tessék megérteni azt is, hogy itt a 

megélhetésért kell küzdeni, a min-
dennapiért. Ez igaz, de mi nem is a 
mindennapiért küzdô tömegektôl hiá-
nyoljuk ezeket, hanem azt hiányoljuk, 
hogy már nincsen meg az a szellemi-
ség a magyar értelmiségiek között, 
amibôl kitelne a fent említett néhány 
nagyon lényeges követelmény. A 
nemzet akkor életképes, ha a mély-
pontban is a magasba vágyik, amikor 
nem felejti el múltját és elhivatott-
ságát. Erre nem mentség a kenyér-
gond. „Magyarnak lenni nem állapot, 
hanem feladat és hivatás”, – így írja 
Márai Sándor még az etnikailag 
helyreállított Magyarországon, és 
ahogy folytatja, az is megszívlelendô: 
„A magyar nem romantikus, nem is 
álmodozó. Jellemzô tulajdonsága és 
képessége a józanság, a valóságér-
zék, a helyes ítélôképesség. A ma- 
gyarnak olyan arányérzéke van, mint 
kevés népnek Európában. A magyar-
ság joggal hivatkozhat nemzetiségei 
és a világ elôtt a cáfolhatatlan tényre 
és igazságra, hogy a legválságosabb 
idôkben is hûséges maradt létezésé-
nek történelmi igazságához és alap-
jaihoz, a szentistváni állameszméhez, 
az ezeréves türelmi gondolathoz.”

Ennek a szemléletnek ma Magyar-
országon kevés tere van. Az áruló 
írástudók hada idegen és idegenér-
dekû laptulajdonosok bérén más-
képpen fogalmazzák meg a nemzet 
útját és feladatait. 

Benedek István írta az alábbiakat 
még 1991-ben, amikor az emigráció is 
még bizakodott abban, hogy szerepe 
lehet az újjáépítésben: „Emigránsa-
ink lelkesen hazalátogattak abban a 
hitben, hogy az a világ elmúlt, amely-
ben a kommunisták dirigálnak, ehe-
lyett demokráciát, sajtószabadságot, 
függetlenséget és új államapparátust 
találnak a régi helyén, kifosztott sze-
génységben ugyan, de a piacgazdál-
kodás révén reményt keltô prosperi-
tással. – Hol az ígért demokrácia? – 
kérdezitek. Hol a sajtószabadság, a 
függetlenség, mindenekfelett, hol a 
rendszerváltozás? Hiszen itt minden 
régi gyilkos a helyén ül, és mohón 
fosztogatja az országot. Hol a jog-
egyenlôség, az igazságtétel, az alap-
vetô emberi jogok tisztelete? Hol a 
számonkérés, meg a jóvátétel? Ti 
még hozzátehetitek: Hol az emig-
ránsok visszafogadása? Hol az el- 
ûzöttek kárpótlása, a kompenzálás és 
rekompenzálás? Hol az emigráció 
hungarológiai tevékenységének hiva-
talos méltányolása? ... Emigránsaink 
pedig realizálják végre, hogy ez 
ugyan nem igazi demokrácia, de 
legalább hasonlít hozzá. ... Jó volna, 
ha vértelen forradalmunkat az emig-
ránsok is megértenék, és ehhez 
tartanák magukat. És ha segíteni 
akarnak közös hazánkon, akkor ne 
tanácsokat adjanak, még csak ne is 
pénzt, hanem mûködjenek együtt 
velünk a talpraállításon. Nagyra be- 
csüljük azt, hogy ôrzik magyar nyel-
vüket, talán még magyar identitásu-
kat is, de nekünk ez nem elég. Be- 
csüljük azt is, ha magyar iskolákat, 
templomokat kulturális rendezvénye-
ket létesítenek, könyveket és újsá-
gokat adnak ki, de nekünk ez sem 
elég. Azok a fontos adatok, amelyeket 
könyveikben és újságjaikban nap-
fényre hoznak, kihez és hová jutnak 
el? Öncélúvá válik és lassan elsorvad 
az egymásnak írt, belterjes emigrá-
ciós irodalom. ... Az emigránsoktól 
nekünk nem a demokráciát kell 

megtanulni, hanem saját közös sor-
sunknak, közelmúlt történelmünknek 
azokat az eseményeit vagy jelensé-
geit, amelyekrôl itthon hetven éve 
vagy hallgatni vagy félrebeszélni 
kell. Az emigrációban ezekrôl nyíltan 
és okosan írnak, csak éppen nem 
tudják célhoz juttatni. Számtalan 
dologról van az emigrációnak közöl-
nivalója, de nincs szervezete a köz-
léshez.”

A tudós professzor és író, Benedek 
István, élete alkonyán írt meglátásai 
nagyon megszívlelendôk. Idézett írá-
sából néhány gondolatot érdems 
megbeszélni. Nézzük ezt a részt: 
„mûködjenek velünk együtt a talpra-
állításban”. Ezt vehetjük felszólítás-
nak. Az együttmûködéshez azonban a 
másik fél megegyezô akarata is szük-
séges. 

Ebben bizakodva fogadtuk Jeszen-
szky Géza akkori külügyminisztert 
Sydneyben, 1990. december 2-án, 
ahol részletesen tájékoztattuk ôt a 
nemzeti emigráció végzett munkás-
ságáról, terveirôl, feladatairól, nem-
zeti elkötelezettségérôl és fôleg fel-
tétel nélküli együttmûködési szándé-
káról a magyar megújulás érdeké-
ben. A külügyminiszter hosszú és 
lelkes válaszát így fejezte be: „Arra 
ürítsük poharainkat, hogy ez a kap-
csolat, ez a szellemi kapcsolat most 
már intézményessé váljon, ebbôl a 
kapcsolatból ne csupán ilyen nagyon 
baráti találkozók legyenek, hanem 
ebbôl állandó együttmûködés legyen, 
jöjjön létre az a szövetség az otthon 
élô és a külföldön élô magyarság 
között, amire szükségünk van ahhoz, 
hogy ezt a történelemben példa nél-
kül álló kísérletet sikerrel hajtsuk 
végre...”

A poharak kiürültek, de a „szövet-
ség” jelei egyre késtek. A szép sza-
vakkal kifejezett külügyminiszteri 
ígéretek beváltásához fûzött egyre 
csökkenô reményeket dr. Pordány 
László nagykövet egy év múltán 
1991 karácsonyi üdvözletében még 
táplálta: „A hazai magyarság és az 
emigráció, ezen belül súllyal a kor-
mány és az emigráció viszonyának 
fejlôdésérôl” az alábbiakat írta: 

„Nehézségeink, elkövetett hibáink, 
átmeneti csalódásaink és hiányérze-
teink ellenére úgy gondolom, nagyot 
léptünk ebben elôre az elmúlt esz-
tendôben. Szeretném leszögezni, 
hogy ez elsôsorban az itteni magyar-
ságnak köszönhetô. Nem utolsó sor-
ban a magyar szervezeteknek, így a 
legtöbb klubot, szervezetet, tagságot 
összefogó Ausztráliai Magyar Szövet-
ségnek, a közösség érdekében felbe-
csülhetetlenül nagy munkát végzô 
Magyar Élet munkatársainak, de 
ugyanúgy a szervezetekbôl kimaradt 
vagy azokba soha nem tartozó »egyé-
ni magyarok« százainak és ezreinek. 
A nyugati magyarság, valamint az új 
hazai rend és az új kormány együtt-
mûködésének csak az elsô lépéseit 
tettük meg, de – bár lehet, hogy a 
kiteljesedéshez vezetô út hosszú és 
néhol göröngyös lesz – ezek a legfon-
tosabbak közé tartoznak.”

Igen, az elsô lépések megtörténtek, 
de csak a mi részünkrôl, mert a kül-
ügyminisztériumból – nem jött vá- 
lasz. Ezt illetékes helyen szóvátettem, 
amikor ugyanaz év (1991) nyarán 
Budapesten tartózkodtam és látoga 
tást tettem a külügyminisztériumban, 
ahonnét üres kézzel jöttem el: Je 

szenszky Géza elmagyarázta, hogy 
kevesen vannak, nem tud kijelölni 
senkit, aki a nyugati emigrációval 
tarthatná a kapcsolatot. Figyel-
membe ajánlotta az Új Magyaror-
szágban vasárnap megjelenendô cik-
két, amiben a külföldi magyarság és 
az ország viszonyáról lesz szó. A cikk 
bekezdése furcsán illett az általa 
közöltekhez: „ ... hogy a korábbi meg-
osztottságot felváltsa az együtt-
mûködés ... ” És jött a megállapítás: 
„A hazai politikai átalakulással idejét-
múlttá vált az »emigráció«, még in- 
kább a »politikai emigráns« kifejezés, 
ezért a jövôben inkább beszéljünk 
csak külföldi, határainkon túl élô 
magyarságról”. *

A nemzeti emigráció nagy lelkese-
déssel fogadta a magyarországi vál-
tozásokat, de azokat nem tekinti be- 
fejezettnek, úgy véli, még sok min-
dennek változnia, javulnia kellene. 

Elégedetlen a nemzeti emigráció 
amiatt is, hogy nem sok változás 
történt a külföldi magyar tájékozta-
tás terén. Ez az a terület, amin a 
nemzeti emigráció történelmi jelen-
tôségû nemzetvédelmi feladatot látott 
el, amit az új, nemzeti magyar kor-
mány még nem vett át, talán annak 
megismerésével, jelentôsége felfogá-
ával is adós maradt.

A szomorú tapasztalatok idején 
megfogalmazott szempontok és állás-
foglalások felidézése után azt mond-
hatjuk, hogy az Orbán-kormány hiva-
talba lépéséig nem történt változás. 
Illetve ami változás volt, az nem sok: 
az Antall-kormánnyal fennállott na- 
gyon gyér kapcsolat természetesen 
teljesen megszakadt a négyéves libe-
rálbolsevista kormányzat alatt. 

Ezért is nagy reményekkel és vára-
kozásal szurkoltunk a májusi válasz-
tások idején. 

Ezért fogalmaztuk meg a választási 
eredményt annak megállapításával, 
hogy ez volt a fordulópont, innét már 
nem jöhet bolsevista restauráció a 
politikai hatalom terén – bár az 
ország fölötti hatalomnak ez csak 
egyik fontos területe –, de aminek 
létrejötte nyitotta meg a remény 
kapuit. 

Az új kormány új hangvételét fejezi 
ki dr. Martonyi János külügymi-
niszter expozéja, amitôl végre érzé-
kelhetô, hogy várakozásunk ezúttal 
reményteljesebb lesz. Pontosabban 
abban reménykedünk, hogy megér-
tésre talál az a meggyôzôdésünk, ami 
szerint az emigrációnak az a feladata, 
hogy ellásson olyan feladatokat, ami-
lyeneket az ország nem végezhet 
valamiféle oknál fogva. És akinek 
fogalma van a diplomáciai munkáról, 
az nagyon jól tudja, hogy volt, van és 
mindigis lesz olyan feladat, amit csak 
– ha úgy tetszik – emigrációs maga-
tartással lehet elvégezni.

Sorvadunk, fogyunk, legjobbjainkat 
már eltemettük, de szerencsére van-
nak utódok is, fiatalok is. Engedjenek 
meg nekünk annyit, hogy mi magunk 
mondjuk meg, mikor szûnünk meg 
emigránsok lenni. A mohikánok még 
ma is tiltakoznak.

(Magyar Élet, 1998. október 1.)
—————
Rövidített változat, a teljes írás 

olvasható az Ilyen a világ IV. köte-
tében, amely megjelent ebben a hó- 
napban a Panoráma Világklub gon-
dozásában.



Autonómiát követelnek Szerbiá-
ban a bosnyákok? Mindez a katalán 
események kapcsán tapasztalható 
felbuzdulás vagy hosszabb távú, be-
láthatatlan következményekkel já-
ró folyamatok kezdete? Ez egyelôre 
még a jövô titka. Valószínûleg sok 
függ attól, hogy mindez milyen reak-
ciókat vált ki majd Szerbiában és a 
gyakran csak puskaporos hordóként 
emlegetett egész balkáni térségben.

A szerbiai szandzsáki Bosnyák Nem-
zeti Tanács elnöke, Szulejmán Ugl-
janin az 1991-ben megtartott szand-
zsáki népszavazás eredményére 
hivatkozva követeli, hogy az illetékes 
állami szervek írják ki a dél-szerbiai 
Szandzsák régió területi autonómiájá-
nak gyakorlati megvalósulását ered-
ményezô választásokat.

A szerb kormányt és az Európai Unió 
illetékes szerveit is felszólította, hogy 
módosítsák a csatlakozási tárgyalások 
23. fejezete akciótervének elemét ké-
pezô kisebbségi akciótervet úgy, hogy 
abban helyet kapjanak az 1991-es refe-
rendum eredményei.

A szerb rendôrség és katonaság, a 
belügyi szervek és a titkosszolgálatok 
képviselôinek távozását is követeli. 
Azt kéri, hogy Szandzsákra is terjedjen 
ki az európai biztonsági erôk és igaz-

ságügyi szervek hatásköre, tehát, 
hogy ezek vonják fennhatóságuk alá 
Szerbia kérdéses déli régióját. Az 1991 
októberében megtartott szandzsáki 
referendumon az akkor szavazásra 
jogosult 264 156 polgár közül 185 473 
élt szavazati jogával, ami 71,19 száza-
lékos részvételi arányt jelent.

Az érvényes szavazólapok száma 185 
284 volt, a régió területi autonómiáját 
pedig a szavazók 98,98 százaléka tá-
mogatta. Ezt követôen a szandzsáki 
Bosnyák Nemzeti Tanács közgyûlése 
elfogadott egy Szandzsák különleges 
státusáról szóló határozati javaslatot, 
olyan alapon, hogy a szóban forgó te-
rületen a bosnyák nemzet ôshonosnak 
tekinthetô.

Az 1992-es szerb alkotmányban 
ugyanis a bosnyákok már nem szere-
peltek önálló nemzetként. A Bosnyák 
Nemzeti Tanács emiatt döntött úgy 
1992. április 28-án, hogy nem ismeri el 
sem az alkotmányt, sem azt a Szerbiát, 
amely tagadja a bosnyák nemzet lé-
tezését.

Ugljaninnak a sajtóban megjelent ér-
velései szerint a bosnyák nemzettel 
Szerbiában úgy bánnak, mint egy ide-
gen testtel. A katonaság és rendôrség 
köreiben jelentôsen alulreprezentáltak. 
Ugljanin szerint Szandzsák határai a 

berlini kongresszus dokumentumai 
alapján nemzetközileg elismert hatá-
roknak tekinthetôek. A szóban forgó 
terület 8678 négyzetkilométeren terül 
el. Tartós megoldást szerinte csak az 
eredményezhet, ha az ENSZ békefenn-
tartó erôi veszik át ideiglenesen a te-
rület irányítását.

