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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
rendileg a duplájára nô az év többi hónapjához képest, a vállalat az idén a 
tavalyihoz hasonló forgalomra számít. Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. a 
karácsonyi szezonra az egész évre jellemzô dinamikus emelkedést várja, és a 
Lidl Magyarország Bt. is azt jelezte, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével 
megnôtt a forgalom áruházaiban.

Az egyre népszerûbb „webshoppingolásnak” megvannak a maga hátulütôi, 
de a Hirado.hu által megkérdezett szakértô szerint nem biztos, hogy hosszú tá-
von jól jár az az internetes áruház, amely szándékosan átveri a vásárlóit. A 
külföldi üzletekkel más a helyzet.

Egyre növekszik az internetes kereskedelmi forgalom hazánkban, ami nem 
véletlen, hiszen kényelmes és jelentôs idôt takarít meg a fogyasztóknak --– 
mondta el a Hirado.hu-nak Jagodics Rita, a Kereskedelmi Marketing Trendek 
Kft. szakértô-ügyvezetôje. Elmondta, hogy míg a statisztikák szerint már tavaly 
is 427 milliárd forintos volt, az idén várhatóan további 18-20 százalékkal fog 
növekedni a kereskedelemnek ez az ága.

Az online forgalom ráadásul ezekben a napokban, karácsony közeledtével 
csúcsra jár: novemberben és decemberben általában a teljes online kiskereske-
delmi forgalom 31 százalékát teszi ki, nem utolsósorban a Black Friday, a Cyber 
Monday és alapvetôen a karácsonyi vásárlások miatt.

Ha nem hagyjuk az utolsó napokra a karácsonyi bevásárlást, akkor rendkívül 
széles választékkal találkozhatunk az egyes webshopokon. Gyakori azonban, 
hogy a vásárló azzal szembesül: nincs raktáron a megrendelt termékbôl, és csak 
hosszabb átfutási idôvel kaphatja meg –-- ha megkapja egyáltalán. Tavaly 
karácsonykor 900 ezer alkalommal érkezett meg késve a megrendelt áru --– 
figyelmeztetett Jagodics Rita, aki szerint ha gyorsan szükségünk van a termék-
re, ajándékra, akkor érdemes inkább egy üzletben megvásárolni az ajándékokat. 
Négy-öt napos késés ugyanis ebben a decemberben sem kizárható.

A termékek árai között valóban nagy a szórás, ez mindig az adott üzlet ter-
mékpolitikájától függ. Az interneten ugyanakkor nagyobb eséllyel bukkanha-
tunk olcsóbban a keresett termékre, hiszen egy webshop mûködtetési költsége 
alacsonyabb lehet, mint egy üzleté: kevesebb munkaerôvel, magas bérleti díjak 
nélkül lehet mûködtetni. Azonban ez a fogyasztók számára csapda lehet, nem 
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December 23-án Viktória névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Ancilla, 
Dagobert, Dagomér, Dalbert, Mantira, 
Niké, Viki, Zente, Zéta, Zete, Zétény 
névnapja van.
December 24-én Ádám, Éva név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adala, 

Adália, Adél, Adela, Adelaida, Adélia, 
Adelin, Alinka, Azálea, Délibáb, Ervin, 
Evangelina, Evica, Evila, Evita, Her-
mina, Iringó, Léda, Mínea, Noé, Noé-
mi, Vica névnapja van.
December 25-én Eugénia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Anasztázia, Génia, Kabos, Karácson, 
Nasztázia, Nerella, Nerina, Nikodé-
musz, Noel, Nyeste, Zseni névnapja 
van.
December 26-án István névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Dénes, 

Dienes, Elôd, Stefán, Stefánia, Stefi, 
Zuboly névnapja van.
December 27-én János névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Domán, 

Fabióla, Fabrícia, Lázár, Lázó, Teodor, 
Teofánia, Tifani névnapja van.
December 28-án Kamilla névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Apor, Ap-

ród, Ármin, Gáspár, Gazsó, Ince, Rú-
fusz, Teodor, Teofila, Tódor névnapja 
van.
December 29-én Tamás, Tamara 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Áldáska, 

Amázia, Aszpázia, Bekô, Bökény, Da-
kó, Dávid, Dókus, Dózsa, Gáspár, Ga-
zsó, Jonatán, Thomasz névnapja van.
December 30-án Dávid névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Anízia, Aníziusz, Dakó, Dénes, Dienes, 
Dókus, Dózsa, Liberátusz, Libériusz, 
Libor, Libóriusz, Lotár, Margit, Sebô, 
Sebôk, Szabin, Zalán, Zoárd, Zuárd 
névnapja van.
December 31-én Szilveszter név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Ajándék, Dára, Darina, Darinka, 
Donáta, Kata-lin, Katarina, Katerina, 
Kitti, Máriusz, Melani, Melánia, Szil-
vesztra, Ubul névnapja van.
Január 1-jén Fruzsina névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ag-
lája, Algernon, Álmos, Bazil, Csoma, 
Csombor, Csomor, Eufrozina, Konkor-
dia, Odiló, Ruzsinka, Tóbiás, Vazul 
névnapja van.
Január 2-án Ábel névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Acsád, 

Ádomás, Ákos, Aszpázia, Bazil, Bazsó, 
Bertold, Bodó, Ditmár, Fáni, Fanni, 
Gergely, Gerô, Makár, Odiló, Odisz-
szeusz, Stefánia, Stefi, Ulisszesz, Vá-
szoly névnapja van.
Január 3-án Genovéva, Benjámin 

névnapja van. 
Kibôvített naptárak szerint Ben, 

Dzsenifer, Dzsenna, Dzsenni, Filadel-
fia, Gvendolin, Gyöngyvér, Hajnalka, 
Hermina, Kardos, Zsinett névnapja 
van. 
Január 4-én Titusz, Leona név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Agamemnon, Aggeus, Amélia, 
Angéla, Angyal, Angyalka, Benáta, 
Benedetta, Benedikta, Beneditta, Be-
nita, Izabel, Izabell, Izabella, Rut név-
napja van.

Valódi élmények
Fellendült a belföldi természetjárás 2010 óta a kormány fejlesztéseinek 

köszönhetôen, az eredményekhez a szakmai partnerek segítségére is szükség 
volt –--jelentette ki a minap Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért 
felelôs miniszterelnöki megbízott az Otthon a természetben címû kormányzati 
kiadvány bemutatásakor.

A természetjárás fejlesztéseit bemutató tájékoztató füzet többek között a 
turistaházakban és a természetjáráshoz kapcsolódó rendezvényeken lesz meg-
található a következô hónapokban. Nyitrai Zsolt kiemelte: a kormány jövôre 
megújítja a stratégiai együttmûködést a Magyar Természetjáró Szövetséggel 
(MTSZ), a túrázók után pedig a gazdákat és a nyugdíjasokat is megkeresi az 
elmúlt évek eredményeit bemutató tájékoztatással.

Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelôs 
kormánybiztos a túrázás szerepérôl beszélt az egészséges életmódban és az 
ország megismerésében, ezért a természetjárás népszerûsítését kérte. A távi-
rati iroda szerint különösen fontosnak nevezte, hogy a felnövô nemzedék ne 
csak virtuális kalandokkal, hanem a természetben valódi élményekkel is gazda-
godjon.

Hangsúlyozta, hogy soha nem látott fejlesztések valósultak meg az elmúlt 
hét évben a természetjárás fellendítése érdekében, és a kormány a következô 
években is nagyszabású tervekkel készül a folytatásra. Kiemelte, hogy az 
elmúlt években országszerte 38 új kilátó, 27 turistaház és 13 erdei iskola épült, 
31 kilátót, 79 turistaházat és 24 erdei iskolát pedig felújítottak.

Egyúttal bejelentette, hogy a következô években tíz új vasalt – létrákkal, 
lépcsôkkel, hidakkal, fémkábelekkel felszerelt –-- út épülhet, illetve barlangi 
turistautak jönnek létre, és minden korábbit meghaladó mértékben bôvülnek a 
kerékpárutak: megújul a Balaton-kör, kijelölték többek között a Gyôrt Pannon-
halma, Csesznek, Zirc és Veszprém érintésével a Balatonnal összekötô, a Keszt-
hely és a Fertô tó, valamint a Budapest és Balaton közötti bicikliutat.

Továbbá Rajkától Budapestig kerékpározható lesz az Atlanti-óceánt a Feke-
te-tengerrel összekötô EuroVelo 6, emellett a Börzsönyben és a Mátrában erdé-
szeti utakat is alkalmassá tettek kerékpáros túrázásra. Két hét múlva pedig 
befejezôdik az eplényi és a mátraszentistváni sípályák fejlesztése is, amelyek 
már a most induló szezonban használhatók lesznek.

Igazi hajrá az üzletekben
Az év utolsó hónapjának teljes forgalma az üzletekben elérheti az 1050 

milliárd forintot, mintegy 4 százalékkal több lehet a tavaly decemberinél, az év 
végi ünnepekre fordított 200 milliárd forint teszi ki a teljes decemberi költés 
mintegy 20 százalékát –-- fejtette ki az OKSZ fôtitkára.

Vámos György hangsúlyozta: a háztartások fogyasztási kiadásairól, 
valamint a kiskereskedelmi forgalomról megjelent adatok is azt jelzik, hogy 
erôs év végi forgalomra számíthat a kereskedelem.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az MTI megkeresésére közölte: az 
ünnepi idôszakban 5-10 százalékos forgalomnövekedést vár az elôzô év azonos 
idôszakához képest.

Novemberben az édességeknek volt a legkiemelkedôbb a forgalma, elsôsor-
ban a Mikulás nap miatt, de megkezdôdött a szaloncukrok vásárlása is, ami 
decemberben még nagyobb szerepet játszik majd. A forgalom jelentôs növeke-
dése várható a sütéshez szükséges minden terméknél, megugrik a kereslet a 
hal, pulyka és az alkoholok, az ünnepeket közvetlenül megelôzô napokban pedig 
szinte minden frissáru termék iránt –-- emelte ki a Spar.

A CBA Kereskedelmi Kft. decemberben a forgalom 5 százalék körüli emel-
kedésére számít az elôzô év decemberéhez képest. Az év utolsó hónapjában 
jelentôsen nô az üzletek forgalma, az év végi idôszak adja az üzletek teljes bevé-
telének csaknem 20 százalékát –-- tájékoztatta Fodor Attila, a társaság kom-
munikációs igazgatója az MTI-t.

Elmondta: tapasztalataik szerint elôbb kezdôdik az intenzív vásárlási szezon 
az öt-tíz évvel ezelôttivel összehasonlítva. Ehhez alkalmazkodik a kereskedelem, 
a CBA üzleteiben novemberben elkezdték árulni az ünnepekhez köthetô 
termékeket, a hónap közepe óta már a hagyományos év végi szezontermékek 
teljes köre kapható. A csúcsidôszak változatlanul a karácsony elôtti egy-két hét, 
akkor várható a legnagyobb vásárlói roham –- tette hozzá.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. azt közölte, decemberi forgalmuk nagyság-



mindig az olcsó az olcsó –-- figyelmeztet Jagodics Rita.
Az igazán kedvezô árak kiszûréséhez a vásárlók az ár-összehasonlító oldala-

kat használják, ám egy webáruház hitelességét, megbízhatóságát a szakértô 
szerint még mindig kevesen ellenôrzik, vagyis lehetséges, hogy egy árukész-
lettel és szolgáltatásokkal nem is rendelkezô webshopból rendelik meg az árut. 
Nem mindig a legalacsonyabb árat kínáló webes üzletben kell vásárolni –-- hívja 
fel a figyelmet a szakértô --–, hanem ott, ahol van raktárkészlet, logisztikai 
szolgáltatás, ügyfélszolgálat és garancia.

Egy üzletben látjuk, megtapinthatjuk az árut, kérdezhetünk az eladótól, így 
kevésbé fordulhat elô, hogy nem azt az árut kapjuk, amire számítottunk. A 
megbízhatóbb webshopokban több fotó és videó is rendelkezésre áll, hosszú 
leírásokkal annak érdekében, hogy ne csalódjanak a fogyasztók. Ha ez mégis 
bekövetkezne, akkor a jogszabály lehetôvé teszi a számunkra, hogy az interne-
ten megrendelt termékek és szolgáltatások esetében 14 napon belül indoklás 
nélkül elálljunk a vásárlástól.