Szandzsák mint Szerbia délnyugati 
csücske, határos Koszovóval, Bosznia-
Hercegovinával, egy része pedig (et-
nikai-lag) átnyúlik Montenegróba is. 
Az Oszmán Birodalom részeként köz-
igazgatási egységet képezett. Az 1878-
as berlini kongresszus döntése szerint 
továbbra is Törökországhoz tartozott. 
Számos szandzsákinak máig is vannak 
Törökországban élô hozzátartozói, hi-
szen amikor az 1912–1913-as Balkán-
háború során az Oszmán Birodalom 
végérvényesen hanyatlani kezdett és 
a terület szerb fennhatóság alá került, 
sokan kivándoroltak.

Ma egy jórészt elszegényedett, tár-
sadalmi problémákkal sújtott vidék. 
Lakossága többségben bosnyák nem-
zetiségûnek vallja magát és muzulmán 
vallású, erôs török kötôdéssel, az anya-
nyelvük azonban szerb. A török elnök 
október közepén járt Szerbiában, ami-
kor a szandzsáki fôvárosnak tekintett 
Novi Pazarba is ellátogatott és azt 
mondta, nem támogatja a nacionalista 
törekvéseket. Erdogan szerint Szand-
zsák a hidat jelenti a két ország kö-
zött.

Nem hivatalos értesülések szerint a 
szerbiai török nagykövetség is levél-
ben figyelmeztette Ugljanint, hogy 
nem támogatják tetteit.

Az államvezetés részérôl egyelôre a 
belügyminisztérium államtitkára rea-
gált csupán a fejleményekre. Biljana 
Popovic Ivkovic szûkszavúan azt 
mondta, Szerbia polgárainak semmi 
okuk az aggodalomra, Ugljanin nem 
veszélyeztetheti Szerbia stabilitását és 
a polgárok biztonságát.

A szélsôjobboldalinak számító Dveri 
párt képviselôi viszont Ugljanin azon-
nali letartóztatását követelik.
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„Nagy volt a mi 
lovasságunk....”

A melbournei város központtól délre 
több utcanév is emlékeztet a krimi 
háborúra ami elsôsorban arról a brit 
könnyû lovassági rohamról hires ahol 
a katonai vezetés hibái és a kommu-
nikációs hibák miatt 660 lovast küldtek 
az orosz ágyúkkal körülvett völgybe,--
-Lord Tennyson híres verse szerint--- 
a halál völgyébe 1854-ben.

Itt térjünki egy 1940-ben megjelent 
magyar vigjátékra a Kadett szerelem-
re, amiben lapos vicceket is találha-
tunk. Például: az öreg ezredes felsó-
hajt, --- ha nincs várunk, akkor mire 
várunk?,  vagy, --- és itt találunk egy 
kapcsolatot a brit könnyû lovasság 
rohamjára: „volt nekünk nagy lovassá-
gunk, de még nagyobb a szamársá-
gunk”.

A kudarc felelôsségérôl még mai 
napig is folyik a vita. A csatában életbe 
maradt három fôtiszt a felelôsséget a 
rohamban halálosan megsérült Nolan 
kapitány nyakába varrta, ---- ezért a 
szerencsétlen Nolán védekezni már 
nem tudott. Itt az a közmondás odava-
ló,” hogy a sikernek sok apja van de a 
kudarc az árva.”

A brit fôparancsnok Lord Raglan 
vissza akarta foglalni azt a hadállást 
amit a völgy elején a török védôk el-

hagytak. Ezt a félig írásban félig egy 
futárnak elmagyarázott parancsban 
elküldte earl Lucannak azzal, hogy a 
pontosan kijelölt helyet a könnyû lo-
vasság foglalja el. Ez után a parancs 
után jött még egy amit egy másik 
futárra Nolan kapitányra biztak ami 
már nem tartalmazta az eredeti pa-
rancsban megjelölt hadállást, de arra 
sürgetett, hogy a támadás késlekedés 
nélkül induljon el (Ezt a sürgôsséget 
az okozta, hogy egy utólag álhírnek 
bizonyult értesítés szerint az oroszok 
megkezdték az ágyúk elvontatását. Az 
ágyúk elvesztését akkoriban nagy szé-
gyennek tartották.) Lucan továbbította 
a parancsot earl Cardigánnak a köny-
nyû lovasság parancsnokának, de mi-
kor még lehetôség volt, arra, hogy 
tisztázzák a parancsot akkor a türel-
metlen Nolan a völgy végén felsorako-
zott orosz ágyúkra és lovasságra mu-
tatva a sürgôsségre utalva Lucan 
megismételte Raglan parancsát ami 
megpecsételte a könnyû lovasság sor-
sát.
A felelôsség összefoglalója:
1. Raglant bírálták, mert egy nehezen 

érthetô tisztázatlan parancsot küldött, 
és egy más futárt (Nolan) küldött a 
második paranccsal

2. Nolant, akit sohasem tájékoztatták 
a támadás célpontjáról a helyes válasz 
a “nem tudom” lett volna mikor Lucan 

Lucan azt kérdezte hogy merre tá-
madjon.

3. Lucan felelôs azért mert nem tette 
össze a két parancsot és nem követelt 
jobb tájékoztatást Nolantól.

4. Cardigan hibázott amikor vakul 
követett egy nyilvánvalóan nem logi-
kus parancsot.

A három oldalról támadott lovasság 
hét perces lovaglás után elérte a völgy 
végén felsorakozott orosz tüzérséget 
és a mögöttük álló lovasságot már 
csak egy választás volt: visszavonulás. 
Maga Cardigán is részt vett a csatában 
de a vissza vonulás megszervezésében 
nem vett részt.

A brit veszteségek számadatai:  meg-
halt 110, sebesült 129, fogoly 32 azaz 
40%. A lovak 56%-a pusztult el.

A krimi háborút az elsô modern há-
borúnak nevezték. Elôször játszott 
szerepet a vasút, a fényképezés, a lö-
vész árok, a sebesültek ápolásának 
megszervezése, és az ápolónô szolgálat 
meginditása.

A háború nem jelentett se gyôzelmet 
se veszteséget így a félmillió katona 
mondhatni hiába halt meg.

Végül egy francia tábornok, aki a 
könnyû lovasság szétverésének szem-
tanuja volt így vélekedett:

Ez pompás volt, de ez nem háború 
hanem ôrültség volt.

Kroyherr Frigyes    
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Szulejmán Ugljanin „civilben” fogor-
vos, politikusként pedig a Szandzsáki 
Demokratikus Akciópárt elnöke. A 
Bosnyák Nemzeti Tanács elnöke is 
egyben, egy mandátumban pedig 
2007-tôl pártjának parlamenti kép-
viselôje volt.

* * *
Egy harmadik nemet is be kell ve-

zetni a személyiségi jogi szabályozás-
ban, mert szerintük az alaptörvénnyel 
ellentétes, hogy valaki csak nôként 
vagy csak férfiként határozhatja meg 
a nemét ---- döntött a német alkotmány-
bíróság.

A karlsruhei testület egy interszexu-
ális --- sem nôként, sem férfiként meg 
nem határozható ---- ember ügyében 
döntött, aki az anyakönyvi hivatalnál 
kérelmezte, hogy a nô megjelölést 
helyettesítsék a köztes/többféle vagy a 
többféle kifejezéssel.

A hivatal elutasította a kérést, arra 
hivatkozva, hogy a német személyiségi 
jogi szabályozás csak azt engedi meg, 
hogy valakit nôként vagy férfiként 
anyakönyvezzenek, vagy ne jelöljék 
meg a nemét.

A testület indoklásában elsôsorban 

arra hivatkozott, hogy az általános sze-
mélyiségi jog védi a nemi identitást is, 
amely “rendszerint a személyiség 
meghatározó aspektusa”.

A besorolás valamely nem tagjai kö-
zé kiemelkedô jelentôségû az egyén 
önazonosságában, jellemzôen kulcs-
fontosságú a személy önfelfogásában 
és abban is, hogy miként érzékeli kör-
nyezete --- áll az indoklásban, amely 
szerint „védendô azon személyek ne-
mi identitása is, akik nem sorolha-
tók sem a nôi, sem a férfi nemhez”.

A nemi identitás személyiségi jogi 
elismerésének megtagadása veszé-
lyezteti a személyiség szabad kibonta-
koztatásához fûzôdô jog gyakorlását. 
A hatályos szabályozás a hátrányos 
megkülönböztetés alkotmányos tilal-
mával is ellentétes --- állapították 
meg.

A többi között hozzátették: az alaptör-
vény nem rendelkezik arról, hogy csak 
két kategóriát tartalmazó szabályozást 
szabad érvényesíteni a személyi álla-
pot nemre vonatkozó elôírásaiban, és 
nem akadályozza a nôi és a férfi mel-
lett egy további nemi identitás szemé-
lyiségi jogi elismerését.

Megállapították azt is, hogy nem 
igazolható mások érdekeivel, hogy a 
hatályos személyiségi jogi szabályozás-
ban nincs lehetôség

„egy harmadik nem pozitív bejegy-
zésére”, hiszen senkit sem akadályozna 
alkotmányos jogainak gyakorlásában, 
ha lenne ilyen lehetôség.

Továbbá egy újabb nem bejegyezte-
tésének lehetôsége „önmagában nem 
kényszerít senkit arra, hogy ehhez a 
nemhez sorolja magát”.

* * *
Lucian Boia szerint nem lehet arra 

kötelezni a magyarokat, hogy örvend-
jenek a trianoni döntésnek. A mítosz-
romboló könyveirôl híres román tör-
ténész annak kapcsán adott hosszú 
interjút a News.ro hírportálnak, hogy 
a múlt hét végén mutatták be Az 1918-
as nagy egyesülés körül --- Nemzetek, 
határok, kisebbségek (In jurul Marii 
Uniri de la 1918. Natiuni, frontiere, 
minoritati) címû könyvét.

A történész természetesnek tartotta, 
hogy míg Románia az Erdéllyel való 
egyesülés centenáriumának a megün-
neplésére készül, a magyarok szomo-
rúan emlékeznek vissza a történelem 
eme szakaszára.

„Mit akarunk? Kötelezzük ôket arra, 
hogy örüljenek Trianonnak? Ez ab-
szurdum. Természetes, hogy nekik 
nem tetszik Trianon. Magyarország 
sokat veszített, többet, mint amennyit 
abban az esetben veszített volna, ha 
megegyezéses alapon lehetett volna 
megrajzolni az új határokat. Legyôzött 
ország volt, és a dolgok így alakultak. 
Azt hiszem, képeseknek kellene len-
nünk arra, hogy románokként örvend-
jünk 1918 december elsejének, ugyan-
akkor meg is értsük a magyarokat, 
hogy számukra, bárhol is éljenek, nem 
örömforrás Trianon jelentette ki Lu-
cian Boia.
A közeljövôben nem születik ro-

mán-magyar történelemkönyv
A történész hozzátette: ebbôl az ellen-

tétbôl az az egyedüli kiút, hogy ha 
egyik nép is, másik is a múltjáról be-
szélve a jelenre és a jövôre koncent-
rál. Lucian Boia nem tartotta valószí-
nûnek, hogy a közeljövôben 
román-magyar történelemkönyv szü-
lessék. Úgy vélte: a románok és a 
magyarok nézetkülönbsége nehezeb-
ben rendezhetô, mint korábban a né-
meteké és a franciáké.

Ezt azzal magyarázta, hogy míg a 
németek és a franciák történelmi, 
kulturális és civilizációs szempontból 
egyenrangúaknak érezték magukat, a 
románok és magyarok viszonylatában 
ez nem áll fenn.

„A románok fölött évszázadokon át 
uralkodtak a magyarok, most pedig a 
magyarok érzik román uralom alatt 
magukat. Ezek olyan frusztrációk, 
amelyek nehezebben gyógyulnak. De 
nekünk is, a magyaroknak is és min-
den európainak a jövô a tét, nem a 
múlt” ---- jelentette ki.

Lucian Boia úgy vélte, a román tör-
ténetírásnak le kellene mondania ar-
ról, hogy az ország mai állapotát visz-
szavetíti a múltba, és az ókori dákok, 
vagy az 16. és 17. század fordulóján 
uralkodó, rövid idôre Moldvát és Er-
délyt is hatalma alá hajtó Mihály 
havasalföldi vajda példájával próbálja 
igazolni Erdély birtoklásának a jogos-
ságát. Úgy vélte, erre megfelelô bizo-
nyíték az, hogy Nagy-Románia léte 
tartósnak bizonyult. Míg a vele egy 
idôben megalkotott Csehszlovákia és 
Jugoszlávia felbomlott, Románia egy-
ben maradt.
Lucian Boia különcnek számít a 

román történetírásban
A könyve kapcsán a történész a Medi-

afax hírügynökségnek is nyilatkozott. 
Úgy vélte, fennáll annak a kockázata, 
hogy a nagy román egyesülés cente-
náriuma a megújító kutatások ser-
kentése helyett csupán közhelyek új-
bóli kinyilatkoztatására korlátozódjék.

Lucian Boia bukaresti történész az 
elmúlt 22 évben 34 könyvet írt, ame-
lyek némelyike igazi kasszasikernek 
számított Romániában.

Könyvei egy részét angolra, franciára 
és németre is lefordították, magyarul 
a Történelem és mítosz a román 
köztudatban, a Miért más Románia? és 
a Románia elrománosítása jelent meg. 
Könyvei sikere ellenére Lucian Boia 
továbbra is különcnek számít a román 
történetírásban.

* * *
A világon megugrott a kereslet a 

minôségi skót whisky iránt. Az export 
mennyisége folyamatosan emelkedik, 
és ezt a bôvülô igényt egyre nehe-
zebben tudja kielégíteni az iparág. A 
Diageo emiatt lépett, két, mára ikoni-

kussá vált lepárlót újra megnyit.
A Diageo brit szeszipari óriás a héten 

bejelentette, hogy 35 millió fontot költ 
arra, hogy feltámasszon két már nem 
mûködô lepárlót.

A vállalat a tôzeges, füstös ízû whis-
keyet elôállító Brora és Port Ellen 
lepárlókat indítja be, utóbbit a Diageo 
malátázóként használta eddig.

A vállalat a közleményében azt írja, 
hogy a lépés azért volt szükséges, 
mert a single malt skót whiskey-piac 
erôteljesen növekszik, és ez lehetôsé-
get teremt egy új fogyasztói generáció 
bevonzására.

Mi az a single malt?
Alapvetôen két féle whiskey létezik: a 

single malt és a blended. A single malt 
egy lepárló whiskeyje, míg a blended 
több single malt összeházasításából 
születik meg.

A Diageo azt állítja, hogy a két lepár-
lóban a legfiatalabb whiskeyk 12 éve-
sek lesznek.

A londoni vállalat portfóliójába olyan 
márkák tartoznak, mint a Johnny
Walker, a Talisker, a Lagavulin vagy 
épp George Cloney tequilája, de a köz-
lemény szerint a megnyitott lepárlók 
továbbra is szerény mennyiséget állí-
tanak elô.

A lépés mögött a single maltok ex-
portjának megugrása áll. Míg 2002-
ben 47 millió palack volt a kivitel az 
országból, addig 2016-ban ez a meny-
nyiség már 114 millió volt.

Az export értéke tavaly elôször lépte 
át az 1 milliárd fontot.

Ugyan Jeremy Cunnington, az Eu-
romonitor elemzôje szerint az újranyi-
tás jelentôs segítség a kínálati oldalon, 
de nem mindenki van elragadtatva az 
ötlettôl. Andy Simpson, a Rare Whis-
key 101 társalapítója szerint ezek a 
márkák sokat veszítenek az értékükbôl 
az újranyitás miatt.

A Port Ellen és a Brora gyakorlatilag 
1983 óta nem indított új lepárlást, emi-
att a piacon felment a palackok értéke, 
sokan befektetési céllal is vásárolták a 
két márka termékeit.

* * *
Visszaadta az Egyesült Államok 

Olaszországnak a Caligula császár 
egyik hajójának hídját fedô mozaikot, 
amelyet a második világháború után 
loptak el - jelentette be Dario Fran-
ceschini olasz kulturális miniszter.

A márványból, porfirit és antigonit 
kôzetekbôl készült római kori mozaik 
Caligula császár egyik hajóját díszítet-
te, a jármûvet az 1930-as években a 
Róma közeli Nemi tóban találták meg.

A mûkincset az olaszországi római 
kori hajók múzeumából lopták el a 
második világháború után, majd egy 
magángyûjteményben bukkant fel. Az 
olasz rendôrség hosszas nyomozása 
után találták meg egy New Yorkban 
élô olasz nô gyûjteményében, és a New 
York-i ügyészség lefoglalta.

„Az Egyesült Államok visszaadott 
Olaszországnak számos régészeti mû-
kincset, amelyek törvénytelen ásatá-
sok vagy lopások nyomán kerültek ki 
az országból” - hangoztatta a tárca-
vezetô New York-i sajtótájékoztató-
ján.

A visszaadott mûkincsek között van 
egy több mint kétezer éves váza, 
amely a New York-i Metropolitan Mú-
zeum gyûjteményét gazdagította, va-
lamint két amfora a Kr.e 4. és 5. szá-
zadból. A vázát illegális ásatáson 
találták Puglia térségében. 
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Az október 16–23 között lezajlott 
szebeni ASTRA filmfesztiválon 
rendkívüli filmbemutatóra került 
sor: 35 évvel elkészülte után mu-
tatták be Demian József  Szivár-
vány léggömbök címû játékfilm-
jét. A film elsöprŒ sikert aratott,  
Demian Józsefet pedig életmû díj-
jal tüntették ki, különös tekintettel  
a filmnyelvezet megujításáért.

A különleges eseménynek nagy 
figyelmet szentelt az otthoni mé-
dia. Az alábbi cikk Zsizsmann 
Erika tollából a MASZOL weblap-
ban jelent meg 2017. október 25-
én.

Betiltották, ma
kultuszfilm Romániában

A Szivárvány léggömbök alkotói-
val beszélgettünk

Bár nehezen hozzáférhetŒ, a ro-

mániai fiatalok között szinte kul-
tuszfilmként terjed a Baloane de 
curcubeu — Szivárvány léggömb-
ök címû 1982-es román játékfilm. 
MielŒtt a szivárvány léggömbök-
rŒl a ’80-as évek diszkóhangulata 
vagy az LGBT-mozgalom jutna 
eszünkbe, szögezzük le: a ’80-as 
évek Romániájában vagyunk, a 
helyszín egy Duna-menti falu, a 
szereplŒk közül sokan helybéliek, 
ezt a címet pedig a forgatókönyv-
író, Fanus Neagu mérgében adta, 
mert a cenzorok nem fogadták el 
az eredetit. Mást sem fogadtak el: 
a kész filmbŒl számtalan képkoc-
kát kivágattak. A rendezŒ, Demi-
an József mindig újabbakat illesz-
tett a helyükbe, például meztele-
nül fürdŒ nŒ helyett bikiniben 
fürdŒ nŒt, ami valószínûtlensé-
gében is realista jelenet: az akkori 
romániai filmkészítés valóságáról 
beszél. A filmet végül cenzúrázva 
sem mutatták be, nem számított 
az sem, hogy a rendezŒje korábbi 
filmjével a Cannes-i filmfesztivál 
Un Certain Regard kategóriájában 
versenyzett. Demian József csa-
ládjával Ausztráliába emigrált, 
csak 1992-es romániai látogatá-
sukkor derült ki, hogy a film kópi-
áját az operatŒr, Valentin Popes-
cu Œrizte meg a matracába rejtve. 
Készítése után 35 évvel a szebeni 

Astra Filmfesztiválon is levetítet-
ték a filmet, ezután beszélgettünk 
Demian József rendezŒvel, és 
feleségével, Józsa Erikával, a 
film egyik zeneszerzŒjével, a Ro-
mán Televízió bukaresti magyar 
adásának korábbi munkatársával.

Dokumentumfilm-fesztiválon 
mutatták be ezt a játékfilmet. Ön 
szerint van dokumentumértéke?

Demian József: Nem úgy volt 
elképzelve, hogy dokumentum 
maradjon, nem ez volt a célja. 
Egyszerûen egy elképzelt világról 
volt szó, ami nagyon közel állt a 
valósághoz. Mások nem így csinál-
ták, hanem úgy próbálták bemu-
tatni az akkori világot, ahogy ak-
kor a nagy hatalom azt követelte. 
Mindenki szépen beszélt és min-
den szép volt körülöttük.

Vannak olyan részei Romániá-
nak, amelyek most is pont így néz-
nek ki, vajon mennyire lehet ilyen 
szempontból aktuális a film?

D. J.: Van egy olyan mondás, 
hogy a mûvészet követi a valósá-
got, erre a válasz meg az, hogy a 

valóság követi a mûvészetet. Én 
nem mondom, hogy megnézték a 
filmet és azt mondták, hogy le-
gyen az élet olyan, mint a filmben

– ez csak egy ilyen természetes 
folyamat, hogy bizonyos dolgok, 
úgy maradtak, mint akkor.

Jártak még a helyszínen azóta?

D. J.: Azóta nem, most fedeztem 
fel, hogy melyik faluban volt, ami-
kor megkaptam egy anyagot, amit 
ott készített valaki a filmezésen és 
megjegyezte a falu nevét. Minden 
falu változott, azok az emberek 
már nincsenek. Akik jöttek, egész 
másképp vannak felépítve. Az ér-
dekli Œket, hogy minél hamarabb 
szabaduljanak meg a falutól, és az 
út hosszú és tágas, mehetnek egé-
szen Spanyolországig, maguk mö-
gött hagyják a családot, amelyik 
elvész, a gyerekek idegenekké 
válnak. Ez az egyik oldala. A má-
sik, hogy aki ottmaradt, az min-
denrŒl lemondott. Pedig most az 
élet nem olyan nehéz, mint volt, 
viszont Œk sokkal szerényebben 
élnek, mert nem tudják felvenni 
az élet új formáját.

Nem csak témában volt újszerû 
a film, hanem stílusban is. Caragi-
ale, Jirí Menzel vagy a késŒbbi 
Emir Kusturica is eszünkbe juthat 
róla…

D. J.: Nagyon kevés csomaggal 
mentünk el Romániából, és amit 
vittem magammal, az Caragiale 
volt. Nem olyan szándékkal, hogy 
színházi jeleneteket fogok valaha 
rendezni. Egyszerûen az a világ, 
amit Œ képviselt, és amit próbált 
pellengérre állítani, nagyon közel 
áll hozzám, a túlélés világához, ne-
kem ez fontos volt, hogy indokolja, 
hogy miért mentünk el, mert egy 
olyan világtól szabadultunk meg.

A másik dolog: Menzelt megis-
mertük személyesen. Amikor az 
elsŒ képet készítettük együtt, ak-
kor Œ az ölembe ugrott, meg is 
van a fénykép.

Ô látta filmet?

D. J.: Nem, Œ nem látott semmit, 
csak meséltem neki. Ideadta a 
forgatókönyvét, amit pont akkor 
írt és tanakodtunk, kialakult a 
barátság.

Ami Kusturicát illeti, az nagyon 
érdekes dolog. Az Adelaide-i fesz-
tiválon bemutatták a Baloane de 

curcubeu-t péntek este, és az, aki 
bemutatta, mondta, hogy valószí-
nû, hogy Kusturica látta ezt a 
filmet. 1996-ban volt ez a fesztivál, 
Kusturica ’95-ben csinálta az 
Undergroundot, én az enyémet 
’82-ben, tehát én nem láthattam az 
Œ filmjét. Mondtam, hogy nem 
hiszem, hogy Kusturica látta, 
mert az én filmemet nem adták. 
Csupán arról van szó, hogy hason-
ló világban éltünk, mindenkire 
ugyanaz hatott, ugyanaz volt a 
hozzáállás csak Œ egy néprŒl be-
szélt, én nem mentem olyan mesz-
sze, valahol egy faluban megra-
gadtam. De voltak közös vonások. 
Képzelje el, Ausztráliában péntek 

este volt az én filmem, és szomba-
ton délben mutatták be a Kusturi-
ca filmjét, állítólag Œ is ott volt, de 
nem tudtunk egymásról.

És azóta találkoztak?

D. J.: Nem találkoztunk. Ezt az 
egybeesést is csak most fedeztük 

fel, ezelŒtt egy héttel. Én csak 
sokkal késŒbb láttam az Œ filmjét. 

A filmben fontos szerepet játszik 
a zene. Nem ez volt az utolsó alka-
lom, hogy önök alkotópárosként 
mûködtek közre. Hogy alakult a 
közös munka?

Józsa Erika: Ezt a filmet ’82-
ben készítettük, de zenei pályafu-
tásom sokkal korábban kezdŒdött, 
még a hetvenes években Horváth 
Károllyal zenéltünk együtt egy 
duett formájában, ami a Siculus 
fesztiválon vált híressé. Lemeze-
ink jelentek meg, rengeteget kon-
certeztünk az országban. KésŒbb, 
amikor Horváth Karcsi befejezte 
a konzervatóriumot, és Sepsiszent-
györgyre került a színházhoz, 
színházi zenét is írtunk együtt. 
Aztán az Œ karrierje kifejezetten 
színházi vonalon ment tovább, Ma-
gyarországon befutott, mint szín-
házi zeneszerzŒ. Azért mondom 
Karcsiról ezeket a szavakat, mert 
meghalt két évvel ezelŒtt. Szeret-
ném, ha úgy maradna meg, hogy 
Œ is fontos része volt ennek a 
filmnek, ketten szereztük a film 
zenéjét.

A Szivárvány léggömbök eseté-
ben a népzenei motívumoknak 
van valami köze ahhoz a régióhoz, 
ahol forgott a film?

J. E.: Tulajdonképpen a film egy 
Duna-menti faluban játszódik va-
lahol a nagy román alföldön. Eh-
hez képest a zene egyáltalán nem 
odavaló, nem is akart folklórfilm 
lenni, nem is akartuk illusztrálni a 
helyi zenei szokásokat. De a lako-
dalom az olyan, ami ott is éppen 
úgy történhetett volna, ahogy a 
filmben. Érdekes kombináció, 

35 évvel megkésett 



magyar koprodukció lesz, egy 
részét valószínûleg Magyarorszá-
gon filmezzük, lesznek magyar és 
román színészek. Egész más lesz, 
a stílus mindig a sztori után ala-
kul. Én sem tudom még.

Azt a sajtótájékoztatón megtud-
hattuk, hogy a zene már elkészült 
a filmhez. Ön ezek szerint a zenei 
pályát Ausztráliában is folytatta?

Józsa Erika: Bizonyos mértékig 
folytattam… tulajdonképpen már 
itt sem folytattam fŒfoglalkozás-
ként, mert tévés lettem. De a ze-
nét soha nem hagytam abba, ott is 
tovább írtam dalokat, és ha nem is 
volt együttesem, egy szál gitárral 
játszottam, koncerteztem is sokat 
Ausztráliában, fŒleg magyar kö-
rökben. Horváth Karcsival is volt 
egy közös turnénk, 1988-ban kijött 
Ausztráliába. Egyetemen dolgoz-
tam, az információtudományokban 
és most, végre, amikor abbahagy-
tam a napi tíz órás munkába já-
rást, ismét fŒállásban zeneszerzŒ 
lettem, persze most már a mai 
módszerekkel, a mai zeneprog-
ramokkal, amelyek abszolút szen-
zációsak, és borzasztóan élvezem. 
Virtuális hangszereken lehet ját-
szani, zongorabillentyûkön meg 
tudok szólaltatni egy harsonát! Ez 
egy új lehetŒség, új kapukat nyit 
ki számomra, most már annyira 
nem fájlalom, hogy nincs mellet-
tem a zenekarom.
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filmbemutató
mert vannak hangszerek, amiket 
a saját együttesünkben használ-
tunk, amikor magyar népzenét 
játszottunk koncerteken, lemeze-
ken. FelismerhetŒ a tamburica, a 
citera. A hangszert használtuk, a 
hangzást használtuk, de tisztelet-
ben tartottuk azt, hogy hol játszó-
dik ez a film. A lakodalomban, 
meg a film végén igazi lakodalmi 
muzsikusok játszottak, nekik kel-
lett mi megírjuk a zenét, ami na-
gyon mulatságos volt, mert nem 
is tudtak kottát olvasni, mondták, 
hogy most akkor dúdoljátok el… 
mondtuk, hogy jó, ez a dallam, s 
most akkor játsszátok úgy, ahogy 
ti játszanátok a lakodalomban. Az 
az érzésem, hogy találnak a dol-
gok, tehát a zene valóban kiegé-
szíti azt, amit a képen látunk, a 
szándék is az volt, hogy kommen-

táljon a zene, tehát tulajdon-
képpen szereplŒ, aki gúnyolódik, 
kinevet, együtt érez veled, amikor 
szomorú vagy.