A szándékos átverést Jagodics Rita szerint nagyon kevés üzlet engedi csak 
meg magának, ugyanis a közösségi média terjedésével bárki, bármikor közzéte-
heti, ha átverték. Így például közösségi oldalán véleményezheti a céget a vásár-
ló, illetve a saját idôvonalára is kiírhatja, ha elégedetlen, valamint a Google is 
lehetôséget ad a cég véleményezésére.

„Túl kicsi ahhoz az ország, hogy 2017-ben egy cég megengedhesse magának 
azt, hogy nem teszi elégedetté az ügyfelét” –-- foglalta össze a szakember.

Egy kutatás szerint a magyar internetes vásárlók 75 százaléka rendelt már 
Kínából, az Egyesült Királyságból, Németországból vagy az Egyesült Álla-
mokból. Jagodics Rita szerint a külföldi webshopok reklámkampányának és a 
fordítóprogramok elterjedésének köszönhetôen elôfordul, hogy valaki csak ak-
kor szembesül azzal, hogy nem is hazai oldalról rendelt, amikor megkapja a 
csomagot.

Ennek a vonalnak is megvannak az elônyei: például az alacsonyabb árak 
vagy az itthon nem kapható termékek elérhetôsége.

Egy olcsón kínált termék nyilvánvalóan nem márkás, kiváló minôségû áru, 
de ha erre fel vagyunk készülve, akkor bátran megrendelhetjük ismert oldalak-
ról, ilyen például az Amazon, az eBay, az Alibaba vagy a Wish. Ennek is megvan 
a kockázata természetesen –--figyelmeztet Jagodics Rita –--, így például az, 
hogy nehezebb gyakorolni az elállási vagy a reklamációs jogot. 

Hálaadó adventi szentmisével 
zárult a Szent László-év

A budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek által fôcelebrált szentmisén részt vett Gaal Gergely (KDNP) 
országgyûlési képviselô, a Szent László-év tanácsadó testületének elnöke 
és Lomnici Zoltán, a tanácsadó testület tagja, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke.

A záró szentmisét megelôzô naptól a bazilika elôterében a „Szent László ki-
rály, a hit bajnoka, a haza hôse” címû vándorkiállítást tekinthették meg az 
érdeklôdôk.

A Szent László-évet 2016 végén hirdette meg a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikai államtitkársága a „lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából.

Az év során számtalan megemlékezést, ünnepséget, tudományos konferen-
ciát, fiataloknak szóló vetélkedôt rendeztek Magyarországon és a határon túl, 
amelyek célja a magyar nemzet egységességének és öntudatának erôsítése, 
valamint a közép-európai régió összefogásának kifejezése volt –-- írták a 
közleményben.

Az emlékév keretében indított, Szent László életét és szellemi örökségét 
bemutató két vándorkiállítást csaknem százhúsz helyszínen mutatták be a 
Kárpát-medencében és a diaszpórában.
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HÍREK
„Magyar kéznyomok 
Ibér-Amerikában”

A kettôs állampolgárság lehetôvé tétele hozta el igazán a nemzethez tartozást 
a Dél-Amerikában élô magyarság számára –-- hangoztatta Latorcai János, az 
Országgyûlés alelnöke a „Magyar kéznyomok Ibér-Amerikában” címû konfe-
rencián a parlamentben.

Mint fogalmazott, a magyar jelenlét természetes az európai területeken, de a 
Kárpát-medencén végigsörpô történelmi viharok miatt a távoli kontinenst is 
sok magyar választotta új otthonaként; nemcsak menedékként, hanem lehetô-
ségként is tekintve a Tûzföldtôl a Rio Grandéig terjedô területre. Hozzájárulásuk 
a befogadó ország kultúrájához messze túlmutat a magyar közösség méretein, 
több ország mai arculatának kialakításában meghatározó volt a magyarok 
szakértelme –-- emelte ki.

Latorcai János a számos példa között említette Bíró Lászlót, a golyóstoll 
feltalálóját, az uruguayi és paraguayi himnuszt szerzô Debály Ferencet, a 
spanyol labdarúgásban is kiemelkedô Puskás Ferencet, Kocsis Sándort és 
Czibor Zoltánt, továbbá Robert Capa fotográfust. Az alelnök méltatta a 
felsô szintû politikai kapcsolatok erôsödését és kiemelte a Stipendium Hungari-
cum programot is, amelyben dél-amerikai hallgatók tanulhatnak Magyarorszá-
gon, majd visszatérve az ország „igazi nagyköveteivé” válhatnak.

Latorcai János azt is megfogalmazta: bízik abban, hogy mindenkiben mege-
rôsítést nyer, hogy noha Ibér-Amerika nyelvében jelentôsen eltér, a földrajzi 
távolság ellenére az ott élô diaszpóra áldozatos munkája, szellemisége összekap-
csolja a magyarokat. Bus Szilveszter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
déli nyitásért felelôs helyettes államtitkára köszöntôjében arról beszélt: a világ 
kontinensei közül Latin-Amerika az, amely a magyarokhoz kulturális, vallási, 
történelmi tekintetben a legközelebb áll.

Beszámolt arról, hogy az elmúlt években Magyarország több külképviseletet 
nyitott vagy nyitott újra Chilében, Peruban és Kolumbiában, továbbá konzulá-
tust nyitott Sao Paolóban.

A külgazdasági intézkedéseket sorolva közölte: 2015-ben és 2016-ban 2,5 
százalék feletti ütemben bôvült a térség és Magyarország közötti kereskedelem 
és a tendencia jelenleg is pozitív irányba mutat. Az idei év elsô nyolc hónapjában 
a Latin-Amerikába irányuló export értéke 49 százalékkal emelkedett, a teljes 
áruforgalom értéke pedig több mint 20 százalékkal haladta meg 2016 azonos 
idôszakának értékeit –-- tette hozzá.

A helyettes államtitkár a kétoldalú kapcsolatok fontos eredményeként hivat-
kozott arra, egyre hangsúlyosabban van jelen a térségben a magyar szakértelem 
a vízkezelés területén, az információtechnológiában, a várostervezésben és a 
gyógyszeriparban.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkár azt emelte 
ki: az egyszerûsített honosítás bevezetésével a kormány a magyar nemzet 
közjogi egységét teremtette meg. „Mára elértük az egymillió új állampolgárt” 
– mondta, megjegyezve: az új alaptörvény is a nemzeti összetartozás melletti 
tanúságtételrôl szól.Jelezte azt is, hogy az ugrásszerûen megemelkedett támo-
gatásokat rendszerszintûvé tudták alakítani, segítve egyebek mellett az okta-
tás- és a gazdaságfejlesztést, továbbá a diaszpóra megerôsítését.

Szilágyi Péter elmondta azt is, hogy a napokban 500 millió forintos keretet 
hirdettek meg, amelyre a diaszpórában mûködô szervezetek mûködésére, 
hétvégi iskolák fejlesztésére lehet pályázni. Számos elindított program között 
arról is számot adott, hogy feltérképezik a világ magyar emlékhelyeit: a Julia-
nus programban eddig 46 ország 434 magyar kötôdési emlékérôl szereztek 
tudomást, s azokat képekkel, leírásokkal és térképes keresôvel tették közzé.

A tanácskozáson az ibér-amerikai országok nagykövetei és diplomatái, 
valamint a magyarok által létrehozott értékeket bemutató diákok és tanáraik 
vettek részt.
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NYITOTT KAPUKAT 
DÖNGET AZ MSZP

Az ember olvassa a Korózs Lajos szoci-
alista országgylési képviselô sajtótájé-
koztatóján elhangzottakról szóló tudósí-
tást, és nem hisz a szemének: „az MSZP 
benyújtotta a 13. havi nyugdíjról szóló 
törvényjavaslatát az Országgylésnek.”

Nos, a helyzet az, hogy ezt a nyugdíja-
soknak korábban adott pluszjuttatást 
2009-ben az akkor kormányzó szocialis-
ták vették el.

Inkább a kormánypártisággal nemigen 
vádolható portfolio.hu 2016-os számítá-
sait vesszük elô, amely szerint hat év le-
forgása alatt az Orbán-kormány vissza-
hozta a 13. havi nyugdíjat és még annál 
is többet. Az Orbán kormány ugyanis 
2010 óta összesen 282 milliárd forinttal 
többet költött nyugellátásokra, mint 
amennyit a törvény elôír –-- olvastuk a 
portál tavaly áprilisi elmezésében.

És ebben a számításban természetesen 
nincs benne az idén kifizetett nyugdíj-
prémium, mint ahogy az év végén má-
sodik alkalommal, az idôsek számára 
juttatott karácsonyi Erzsébet-utalvány 
sem.

Érti mindenki, hogy sok szocialista 
párttag és még több (egykori) szimpa-
tizáns lelkiismerete azóta is háborog, de 
a tény az tény marad: az MSZP elvette, a 
Fidesz-KDNP (már) visszaadta.

(Magyar Idôk)

SZANYI TIBOR 
JÉZUST KERESTE

„A gyerekeimmel kimentünk nézelôdni 
az Országgyûlés elé… Erre mit látunk? 
Nincs Jézus…” –-- írta Szanyi Tibor szo-
cilista politikus Facebook-bejegyzésé-
ben, és képet is mellékelt a jászolról.

Nem kell azonban elkeserednie az 
MSZP EP-képviselôjének. Igaz, munka-
helyén, Brüsszelben néha vandálok dúl-
ják fel, vagy feministák becstelenítik 
meg a karácsonyi Betlehemet, ámde, ha 
ô valóban Jézust keresné, megleli a vá-
laszt a Bibliában.

„Mondom nektek: Ha ketten közületek 
valamiben egyetértenek a földön, és úgy 
kérik, megkapják mennyei Atyámtól. 
Ahol ugyanis ketten vagy hárman össze-
gyûlnek a nevemben, ott vagyok közöt-
tük.” (Máté 18,19-20)

(Magyar Idôk)

MAGYAR SZÍVVEL: 
BIG MAC-INDEX

Magyar szívvel virítania kellett valamit 
a Jobbik kampánystábjának, hogy fe-
pörgesse halva született béruniós víziója 
aláírási kampányát. Sikerült is megta-
lálni az erre legmegfelelôbb mutatót, a 
minden magyar ember szívéhez közel 
álló, a szivacszsömlében zöldségekkel, 
szósszal turbósított húspogácsának ne-
vezett valamirôl, a Big Mac-rôl elneve-
zett indexet.

Facebook oldalán most Vona a Big 
Mac-index segítségével igyekszik újabb 
aláírókat toborozni béruniós kampányá-
hoz, bemutatva, hogy Európa keleti és 
nyugati felében milyen mennyiségû 
szendvics vásárolható meg egy átlagfi-
zetésbôl.

A magyar emberek tömegei azonban 
átlagfizetésükbôl átlagosan nulla Big 
Mac-et vásárolnak, de ha vennének is, 
azt 830 forintos áron tehetnék meg. Ehe-
lyett magyar szív alatti bendôvel inkább 
pörköltet fogyasztanak majd galuskával, 
vagy pacalt fôtt burgonyával, vagy ha 
már, akkor gulyáslevest, esetleg halász-
lét…

Emiatt bizonyára más, titkos üzenete 
lehet a Jobbik elnökének Facebook-olda-
lán megjelent videónak.

Lehet, hogy Vona Gábor szakmát vált, 
és a választások után az étteremlánc 
arcaként szeretne tevékenykedni?

(Magyar Idôk)
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Az elmúlt 
hét

KELL A HELY 
MÁSOKNAK

Néhai Csurka István Magyar Fórum-
cikkeit olvasgatom még a kilencvenes 
évekbôl. Jövôbe látó írás valamennyi.

1998. február 8-án írta a következôket: 
„A végsô cél a Magyarság kipusztítása. 
Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, 
hanem pénzügyi politikával, életlehe-
tôségeink elvonásával, mert kell a 
hely másoknak. Ez a kor, amelyben 
élünk, különösen az, ami ránk követ-
kezik a jövendô században, a Népván-
dorlás kora. A színes bôrû, mérhetetlen 
szegénységben élô, de viharosan sza-
porodó népek keletrôl nyugatra, délrôl 
északra vándorolnak.”