A szebeni Astra Filmfesztiválon 
szervezett sajtótájékoztatón szó 
volt arról, hogy Demian József 
néha bele szokott szólni a zene 
felvételébe is, ez ennél a filmnél 
is így történt?

J. E.: Igen, keményen bele szo-
kott szólni. Nem tökéletes világ, 
amiben ez a film játszódik. Nyil-
vánvaló, ha egy reális helyzeteket 
reprezentáló világot ábrázolsz, 
akkor nem lehet ideális világot 
képviselŒ zenét mellépászítani. 
Például a vadászjelenethez kom-
ponáltunk egy szép vadászkürtös 
zenét, mint az angol filmekben. 
Elképzeltem, hogy milyen jó lesz 
a kontraszt, hogy látjuk a korcs 
kutyákat és hallatszik az angol 
kürt, ahogy az angol filmekben, 
mikor mennek a gyönyörûséges 
fajkutyákkal a vadászatra. A ren-
dezŒnek teljesen más volt az el-
képzelése, nem ezt az ellentétet 
akarta, hanem hogy a zene azt 
mutassa, ami a képen van. Bejött 

a stúdióba és azt mondta, ez nem 
jó így, játsszátok hamisan. A kür-
tös mondta, hogy Œ nem tud hami-
san játszani, profi zenésztŒl ilyet 
nem lehet kérni. Jó, akkor add át 
a kürtöt a dobosnak. Néztek, hogy 
megbolondult, mi van itt? Kicse-
réltette a hangszereket, és min-
denki más hangszeren játszott, 
mint amin tudott játszani, tehát 
nyilvánvaló, hogy hamisan fúj-
tak… Ilyen lett a kutyás jelenet a 
filmben: a korcs kutyákhoz korcs 
zene (nevet)… 

Sokat meséltek a szebeni vetítés 
utáni közönségtalálkozón a film  
hányattatásairól. Miután többször 
eltávolítottak belŒle jeleneteket, 
végleg betiltották. Most csak 
azért láthattuk, mert a film 
operatŒre elrejtett egy kópiát a 

matracában. Ez volt az Astrán 
vetített változat? Mennyire 
töredékes?

D. J.: Körülbelül egyharmada hi-
ányzik, ami nem volt soha bemu-
tatva, és az már elveszett. A most 
vetített változat után még sok vál-
tozás volt rajta, sokat kivettek eb-
bŒl is, és hozzátettek két „fedŒla-
pot”, az elejére és a végére, ami 
áthelyezte egy másik korba: – 
„Ceausescu elŒtt”, mert az Œ ide-
jében ilyesmi nem történhetett 
meg. De benne volt Ceausescu 
fényképe a filmben, errŒl megfe-
ledkeztek…

A forgatáskor már volt egy 
Cannes-i szereplés az Ön háta mö-
gött: az Egy lány könnye címû 
film, amelyben kolozsvári színész-
nŒ, Orosz Lujza játszott, kijutott 
az Un Certain Regard kategó-
riába. Ez jó vagy rossz pont volt 
az új film elkészítésekor?

D. J.: Számomra pozitívum volt, 
„számukra” negatívum, mert a 
szereplésrŒl a román sajtóban 
nem jelent meg semmi. Még az 
sem, hogy a román zászlót 
kitûzték a fesztiválpalotára, pedig 

nagyon kevés zászló 
volt ott, csak azoké, 
akik versenyben vol-
tak. De az országban 
nem akarták ezt elis-
merni, a magyar saj-
tóban jelent meg az 
elsŒ anyag az Egy lány 
könnyérŒl. Aztán a 
szakma reagált rá, és 
a következŒ film, a 
Szivárvány léggöm-
bök, mindjárt fel lett 
ajánlva. 

Említette azt a na-
gyon érdekes jelensé-
get, hogy sok fiatal 
nézi különbözŒ kópiák-
ról a Szivárvány lég-
gömböket. Ön szerint 
miért?

D. J.: Ezt nem tudom én sem. A 
meglepetés az volt, hogy Œk nem 
értik azt a korszakot, amikor rá-

kérdeztünk erre vagy arra, nem 
értették. Egy hangulatról van szó, 
amitŒl mintha meg lennének ba-
bonázva. Az este például hat lány 

– Temesvárról jöttek –  körbevett 
és átölelt, hogy milyen zseniális 
volt és mennyire köszönik nekem, 
és feltétlenül menjek el Temes-
várra.

Az Astra filmfesztiválon Cristi 
Puiu filmrendezŒ nyitotta meg a 
film utáni beszélgetést. Œ hogy 
fedezte fel ezt a filmet?

D. J.: Megnyerte a nagydíjat a 
bizonyos En Certain Regard kate-
góriában Cannes-ben, és akkor 
kíváncsiságból akarta látni, hogy 
milyen más román filmek szere-
peltek Cannes-ben. Látta, hogy az 
én filmem ugyanabban a szekció-
ban volt. Megnézte, és annyira 
meghatódott, nem hitte el, hogy 
abban a korszakban, amikor mind 
irányított filmek készültek, ilyen 
készült. Szeretett volna velem be-
szélni, azt mondta, hogy felajánl 
nekem egy szerepet a készülŒ 
filmjében. Mondtam, hogy nem 
vagyok színész, akkor kérte, hogy 
legalább mondjak véleményt. El-
mondtam, lehet, hogy tetszett ne-
ki, lehet, hogy nem érdekelte, de 
aztán rájöttem, hogy itt-ott azért 
érdekelte a véleményem. Órákat 
beszéltünk, és akkor bevallotta, 
hogy az Egy lány könnye mennyi-
re hatott rá. EbbŒl szakmai haver-
ség lett.

Min dolgoznak most?
D. J.: Úgy néz ki, hogy román–
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. november 26-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

Ebéd után Évi Közgyûlés
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 26-án 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 26-án 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 26-án 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. 11.30 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

December 3-án vasárnap 1 órai kezdettel:
JÖN A MIKULÁS

Ajándékot ad minden gyermeknek a Bocskai Nagyteremben

December 16-án szombat este a Bocskai Magyar Iskolások

ÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYE
— KARÁCSONYI SZÍNDARABJÁNAK ELÔADÁSA —

7 órai kezdettel A Bocskai Nagyteremben 123 St. Georges Rd. North Fitzroy (Watkins St. bejárat)

Ünnepnapoki Istentiszteletek
2017. december 24. vasárnap de. 11 órától Rendes Istentisztelet.

2017. december 25. hétfô de. 11 órától KARÁCSONYI ISTENTISZTELET ÚRVACSORA 

KÖZÖSSÉGGEL. Istentisztelet után ünnepi ebéd a templom melletti Bocskaiban.
2017. december 31. vasárnap de. 11 órától ÓÉVI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET.

(2017. december 31. vasárnap esti áhítat, ez évben elmarad.)
2018. január 1. hétfô de. 11 órától a RENDSZERES ÉVNYÍTÓ ISTENTISZTELET.

2017. november 26-án vasárnap Istentisztelet után délután 1 órai kezdettel
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház North Fitzroy-i gyülekezete

ÉVI NAGY KÖZGYÛLÉSE
A Bocskai Nagyteremben , North Fitzroy (Watkins St. bejárat)

DECEMBERI
PROGRAM 2017



November 2-án kora este a Syd-
ney-i repültéren jelentkeztünk ma-
gyarországi utazásunkhoz, és 9 
óra körül repültünk el Dubai felé 
az Emirates gépén. 14 órát repül-
tünk és három órás átszállási vá-
rakozás után repültünk tovább Bu-
dapestre, ahova 3-án de. 11.40-kor 
érkeztünk meg, több mint 30 órás 
utazási idŒvel, beleszámítva a 11 
órás idŒbeli eltérést. VŒm, Tamás, 
Marci unokánkkal, várt ránk, és 
vitt el diplomata rendszámú kocsi-
ján szentendrei otthonukba.

Másnap, november 4-én már 
szolgálatba álltam, mert Dr. Tóth 
Gergely – az amerikai utahi 
egyetem eladója, aki egyben a Ma-
gyar Harcosok Bajtársi Közössége 
(MHBK) Hadak Útján címû baj-
társi közlönyének szerkesztŒje –, 
értesített, hogy a Duna-kanyar 
melletti VerŒcén komoly esemény 
készül, és feltétlenül vegyek rajta 
részt. Elküldte a meghívót is, és 
abból tájékozódva tudtam meg, 
hogy Kristóf László mártír halált 
halt egykori csendŒr-nyomozó 
törzsörmester emlékére reformá-
tus istentisztelet és kopjafaállítás 
lesz a verŒcei temetŒben. Úgy 
éreztem, hogy MHBK tagként és 
tiszteletbeli csendŒrként, valamint 
a nemzeti emigráció és ausztráliai 
szervezeti vezetŒként kötelessé-
gem résztvenni a megemlékezé-
sen. 

Hogy miért, miként lettem még 
1963-ban tb. csendŒr annak érde-
kes története van. Amikor 1949–
1950-ben megérkeztünk Ausztráli-
ába a Daily Telegraph rovatveze-
tŒje Emery Barcs úgy fogadott 
minket rovata számára fogalma-
zott cikkeiben, hogy most érkez-
nek bevándorlóként a náci-fasiszta 
Hitler- és Mussolini-rendszer utol-
só katonai támogatói, a szélsŒséges 
magyar diktátor és antiszemita 
Horthy kormányzó hívei, a zsidó-
kat összegyûjtŒ és deportáló 
csendŒrség, valamint a fajgyûlölŒ 
nyilaskeresztes párt tagjai. 

Emery Barcs a budapesti Az Est 
lap egykori munkatársa tudomá-
som szerint még 1938–39-ben hagy-
ta el Magyarországot, és költözött 
át Ausztráliába. Nos, mi néhány 
fiatalember, Andrekovics Péter, 
Csapó Endre és Kardos Béla, 
mindjárt tollat ragadtunk, és az 
általunk létesített magyar nyelvû 
lapokban ezt a vádat visszautasí-
tottuk, sŒt védelmére keltünk a M. 
kir. CsendŒrségnek, és a februári 
lapszámokban mindig megemlé-
keztünk az ún. CsendŒr Nap-ról, a 
magyar vidék rendjét és bizton-
ságát biztosító intézményrŒl. 

Ebben az idŒben már mûködött a 
közvetlen a világháború után 
Ausztriában alakított M. Kir. 
CsendŒr Bajtársi Közösség, a 
csendŒröket és barátokat össze-
gyûjtŒ szervezet a Magyarorszá-
gon üldözött tagjai, özvegyei és 
árvái anyagi támogatására. E 
célból rendezvényeket szerveztek, 
ennek meghívóit közreadtuk, és 
közremûködtünk versek, beszédek 
nyújtásával. Tevékenységünk elis-
meréséül 1963-ban a szervezet 
Sydney-i vezetŒje, Mátéffy István 

csendŒr ezredes tisztelebeli csend-
Œrökké nevezett ki bennünket, és 
errŒl igazolványt állított ki a köz-
ponti szervezet. 

Ilyen elŒzmények után utaztunk 
feleségemmel, és vŒmmel VerŒcé-
re. A másik ok, ami késztetett a 
megjelenésre, Dr. Zétényi Zsolt 
személye, aki beszédet mondott az 
eseményen. Vele a rendszerválto-
zást követŒ évtizedekben együtt-
mûködtünk az Œsi magyar alkot-
mány ismertetése és létrehozása 
érdekében. Mûködését jelentŒs 
anyagiakkal támogattuk az Auszt-
ráliai Magyar Szent Korona Társa-
ság által, így jelenhetettek meg 
könyvei és közös kiadványaink. 
Hozzájult ehhez, hogy a ‘90-es 
években a Csoóri Sándor vezette 
Magyarok Világszövetségében vá-
lasztott vezetŒként is vele együtt 
részt vettünk a szervezet irányí-
tásában. 

E bevezetŒ után átadom az ese-
ményrŒl való beszámolót a Ma-
gyar Patrióták Közössége által 
szerkesztett, de itt rövidített is-
mertetésre: *

A Magyar Patrióták Közössége 
2017. november 4-én, református 
istentiszteletet követŒen a verŒcei 
temetŒben kopjafát állított Kristóf 
László egykori csendŒrnyomozó 
törzsŒrmester, a kommunista dik-
tatúra áldozata emlékére, akit 
1959-ben ártatlanul kivégeztek és 
jeltelen tömegsírba vetettek. 
Egyetlen „bûne” az volt, hogy 1944 
nyarán résztvett a pártállami le-
gendáriumban utóbb hŒssé avatott 
kommunista, Dr. Ságvári Endre 
igazoltatásában és letartóztatásá-
ban. 

Az istentiszteleten igét hirdetett 
és a kopjafát megáldotta Márkus 
Gábor lelkipásztor, emlékezŒ be-
szédet mondott a jogi rehabilitá-
ciót véghez vivŒ Dr. Zétényi 
Zsolt jogász.

A Kristóf László emlékére szer-
vezett istentiszteletre érkezett kö-
zel száz résztvevŒ 11 óra után 
néhány perccel harangszóra vo-
nult be az 1784-ben épült reformá-
tus templomba, ahová hajdanán 
verŒcei reformátusként Kristóf 
László is sokszor betért. A duna-
kanyari község református lelki-
pásztora, Márkus Gábor prédiká-
ciójában kiemelte: Kristóf László 
törvénytisztelŒ ember volt, a sors 
mégis úgy hozta, elvették az éle-
tét. Igaz, sok év után rehabilitálták, 
de az élŒk sorába már nem jöhe-
tett vissza.

Megbízható, pontos, korrekt em-
ber volt, aki az életben becsülettel 
helytállt, mégis kivégezték, mint 
egy utolsó bûnözŒt. Az ember 
szívében fölmerül a kérdés, hogy 
Isten vajon miért engedi meg 
mindezt – tette fel a sokakban 
megfogalmazódó kérdést a lelkész, 
majd meg is adta a választ: – Mi 
az elmúló emberi életben gondol-
kodunk, Isten pedig az egész 
örökkévaló világban. Kristóf Lász-
lót késŒbb felmentette a törvény, 
rehabilitálták – ezek a történések 
Isten világát, igazságát is mutat-
ják, ami végül diadalmaskodott.

A prédikációt és az orgonaszóval 
kísért énekeket követŒen a Ma-
gyar Patrióták Közössége részérŒl 
Fikó Attila köszöntötte mindazo-
kat, akik eljöttek, megemlékezni 
Kristóf László egykori csendŒr 
nyomozó törzsŒrmesterrŒl, akit 
Ságvári Endre illegális kommu-
nista 1944-es letartóztatásában va-
ló részvétele miatt az 1956 utáni 
pártállami terror utolért és kivé-
geztetett.