Mondom, 1998-ban, csaknem húsz 
éve született ez a cikk. Akkor, amikor 
a magát az ország szürkeállományának 
tartó, öntelt és arrogáns SZDSZ rendre 
harsányan leszólta, sôt lenácizta Csur-
kát. (Azt az embert, aki már a rend-
szerváltás elsô éveitôl megjósolta és 
papírra vetette, mire számíthat a nem-
zet, ha nem szabadul meg tôlük, a pol-
itika parazitáitól.) Csurka nem téve-
dett. Diagnózisa hajszálpontos volt.

„A nemzetközi nagytôke és a bankok 
elôsegítik ezt a népvándorlást, mert ez 
az érdekük –-- folytatódik a cikk. –-- Az 
USA a NATO-n keresztül már beér-
kezett Európa közepébe, és most a 
saját igényeinek megfelelôen néple-
rakatot akarnak csinálni Európa és 
Oroszország között. (…) A trianoni ha-
tárok között Magyarországon húszmil-
lió ember is elfér, de belátható idôn 
belül ebbôl csak hétmillió lesz a ma-
gyar és négymillió cigány, a többi ki-
lenc pedig mindenféle vegyes, akkor 
Magyarország nemzetközi néplerakat 
lesz (…) ”

A túloldal mindvégig megpróbálta 
lejáratni Csurkát és gondolatait. Bár 
lepattantak róla, s az idô lemeztelení-
tette ôket, ma is folytatják.

Ébresztô!

ZÁRLATOS 
NYUGATI FÉNY

Derûs írásokkal látja el olvasóit a 
Nyugati Fény (Nyugatifeny.hu) hír-
portál, bár attól tartok, igazából nem 
ez a szándéka.

Végül is tökmindegy, az ember jókat 
röhög a Gyurcsány-párti kabarékiad-
vány dolgozatain, és ez a lényeg. Ru-
tinos mulattató a Demokratikus Koa-
líció. Itt van például minapi vicces 
alkotásuk, a Csúnyán benyalt Or-
bánnak, majd az ellenzéket leprázta 
dalcsináló Ákos úr címû szerzemény. 
(Szignó nincs az írás alatt --– szólele-
ményei mögött Gréczy Zsoltot sejtem, 
bár az sem kizárt, Vágó István az al-
kotó, miután a fele sem igaz…)

A Heti Válaszban most megjelent 
Ákos-interjút elemzi a vicces szerzô. A 
Kossuth-díjas énekes a jópofának 
szánt kamusámán elnevezést kapja, 
akitôl –-- gondolom, az olvasó elretten-
tésére –-- szó szerint is idéznek.

Egyet idebiggyesztek: „Olyan erô 
vezeti a hazánkat –-- mondja Ákos --–, 
aki fontosnak tartja a nemzet fogal-
mát, képes emelkedetten ünnepelni, 
nagy tervei vannak, és nem irtózik 
Isten nevétôl.” Kommentár nincs az 
idézethez, elvégre ez már így, önmagá-
ban is ütôs: haza, nemzet, Isten…

Bruhaha! Olvastam az eredeti Vá-
lasz-írást, de azt a részt valahogy nem 
találtam, ahol „az ellenzéket leprázta” 
volna az énekes. (Az interjú túlnyomó 
részében az Arany János verseibôl 
összeállított, készülô Ákos-mûsorról 
volt szó.) Ilyet ellenben olvastam: 
„Jobban szeretem, ha olyan erô vezeti 
a hazámat, amelyik (…) nem engedi, 
hogy Európába illegálisan belépô gaz-
dasági migránsok százezrei trappolja-
nak át Magyarországon.”

Meg ez az ellenzékrôl szóló Ákos-
mondat is megmaradt bennem: „Aki-
nek ennyire nincs vesztenivalója, az 
majdnem bármilyen eszközt megen-
gedhet magának, hogy rombolja az 
esélyes vetélytárs pozícióit.”

Gondolom, Ákos tudja, mi motiválja a 
vele foglalkozó DK-viccportált. Hiszen 
egyik dala épp róluk szól: „A bosszú 
népe / Úgy tenne jégre, / Hogy ne is 
vedd észre, / Hogy elpusztít.”

MAROSÁN NAPJA
A salgótarjániak számára a mai nap 

–- december 8. –-- 1956 legfájdalmasabb 
napja: a kádári karhatalom sortûzzel 
fogadta a letartóztatott munkásvezetôk 
szabadon bocsátását követelô fegyver-
telen tömeget. Az áldozatok pontos 
számát máig nem tudni, túlélôk szerint 
száznál több halott maradt a megye-
tanács elôtti tér kövezetén.

Kádár János bábkormánya így pró-
bálta „megoldani” a feszült helyzetet. 
A november 4-én indult szovjet invázió 
csak katonai gyôzelmet hozott, ám a 
gyárak álltak, a munkások nem voltak 
hajlandók fölvenni a munkát.

A Nagy-budapesti Központi Munkás-
tanács kemény diónak bizonyult, Ká-
dár nem tudott mit kezdeni velük, 
Rácz Sándor csapatát nem lehetett 
megvásárolni. Látnivalóvá vált, hogy a 
„Forradalmi Munkás–Paraszt Kor-
mány” mennyire hazugságban fogant: 
se forradalmi nem volt (épp azt tiporta 

ahogy 
Pilhál György 

látta

el), se munkás, se paraszt.
Bunkó annál inkább. Közülük is kie-

melkedett a piros fejû hajdani pék, 
Marosán György. Tenyérbe mászóbb 
alakot nemigen hordott még hátán a 
föld. Megesett, hogy lakossági fóru-
mon a merész kérdésre –-- Ki hívta be 
az oroszokat? –- öntudatosan vála-
szolta: –-- Én hívtam be ôket, s meg-
nyugtatom magukat, nagyon sokáig itt 
is fognak maradni. Emlékezetesek 
voltak „egyetemi fellépései” is, me-
lyeken a proli elsôbbségét hirdette az 
értelmiséggel szemben. De még ha 
csak bunkó lett volna. Biszku Béla 
mellett Marosán volt a megtorlás „ar-
ca”. Inkább pofája… Ô volt, aki a sal-
gótarjáni vérengzés elôtti napon beje-
lentette: „Mától nem tárgyalunk, lö-
vünk!” És lôttek.

Nem sokkal késôbb a munkástaná-
csokat feloszlatták, vezetôiket bebör-
tönözték, s megalakult az új „érdekvé-
delmi” csapat, a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa, amelynek elsô dolga 
volt –- lemondani a sztrájkjogról…

Salgótarján után „rend” lett az or-
szágban. Ki pórázt kapott a nyakába, 
ki kötelet.

ZAKLATOTTAK
Most, hogy már napok óta a csapból 

is a Baukó Évát zaklató Havas Henrik 
által írt Vona Gábor-könyv folyik, az 
ember nem tudja eldön teni, vajon hár-
mójuk közül melyiket sajnálja jobban. 
Merthogy állítólag mindhárman áldo-
zatok. Sôt, zaklatottak.

Baukó Éva televíziós szexbajnoknôt 
azért kell sajnálnunk, mert Havas ta-
nár úr évekkel ezelôtt piszkos ajánla-
tokat tett neki (el lehet képzelni, mi-
ket), amitôl annyira kiborult szegény, 
hogy szépen induló pánerotikus pá-
lyája nyomban kisiklott, ô maga pedig 
italozó életmódba menekült.

Áldozat Havas Henrik is, hiszen a 
delnô támadása mellett még a nemzeti 
sajtó is zaklatta. Sze mére vetették, 
hogy kizárólag negatív szereplôkrôl ír 
könyveket: kurvákról, gyilkosokról, 
drogosokról, most meg a Jobbik elnö-
kérôl… És persze Vona Gábor sem 
boldog.

Ha másért nem, hát azért, mert a róla 
írt kötet szer zôje egyszerûen nem 
ment el –-- nem mert elmenni –-- a 
könyv tegnapi sajtóbemutatójára. 
(Megjegyzem, a sajtó ugyan elment, 
de csak a Simicska-médiumokat en-
gedték be az ajtónállók…) Így aztán -– 
Havas híján –-- maga Vona Gábor 
fényezte a könyv fôszereplôjét. Önma-
gát.

Ebben a kusza helyzetben az egyetlen 
biztos pont a történet külsô szemlélôje. 
Vagyis mi, kétkezi emberek: olvasók, 
hallgatók, nézôk. Nekünk kell meg-
mondanunk a frankót. Tallózva a kü-
lönféle hírportálok kommentjeiben, 
bátran állítom: nincs hozzászóló, aki ne 
valami lesújtót írna, mondana a pati-
nás szereplôkre. Teljes az egység. (Szó 
sze rinti idézetekre nem vállalkozom -
– némelyik hallatán talán még veretes 
nyelvezetû Havas tanár úr is elpirul-
na.)

Azt több kommentelô is megjegyzi: 
ha Vona Gábor pártelnök ezzel a 
könyvvel (és szimpatikus szerzôjével) 
akart híveket toborozni, akkor keresse 
föl mielôbb orvosát, gyógyszerészét. 
Sosem késô.

A RADOSZA-
GYÛRÛRÔL

Senki sem okolható, ha egy prototípus 
láttán nem ismeri fel azonnal az abban 

szunnyadó esetleges távlatokat, azon 
viszont elmerenghetünk: felkaroljuk, 
megbecsüljük-e kellôképpen feltalá-
lóinkat, találmányaikat? Áldozunk-e 
elég figyelmet az ötletekre, vagy meg-
várjuk, míg a találmány másutt fut be 
karriert, mi pedig melldöngetve kije-
lentjük: az is magyar elme szüle-
ménye?

Az egész onnan jutott az eszembe, 
hogy nemrég a kezembe került egy 
úgynevezett Radosza-gyûrû. Az elmés 
szerkezetet kollégám, Radosza Sándor 
pedagógusból lett újságíró fejlesztette 
ki, sôt külföldön már szép karriert 
futott be, sikerrel használják óvodák-
ban, iskolákban. Idehaza még nem 
figyeltek föl rá igazán… Sietek hozzá-
tenni, nemrég –-- egy országos fel-
mérés nyomán –-- a maglódi Vermesy 
Péter általános iskola igazgatója levél-
ben hívta fel Balog Zoltán miniszter 
figyelmét arra: igen jók a tapasztalatai 
a gyûrûrôl, nagyszerûen segíti a kis-
diákok írástanulását.

Én nem tudom megítélni a csoda-
gyûrû „súlyát”, ellenben hallottam 
néhány magyar feltaláló kálváriájáról. 
Bíró Lászlónak például annakidején 
Buenos Airesig kellett elhajóznia a 
golyóstoll megvalósításáért. (Odaát 
ma az ô születésnapján ünneplik a fel-
találókat, az angol nyelv azóta „biro”-
ként említi a tollat.)

Vagy ott van a klasszikus focilabda… 
Tudjuk-e, hogy miközben Lévay Jó-
zsef találmánya, végül egy német cég 
juttatta a csúcsra? Rubik Ernô elôször 
a Magyar Pedagógiai Intézetnek aján-
lotta fel a „kockáját”, ám világhírûvé 
csak akkor lett, amikor a Seven Towns 
nevû angol cég magyar származású 
tulajdonosa felkarolta. De visszame-
hetünk a XIX. századba is: Jedlik 
Ányos „villanydelejes forgonyát” –-- a 
hazai ügyetlenkedés miatt –-- a német 
Moritz Hermann Jacobi mutatta be, 
persze saját ötleteként…

Az ilyesmitôl szeretném most meg-
óvni Radosza Sándor gyûrûjét és per-
sze bennünket, kreatív magyarokat. 
Én szóltam…

A BÉKE APOSTOLA
Nobel-békedíjra javasolja Soros 

Györgyöt a Wesley János Lelkészképzô 
Fôiskola öt professzora: Iványi Gábor, 
Lukács Péter, Majsai Tamás, Nagy 
Péter Tibor és Szilágyi Gál Mihály.