Hetzmann Róbert, a Magyar 
Patrióták Közössége elnöke kö-
szöntŒ beszédében örömét fejezte 
ki, hogy Kristóf Lászlót a verŒcei 
lakosok mai napig számon tartják. 
Felidézte a megemlékezésre szóló 
meghívók kézbesítése során szer-
zett személyes élményét, misze-
rint a verŒceiek máig Laci bácsi-
ként emlékeznek rá, holott már 
hat évtized is eltelt azóta, hogy 
utoljára a faluban járt. Kiemelte: 
A kopjafaállítás gondolata azért 
merült fel, mert Kristóf László 
mai napig temetetlen halottunk. A 
temetŒi jegyzŒkönyvek szerint a 
301-es parcella 22. sorának 29. 
helyére van bejegyezve más sze-
mélyekkel együtt, ahol azonban 
nem sikerült azonosítani. Így 
kénytelenek voltunk egy jelképes 
megemlékezést szervezni, aminek 
a legalkalmasabb módja egy kop-
jafa állítása – jelentette ki, hang-
súlyozva Œsi nemzeti hagyomá-
nyaink fontosságát. 

Az elnök beszédébŒl kiderült: 
tudatos helyválasztás eredménye, 
hogy a kopjafa mostantól a temetŒ 
vén diófája mellett fog állni, mert 
egészen bizonyos, hogy Kristóf 
László sokszor láthatta ezt a jelleg-
zetes fát.

Talán nem a sors fintora, hanem 
a korabeli rendszer bosszúja volt, 
hogy Kristóf László egykori verŒ-
cei utcáját éppen Ságváriról ne-
vezték el. Szomorúnak nevezte, 
hogy a mai napig többszáz telepü-
lés van Magyarországon, ahol még 
mindig olyan személyekrŒl vannak 
utcák, iskolák elnevezve, akik a 
kommunista diktatúra kiépítésé-
ben, mûködtetésében résztvettek. 
Ez különösen Ságvári Endre eseté-
ben megengedhetetlen, aki a leg-
kegyetlenebb sztálini terror híve 
volt.

Kristóf László a kötelességteljesí-
tés és a szolgálatkészség mintaké-
pe volt – jelentette ki a Patrióták 
elnöke, nagyon fontosnak nevezve 
azt, hogy a nemzet halottairól, 
akik életüket áldozták hazájukért, 
ne feledkezzünk meg. Példát mu-
tatnak, mert bár az idŒk kihívásai 
mások, mint 60–70 évvel ezelŒtt, 
de azért a magyar megmaradás 
szempontjából ma is komoly pró-
batételeknek nézünk elébe.

A Patrióták az emlékezŒ beszéd 
megtartására Dr. Zétényi Zsolt 
jogászt kérték fel, aki 2006-ban a 
rehabilitálással végzŒdött ered-
ményes perben Kristóf László 
védŒgyvédje és a család jogi kép-
viselje volt. 2015-ben terjedelmes 
könyvet jelentetett meg  Ártatlan-
ul, jeltelen sírban címmel, amit a 
tavalyi 56-os megemlékezésen is 
bemutatott.

Rámutatott a Kristóf-ügy törté-
neti hátterére: Kádárék ’56-ot 
össze szerették volna kapcsolni a 
második világháború elŒtt mûkö-
dött csendŒrség tagjainak tevé-
kenységeivel, és bebizonyítani azt, 
hogy a szabadságharcot a „hort-
hysta reakció” is döntŒ mértékben 
elŒsegítette. Ugyan nem sikerült 
igazolni a kapcsolatot a reakció és 
’56 között, de a büntetésüket 
megkapták ezek az emberek – 31 
csendŒr, köztük magasrangú tisz-
tek is életükkel fizettek a szabad-
ságharcért, emlékeztetett Dr. Zé-
tényi Zsolt. Annak ellenére, hogy 
nem játszottak vezetŒ szerepet a 
szabadságharcban, felelŒsségre 
vonták Œket hamis vád alapján. 
EmberségbŒl azonban jól vizsgáz-
tak, hiszen Kristóf László is több-
ször hozott Békés megyébŒl élel-
miszert a fŒvárosba és ezermes-
teri tudását is a szabadságharc 
szolgálatába állította – mondta Dr. 
Zétényi Zsolt, határozottan különb-
séget téve forradalom és szabad-
ságharc között, rámutatva arra, 
hogy a magyar nem forradalmár 
nép, a magyar szabadságharcos, 
joghelyreállító.

Felidézte: 1944. július 27-én Kris-
tóf Lászlóék egy átmenetileg 
VerŒcén elszállásolt törvényen kí-
vüli kommunista személyt követ-
tek Budapestre, akinek megfigye-
lése útján eljutottak Dr. Ságvári 
Endréig az akkori illegális kom-
munista párt egyik fŒ emberéig. A 
budai Remíz cukrászdában történt 
meg az igazoltatás és letartóztatás, 
amikor Ságvári megadást színlel-
ve elŒvette revolverét, és tüzelni 
kezdett. Pétervári János gépkocsi-
vezetŒ is ennek a napnak az áldo-
zata, akit Ságvári Endre hasba lŒtt, 
és emiatt meghalt a kórház-ban.

Dr. Zétényi Zsolt zárásképpen a 
korabeli csendŒrségi összesítŒ je-
lentést olvasta fel, ami dokumen-
tálta az 1944. július 27-én történte-
ket. EmlékezŒ beszéde végén egy 
ismeretlen politikai rab által írt 
megható börtönimádsággal búcsú-
zott, ami a fogházban Kristóf 
Lászlóhoz is eljuthatott.

A megemlékezések után a meg-
jelentek átvonultak a szomszédos 
temetŒbe, a református ravatalozó 
mellett felállított kopjafához, és 
elénekelték a Himnuszt. A sírkert-
ben elsŒként VerŒce község önkor-
mányzata részérŒl Marschall 
Márk Mihály alpolgármester 
mondott beszédet. „Visszatekint-
ve nemzetünk tragikus történelmi 
eseményeire, sok esetben megta-
pasztalhattuk már, hogy a határon 
túli hatalmak egymással karöltve, 
erŒszakkal saját érdekeik meg-
valósítása érdekében, ránk erŒlte-
tik beteges eszméiket, azzal korlá-
tozva szabadságunkat” – jelen-
tette ki, hozzátéve, hogy „nem tör-
tént ez másként a II. világháborút 
követŒen, Közép- és Kelet-Európa 
újrafelosztása alkalmával sem.”

Az alpolgármester szomorúság-
gal állapította meg, hogy sajnos a 
téves ideológiák és izmusok vég-
rehajtására mindig sikerült meg-
felelŒ, hatalomvágyó és erŒszakos 
személyeket találni a közösség 

Kardos Béla magyarországi beszámolója (1)
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soraiból. „Tudván, milyen sokan 
estek áldozatul a kommunista dik-
tatúrának, nagyon fontos felada-
tunk és kötelességünk a velük 
szembeni megemlékezés és emlé-
keztetni mindannyiunkat, valamint 
a következŒ generációt a nem fe-
lejtésre. Továbbá vigyázni arra, 
hogy ilyen szörnyûség többé ne 
következhessen be” – tett hitet a 
település második embere a re-
ményteli jövŒ mellett.

Ezt követŒen, Dr. v. Czapáry-
Martincsevics András verssel 
emlékezett az ’56 utáni megtorlás 
áldozataira. A fehér palásttal le-
takart kopjafát Kristóf László 
rokonsága részérŒl Faragó Mária 
Eszter, valamint Hetzmann Ró-
bert elnök, Marschall Márk Mi-
hály alpolgármester és Dr. Zété-
nyi Zsolt jogász közösen leplezték 
le. A kopjafát megáldotta Márkus 
Gábor református lelkipásztor, 
majd felszentelte Fejérdy Áron 
verŒcei katolikus plébános. A kop-
jafa LŒrinczi Botond Lehel bics-
kei fafaragó alkotása, az öntött 
bronz vitézi címer Csák Attila 
szobrászmûvész ajándéka. Felira-
ta: „Kristóf László (1911–1959) a 
kommunista diktatúra áldozata.”

A megemlékezés folytatásaként 
a kopjafa tövében koszorút helye-
zett el Bökönyi Levente, a Ma-
gyar Patrióták Közössége elnöksé-
gi tagja, Dr. Zétényi Zsolt, majd 
Faragó Mária Eszter.

A megemlékezés végén a részt-
vevŒk elénekelték a Szózatot. Az 
egybegyûltek a református temp-
lom melletti gyülekezeti teremben 
Faragó Mária Eszter jóvoltából 
szervezett állófogadáson oszthat-
ták meg egymással gondolataikat.

A Magyar Patrióták Közössége 
ezúton mond köszönetet mindazon 
honpolgárok részére, akik anyagi 
felajánlásaikkal is hozzájárultak 
Kristóf László kopjafájának meg-
valósulásához. Örömmel tölt el 
bennünket, hogy a tagjaink és tá-
mogatóink részérŒl beérkezett 
adományok (239 ezer forint) csak-
nem teljes egészében fedezték a 
kopjafaállítás és a rendezvény 
szervezési költségeit.

Mostantól kopjafa hirdeti VerŒce 
temetŒjében egy ártatlanul meg-
gyilkolt igaz ember tragikumát, de 
egyszer-s-mindenkorra a feltáma-
dást és az igazság gyŒzelmét is. 
Még ha Kristóf László hamvai 
nem kerültek szülŒföldjére, a 
verŒcei temetŒbe, úgy érezzük, 
valami mégiscsak visszatért. A 
jelszó továbbra is idŒszerû: Em-
lékezzünk és emlékeztessünk!
* Eddig a MPK beszámolója. Én 

is hozzájárultam $50-al a kopja-
faállításhoz és megkaptam a Ma-
gyar Patrióták Közössége jelvé-
nyét, amit mellemre tûztek. Sok 
ismerŒssel találkoztam, akik közül 
kiemelem, a tavaly Sydneyben 
járt Dr. Sándor Tamást a Ma-
gyar Országgyûlés Nemzeti Össze-
tartozás Bizottsága titkárát, aki 
Pánczélos Károly kiséretében 
Sydneyben járt a Mozaik Rádió 25. 
évfordulója megünneplésén és a 
református istentisztelet utáni 
tájékoztató elŒadás bemutatóján.
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KRÓNIKA

AZ ADELAIDE- I 
KISCSERKÉSZEK 
TAVASZI TÁBORA

2017.október elsô hetében került sor 
az Adelaide-i cserkészek táborára, a 
mindenkori törzshelyen, a vadregé-
nyes Walker Flat-en. Az idei táborban 
8 kiscserkész vett részt, 6-12 évesek. 
Volt, aki már sokadjára, de volt aki 
elôször táborozott életében. 

A cserkésztábor sok változatos prog-
rammal várta a táborozókat, melyeket 
Palcsó Anna, a Kôrösi Csoma Sán-
dor program ösztöndíjasa elôre meg-
tervezett. A tábor témája Kôrösi 
Csoma Sándor élete és munkássága 
volt. A gyerekek ügyesen megtanulták 
életének fontosabb eseményeit. A tá-
bor folyamán a játékok is Kôrösi élete 
körül forogtak, így a gyerekek játéko-
san készültek fel a tábort záró megmé-
rettetésre. 

A reggelek sípszóval és reggeli torná-
val indultak –-- az utolsó napon már 
mindenkinek sikerült idôben feléb-
redni –-- majd az áhítat keretében a 
Miatyánk jelentésével és megtanulá-
sával foglalkoztunk, egyházi gyermek-
énekeket tanultunk. A táborozás során 
megtanultunk csúzlit készíteni, amivel 
a hétpróba Csúzlizda állomásán a gye-
rekek célba lôhettek. A cserkésztábori 
portya mindenkit alaposan megpró-
bált, de minden kiscserkész sikeresen 
eljutott a célig, ahol a komp várt ránk, 
hogy átkeljünk a folyón. A program 
részeként csapatokban kincset keres-

tünk, papírmasé lámpásokat készí-
tettünk, számháborúztunk, faragtunk, 
kagyló- és gyöngy ékszereket készí-
tettünk, valamint külön fiús és lányos 
kunyhók készültek az erdôben. A pi-
cikkel megtanultunk sátorban aludni, 
a hálózsákba be- és kibújást a nagyobb 
cserkészek bemutatták az új  kiscser-
készeknek. Estéinket ki mit tud?-dal, 
activity-vel, közös énekléssel zártuk.

A cserkésztábor meghatározó része 
volt természetesen a zászló fel- és le-
vonása, melyen az ôrsök felsorakozása 
után sor került a magyar himnusz elé-
neklésére és a közös imára.

A táborvégi hétpróba állomásain 
mindenki sikeresen helyt állt, a Rózsa-
szín vaddisznók csapata legyôzte a 
Harci gekkók csapatát. A megpróbál-
tatások részét képezte az íjászat, víz-
próba, Kôrösi Csoma Sándor kvíz, szó-
keresô játék –-- minek titka, hogy mi-
nél több magyar szót tudjunk azonos 

betûkbôl összerakni --–, mocsárjárás, 
ahol a csapatvezér feladata volt csa-
patát deszkák segítségével átvinni a 
(képzeletbeli) veszélyes mocsáron, a 
csúzlizda, és az emberpiramis, ennek 
során minden csapat sikeresen megol-
dotta a minél kevesebb lábon állást.

Utolsó esténk nagyon jó hangulatban 
telt a tábortûz mellett, elénekeltük a 
régi és újonnan tanult cserkészdalokat 
és pillecukrot is sütöttünk.

Köszönjük a hetet Herendi Imrének, 
aki biztosította számunkra a vizet, a 
zuhanyzót és helyszínt, valamint kö-
szönetet mondunk Scheer Gyöngy-
vérnek (Babu néninek), Nagy Má-
ria Magdolnának, Hubbard Zsu-
zsannának és Palcsó Annának a tá-
bori program levezetéséért! 

Palcsó Anna, KCSP 
ösztöndíjas, 

Adelaide, Ausztrália

Az Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetség 

beszámolója
Már ötször írt üzenetet az elnök, 

hogy írtam-e meg a cikket…, 3 hete 
volt az ebéd és meg kellene már kö-
szönni mindekinek a részvétet, a segít-
séget, az adományokat, a munkát. 

Tavaly is megírtam, megköszöntük, 
sôt tavalyelôtt is, és én már három 
hete azon töröm a fejem, hogyan le-
hetne azt amit érzek-érzünk úgy köz-
vetíteni, hogy mélysége is legyen, ne 
csak üres szavakat ismételjek?