Felsorolt urak közül én mindössze 
Iványi Gábort ismerem, ôt is csak 
hallomásból, de az is éppen elég… (A 
metodista lelkész, egykori SZDSZ-
képviselô mindig vicces ember volt, 
legutóbb, talán három éve épp a vesz-
tébe rohanó nemzet hóna alá kívánt 
nyúlni. Negyedmagával arra vállalko-
zott, hogy –-- Orbán Viktor lemondása 
után –-- gondoskodik majd a rendszer 
társadalmi igazságtalanságai nak kor-
rekciójáról. Programját végül „elso-
dorták” az események. Értsd: körbe-
röhögték ôket.)

Professzor urak most az oslói parla-
mentnek írt levelükben ekképp mél-
tatják jelöltjüket: „Soros György hoz-
zájárult a demokrácia megteremtésé-
hez és a Varsói Szerzôdés felbom-
lásához, az általa elnökölt Open Society 
Institute pedig mindenütt a világon 
támogatja a békés demokratikus áta-
lakulás ügyét. Az általa finanszírozott 
CEU magas akadémiai színvonalú, 
nemzetközi és a demokrácia iránt 
elkötelezett diákok ezreit bocsátotta ki 
stb.”

Iványiék szerint a Sorost kritizáló 

„antidemokratikus kormányok” (pél-
dául Magyarország) csak megerôsítik 
a kivételes ember „szimbolikus sú-
lyát”. A méltatás nem tér ki a jóságos 
ember világátrendezô pénzügyi att-
rakcióira, ahogyan brüsszeli „eligazí-
tásaira” sem, vagy arra, hogy múltja 
miatt Gyuri bácsi számos országban 
nemkívánatos személyiség. Gyermek-
kori „holokausztcsibészségeirôl” sem 
esik szó…

A végkövetkeztetés túl szájbarágós 
lenne, ki is hagyom. Idebiggyesztek 
viszont egy friss hírt: az amerikai 
Time magazin az idei Év embere-díj 
döntôsei közé jelölte Kim Dzsong Unt, 
Észak-Korea elnökét. (1938-ban Hitler, 
1942-ben Sztálin kapta a trófeát.)

Béke-Nobel Sorosnak? Miért is ne…

TIZENHÁROM ÉVE
Egy sötét nap sötétre torzított esemé-

nyére emlékezünk ma. Tizenhárom 
éve, 2004. december 5-én érvénytelen 
népszavazás akadályozta meg a hatá-
ron túli magyarság kettôs állampol-
gárságát. A nem sokkal korábban 
puccsal kormányfôvé lett Gyurcsány 
Ferenc akkor már hetek óta azzal rio-
gatta a választókat, hogy a kedvez-
mény megadása hatalmas terheket 
róna az anyaországra.

A demagóg propaganda megtette a 
hatását: bár az igenek gyôztek, a re-
ferendum a gyér részvétel miatt 
eredménytelen lett. Az eredmény 
elképesztô csalódást okozott a Trianon 
sújtotta magyarság számára.

Az élet azóta –-- valamelyest –-- 
rendet csinált. A gyurcsányi aljasság, 
megspékelve az ôszödi beszéddel, 
majd az ôszi rendôrrohamokkal, 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hat 
évvel késôbb, 2010-ben a nemzeti oldal 
lavinaszerû gyôzelmet arasson.

Az új Országgyûlés egyik legelsô lé-
péseként eltörölte az akkor esett gya-
lázatot; elsöprô többséggel szavazta 
meg a törvényt, amely kimondta a 
határon túli magyarok jogát a kettôs 
állampolgársághoz. (Gyurcsány mel-
lett csupán Molnár Csaba és Szanyi 
Tibor szavazott nemmel.)

Aligha véletlen, hogy a politikai el-
fekvôbe került Gyurcsány Ferenc 
azóta is a legelutasítottabb magyar 
politikus. Ráadásul látványos buká-
sával magával sodorta akkori pártját, 
az MSZP is. (A hajdani élcsapat agó-
niája a napi hírekbôl jól nyomon kö-
vethetô.)

Az aljasságnak a jelek szerint még 
logikája sincsen. A határon túliakat 
megtagadó (ellenük most is aláírást 
gyûjtô) ôszödi ember ugyanis –-- ha 
rajta múlna –-- beengedné a határa-
inknál tolongó migránsokat, tárt ka-
rokkal várná a hívatlan jövevényeket. 
Úgy tartja, a bevándorlás nem jelent 
semmiféle érdemi kockázatot. Az 
idegen szép! Hadd jöjjenek!

Szerintem ezt még Gyurcsány ápolói 
sem értik.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006



A külhoni magyar fiatal vállalkozók 
és családi vállalkozások támogatása 
hathatósan hozzájárul a külhoni ma-
gyarok szülôföldön való boldogulásá-
hoz –-- jelentette ki Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelôs államtitkára a 
felvidéki Révkomáromban, ahol kö-
szöntôt mondott a Szlovákiai Magyar 
Fiatal Vállalkozók Szövetsége szerve-
zésében megrendezett Év vállalkozója 
gálán.

Potápi Árpád János a révkomáromi 
Tiszti Pavilonban tartott rendezvényen 
a magyar kormány nemzetpolitikai 
célkitûzéseirôl és azok megvalósításá-
nak eszközeirôl beszélt.

Felidézte: a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkársága a külhoni 
magyarság szülôföldön való érvénye-
sülésének és megmaradásának segí-
tése céljából 2012-ben indította el te-
matikus éveinek sorozatát az óvodások 
évével. Ezt késôbb a kisiskolások, a 
felsôsök, majd a szakképzés éve kö-
vette.

Elmondta: 2014-tôl a nemzetpolitiká-
ban a szülôföldön való boldogulás 
elôsegítésében elôtérbe kerültek gaz-
dasági eszközök, ennek szellemében 
2016-ban a külhoni magyar fiatal vál-
lalkozók éve program valósult meg, 
2017-ben pedig a külhoni magyar 
családi vállalkozásokra fókuszáltak. A 
támogatási program középpontjába a 
Magyar Állandó Értekezlet (Máért) 
idei döntése alapján 2018-ban a külhoni 
magyar családok kerülnek majd, ez a 
program kapcsolódik az eddigiekhez, 
tovább segítve a külhoni magyarok 
szülôföldön való boldogulását.

„A vállalkozók és a fiatalok támoga-
tásán keresztül hozzá lehet járulni ah-
hoz, hogy a külhoni magyarok minél 

többen a szülôföldjükön tudjanak bol-
dogulni” –-- hangsúlyozta Potápi Árpád 
János. Kifejtette: egy-egy vállalkozás 
támogatásával közvetve több tíz ma-
gyar családot lehet támogatni, ugyanis 
az eddigi tapasztalatok megmutatták, 
hogy a Kárpát-medencei magyar vál-
lalkozók több mint 90 százalékban 
magyarokat foglalkoztatnak, elsôsor-
ban egymás között teremtenek gazda-
sági kapcsolatokat, ha pedig ezek a 
kapcsolatok átnyúlnak a határokon, 
akkor elsôsorban Magyarországra irá-
nyulnak. Elmondta: az elmúlt két év-
ben mintegy másfél milliárd forinttal 
körülbelül háromszáz vállalkozást tá-
mogattak, a Felvidéken pedig 45 pro-
jekt megvalósításához járultak hozzá 
230 millió forinttal.
Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar 

Fiatal Vállalkozók Szövetségének el-
nöke, a rendezvény házigazdája, a 
szervezetük létrehozása óta eltelt 11 
hónap eredményeirôl számolt be. El-
mondta: eddig több, mint 250-en csat-
lakoztak hozzájuk, elindították tanács-
adói programjukat, amit mind többen 
vesznek igénybe, s megtartották az 
elsô felvidéki junior expót is, amelyen 
több, mint 50 vállalkozó vett részt. 
„Hosszú utat tettünk meg, de örömmel 
jelenthetem még több munka áll még 
elôttünk” –-- mutatott rá Iván Tamás.

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalko-
zók Szövetsége szervezésében meg-
rendezett Év vállalkozója versenyen 
40 fiatal vállalkozó mérettette meg 
magát, közülük az elsô 15 egy men-
torprogramban vehet majd részt, az 
elsô 5 helyezett pedig az egri Junior 
Expóra látogathat el.

* * *
Joggal bírálják Ukrajna szomszédjai 

–- közöttük Magyarország –-- a szep-

tember 5-én elfogadott új ukrán ok-
tatási törvényt, amely csak az álta-
lános iskola elsô négy osztályában 
engedélyezi a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvû oktatását –-- közölte  a 
Velence Bizottság.

Az Európa Tanács független alkot-
mányjogászokból álló szerve elfoga-
dott véleményében leszögezte: legitim 
Ukrajnának az a törekvése, hogy pol-
gárainak az államnyelven, az ukránon 
történô folyékony beszéd elôsegíté-
sével kezelni akarja az egyenlôtlensé-
geket, de a jogszabálynak a kisebbségi 
nyelveken való oktatás korlátozásával 
kapcsolatos rendelkezései kiváltotta 
erôteljes hazai és nemzetközi bírálatok 
indokoltak.

„A vonatkozó 7. cikk abban a formá-
ban, ahogyan elfogadták, jelentôsen 
különbözik attól a tervezettôl, amelyrôl 
a kisebbségekkel konzultációt foly-
tattak, jelentôs kétértelmûségeket 
tartalmaz, és szemmel láthatóan nem 
biztosítja az ország nemzetközi és 
alkotmányos kötelezettségvállalásain
ak megvalósításához szükséges útmu-
tatásokat. A fôként az általános iskolai 
oktatásra korlátozott kisebbségi nyel-
veken történô oktatás garanciáinak 
egzakt területe nem világos” --– olvas-
ható az állásfoglalásban.

A Velencei Bizottság véleménye sze-
rint az ukrán tannyelvû oktatásra tör-
ténô radikális átállás jóval kevesebb 
lehetôséget biztosít a nemzeti kisebb-
ségeknek az anyanyelvükön való tanu-
lásra, így az új szabályozás komoly 
aggodalmakat vet fel az oktatás minô-
ségével kapcsolatban.

A bizottság szerint az új törvény azon 
rendelkezése, amely engedélyezi, 
hogy egyes tárgyakat az EU hivatalos 
nyelvein –-- így magyar, román, len-
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Gazdasági 
jegyzetek

Alig néhány hónap választ el a 2018-
as választásoktól. Mint minden politi-
kai tömörülés a magyarországi ellen-
zék abban reménykedik, hogy ebben 
az esetben a szavazó polgárok már 
nem emlékeznek arra a minôsíthe-
tetlen kormányzásra amit Medgyessy, 
Gyurcsány, és Bajnai nevekkel fém-
jelzett szoci és balliberális bagázs 
adott az országnak. Magyarország 
nem tudott sehonnan sem kölcsönt 
felvenni, ezért a banán-köztársaságok 
bankárjához az IMF-hez fordult, hogy 
elkerüljük az államcsôdöt. Tudván, 
hogy semmi esélye nem volt a kor-
mányzásra a Bajnai kormány azzal 
“kedveskedett” hogy úgy ütemezte át 
az IMF csomag visszafizetését, hogy 
az az Orbán kormány elsô évére essen. 
Egyébként Európában nem Görögor-
szág volt az elsô amely az IMF-tôl kért 
segitséget hanem Magyarország. Szü-
lôföldünk egy másik szégyenpadba 
került amikor feljutott a 10 legkoc-
káztotottabb állam listájára. Az új 
földalatti körül történt botrányokra 
külföldi hatóságok is felfigyeltek, --- 
ilyenkor azok a nagy liberális demok-
raták mind tagadják, hogy bármi 
közük lett volna a négyes metróhoz.

Ezév januárjában a Lámfalussy szak-
mai konferencián Orbán Viktor 
miniszterelnök is felszólalt:

„2010-ben nem volt gazdasági növe-
kedésünk, szinte semmi, az államadós-
ság 85% fölött tanyázott, az infláció 

nem akart 6% alá lemenni, az állam-
háztartási hiányunk elszállt 7 száza-
lékra és a munkanélküliség pedig 
11.5-12 százalék közötti sávban volt. A 
tizmillió magyarból kevesebb mint 3.7 
millióan dolgoztak és nekik pontosan a 
felük nem fizetett adót. Bevételünk 
tehát nem volt semmi, kiadásunk 
azonban determinált volt mert eladó-
sodott volt az állam is, a vállalkozások 
is, meg a családok is.

Ma azt tudjuk mondani, hogy GDP 
arányos adósság csökkenô pályán van, 
az államháztartás évis deficitje tartó-
san 2 százalék körül mozog, a gazdaság 
évente 3 százalék körüli mértékkel 
növekszik, és a munkanélküliség ráta 
pedig valahol a 4.5 % környékén van, 
közelit a teljes foglalkoztatottsághoz. 
A külkereskedelmi mérlegünk pedig 
folyamatosan nagy többlettel zár”.
Igy lett Magyarország fekete bá-

rányból siker történet.
A kérdés ami itt felmerül, hogy lehe-

tett egy országban hat év alatt 180 fo-
kos fordulatot végrehajtani?
Orbán Viktor a magyar sikert 

négy pontban foglalja össze:
Az elsô és legfontossabb a politikai 

stabilitás. A jó gazdaságpolitika kiin-
dulópontja a stabil politika. Aki kiszá-
mítható üzletmenetet akar mindig ér-
dekelt egy erôs és kiszámitható politi-
kában. (Itt félbeszakítjuk a miniszter-
elnök urat azzal, hogy ha az ellenzéki 
pártok koaliciója valahogy megnyeri a 
választást akkor ott nem lesz politikai 
stabilitás.)

A második fontos dolog a szigorú 
fiskális politika. Az emberek elfogad-

ják a szigort ha ezt igazságosnak lát-
ják. Ezért mielôtt ez megindult volna 
az Orbán kormány megfelezte a politi-
kusok számát,- fele akkora parlament, 
fele akkora városi tanács stb.

A harmadik dolog ami a magyar si-
kert lehetôvé tette az a “munkaalapú 
társadalom megteremtése a segélyala-
pú társadalom helyett”. A miniszterel-
nök úr szivesen látna egy olyan nyu-
gateurópai országot (pl Franciaország) 
ahol a munkanélküli segély idôtar-
talma 3 hónapra csökkent, nincs utána 
semmi segély, közmunka van helyette, 
--- aki dolgozik kap fizetést, aki nem 
dolgozik nem kap se fizetést, se se-
gélyt. Az állam dolga az, hogy szer-
vezze meg hogy ezek az emberek ne 
segélyt hanem munkabért kapjanak.

Végül a magyar sikertörténet ne-
gyedik része a keleti nyitás, fôleg Kina 
felé. A miniszterelnök úr figyelmeztet 
arra, hogy ideológia és rosszul kezelt 
kulturális külömbségek alááshatják 
ezt a folyamatot ami nemcsak Ma-
gyarországnak de egész Európának is 
érdeke.

Orbán Viktor beszédjének befejezô 
mondata:
„A magyar modell tehát négy 

elembôl épül fel: politikai stabilitás, 
szigorú fiskális politika, munka-
alapú társadalom és keleti nyitás. 
Kellô szerénységgel de kellô önbi-
zalommal is tudjuk a világnak 
megfontolásra felajánlani.”

Kroyherr Frigyes 
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gyel és bolgár nyelven –-- oktassanak, 
szemmel láthatóan hátrányosan kü-
lönbözteti meg a legszélesebb körben 
használt nem államnyelven, oroszul 
beszélôket. „Nehéz a nem uniós nyel-
vek kedvezôtlenebb kezelését indokol-
ni, és itt felmerül a hátrányos megkü-
lönböztetés kérdése” –--- fogalmaz az 
állásfoglalás.

„A bizottság ajánlja, hogy biztosítsák 
megfelelô szinten az EU hivatalos 
nyelvein történô oktatást az érintett 
kisebbségek számára, folytassák a 
megfelelô arányú oktatást az általános 
és középiskolákban a nemzeti kisebb-
ségek nyelvén, javítsák az ukrán mint 
államnyelv oktatásának minôségét, 
oly módon módosítsák az oktatási 
törvényt, hogy több idôt biztosítsanak 
a fokozatos reform számára, mente-
sítsék a magániskolákat a törvény 
hatálya alól, folytassanak új párbeszé-
det valamennyi érintettel és végezetül 
biztosítsák, hogy a törvény megvalósí-
tása ne veszélyeztesse a kisebbségek 
kulturális örökségét és a kisebbségi 
nyelven történô oktatás folyamatossá-
gát a hagyományos iskolákban.”Az 
állásfoglalás teljes szövegét hétfôn 
teszik közzé a Velencei Bizottság hon-
lapján.

Ukrajnában 2015-ben 621 iskolában 
oktattak orosz, 78-ban román, 68-ban 
magyar és ötben lengyel nyelven az 
oktatási minisztérium adatai szerint.

Az ukrán parlament által szeptember 
5-én elfogadott új oktatási törvény a 
közoktatás korszerûsítését tûzi ki célul 
2018 szeptemberétôl bevezetendô re-
formokkal, egyebek közt 11-rôl 12 
évre emelve a kötelezô elemi, általános 
és középfokú oktatás idôtartamát, s a 
jelenlegi 22-rôl 9-re csökkentve a tan-
tárgyak számát. A törvény jelentôs 
autonómiát ad az iskoláknak, és bére-
melést ír elô a pedagógusok számára.

A törvénynek az oktatás nyelvérôl 
szóló 7. cikkelye kimondja: Ukrajnában 
az oktatás nyelve az államnyelv. En-
nek megfelelôen a nemzeti kisebbsé-
gek anyanyelvû oktatása –-- az ukrán 
mellett –-- csak az elsô négy osztályban 
engedélyezett, és csupán az önkor-
mányzati fenntartású tanintézetek 
külön osztályaiban vagy csoportjaiban, 
így az 5. osztálytól felfelé, az anya-
nyelvi tárgyak kivételével, minden 
tantárgyat ukránul oktatnak majd. Ez 
a rendelkezés az érintett nemzeti 
kisebbségek szervezetei szerint sérti 
Ukrajna alkotmányát, több hatályos 
törvényét, nemzetközi egyezmények-
ben és megállapodásokban vállalt 
kötelezettségeit.

A törvény éles vitát váltott ki belföl-

dön, de az Ukrajnával szomszédos 
Magyarország, Románia és Lengyelor-
szág is tiltakozott a nemzetiségek 
anyanyelven történô oktatásának ter-
vezett visszaszorítása ellen.

A román külügyminisztérium üdvözli 
a Velencei Bizottság véleményét

A minisztérium közleményében arra 
emlékeztette a kijevi vezetést, hogy a 
kétoldalú kapcsolatok legmagasabb 
szintjén vállalt kötelezettséget a ki-
sebbségek anyanyelvû oktatásában 
elôidézett problémák helyrehozására 
a Velencei Bizottság észrevételei alap-
ján.

Márpedig az ET alkotmányjogászai 
visszaigazolták azt a román álláspon-
tot, miszerint a törvény hetedik cik-
kelye hátrányosan érinti az ukrajnai 
nemzeti kisebbségek, köztük a román 
közösség jogát az anyanyelvû okta-
táshoz, oly mértékben, hogy az a jog-
szabály alkotmányosságát is megkér-
dôjelezi –-- mutat rá a kommüniké. A 
Velencei Bizottság azt is leszögezi, 
hogy nem az Ukrajna területén beszélt 
kisebbségi nyelvek rovására kell ja-
vítani az államnyelv oktatásának mi-
nôségét –-- teszik hozzá.

A román külügyminisztérium felkér-
te az ukrán hatóságokat, hogy a közép-
iskolai oktatást szabályozó törvény 
megalkotása során pontosan tartsák 
be a Velencei Bizottság közzétett aján-
lásait, mert csak így biztosítható az, 
hogy ne sérüljön a román kisebbség 
joga az anyanyelvû oktatáshoz. Buka-
rest ugyanakkor elengedhetetlenül 
szükségesnek tartja, hogy a további 
jogalkotásba a kisebbségek –-- köztük 
a román közösség –-- képviselôit is be-
vonják.

Románia továbbra is nyitott az Uk-
rajnával folytatandó párbeszédre és 
kész szakmai támogatást nyújtani Ki-
jevnek egy olyan oktatási rendszer 
kialakításához, amely tiszteletben tart-
ja az Ukrajnában élô románok nyelvi 
jogait, ezek biztosítása ugyanis a ro-
mán állam prioritása marad –-- zárul a 
bukaresti közlemény.

* * *
Több mint 200 ország írta alá azt az 

ENSZ-határozatot, amely az óceánok-
ban és tengerekben lévô mûanyaghul-
ladék jelentôs csökkentésére tesz ígé-
retet, az ENSZ Környezetvédelmi 
Ügynökségének (UNEP) Nairobiban 
folyó miniszteri tanácskozásán elfo-
gadott dokumentum a résztvevôk re-
ményei szerint megnyithatja az utat 
egy kötelezô érvényû nemzetközi szer-
zôdés elôtt.

Ha a szennyezés a jelenlegi mérték-
ben folytatódik, több mûanyag lesz a 
világ tengereiben és óceánjaiban, mint 
hal. Évente mintegy nyolcmillió tonna 
mûanyag –-- egyszerhasználatos pa-
lack, csomagolóanyag és más hulla-
dék ---- kerül az óceánokba, amely 
megöli a tengeri élôlényeket és be-
kerül az emberi táplálkozási láncba is 
–-- olvasható az UNEP-dokumentum-
ban.

„A határozat nagyon határozott hang-
vételû. Megszületett egy megállapodás 
arról, hogy megvizsgáljuk egy köte-
lezô érvényû okirat lehetôségét és más 
intézkedéseket, és ezt a következô 18 
hónapban nemzetközi szinten meg 
fogjuk tenni” --– mondta Vidar Hel-
gesen norvég környezetvédelmi mi-
niszter a Reuters brit hírügynökség-
nek.

A határozatot Norvégia kezdemé-
nyezte, amely elsô kézbôl megtapasz-

talta a szennyezés okozta károk bizo-
nyítékait.

Találtunk mikromûanyagot kagylók-
ban, amelyeket megeszünk. Januárban 
egy ritka fajú, kimerült bálna vetôdött 
partra egy norvég strandon, amelyet 
le kellett ölni. Gyomrában 30 mûanyag 
zacskót találtunk –-- tette hozzá a mi-
niszter.

„A mûanyag hulladék legnagyobb 
termelôje Kína, amely megkezdte erô-
feszítéseit az ilyen szennyezés csökke-
nésére. Jelenleg Kína az egyetlen 
ország, amely jóval nagyobb ütemben 
változik e tekintetben, mint a többi 
állam. Kormányának eltökéltsége és 
gyorsasága roppant nagy” –-- mondta 
el Erik Solheim, az UNEP fôtitká-
ra.

A határozat értelmében az aláíró or-
szágok kötelezték magukat arra, hogy 
figyelemmel kísérik, mennyi mûanya-
got öntenek az óceánokba.

Ez a határozat nem egyezmény, de 
jelentôs az elôrelépés, 39 kormány 
vállalt új kötelezettségeket a mûanyag 
hulladék csökkentésére. Chile, Omán, 
Srí Lanka és a Dél-afrikai Köztársaság 
ma új intézkedéseket jelentett be a 
mûanyag szatyrok betiltásáról, új ten-
geri rezervátumok létrehozásáról és a 
mûanyag-újrahasznosításról --– közölte 
Sam Barrat, az UNEP illetékese.

* * *
A jegybankok az országok monetáris 

politikájáért felelnek, feladatuk elég 
sokrétû. A stabilitásra törekednek, így 
kevés kockázatot vállalnak befekteté-
seikkel. Azonban a Svájci Nemzeti 
Bank nem épp hagyományosan mûkö-
dik, mivel több amerikai óriásvállalat 
részvényeiben dollármilliárdos vagyo-
na van.

A 2008-as gazdasági válság óta a világ 
központi bankjainak politikájában ál-
talános trend volt, hogy agresszív 
pénznyomtatásba és eszközvásárlásba 
kezdtek a gazdaság élénkítése érde-
kében.