És végre, ma reggel beugrott! De 
ahhoz egy kis elôzetes mégis illik!

Maroknyi önkéntes nagyon kemé-
nyen dolgozott a konyhán, csak egy 
példa, hogy 40 kg hagyma és 50 kg 
zöldség lett megpucolva és felaprítva, 
640 töltelék elôkészítve, 6 zsák krumpli 
meghámozva.

Még elôtte a beszerzés, a tervezés, a 
gyôzködés, a hirdetések, a foglalások, 
listák, tervrajzok!

Aztán a terem rendezése, abroszok, 
térítés, hangfalak, mikrofonok, poha-
rak, virágok, tombola csomagolás, 
zászlók. Ki szalad pénzt váltani? Venni 

kell meg ásványvizet, nem megy a 
hangszóró, székek kellenek meg!

Utána a mosogatás, az elpakolás, a 
takarítás, mindent viszzahordani, el-
csomagolni. Ez csak néhány a renge-
teg tennivalóból amit egy nagyon kis 
csapat csodával határos módon hajtott 
végre vidáman nevetve, szívbôl. 
Ugyanez vonatkozik a Gyöngyösbok-
réta és a  Fonó tánccsoport tagjaira, 
akik a felszolgálást olyan simán és 
gyorsan bonyolították le, mintha min-
dig ezt csinálnák. 

És nem utolsósorban minden kedves 
vendég, aki jelenlétével megtisztelt és 
így tette lehetôvé az esemény sikerét. 
Az adományok, a friss kenyér Tóth 
Zolitól, a sok segítség a Korona 
Csárdátol, a Hangodi Duó részvé-
tele és a Konzuli iroda ajándéka: a 
Kaláka koncert.

Mint elôbbi cikkemben is említettem, 
mindez azért történik, hogy minden 

bevételünket hazaküldjük tehetséges 
diákoknak, így segítve ôket a továbbta-
nulásban.

Így mindenkinek a hozzájárulása egy 
életet változtat meg. Illetve 5 életet 
évente. Íme néhány sor ösztöndíjasa-
inktól:

„Számba vettem mindent és arra 
jutottam, hogy szavakban lehetetlen 
kifejezni azt, hogy számomra mit is 
jelentett az önök támogatása. Ha egy 
szóval kellene elmondanom, akkor ez 
lenne: MINDENT”

„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz 
egész életedben, így hangzana:köszö-
nöm, az is elegendô lenne. –-- Eckhart 
von Hochheim. Még soha nem volt 
ilyenben részem! Felnézek a Szövetség 
minden tagjára, s boldog vagyok, hogy 
embertársak segítik embertársaikat. 
Másoknak segíteni ajándék. Nagyon 
hálás vagyok tettükért!”

„Így végzôsként elmondhatom, hogy 

nagy szerepet játszottak abban, hogy 
fogorvos legyek. Ezt nem engedhettem 
volna meg magamnak, ha nincs az 
önök nagylelkû támogatása.”

„Jó kapni, de a legjobb adni” elvet kö-
vetve egy kis részét az ösztöndíjamnak 
arra tettem félre, hogy kíirjak középis-
kolások számára egy vetélkedôt/pályá-
zatot, amelyben az erdélyi oktatás 
jelenérôl és jövôjérôl kell értekez-
zenek.”

„A fejlôdés lefgontosabb komponense 
a tudomány iránti szeretet, az hogy 

valamit passzióból mûveljünk, a lega-
lapvetôbb. Ehhez rendeltetés szerûen 
egy bizonyos fokú anyagi stabilitás is 
szükséges, amelyet én az önök jóvol-
tából élvezhettem, megtartva bennem 
a reményt, hogy ebben a viszontagsá-
goktól vert országban kisebbségként, 
egy olyan nem dollárhivatásként mû-
ködô tudományágban, mint a biológia 
is érdemes kitartani.”
Én meg zárásul csak annyit mon-

danék: KÖSZÖNJÜK! Megérte!
Szedlacsek Zita

„Akikért nem szólt a harang”
1944 – 1945

EMLÉKNAP
A délvidéki ártatlan magyar áldozatokért

Magyar Központban
760 Boronia Road Wantirna

2017. november 26-án
8.30 órakor ünnepi szentmise

Utána az Emlékparkban imát mond 
Laczkó Mihály atya

Emlékbeszédet a Viktoriai Magyar 
Tanács elnöke Marót Márti mondja

Az emléknapot gyûjtéssel fejezzük be
A délvidéki “Lurkóházak” javára

Kérjük honfitársaink hozzájárulását!
Bôvebb tájékoztatásért hivja:

Juhász Gézát 0412 335 675 számon
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Az elmúlt 
hét

A NÁBOB VISSZATÉRT
Két évvel azután, hogy a Vasúti Dol-

gozók Szabad Szakszervezete ( VD-

SZSZ) viharos körülmények között 

megvált Gaskó István elnöktôl (szer-

zôdést bontott, kirúgta, „elfogadta a 

lemondását” –-- lehet cifrázni), a na-

pokban egyhangú döntéssel újravá-

lasztotta. Szednek-e Cavintont arrafe-

lé?

Ha a feljelentéscsomagnak (ami mi-

att távoznia kellett) csak a fele igaz, 

Gaskóra hosszú tömlöcévek várnának 

–-- talán várnak is, hiszen ügyében/

ügyeiben még tart a rendôri eljárás. 

Huszonöt év után azért kellett mennie, 

mert forró lett a lába alatt a talaj. 

Munkásságát számos bicskanyitogató 

botrány árnyékolta be.

Százezreket költött protokollvacso-

rákra, tízmilliót benzinre (volt, hogy 

harmincmilliós szolgálati fregattjába 

egyetlen napon 130 ezer forintért tan-

kolt). Az utolsó négy évben csak ét-

termekben négy és fél millió forintot 

költött, egy ízben 175 ezer forintot fi-

zetett. Közpénzbôl, persze. Elôfordult, 

hogy önmagával kötött százmilliós 

kölcsönszerzôdést.

Nemegyszer budapesti luxushotelben 

töltötte feleségével az éjszakát (alkal-

manként 150 ezer forintért), ami azért 

is érdekes, mert mindketten budapesti 

lakosok… Nagyvonalú költekezéseit 

erôs fantáziával sem lehetett össze-

függésbe hozni a szakszervezeti mun-

kával. Gaskó nábob a külcsínre is so-

kat adott. Ötvenmilliós irodai bútor-

garnitúrát vásároltatott a szakszerve-

zet központjába (tárgyalóasztalt hét-, 

függönyt hatmillióért, faliórát 320 

ezer forintért). Pénz nem számított.

2016 elején, pár nappal azután, hogy a 

Liga Szakszervezetek tanácsa elfo-

gadta Gaskó vezér lemondását (itt is 

elnökösködött a munkamániás Pista), 

máris megszületett a vonatkozó vicc: 

„–-- Mennyit kapott a Gaskó? –-- Né-

gyet. –-- Fegyházban vagy börtönben? 

–- Millióban.” Merthogy négymillió 

volt a végkielégítés –-- állítólag „járt” 

neki.

Nyilván ez az újbóli elnökség is „jár”. 

Görbüljek meg, ha értem.

ZAKLATOTTAK
Bô hónappal azután, hogy a The New 

York Times leleplezte Harvey Weins-

teint, a sztárszínésznôket zaklató holy-

lywoodi producert, nem múlik el nap, 

hogy ne értesülnénk a médiából újabb 

zaklatásos ügyekrôl. Köztiszteletben 

álló, feddhetetlennek hitt, javakorabeli 

urakról derül ki: kiéhezett kandúr la-

kik bennük, aki hivatalával visszaélve 

mindenféle disznó nászötletekkel (sôt, 

gyakorlattal) üldözi alárendeltjeit --– 

legalábbis áldozataik/„áldozataik” sze-

rint.

Idehaza elsôre a színházi sztárrendezô 

„szamizdat produkcióira” derült fény, 

majd egyre röppentek fel az újabb ne-

vek, már nem csak Thália környéké-

rôl… Mára ott tartunk, hogy fölsorolni 

is lehetetlen a zaklatókat és a zaklatot-

takat,  annyian vannak.

(Már férfizaklatottakról is tudunk.) 

Sokan évekkel korábbi trau májukkal 

keresik meg a nyilvánosságot. Az 

MSZP korábbi EP-képviselôje, Gur-

mai Zita például egy 2003-as történetét 

mesélte el, amikor hotelszobájában 

rontott rá egy fölajzott zaklató… (Nem 

árt megjegyezni, hogy a panaszosok 

között álzaklatottak is megbújnak. 

Olyanok, akik így próbálnak meg hír-

névre, szimpátiára szert tenni…)

A szakértô szerint ahhoz, hogy igazol-

ni tudjuk a bennünket ért zaklatást, 

minél több tanúra van szükségünk, 

csak úgy érdemes feljelentést tenni.

Magyarországnak is van egy zaklató-

ja: Soros György. Elsôre jo viális, ôsz 

öregúrnak látszik, ám a jámbor külsô 

mögött spekuláló, ravasz kandúr lapul. 

Kapunyitásra vár. Arra, hogy kitárul-

kozzunk, és „szobára” jöhessenek az ô 

komálósai, mert állítólag úgy, együtt 

az igazi… Csakhogy mi, zaklatottak se 

most jöttünk a hat húszassal!

Minket nem vesz le a gazdag bélyeg-

gyûjteményével… Lesz viszont sok 

millió tanúnk, gyûjtjük az aláírásokat. 

Tartok tôle, a végén Soros lesz zakla-

tott.

NOVEMBERI 
GULYÁS-PARTI

Figyelem! Az október 23-ra meghir-

detett, ám az esôs idô miatt elmaradt 

forradalmat jövô szombaton, novem-

ber 18-án fogja kirobbantani a Közös 

Ország Mozgalom (KOM)! –-- adta 

hírül a revolúció megálmodója és zsa-

rátnoka, Gulyás Márton a minap. 

(Csak szólok: arra a napra is rossz idôt 

mondanak –-- a meteorológus jéger-

alsót javasol, lányoknak bundabugyit…

) Újabb esônap nincs! --– tette hozzá az 

eltökélt vezér. Tekintetében apró rô-

zselángok égtek.

Napnál világosabb, hogy tovább nem 

lehet halogatni a forradalmat, a végén 

még szétszéled a csapat. Különben is 

jócskán letelt a határidô, amit Gulyás 

vezér adott az Országgyûlésnek arra, 

hogy megszavazza a KOM ultimátu-

mát: „Változást és igazságot 2018-

ban!” (A lényeg: el kell söpörni mie-

lôbb az Orbán-rendszert, mert csak 

így lehet elindulni a közös országhoz 

vezetô úton…) Gulyás szervezô abból 

indul ki, hogy a jelenlegi választási 

rendszer igazságtalan, a Fidesz csakis 

emiatt kerülhetett hatalomra, és ez az 

oka annak, hogy nem lehet leváltani 

Orbán Viktort.

A vezér ezt már korábban többször, 

több helyütt kifejtette –-- volt, hogy 

kicsit indulatosabban a szokottnál. A 

Sándor-palota ostrománál festékes pa-

lackkal akarta megdobálni az épületet, 

csak a flakont nem tudta odáig eldobni 

ahogy 
Pilhál György 

látta

a tápos legény. Korábban meg rossz 

helyen kezdett hôbörögni, ott agg 

Gyurcsány-tüntetôk kapták szájon 

szegényt… Harcos alkat, annyi szent.

Sokat gyengít a készülôdô forradal-

márok esélyein, hogy még a baloldali 

Ceglédi Zoltán politológus is azt írta 

nemrég: aki szerint a mai választási 

rendszer a Fideszre van írva, az „sík-

hülye”. Az nyer, aki a legtöbb szavaza-

tot szerzi. Orbánék azért szoktak 

nyerni, mert rájuk szavaznak a legtöb-

ben. Vagyis csak a síkhülyék mennek 

ki a placcra. Pláne ebben a hidegben.

RÉSZÉRÔL LEZÁRTA…
Az elegánsan hûvös, kívülálló -– 

ugyanakkor kivételes szakértô -– ál-

lamférfit alakította Medgyessy Péter 

korábbi miniszterelnök, amikor a mi-

nap a hazai politikáról kérdezgette az 

Index.hu. Persze mesterkélt, sôt röhe-

jes volt a szerep, legföljebb annyi 

alappal, hogy emberünk momentán 

nem vesz részt a napi dagonyázásban, 

így aztán kívülrôl mondhatja meg a 

frankót… Dacára ennek, most nem 

csak szamárságokat mondott.

Kijelentette például, hogy újra a Fi-

desz nyeri majd a választást, csak a 

gyôzelem aránya kérdéses. Meg hogy 

az ellenzék hajítófányit sem ér; ha 

nyerni akarnak, össze kell állniuk a 

Jobbikkal. (Bár ezzel vitába szállnék.)

A joviális beszélgetésbôl azonban 

erôsen kilógott egy, amúgy „mellékes-

nek” szánt kérdésre –- no és mi újság a 

4-es metró-féle Alstom-botránnyal? --

– adott válasz. „Elmentem a parlamenti 

bizottság ülésére, és ott elmondtam a 

véleményemet. Részemrôl lezártam 

ezt az ügyet” –-- közölte a volt minisz-

terelnök.

Medgyessy szerint ez így mûködik 

egy százmilliárdos disznóságnál. Med-

gyessy szerint vegye tudomásul a 

trükközést feltáró Európai Csalás El-

leni Hivatal és az itthon kutakodó par-

lamenti bizottság, hogy ô, Medgyessy 

Péter a jövôben nem kíván megnyilat-

kozni az ügyben.

Elege van belôle, ôt ne molesztálják. 

Sôt örüljenek, hogy ô volt az, aki egyál-

talán elment az országgyûlési meghall-

gatására, mert ô „tiszteli a demokrácia 

intézményeit”. (Értsd: nem akkora 

bunkó, mint a három másik „demok-

rata” –-- Demszky Gábor, Gyurcsány 

Ferenc és Bajnai Gordon –--, aki fü-

tyült a meghívásra.)

Más kérdés, hogy a bizottság ezzel 

együtt sem lett okosabb, ugyanis Med-

gyessy nem sokat mondott. Azt hajto-

gatta: ha voltak is szabálytalanságok, 

azokról ô nem tudott, személyes fele-

lôssége nincs.

Most meg a kívülálló hûvös elegan-

ciájával azt mondja: részérôl lezárta 

az ügyet…

Csípjen már meg valaki!

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.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Parazitológiának, 2. 
Padma, 3. A szalakótáé, 4. A leprának 
(akár 20-25 év is lehet), 5. A páncél-
szekrényt, 6. Az Ural hegységé, 7. Egy 
fekete-afrika folyóról, 8. Maurice Ra-
velé, 9. Titelnél, 10. Alaszka.