Bár majdnem tíz év távlatából kije-
lenthetô, hogy a beavatkozás sikeres 
volt, senki sem csinálta olyan jól ezt, 
mint a Svájci Nemzeti Bank (SNB).
A helvét pénzintézet eszközállomá-

nya jelenleg 836 milliárd dollár.
Ez nem különösebben nagy összeg az 

Amerikai Központi Bank (FED), az 
Európai Központi Bank (ECB) és a 
Japán Központi Bank (BOJ) eszközál-
lományához képest, a fent említett 
jegybankoknak ugyanis 5-6 szor na-
gyobb a vagyona –-- írja a Quartz.

Azonban megdöbbentô adatot ka-
punk, ha ezeket a számokat összeha-
sonlítjuk az ország gazdaságával.

Ha a központi bankok eszközállomá-
nyát és az adott ország GDP-jét össze-

vetjük, akkor a következôt kapjuk:
 • A FED vagyona az ország GDP-

jének 23 százaléka.
 • Az ECB vagyona az Európai Unió 

GDP-jének 40 százaléka.
 • A BOJ vagyona az ország GDP-

jének 90 százaléka.
 • A SNB vagyona az ország GDP-

jének 127 százaléka.
Ez hogy lehetséges?
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 

Svájci Nemzeti Banknak negyedével 
több befektetése van, mint amennyit a 
gazdasága elôállít egy év alatt.

Mibe fekteti a pénzét az SNB?
Érdekes adat, de a svájci jegybank a 

vagyonának 94 százalékát külföldön 
fekteti be.

A jegybankok többsége ezeket a be-
fektetéseket stabil eszközökben tartja, 
például a FED vagyonának 55 százalé-
ka hever amerikai államkötvényekben, 
míg 40 százaléka államilag támogatott 
jelzálogfedezetû értékpapírokban 
(MBS).

Azonban a Svájci Nemzeti Bank 
vállalta a kockázatot, és részvényekbe 
is jelentôs pénz fektetett.

A svájci jegybank befektetéseinek 20 
százaléka részvényben van, ennek fele 
pedig az amerikai részvénypiacon. Ez 
88 milliárd dollárt jelent, ami egyenlô 
a teljes amerikai részvénypiac 0,3 szá-
zalékával.

Ezzel az SNB a 35. legnagyobb ameri-
kai részvénypiaci befektetônek szá-
mít.

A nemzeti banknak több ismert vál-
lalatban egymilliárd dollárnál is na-
gyobb tulajdona van. Ilyenek az Apple, 
az Alphabet (a Google anyavállalata), a 
Microsoft, a Facebook, az Amazon, a 
Johnson & Johnson és az Exxon.

Az SNB-nek 3 milliárd dolláros része-
sedése van az Apple-ben, amivel gya-
korlatilag 0,35 százalékos tulajdonos. 
Ez azt jelenti, hogy a befektetés gya-
korlatilag annyit ér, mintha minden 
svájci állampolgárnak 350 dolláros 
pozíciója lenne a részvényben.

Mivel a Svájci Nemzeti Banknak --– 
jegybankoktól kissé szokatlan módon 
–-- vannak részvényesei, ezért az SNB 
köteles jelentést tenni a pénzügyi 
eredményeirôl. Ez alapján tudható, 
hogy 2016-ban óriási, 20 milliárd dol-
láros nyeresége volt a pénzintézetnek.

* * *
Nemkívánatos a twitterezés és a 

szelfizés a német szövetségi parlament 
(Bundestag) üléstermében --– figyel-
meztette a képviselôket Wolfgang
Schäuble elnök német lapok jelenté-
sei szerint.

A parlamenti elnök a képviselôknek 
írt levelében kiemelte, hogy a fényké-
pezésre, Twitter-bejegyzések írására 

vagy a plenáris vitákról szóló egyéb 
típusú hírek terjesztésére szolgáló ké-
szülékek használata az ülésteremben 
nem méltó a Bundestaghoz.

Az ilyen tevékenység „illetlen, és 
ezért nemkívánatos” –-- írta Wolfgang 
Schäuble, aki valószínûleg azért írt 
levelet az ügyben a képviselôknek, 
mert a tartott elsô rendes ülésen igen 
sokan készítettek fényképeket.

Az elnök felidézte a technikai eszkö-
zök használatát szabályozó elôírásokat, 
amelyek alapján az ülésteremben 
„csak visszafogottan és a plenáris 
vitákhoz illô módon” szabad használni 
készülékeket, „különösen mobiltelefo-
nokat és táblagépeket”.

Mindazon eszközök használata pedig 
tilos, amelyeket a képviselôk elôtti pa-
dokra kell állítani és felnyitni, és 
amelyek mûködtetése hanghatásokkal 
jár, ami „különösen a laptop számító-
gépekre” vonatkozik –-- áll a levélben.

Több lap kiemelte, hogy az ülés leve-
zetésében közremûködô egyik alel-
nöknek, Wolfgang Kubickinek, a 
liberális Szabad Demokrata Párt 
(FDP) politikusának meg kellett szakí-
tania a vitát, hogy figyelmeztessen két 
újonc FDP-s képviselôt arra, hogy 
nem szabad az ülésteremben fényké-
pezni. A jobboldali Alternatíva Német-
országnak (AfD) egyik képviselôje pe-
dig olyan fényképeket tett közzé a 
Twitteren, amelyeken kizárólag üres 
székeket lehet látni, amivel az sugallta, 
hogy a képviselôk nem veszik komo-
lyan a munkájukat, holott a Bundestag 
709 tagja közül alig néhányan hiányoz-
tak az ülésrôl.

Ugyanakkor számos képviselô bírálta 
az elnök lépését. A twitterezés ügyé-
ben „nem ez volt az utolsó szó” --– Twit-
ter oldalán Dorothee Bär, a bajor 
Keresztényszociális Unió (CSU) politi-
kusa, a közlekedési és digitális infra-
stuktúráért felelôs minisztérium ál-
lamtitkára.

* * *

Részmunkaidôs karbantartói pozíció 
vált elérhetôvé a Melbourne-i Árpád Otthonban 

egy talpraesett, önállóan dolgozni tudó és motivált 
személy számára.

Önéletrajzokat, kísérô leveleket, illetve a pozicióval 
kapcsolatos kérdéseket az 

arpad@arpadagedcare.com.au email címre várjuk.

SZERETETTEL
tudatjuk, hogy 

Kaponay Réka 

Az Ôrzô hajnala 
címû regénye, kis 

mennyiségben megérkezett.
Hívja Sebôk Gizikét 

a 0433 281-800 számon.
Egy különlegesen szép
Karácsonyi ajándék 

mindenkinek.
Ára 25 dollár + posta költség

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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



  8. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                           2017. december 21.   

Ausztráliai tagjainknak szeretettel 
kívánunk kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új esztendôt.

Az FMSZSZ VEZETÔSÉGE

Rokonaimnak, barátaimnak és isme-
rôsemnek kellemes karácsonyi ün-
nepeket és az új esztendôben minden 
jót kívánok.

BÁNKI ÉVA 

Barátainknak és ismerôseinknek 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendôt kívánunk.

BÁRÁNY MÁRTA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új évet kíván tagjainak 
és barátainak a

HUNGARIAN (MAGYAR) 
SOCIAL CLUB VEZETÔSÉGE

Barátainak és ismerôseinek kellemes 
karácsonyt és boldog új esztendôt kívá-
nunk

NAGY ÉVA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
örömteljes, boldog új évet kíván 
barátainak és ismerôseinek

SÖRÖS FERENC és IRÉNKE

Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván minden barát-
jának és ismerôsének

KOZÁK GYURI 

Az Ausztráliai Magyar Kisebbségi 
Alap ezúton mond köszönetet tagjainak 
és támogatóinak adományaikért, segí-
tôinek önzetlen munkájukért. Áldott 
karácsonyt és sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendôt kívánunk.

BÁNKI ÉVA 
JÓZSA ERIKA

Barátainknak és ismerôseinknek 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendôt kívánunk.

GOÓR CSALÁD

Minden magyar honfitársnak nagyon 
boldog karácsonyi ünnepeket és gazdag 
új évet kíván a

SYDNEYI MAGYAR 
KÖZPONT IGAZGATÓSÁGA

A kedves szülôknek, tanároknak, 
cserkészparancsnokoknak, ôrsvezetôk-
nek és vezetôknek, diákoknak, cserké-
szeknek, barátainknak, és jószívû támo-
gatóinknak kívánunk nagy szeretettel 
kegyelemteljes, békés, karácsonyt és 
sikerekben gazdag magyar újévet.

SYDNEYI MAGYAR ISKOLÁK 
MAGYAR CSERKÉSZET

Minden kedves barátnak és isme-
rôsnek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok.

MERCZ ILUSKA

KERESZTESI JÓZSEF 
és FELESÉGE és kedves családjai 

kívánnak kellemes karácsonyi ünne-
peket, és egyben boldog újévet az 
Ausztráliában élô rokonoknak, bará-
toknak és jó ismerôsöknek.

Barátainak és ismerôseinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván

v. BENE FERENC
 és BRIGITTE

A Vitézi Rend NSW-i Csoportja ne-
vében kellemes karácsonyi ünnepeket 
és szerencsés új évet kíván minden 
rendtársának, barátainak, támoga-
tóinak

vitéz CSERNAY GYÖRGY
székkapitány

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
örömökben, sikerekben gazdag boldog 
új esztendôt kívánunk barátainknak és 
ismerôseinknek.

JÓZSA ERIKA 
DEMIAN JÓZSEF, 
ISTVÁN és MARCI

Istentôl Áldott Karácsonyt és Boldog 
Új Évet kíván KARDOS BÉLA a 
NSW-i Magyar Szövetség tiszteletbeli 
elnöke és felesége horephegyi SINAI 
OLGA, a Magyar Református Egyház  
Sydneyi Gyülekezetének presbitere.

Minden jó barátunknak és ismerô-
sünknek kegyelemteljes karácsonyt és 
szerencsés magyar új esztendôt kí-
vánunk.

CSAPÓ ENDRE, 
 és MIKLÓS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván jóbarátainak és 
ismerôseinek

v. nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
és MATILDA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden ta-
gunknak és támogatóinknak.

A DÉLVIDÉKI MAGYAR 
KLUB VEZETÔSÉGE

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és 
sikerekben gazdag, boldog új esztendôt 
kívánunk minden barátunknak.

TURCSÁNYI ISTVÁN 
és PIROSKA

Minden kedves barátunknak és isme-
rôsünknek szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendôt kívá-
nunk.

SZENTIRMAY GYULA 
és CSALÁDJA

A Vitézi Rend Ausztráliai és Új Zé-
landi Törzsszéke nevében kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván minden rendtársának, barátainak, 
támogatóinak

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
törzskapitány

Barátainknak és ismerôseinknek na-
gyon boldog karácsonyi ünnepeket és 
szerencsés új évet kívánunk.

DEBRECZENY ÁDÁM 
és ZSUZSA

Tagjainknak és barátainknak kegye-
lemteljes karácsonyt és az új évre sok 
sikert, boldogságot és egészséget kí-
vánunk.

SYDNEY MAGYAR KASZINÓ

Bajtársainknak, barátainknak és tá-
mogatóinknak kellemes karácsonyi ün-
nepeket és szerencsés új évet kíván a 
M. Kir. Csendôr Bajtársi Közösség 
Sydney csoportja nevében

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF  
csoportvezetô

A NSW-i MAGYAR SZÖVETSÉG
ezúton köszöni meg a Magyar Élet 

szerkesztôinek a sok közleményt, amit 
az év folyamán megjelentetett tag-
egyesületi tevékenységérôl, nagy 
mértékben hozzájárulva az ausztráliai 
magyar egyesületi élet fennmara-
dásához. Boldog karácsonyt kívánunk a 
szerkesztôknek és sok sikert az újság 
további megjelenéséhez.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendôt kíván Magyar-
országon élô testvéreinek és roko-
nainak, valamint Ausztráliában élô 
barátainak és ismerôseinek

MAURER SÁNDOR 
és CSALÁDJA

A Magyar Szabadságharcos Világ-
szövetség ausztráliai csoportja boldog 
karácsonyi ünnepeket és békés új esz-
tendôt kíván, sok jó egészséggel min-
den igaz magyarnak és támogatójának.

SZMOLNIK LAJOS fôtitkár

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldogságban, szerencsében gazdag 
új évet kíván

BAGIN LÍVIA 
és CSALÁDJA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet kíván 
kedves barátainak és ismerôseinek

MRENA TERÉZ és CSALÁDJA

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk bará-
tainknak és ismerôseinknek.

LINKA ESZTER és CSALÁDJA

Nagyon szép, felemelô karácsonyi 
ünnepeket és tartalmas, egészségben, 
szeretetben gazdag újesztendôt kívá-
nunk mindenkinek

JUHÁSZ GÉZA 
és ETELKA

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és 
egészségben, sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendôt kívánunk minden 
jóbarátnak és ismerôsnek szeretettel

MEZÔ MARIKA

A MELBOURNE-I MAGYAR 
KÖZPONT vezetôsége nagy szeretet-
tel kíván minden kedves honfitársának 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben, egészségben gazdag, boldog 
új esztendôt. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új esztendôt kívánok 
szeretteimnek, munkatársaimnak és az 
olvasóknak.

MÁRFFY ATTILA

Karácsony a szeretet ünnepe. 
Az az önfeledt boldog idôszaka az évnek amikor szívben 

kissé mind gyerekekké válunk. És emlékezünk az önfeledt 
gyerekkori karácsony estékre, az angyal járásra, 

a kalács illatára, a család meleg zsongására.
Az Ausztrália Erdélyi Szövetség vezetôsége ezúton kíván 

minden kedves olvasónak békés, boldogsággal 
bearanyozott szent ünnepeket 

és egy sikerekben gazdag új esztendôt!

„Betlehemi csillag Szelíd fénye mel-
lett Ma az égen és a földön Angyalok 
lebegnek. Isten hírvivôi Könnyezve 
dalolnak Békességet, boldogságot Föl-
di vándoroknak.”

(Juhász Gyula)

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan is 
a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a sze-
reteté csupán egyetlen egy, s annak is 
az estéje egyedül. Pedig hidd el, Is-
meretlen Olvasó, fordítva kellene le-
gyen. Háromszázhatvannégy nap a 
szereteté, s egyetlen csak a többi dol-
goké, s még annak is elég az estéje.”

(Wass Albert)

„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”

(Ady Endre)

„Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domokos)

„Nem idôpont vagy idôszak a kará-
csony, hanem lelkiállapot. Békes-
ségben, jóakaratúan és könyörületesen 
élni – ez a karácsony igazi szelleme.”

(Calvin Coolidge)

„Legyen veled Karácsony Angyala,
 legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengôk megcsendülnek.”

(Ara Rauch)
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ÜNNEPI KÉSZÜLÔDÉS
A KARÁCSONYI VÁRAKOZÁS ÉS A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM

Valamikor kétezer évvel ezelôtt 
megszületett valaki, aki élete 33 éve 
során megmutatta az emberiségnek, 
hogy egymást szeretni a legnagyobb 
örömünk és legfontosabb dolgunk 
ezen a világon. Nem a hatalom, nem 
a gazdagság, nem az egymás fölötti 
diadalmas gyôzelem, nem a versen-
gés, a bosszúállás adja a boldogsá-
got, hanem az összetartozás, a má-
sik megbecsülése, a megbocsátás, 
az együttérzés, az áldozatvállalás 
tudja igazán kiteljesíteni életünket.

Éjszakába nyúlóan, érdeklôdéssel né-
zek egy ismeretterjesztô filmet a tele-
vízióban. Minden képsora, mondata 
leköti a figyelmemet. A gondolat kel-
lôs közepén berobban a reklám --– 
pillanatkép egy bevásárlóközpont be-
járata elôl, ahol többezres tömeg 
megrohamozza az éppen kinyíló ka-
pukat és özönlik befelé egymást lökve, 
taposva.

„Black Friday” –- csicsergi a bemondó 
sokat sejtetô hangsúllyal, majd biztosít 
arról, hogy a felvétel valahol külföldön 
készült, de már itthon is részesei le-
hetünk ennek a nagyszerû ötletnek, 

mely a karácsonyi bevásárlás nyitánya 
a maga számos és csábító leárazá-
sával.

A vásárlói igény bizonyítékaként egy, 
még az elmúlt percek birtoklási él-
ményétôl zaklatott középkorú hölgy 
nyilatkozik, hogy éppen most vett egy 
háztartási gépet 120 ezer forint helyett 
csak 90 ezerért. Kénytelen volt sze-
mélyesen eljönni az áruházba, mivel 
online már sajnos elfogyott, de végre 
itt megvásárolta.

A riporter kérdésére, hogy szüksége 
van-e az eszközre, kissé bizonytalanul 
ismeri el, hogy nincs, de mivel ked-
vezménnyel vehette, hát természete-
sen megvette. Nem is igen érdekel, 
amit a hölgy mond, sokkal inkább 
mellbe vág a riporter megjegyzése, 
miszerint fenti esemény a karácsonyi 
bevásárlás kezdete. Csörtetés, egymás 
lökdösése, taposása, eszeveszett nyo-
mulás –- a szeretet jegyében!

Szabályos idôközökben megjelennek 
bankkölcsön felvételére buzdító, ala-
csony kamatokkal csábító, egymással 
versengô ajánlatok is, hogy a kará-
csony ürügyén túlszárnyalhassuk a 
szomszéd, a rokon, az ismerôs, a kol-
léga költekezését. Hogy a gyerek ne 
legyen zavarban társai elôtt, ha eldi-
csekednek egymásnak az ajándékok-
kal.

De újra és újra, korát meghazudtoló 
fürgeséggel belibben a képernyôre a 
Télapó is, ugyancsak az ajándékozás 
véget nem érô lehetôségeit kínálva 
karácsonyra. Szinte már ötvenes 
évekbeli gyermekkoromban érzem 
magam, amikor a szeretet ünnepének 
kötelezô vendége a Télapó volt.

Aki ugyan öltözékével emlékeztetett 
a hajdan volt és tisztelt Szent Miklósra, 
amint a szegény gyermekeknek titkon 
ajándékokat csempészett az ablakába, 
és akinek névünnepén, december 6-án 
ma is meglepjük gyermekeinket a 
Mikulás nevében. A Télapóhoz azon-
ban semmi köze, sem december 6-án, 
sem karácsonykor.

A reklámoknak sincs semmi közük a 
karácsonyhoz, annál inkább az üzletek 
forgalmának megsokszorozásához, 
bevételeik újabb rekordokat elérô nö-
veléséhez. Az ünnepet követô napok-
ban aztán megjelennek a statisztikák, 
hogy az elmúlt évhez képest mennyivel 
sikerült több pénzt kivarázsolni az 
emberek zsebébôl. Semmi angyalka, 
semmi Kisjézus a jászolban, semmi 

golva, telefonhívásban, tartós élelmi-
szer gyûjtésében megvalósítva. Ezek 
természetesen nagyon sok segítséget 
jelentenek a rászorulóknak december-
ben is, de ôk feltehetôen az év egyéb 
hónapjaiban is ugyanúgy nélkülöznek.

Karácsony ünnepén lehet, hogy örö-
müket megsokszoroznánk a szeretet 
gesztusaival: egy tányérka sütemény-
nyel a magára maradt idôs szom-
szédnak, egy vacsorányival az ünnepi 
asztalunkról, egy szép mesekönyvvel, 
esetleg egy-egy játékkal a sokgyerekes 
családnak, ami kétségkívül többe ke-
rül, mint a 250 forintot érô kattintásunk 
a 1350-en. Esetleg saját csemeténktôl 
csoportosítanánk át a negyvenhar-
madik kütyüt, amit súlyos ezrekért 
vásároltunk meg, és aminek addig 
örül, míg az ünnep fényében a kezébe 
veszi, aztán elsüllyed a többi fölösleges 
játék között.

Bár az üzleti forgalmak statisztiká-
jában nem jelenne meg, mi lenne, ha 
elmagányosodott rokonunkat, ismerô-
sünket, szomszédunkat ezen az estén 
meghívnánk velünk ünnepelni, hogy a 
szeretet melegét karácsony estéjén, 
Jézus születése napján megtapasztal-
ják?

Dr. Paksy Mária
(Magyar Idôk)
A szerzô orvos

pásztorok és napkeleti bölcsek. Semmi 
keresztény hagyomány. Csak EU-
konform készülôdés.

Karácsony közeledtével gyakran idô-
zöm egy emléknél, a gyermekkorom-
ból. Négy-öt éves lehettem akkor. 
Szenteste, hazaérve édesapámmal tett 
délutáni sétánkról, már alig fokozható 
izgalommal vártam a csengettyû 
hangját, amely jelezte az angyalkák 
érkezését a karácsonyfával és az 
ajándékokkal.

Rövidesen hallatszott is a csilingelés 
a másik szobából, önfeledten sza-
ladtam be, hogy aztán percekig meg-
szólalni sem tudva csodáljam a csil-
logó gyertyafényeket, amint az 
üveggömbökön megsokszorozódnak, a 
csillagszóró ezernyi apró szikráját és 
szüleim csillogó tekintetét. Mennybôl 
az angyal, énekeltük boldogan, egymás 
kezét fogva.

Akkor vettem észre a fa alatt Sári 
babát, gyermekkorom hatalmas, meg-
valósulatlannak hitt álmát. Kitömött 
textiltestét virágos ruhácska fedte, 
festett fején kék szeme, nevetôs szája 
hívogatott. Egyedül ült a karácsonyfa 
alatt, karjait széttárva várta, hogy ma-
gamhoz öleljem, és majd felnôttként is 
óva ôrizgessem. Késôbb visszaemlé-
kezve hálával gondoltam a szüleimre 
Sári baba miatt, nekik ez az egyetlen 
ajándék is hónapok kuporgatását, 
nélkülözését jelentette.

Igen, valamikor kétezer évvel ezelôtt 
megszületett valaki, aki élete 33 éve 
során megmutatta az emberiségnek, 
hogy egymást szeretni a legnagyobb 
örömünk és legfontosabb dolgunk 
ezen a világon. Nem a hatalom, nem a 
gazdagság, nem az egymás fölötti 
diadalmas gyôzelem, nem a versengés, 
a bosszúállás adja a boldogságot, ha-
nem az összetartozás, a másik meg-
becsülése, a megbocsátás, az együtt-
érzés, az áldozatvállalás tudja igazán 
kiteljesíteni életünket.
Karácsonykor ennek az Embernek 

a születését ünnepeljük, akár ha 
keresztényként tudjuk és hisszük, 
hogy ô Isten fia, akár ha sokan csak 
egy nagy hatású prófétaként tekin-
tenek rá. Öröksége, a szeretet üze-
nete velünk maradt. Pontos szüle-
tési idejét nem ismerjük. De a téli 
napforduló után a napok egyre 
hosszabbak lesznek, a fény, a 
lehetôségek, a remény, a testi-lelki 
gazdagodás idôszaka következik, 

ezért került a Megváltó születésnap-
ja, karácsony ünnepe erre a napra.

Elanyagiasodott korunkban egyre 
nagyobb reklámot szentelünk a jóté-
konykodásnak, cipôsdobozba csoma-

BETLEHEMI ÉJ

Karácsonykor Betlehembe,
angyalok éneke szól,
hirdetik Ô megszületett,
szénába, állatok közt,
s a jóslat így teljes lett.
Új csillag tûnt az égre,
irányt mutat a távolba,,
s a bölcsek erre vártak,
megértették, megérkezett,
a királyok Királya.
Jászolban a gyerek fekszik,
az akol néma, minden alszik,
bölcsôjét gloria fényezi,
csak az Anya ôrzi az álmot,
mely a kisdedet körülveszi.
Oly békés csendben a család,
ott állatok látták a csodát,
az Ige testet öltött s leszállt,
megváltani a világot,
s közénk küldte a Fiát.
Betlehembe karácsonykor,
Isten Fia megszületett,
az örök szeretetet hozva
s a megbocsájtó kegyelmet.