E heti kérdéseink:

1. Hogy nevezik az ókori Rómában az 

az elôkelôk tanácsát?

2. Mi a metélôhagyma ismert idegen 

neve?

3. Melyiknépi hangszer virtuóza 

Mandel Róbert?

4. Melyik, nagy európai folyó torkol-

lik Hamburgnál az Északi tengerbe?

5. Melyik népszerû játéknak adták 

újabban a szektorlaabda elnevezést?

6. Melyik Ausztria második legna-

gyobb városa?

7. Honnan kapta a nevét az osztrák 

népies zene, a sramli?

8. Melyik konyhakerti növényt neve-

zik brüsszeli káposztának?

9. Melyik amerikai elnök felesége 

volt Mary Todd, arisztokrata hölgy?

10. Melyik a legkönnyebb gáz?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Rejtô Jenô:
A dolgok csak azért javulnak, hogy el 

tudjanak romlani.
Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a 

mánál.
A férfi addig él, míg kíván. A nô, 

amíg kívánják.
A házasság megdermedt szerelem.
Az ördög nem alszik. Legalábbis nem 

mindenkivel.
Nem én vagyok részeg, te vagy túl 

józan.
Alkoholistának nevezünk bárkit, aki 

többet iszik az orvosánál.
Eddig beképzelt voltam, de most már 

tökéletes vagyok!
Soha ne vitatkozz hülyével. --- a 

többiek esetleg összetévesztenek vele.
Seggfej az, akire dühös vagy, de 

nincs módodban bántani.
Az ember legyen becsületes, ha nincs 

más megoldás.
Nem az a fontos, hogy mit akarsz 

mondani, hanem, hogy mit értenek!
Igazat minden ostoba mondhat, de a 

jó hazugsághoz bizonyos intelligencia 
kell.

Az igazság forgandó.
Az erény magában hordozza bünteté-

sét.
A szépség és az ész szorzata állandó.
A nôi lábak olyanok, mint a felsô 

tízezer. Nem kritizálni kell ôket, ha-
nem közéjük kell kerülni.

A kísértéstôl egyféleképpen szaba-
dulhatunk meg: ha megadjuk ma-
gunkat.

Olyan ideges volt, hogy nem figyelt 
oda és állandóan tisztességesen ját-
szott.

Mindenki onnan jön, ahonnan akar, 
vagy ahonnan szabadon engedik.

Aki itt erôs akar lenni, az olyan, mint 
a vas. Addig ütik, amíg meleg.

Ez az áthúzott „P” a jelzôtáblán azt 
jelenti, hogy itt tilos megállni! De ura-
im, én csak vezetni tudok, a képrejtvé-
nyekhez nem értek!

Menjen, ha akar. És akarjon, ha me-
het.

Tévedni emberi dolog, de kínos.
A barátság sokszor éppen az ellenté-

tekbôl szövôdik.
Nem olyan tehetséges a világ, hogy 

néhány okos ember ne tudná becsap-
ni.

A kíváncsi turista olyan, mint a sze-
relmes férj. Mindent elhisz és semmit 
sem lát.

Az élet olyan, mint egy nyári ruha 
mellénye: rövid és céltalan.

Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, 
mert hat nap mindenre elegendô.

Európában minden orosz gyanús, ha 
nem herceg.

Egyperces tudományFEHÉR KEPI – 
IDEGENLÉGIÓ 

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

(Folytatás)
Akiknek valamilyen enyhe büntetés-

sel járó „stikli” van a fülük mögött, az 
Idegen-légió ad egy esélyt arra, hogy 
új életet kezdjenek.

A jelentkezônek ma már alapos fel-
vételi vizsgát kell tennie. A kiképzô-
tisztek háromhetes –-- fizikai, pszicho-
lógiai –-- felmérésen döntik el, hogy ki 
alkalmas és ki nem a feladatra. A ki-
képzés elsô négy hónapjában kell elsa-
játítani az idegenlégiós lexikát is, 
amely 600-800 francia szó megtanulá-
sából áll. A kezdô fizetés nem túl 
magas: tíz hónap után úgy 1500 euró, 
igaz, szinte mindent megkapnak a had-
seregben. Az altisztek bérezése –-- a 
pótlékokkal együtt –-- viszont már 
négy-ötezer euróra rúg. Ne felejtsük 
el, ezért az összegért bármikor az éle-
tükkel fizethetnek!

Tíz évvel ezelôtt hat jelentkezôbôl 
egyet, míg tavaly tízbôl egyet vettek 
fel. A sikeres felvételt követôen öt 
évet kell aláírni, amely késôbb hosz-
szabbítható, de a katonai vezetôk a hú-
széves szolgálatot már nem nézik jó 
szemmel Tizenöt éves szolgálat után, 
függetlenül attól, hogy az illetô elérte-
e a tiszti rangot, jár neki a fekete képi 
viselése. Ám a szolgálatért másféle 
árat is kell fizetni: idegenlégiós kizá-
rólag nôtlen lehet, nem lehet gyerme-
ke, nem szavazhat, nem vehet fel köl-
csönt, nem lehet saját gépkocsija, 
háza, nem örökölhet, ilyen rendelkezé-
sekkel próbálják meg megakadályozni 
a külsô befolyásolhatóság lehetôségét. 
Az elsô évek után ezek enyhülnek, 
ekkor már engedéllyel lehet házasodni 
és gyermeket vállalni is.
NÉMETEK TÚLSÚLYBAN
Milyen nemzetiségiekbôl áll az Ide-

genlégió? Egy elég régi összesítés 
szerint, amely az 1831-es alapítástól 

a légió magazinjánál, a Képi Blanc-nál 
az elôfizetôi részlegen dolgozik. Két-
ezertôl eddig 19 hôs, aki életét vesz-
tette, vagy súlyosan megsebesült, 
kapta meg a francia állampolgárságot. 
A halottak esetében ez a jog –- ha van 
–- kiskorú gyermekükre száll.

De mûködik a véráldozat nélküli ho-
nosítás is. „Évente mintegy kétszáz 
idegenlégiós adja be kérelmét a fran-
cia állampolgárságért, amely viszony-
lag csekély számnak tekinthetô” --– 
mondta el a közelmúltban egy 
interjúban a francia Idegenlégió pa-
rancsnoka, Jean Maurin tábornok. 
Ezek nagy részét támogatják, zömében 
azok a katonák adják be a kérelmet, 
akik már megállapodtak, családot 
alapítottak Franciaországban. Jelenleg 
úgy tíz százalék, 800 körüli lehet a ho-
nosított franciák száma. A légió az 
egymásért küzdés magasiskolája, a 
fegyverbarátság, a Franciaországért 
folytatott katonai szolgálat pedig ma-
ga az integráció.

„De nem azért töltenek az Idegenlé-
gióban több évet, hogy megkapják a 
honosítást, ez nem motorja az elköte-
lezettségüknek, ôk valóban franciák 
akarnak lenni –-- magyarázta a Le 
Figaro francia napilap újságírójának 
Maurin tábornok. –-- Ez önkéntes 
vállalás, azt mutatja azt, mennyire 
fontos szerepet játszanak egyesek 
életében hazánk és annak értékei.” A 
tábornok azonnal hozzáfûzte: az állam-
polgárságot elnyerôk nem számíthat-
nak kivételezett bánásmódra, az egy-
ségben csak egy nemzetiség számít, ez 
a légiósság, mint a jelmondat is ki-
fejezi: Legio Patria Nostra, azaz A 
légió a hazánk.

Az idegenlégiósok kérelmük beadása 
után, amelyet elôbb támogatnia kell a 
parancsnokságnak, mintegy 18-24 hó-
nap elteltével bízhatnak az állampol-
gárság elbírálásában. Kérvényükben 
indoklásként többnyire ez olvasható: 
Franciaország szeretete, dicsôség 
ilyen nemzethez tartozni, és ôk eddig 
is és ezután is minden áldozatra készek 
az új hazájukért. Azok az idegenlé-
giósok, akiknek eddigi hazájukban 
létezik kettôs állampolgárság, több-
nyire megôrzik a régit is.

A Le Figaro cikke megszólaltatott 
olyan légiósokat is, akik a közelmúltban 
állampolgárságot kaptak, köztük egy 
magyart, Attilát. A 35 éves férfi, aki 
szolgált már Afganisztánban, Elefánt-
csontparton, Új-Kaledóniában, el-
mondta, hogy világéletében légiós 
akart lenni. Attila álma teljesült, nyolc 
éve szerelt fel, egy éve részesült az 
állampolgárságban, és felesége is 
francia. A tiszthelyettes még azt is 
hozzáfûzte: „Magyarországon otthon 
vagyok, de a házam itt van, Francia-
országban.”

És most az dobja rám az elsô követ, 
aki nem fél attól, hogy szájon vágom.

A barátság sokszor éppen az ellenté-
tekbôl szövôdik.

A szerelem sötét verem. Különösen, 
ha letakarják és ráülnek.

Az igazságot nem lehet hinni... Azt 
tudni kell, vagy hagyni. De ez a világ a 
dilettánsoké.

De majd jön Sztrovacsek, az én bru-
tális barátom, néhány elsôrangú po-
fonnal, és akkor csend lesz...

Az a harcoló fél van elônyben, aki 
magához ragadja a kezdeményezést.

Egy igazság akkor is fontos, ha nincs 
semmi értelme!

Tapasztalt egyének babonája, hogy a 
hivatalokban való császkálás ritkán 
vezet jóra.

A piramidonokban eltemetkezve 
hogy fekszenek a múmiásan dobozolva 
a valódi egyiptomiak

Az én koromban ön sem lehetett öre-
gebb nálam.

A közügy mindenkinek kedvenc ma-
gánügye.

Vád, védelem és ítélet, együttvéve 
sem fejezhetik ki az igazságot, mely-
nek az értékét nem a büntetés hatá-
rozza meg. A Jog tömören: maga az 
ember.

Ne légy hiú és beképzelt, hogy különb 
és okosabb légy, mint embertársaid.

Sötét korok és hûtlen asszonyok tit-
kait még eddig, senkinek sem sikerült 
pontosan tisztázni.

Egy úr, ha börtönviselt, akkor is úr 
marad, mert a börtön nem mossa le a 
nemes lelkûséget.

Tudja maga, mi a hatalom? A hata-
lom, amelyet nem megszerezni, ha-
nem megtartani nehéz?

Nagy emberek baklövéseit olykor 
különb elismerés jutalmazza, mint a 
kicsinyek zsenialitását.

Az öngyilkosság legjobb ellenszere 
az idô. 

No és a szerelem... 
A bajt Európában is jól ismerik 

váratlan bonyodalmakkal kapcsolat-
ban. A neve mindenhol más, a neme 
mindenhol nô.

Mindenütt jó, de legjobb sehol!
A bolond ember eléggé logikus, csak 

az épelméjûek bírálata felületes.
Még egy csavargónak is lehet mamá-

ja épp úgy, mint a jobb embereknek.
Maga olyan nagy állat, hogy vadászni 

kellene.
Embernek lenni nagy betegség. És 

gyógyíthatatlan is.
* * *

1961-ig vette számba azokat, akik a 
légióban valaha szolgáltak, nem kis 
meglepetésre a németek végeztek az 
elsô helyen. Az adott idôpontig össze-
sen 600 ezer idegenlégiós állt szolgálat-
ba, ennek harmada, több mint 200 ezer 
volt német. Erre az a magyarázat, 
hogy számos francia–német háború-
ban a hadifogságtól mentesültek azok, 
akik „önként” az Idegenlégiót válasz-
tották, különösen a két világháborút 
követôen nôtt meg látványosan a szá-
muk. Ôket követi Olaszország hatvan-
ezres létszámmal, majd Belgium. Ma-
gyarország 4000 fôvel a tizedik helyen 
áll, ne felejtsük el, hogy ’56 után sz-
ámosan beálltak a légióba. Az utóbbi 
idôben, a kétezres évektôl kezdôdôen 
sokan érkeznek Kelet-Európából és a 
Balkánról. Javuk már fegyvert látott 
ember, szolgáltak a volt Jugoszlávia 
területén lezajlott háborúkban vagy a 
kelet-európai hadseregekben.

Az ô motivációjuk egyértelmûen a 
jobb élet, amelyért akár a vérükkel, 
nem egy esetben életükkel is hajlan-
dók fizetni. Az utóbbi idôkben évente 
felvett mintegy ezer idegenlégiós ne-
gyede érkezett Európa keleti felébôl. 
2016-ban indult egy nagyobb létszám-
fejlesztés, amelynek során 1700, majd 
az idén 1300 fôben húzták meg a felve-
hetô limitet. Jelenleg a légió létszáma 
8624 fô, amely 150 nemzetiségbôl te-
vôdik össze, ilyen magas személyi ál-
lománya ennek az alakulatnak 1962 
óta nem volt. A kezdetek kezdetén volt 
egy olyan szabály, amely szerint fran-
cia állampolgárokat nem lehet alkal-
mazni a légióban, de mára ez sincs így, 
a létszám mintegy 10-15 százalékát ôk 
adják, más francia ajkú országokkal --
– belgák, svájciak, kanadaiak –-- ez 
felkúszik 20-25 százalékra. Ma már az 
sem igaz, hogy az Idegenlégiót csak 
külföldön vethetik be, ezt az elsô világ-
háborúban megváltoztatták. Ha valaki 
manapság Párizsban jár, láthatja ôket, 
ahogy a terrorizmus elleni intézkedé-
sekben vesznek részt.

SENKIT SEM HAGYNAK HÁT-
RA

Ezek a férfiak általában ott teljesítik 
kötelezettségüket, ahol bizony lônek. 
Egy légiós mondás szerint, „ha meg-
haltál vagy megsebesültél, nem ha-
gyunk hátra”, mindenkit ki kell hozni 
a frontvonalból. A harcmezôkön 186 
éves történetük során 38 ezer idegen-
légiós vesztette életét, 1940-tôl számol-
va pedig mintegy negyvenezer sebe-
sült meg. A francia szenátus az új 
évezred elôtt hozott egy rendeletet, 
amely kimondja azt, hogy a külföldi 
idegenlégiósoknak „véráldozat” árán 
is megadható a francia állampolgárság. 
Még a szenátusi jogalkotás elôtt, 1993-
ban az akkor 23 éves lengyel Mariusz 
Nowakowski kivételesen részesült e 
kedvezményben. Egy szarajevói akci-
óban egy aknavetô-találat miatt el-
vesztette egyik lábát. Franciaország-
ban kórházról kórházra szállították, 
hogy megmentsék az életét.

Meglátogatta az akkori védelmi mi-
niszter, aki megkérdezte tôle, van-e 
valami kívánsága. „Hogy francia le-
gyek” –-- felelte Mariusz attól tartva, 
ha felgyógyulna is, el kellene hagynia 
a légiót –-- féllábú légiós, már maga a 
helyzet is nevetséges. Állás nélkül pe-
dig valószínûleg el kell majd hagynia 
Franciaországot is, minden terve du-
gába dôl. Láss csodát, kívánsága tel-
jesült! Azóta van családja, és civilként 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Református magazin   
09:15 Isten kezében   A szô-

lômunkás Maksó Péter min-
dig azt kereste, hogy miként 
lehetne szabad.  Aztán közel 
az 50-hez rájött, hpgy a papi 
hivatás vonzza igazán. 
09:45 Tálentum Kovács 

Zoltán festômûvész
10:20 Ridikül
11:15 Angol nyelvû hírek 
11:30 Uz Bence (1938)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Uz 

Bence) Bilicsi Tivadar (La-
jos vadász), Greguss Zoltán 
(Jonescu), Az újságkiadás 
mindég és mindenhol enge-
délyhez kötött. Bagyoni 
László a kis székely faluban 
figyelmen kívül hagyta ezt, 
s amikor rájöttek, menekül-
ni kényszerül. Felmegy a 
hegyekbe, ahol Uz Bencénél 
talál menedéket. Uz Bencé-
nek szerencséje, mert a va-
dászat némi pénzhez juttat-
ta. Menten el  is indul, hogy 
megkeresse régi szerelmét.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk   Nagykörû
Május végén, a cseresznye-

szezon kezdetén érkeztünk 
Nagykörûre.: mindenhol 
több cseresznyefa is áll. 
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:35 Domovina
16:10 1100  év Európa köze-

pén (2001)   Epilógus 2. (Ady 
Endre: S ha Erdélyt elveszik?)
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora   Kik is 
magasztalták a Szovjetuni-
óban  a magyar forradalmat?
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2004)
20:00 Hogy volt?!
Fôszerepben az állatok
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
Az igazság ára
„Moszkva nehezen mond le 

azokról, akik államköltségen 
végezték a KGB-akadémi-
át.” Kolonics Herceggel köt 
alkut, hogy megtudja, ki kö-
vette el a merényletet Bor-
dás ellen. Az informátor ér-
kezésére alaposan felkészül: 
az egész ôrs fegyverkezik.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - Sáf-

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

Zsuzsát köszöntjük
02:35 Uz Bence (1938)
Magyar játékfilm  (ff.)
03:50 Magyar történelmi 

Gábor Áron (1814-1849)
04:05 Hogy volt?!
Fôszerepben az állatok
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:50 Magyar gazda
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Az utódok reménysége   
09:10 Tanúságtevôk
09:35 Reformáció hétrôl h. 
09:45 Tálentum (1999)
Carelli Gábor operaénekes-
re emlékeznek pályatársai, 

barátai, tisztelôi 
10:15 Ridikül
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:25 Kéktiszta szerelem 

(1969)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Berek Kati, Kál-
lai Ferenc (Kendur), Kiss 
Manyi, Kovács Krisztián, 
Latinovits Zoltán (Preisz), 
Moór Marianna, Ôze Lajos, 
Pécsi Sándor, Rajz János,  
Törôcsik Mari (Mária) A 
Kék-tiszta szerelem egy ki-
vételesen szép lírai film a 
gyári munkások kemény 
munkával telt nehéz életé-
bôl vett emberi mozzanatok-
ról. De a szerelem képes 
mindent legyôzni, ahogyan 
a Törôcsik Mari és Latino-
vits Zoltán alakította Mária 
és Feri összetartozása is.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
Csilléry Orsolya grafikus m.
14:10 Térkép
14:35 Életkor
15:00 Srpski ekran
15:25 Unser Bildschirm
16:00 Útravaló
16:15 1100  év Európa 

közepén (2001)   A búcsú
16:40 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora   Az elsô 
nagy összeesküvés Nyikita 
Hruscsov ellen (1957 nyara)
17:15 Család-barát
18:55 SÁRA SÁNDOR 

KÖSZÖNTÉSE Nagyok
19:55 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny Középdöntô   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
A Fônix újabb repülése
Bordás és Kende elôkerül-

nek, és épp Czimmermannak 
köszönhetôen. Kolonics tá-
bornok, bár csak tanácsadó-
ként van jelen, harapós az 
ügy miatt. Pedig az ötnapos 
eltûnés és felhajtás, a Kü-
lönleges Csoport megpró-
báltatásai nem voltak hiába-
valók: Bordás olyanokat 
buktatott le, akik sokmilli-
árd forint veszteséget okoz-
tak az országnak. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
Serengeti, Ngorongoro
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:40 Hogy volt?! (2015)
Az R-Go sztori
02:35 Kéktiszta szerelem 

(1969)   Magyar tévéfilm 
03:55 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

logatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 A sokszínû vallás
08:50 Luther reformációja   
09:05 Kereszt-Tények
09:15 Így szól az Úr!
09:25 Reformáció hétrôl h. 

09:35 TálentumCseh Tamás 
követi a kamera. 
10:10 Ridikül
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 Ráktérítô (1969)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Komáromi Zoltán fiatal 

mérnök újító településfej-
lesztési tervet dolgoz ki, 
szkeptikus fônökei azonban 
csupán névleg támogatják 
törekvéseinek gyakorlati 
alkalmazását. Korának kol-
lektív és egyéni viharai 
igencsak megtépázzák Zoltán
életét, aki legszívesebben 
újraírná élete és a törté-
nelem lapjait. Személyes 
válsága elôl ciprusi kikül-
detésébe menekül.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria
16:15 Magyarország táj-

egységei  Templomok - 2.
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2003)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
Lucifer álarcaVanda kettôs 

játékot kénytelen játszani: a 
lakást, ahol Kende Krisztát 
kell megfigyelnie Altermeg-
bízásából, Herceg bepolos-
kázta. Így a rafinált nô sze-
me mindenkit lát, elsôsor-
ban pedig Bordás dolgaira 
kíváncsi, hogy sarokba szo-
ríthassa és együttmûkö-
désre kényszerítse. A Luci-
ferista ügyben, aminek ki-
menetele a Különleges Cso-
port sorsát illetôen döntô, az 
ún. Mester figurája lassan 
elôtûnik a homályból. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:40 Hogy volt?! (2016)
Takács Katit köszöntjük
  02:35 Ráktérítô (1969)
04:05 Nem csak a 20 éve-

seké a világ (2003)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Katolikus krónika
09:10 Isten kezében
09:45 Tálentum (1999)
Baránszky László 1999-ben 

elhunyt költô,író,mûfordító,
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 Valaki csenget (1968)   
Magyar tévéjáték  Tabi 

László humoros jeleneteibôl 
áll össze a tévéjáték, mel-
yekben mindig akkor vesz 
váratlan fordulatot a törté-
net, amikor valaki csönget.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Világ-Nézet
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:45 Öt kontinens
16:15 Magyarország táj-

egységei (2011)Templomok 
16:40 Rejtélyes XX. század 

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

ami magyar (2011)   Juhsajt, 
kéknyelûszôlô,szikvíz,Nois
pot Magyar ism. magazin.
19:25 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
5/3.: Stressz nélkül nincs 

élet  Selye János professzor 
1936-ban ismertette meg a 
tudományos világot ezzel az 
új jelenséggel
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
LélektükörYoshi és Bordás 

csapata fej fej mellett halad 
a nyomozásban. Bordást 
azonban kirúgja a felsôbb 
vezetés, mert fedezi Czim-
mermannt, és Mike veszi át 
a teendôket. Vanda eltûnik. 
Bordás is. A szekta Mestere 
gyanút fog és feladja magát. 
Parafenomén, aki hipnó-
zissal irányította a díler-
gyilkosságokat, méghozzá 
Czimmermann és a Moszad 
tudtával.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Afrika fénylô hegye
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:40 Hogy volt?! (2016)
Rajzfilmesek ezúttal talál-

kozhatnak Mézga Gézával, 
aki nem lopja a napot, és 
bemutatjuk lüke Aladárt;
02:35 Valaki csenget (1968)   
Magyar tévéjáték  Tabi 

László humoros jeleneteibôl 
áll össze a tévéjáték, me-
lyekben mindig akkor vesz 
váratlan fordulatot a törté-
net, amikor valaki csönget.
03:40 Magyar elsôk (2004)   
Az elsô magyar rádióadás
Magyar ismeretterjesztô
 04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

logatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 GasztroangyalSárvár 

Marcsi Sárvár falai köztidé-
zi fel a Nádasdyak történe-
tét, szokásait és természe-
tesen kedvenc ételeiket. 
09:30 Tálentum (1999)
Kovács András Ferenc
Magyar riportmûsor
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 A kölcsönkért kastély 

(1937)   Magyarfilmvígjáték  
Szereplôk: Kabos Gyula, 

Tolnay Klári, Turay Ida 
Makláry Zoltán Amíg  világ 
a világ, a szegény gazdag 
szeretne lenni, a gazdag pe-
dig szegény, mert a vagyon 
annyi problémát okoz.  Gru-
ber Menyhért is dúsgazdag-
ként  tér vissza Brazíliából 
eladó lányával, Maryvel, és 
mindenképpen szeretné el-
kerülni, hogy  Mary hozo-
mányvadászok karmaiba 
kerüljön…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 MMA  portré sorozat    
14:15 Hangvilla
14:45 Táborfalva, a termé-

szetes lôtér   Magyarismeret-
terjesztô film
15:15 Világörökség Portu-

gáliában  A Belém-torony
15:35 Hogy volt?!
Fôszerepben az állatok
16:35 Új idôk, új dalai
17:10 Család-barát
18:45 Böjte Csaba gondo-

latai a tízparancsolatról 
Szent László évében
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk Penyige
A község hagyományait és 

ételeit ismerhetjük meg az 
ott élôk segítségével.
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. Dani szerelmes, 2. 
Titokzatos szerelem
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show   
22:35 Tóth János    Személy-

zeti ügyek Magyar sitcom
23:10 Kulturális Híradó
23:45 Opera Café
00:20 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Gyula vitéz télen-

nyáron (1970)   Magyarfilm-
vígjáték   Koncz Gábor, Ôze 
Lajos Kállai Ferenc  „áru-
lónak”,  meg kell halnia.
02:50 Fölszállott a páva - 

2017    Elôdöntô III.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
07:35 Német nyelvû hírek 
07:45 Orosz nyelvû hírek 
07:50 Kínai nyelvû hírek 
08:00 Életmûvész (2013)
Gáll Levente
08:55 Tálentum (1999)
Sárközi Márta
09:30 Noé barátai
10:00 Térkép
10:30 Angol nyelvû hírek 
10:40 Fölszállott a páva - 

2017    Elôdöntô III.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Prima Primissima 

díjátadó gála   Immár tizen-
ötödik alkalommal adják át 
idén a díjakat. 
15:55 Önök kérték
16:55 Ismerd meg!
17:55 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Gyergyószárhegy
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 „Mert hét életem van, 

ebbôl öt ment el...” (2014)
Magyar dokumentumfilm  
 Géza átlagos ember volt: 

dobolt, versenytáncolt, haj-
totta a munkát – amíg egy 
ritka betegség gyökeresen 
megváltoztatta az életét. 
22:05 80 ÉVE HALT MEG 

JÓZSEF ATTILAÉn, József 
Attila, itt vagyok! (1993)
Kortársak, barátok emlé-

keznek a költôre, mûvészek 
idézik legszebb verseit.
23:05 Hogy volt?!
Soltész Rezsô a Rangers a 

Corvina és az Oxigén együt-
tesek alapembere volt, de az 
országos ismertséget a  
legendássá vált „Szóljon 
hangosan az ének” címû dal 
hozta meg számára. 
00:00 Kulturális Híradó
00:30 Hangvilla
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35  MMA  portrésorozat   
02:25 Micsoda éjszaka 

(1958)   Magyar játékfilm  
(ff.)   Latabár Kálmán, Tol-
nay Klári, Horváth Tivadar, 
Ruttkai Éva, Kazal László A 
matematikatanár Tôrös An-
tal nem szereti az embere-
ket, és ez kölcsönös.  Karsai 
Klárával mégis kivételt 
tesz, ugyanis fülig szerel-
mes vonzó kolléganôjébe.
03:45 A kölcsönkért kastély  

Gruber Menyhért is dús-
gazdagként  tér vissza Bra-
zíliából eladó lányával, Ma-
ryvel, és mindenképpen 
szeretné elkerülni, hogy  
Mary hozományvadászok 
karmaiba kerüljön…
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Új nemzedék
09:45 Tálentum Gál Sándor
Magyar riportmûsor 
A ma 80 éve született
10:20 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 Randevú éjfélkor 

(1978)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Darvas Iván 

(Balázs Péter), Galambos 
Erzsi (Olga), Szemes Mari 
(Stefánia), Sztankay István 
(Kovács Lajos) Kovács La-
jos idegesen sétál a parkban. 
Eltökélt szándéka, hogy 
megöli kikapós feleségét 
Olgát, akinek névtelen le-
vélben adott randevút. Ba-
lázs Péter tanár is itt várja 
feleségét, Stefániát a közeli 
vendéglô üzletvezetôjét, 
hogy e késôi órában hazakí-
sérhesse. A két férfi be-
szédbe elegyedik,  Olga és 
Stefánia váratlanul együtt 
közeledik feléjük. A férjek 
elbújnak, s kihallgatják a 
nôket, rájuk panaszkodnak 
egymásnak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:40 Ecranul nostru
16:15 Magyarország táj-

egységei (2011)
Templomok - 1. rész
16:45 Rejtélyes XX. század 

Kun Miklós mûsora   Hrus-
csov épphogy megúszta a 
puccsot (1957 nyara)
17:20 Család-barát
18:55 Dob+basszus   A mu-

latós zene hazai története
19:25 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2010)   
Fényhozók Kolonics érke-

zik a hírrel: a KMCS fenn-
maradásának feltétele, hogy
Bordás és csapata felderíti 
a lövöldözôs-szektás-díleres 
ügyet. Ráadásul az valaho-
gyan összefüggésben állhat 
Czimmermannal, akit vi-
szont Bordás, ha nem is fe-
dez, de ártalmatlannak tart. 
Kolonicsnak továbbá az is 
feltétele, hogy Bordás nem 
feszegeti tovább Herceget. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Gyerekszínészek
02:30 Randevú éjfélkor 

(1978)   Magyar tévéjáték
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

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

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

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