A KERESZT

Már a kereszt is bûn,
Istentagadók szemébe,
elrejtve, magamba hordom,
legbelül szivem mélyébe,
Pogány lelkeket zavar,
kôbevésett szépsége,
kiket bûn súlya takar,
most rettegnek tôle.
Rágalmakkal ostorozzák,
földre ledönteni szeretnék,
lábbal megtiporva,
sárral beszennyeznék.
Hivôk számára a kereszt,
a hit örök erôssége,
s mig oltárok felett függ,
a bizakodás reménysége.
Templomok tornyain áll,
dacol viharral,széllel,
a múltból üzenô jövô,
gránitszilárd keménységgel.
Keresztünk magunkba hordjuk,
míg útunknak lesz vége
s hol végleg letesszük,
lesz hitünk számonkérve.

Szabó Sz. István
(2017 november)

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 
SZENTMISÉK MELBOURNEBEN

December 24-én, vasárnap 
Éjféli Szentmise

a St. Colman templomban
December 25-én, hétfôn déli 12 órakor

Karácsonyi Ünnepi Szentmise
a St. Colman templomban

December 31-én, vasárnap reggel 9.30-kor 
Szent István templom, Wantirna

déli 12 órakor a St. Colman templomban
2018. január 1-jén, hétfôn

déli 12 órakora St. Colman templomban
St. Colman templom:

293 Carlisle Street, Balaclava
Szent István templom:

760 Boronia Rd. Wantirna
(Magyar Központ)

Áldott, Békés, Szeretetteljes 
Ünnepeket Kívánunk
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. december 24-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
December 25-én hétfôn de. 11 órakor Karácsonyi Ünnepi 

Istentisztelet Úrvacsora Közösség
December 31-én vasárnap de. 11 órakor  Óévi Hálaadó 

Istentisztelet, a vasárnap esti Istentisztelet ez évben elmarad
2018. január 1-jén hétfô de. 11 órától Újévi Istentisztelet
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 
megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins St.bejárat)

Minden szerdán de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

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. december 24-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket.

DEAN PARK 2017. december 24-én du.15 órakor Karácsonyi Istentisztelet 
Úrvacsora közösség  az Erzsébet Otthonban

Igét hirdet: Nt Péterffy Kund 1 Symonds Rd. Dean Park
STRATHFIELD 2017. december 25-én hétfôn de. 11.30 órakor Kará-
csonyi Ünnepi Istentisztelet Úrvacsora Közösség Igét hírdet: Péterffy Kund

2017. december 31-én vasárnap de, 11.30 Óévi ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Péterffy Kund Carrington Ave. Uniting Church

ADELAIDE (SA)
2017.december 24-én vasárnap de. 11 órakor Karácsonyi Ünnepi 

ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
2017. december 31-én vasárnap de. 11 órakor Óévi Istentisztelet

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. december 25-én vasárnap de. 11 órakor

Karácsonyi Istentisztelet Úrvacsora Közösség
2017.december 31-én de. 11 órako Évvégi 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) december  du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. december 26-án de. 11. órakor  

Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet Úrvacsora Közösség és batyús ebéd
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
 Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján  2017. 

december de. 12 órától Istentisztelet 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés 
nélkül!

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

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

Áldásos, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és Istentôl megáldott boldog, 

békés Új Évet kíván,
Tagjainak, Hozzátartozóinak, Honfitársainak.

Nt. Dézsi Csaba és Csutoros István fôgondnok

Ünnepnapoki Istentiszteletek
2017. december 24. vasárnap de. 11 órától 
SZOKÁSOS ISTENTISZTELET.
2017. december 25. hétfô de. 11 órától . 

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELET 
ÚRVACSORA KÖZÖSSÉGGEL

a Magyar Református Templomban – 121 St. Georges Road,  North Fitzroy
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló, az Edinburgh Parkkal szemben)

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
Ez alkalomkor két nyelvû lesz, azon gyülekezeti család tagok kérésének megfelelöen, 

akik nem értenek magyarul.

Istentisztelet után ünnepi ebéd a templom melletti Bocskaiban.
Mindenkit szeretettel várunk.

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.

Az Ausztrália-i Magyar 
Református Egyház 
Victoria-i kerülete
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Egy nap szeretet?Közeledik a karácsony, ez a nap pedig 
köztudottan a szeretet ünnepének szá-
mít. Vagyis ez az az idôszak, amikor 
illik félretenni korábbi sérelmeinket, 
mások iránti ellenszenvünket, és – még 
ha nem is mindig van hozzá kedvünk 
– szeretni a másikat.

Ám egyre többen kifogásolják azt, 
hogy nemcsak ezen a napon kellene 
szeretni egymást, már az is megoldás 
lenne, ha az év összes többi napján 
legalább nem utálnánk a másikat. Sôt, 
nemegyszer az is elhangzik, hogy ez az 
ünnep másról sem szól, mint képmu-
tatásról, a szeretetünket pedig – ha 
már máshogyan nem megy – drága 
ajándékok vásárlásával mutatjuk ki. 
Akárhogy is van, felmerül a kérdés: ha 
ezen az egy napon képesek vagyunk 
valóban mindenkit szeretni, vajon 
miért változik ez meg az év többi 
napján? Ha nincs karácsony, miért 
utálkozunk egyáltalán?

Érdemes nyitott szemmel járni a 
világban. Ha kicsit szétnézünk a kör-
nyezetünkben, észrevehetjük, mennyi 
agresszióval, és utálattal szembe-
sülünk a hétköznapokban. Legyünk az 
év bármelyik szakában, agresszió 

sugárzik a tv-bôl, rádióból, reklá-
mokból, a munkahelyen egy-egy ügy-
fél, vagy kolléga gyakran szól hozzánk 
keményen, de még a bolti eladó is 
olykor durván viselkedik velünk. 
Arról nem is beszélve, hogy néha még 
saját barátaink, esetleg családtagjaink 
is hajlamosak élesebb hangnemet 
megütni. Érdemes megvizsgálni a 
másik oldalt is, és rájövünk, hogy néha 
mi magunk sem vagyunk különbek, 
azaz mi is tudunk éppen olyan 
rosszindulatúak lenni másokkal, mint 
amivel saját magunk szembesülünk.

Ez a fajta mentalitás – úgy tûnik – 
szinte kikerülhetetlen, az ünnepek 
közeledtével azonban némi változás 
mintha elindulna, legalábbis ami a 
médiát illeti. Elszaporodnak a 
meghittebb, családias hangulatú 
reklámok, a néhol monoton zenéket 
felváltják a lágyabb, karácsonyi 
dallamok, mindez pedig némiképp az 
emberek viselkedésén is nyomot 
hagyhat. (A karácsonyi bevásárlás 
közben szerzett bevásárlóközponti 

lökdösôdôs élmények természetesen 
nem sorolhatóak ide!) Ki tudja, miért, 
de valahogy a karácsony közeledtével 
egyre jobban kezdünk magunkra, 
illetve másokra figyelni. Talán a 
média hatása, vagy valami belsô hang, 
tény, hogy a legtöbb esetben valami 
ilyenkor megváltozik, ami aztán 
sajnos az ünnepek elteltével olyan 
gyorsan tûnik el, amilyen hirtelen jött

A kérdés viszont megmarad: vajon 
ilyen és ehhez hasonló élmények során 
képesek vagyunk-e igazán megélni az 
ünnepet belülrôl? Mélyen, valódi 
tartalommal, ôszintén, szeretettel. Ez 
lenne ugyanis a cél, amely felé 
törekednünk kellene, ezen a napon 
legalábbis mindenképpen. Ha csak 
egy kicsit pozitívabban állnánk 
egymáshoz a hétköznapokban, a 
karácsony már nem a „szeretet 
ünnepe” lenne, hanem az a nap, amikor 
a család, rokonok, esetleg barátok 
együtt tudnak lenni, és ôszintén örülni 
egymásnak.

Karácsonyi stressz
Egy új népbetegség, az 

ünnepi stressz
Karácsony közeledtével egyre na-

gyobb nyomás nehezedik ránk. Aján-
dékvásárlás, karácsonyfa- és díszbe-
szerzés, „kinek nem vettem még 
ajándékot” érzés, és még sorolhatnánk. 
A béke és a szeretet ünnepe mára 
hektikus, csillogó-villogó, idegpróbáló 
stresszforrássá változott. Bár sokan 
nem veszik komolyan az ünnepek 
stressz teremtô szerepét, a karácsonyi 
stressz korunk egyik valós kórtünete.

A legtöbb feszültséget ilyenkor de-
cemberben kétség kívül a karácsonyi 
rohanás okozza bennünk. Az ajándék-
vásárlás, sütés-fôzés, a fabeszerzés, a 
fa felállítása és feldíszítése mind-mind 
erôsíti bennünk a szorongást. 

Az üzletközpontokban és plázákban 
összezsúfolódott feszült emberek kö-
zött nehéz nyugodtnak maradni. Mind 
gyakoribbá válik - bármilyen abszurd 
is, hogy a zsúfolt bevásárlóközpont 
parkolóban összeverekednek az embe-
rek egy-egy jó parkolóhelyért.

A helyzetet súlyosbítja, hogy de-
cemberben a legtöbb munkahelyen is 
a feje tetejére áll minden. Az egész év-
ben el nem végzett feladatokat ekkor 
akarják bepótolni, ekkor vannak a 
jelentôs megrendelések teljesítési 
határideje, eleget kell tenni az év végi 
protokolláris kötelezettségeknek. 

A karácsony elsôsorban a meg-
hittségrôl, az együttlétrôl és a sze-
retetrôl szól, az emberek nagy része 
azonban mára már feladatként, sôt 
teherként éli meg az ünnepet. Emiatt 
rettentôen nagy nyomás nehezedik 
ránk ilyenkor, hiszen a feladat siker-
telenségétôl való félelem frusztrációt 
és stresszt okozhat.

Ahogy egyre közelednek az ünnepek, 
a lépten-nyomon felbukkanó kará-
csonyi vásárok és ünnepi kirakatok 
ösztönzésére egyre többet vásárolunk, 
mindenhonnan árad felénk a fo-
gyasztás üzenete. Karácsonykor ün-
nepi hangulatot szeretnénk teremteni 
magunk köré, a meghittséget azonban 
nem lehet átváltani pénzre és aján-

dékokra.
A karácsony mára megterhelô életél-

ménnyé vált, meghittség helyett 
ugyanis frusztrációval, rohanással és 
idegeskedéssel telnek az ünnepek. A 
karácsonyi feszültséget az is erôsíti, 
hogy a családok gyakran nem együtt 
ünnepelnek, hanem egyik helyrôl ro-
hannak a másikra, hogy mindenkit 
meglátogassanak, mindenhol eltölt-
senek egy kis idôt. Az ilyesfajta kará-
csonyi gyorsvizitek szintén stresszt 
okozhatnak. Sok esetben a felnôtt 
gyerekek külön élnek a szülôktôl, akár 
több száz kilométer távolságra is, és 
nagyon frusztráló lehet, hogy bár-
miképp meghatározott idôre oda kell 
érni, hogy együtt lehessen a család.

Az iskolai, a munkahelyi karácsonyok 
a pszichológus szerint szintén károsak 
lehetnek. A sorozatos ünneplés miatt 
ugyanis elveszíti jelentôségét saját, 
otthoni karácsonyunk. Ha már az 
ötödik karácsonyfát látjuk, a sajátunk 
már nem ad ünnepi hangulatot. Ha 
egy munkahelyi stresszel telített hó-
nap után esünk be a karácsonyba, 
anélkül, hogy lenne idônk a re-
laxálásra, valószínû, hogy mind a ma-
gunk, mind a környezetünk hangulatát 
tönkre fogjuk tenni.

Hogyan csökkentsük a karácsonyi 
stresszhatásokat?

 • Tegyünk hosszú sétákat a szabad-
ban, kerüljük el a városi forgatagot!

 • Kerüljük el a zsúfolt bevá-
sárlóközpontokat!

  • Hagyunk idôt a munka után egy kis 
lazításra, kikapcsolódásra mielôtt be-
levetnénk magunkat a karácsonyi fel-
adatokba!

 • Az ünnepek alatt szakítsunk idôt 
magunkra is!

 • Óvakodjunk a túlköltekezéstôl!
 • Gondolkodjunk el azon, hogy vajon 

a karácsonyi készülôdés örömet, vagy 
feszültséget okoz bennünk. Ha úgy 
érezzük, jókedvvel tölt el minket az 
ünnepi készülôdés, akkor hagyjuk, 
hogy ez az érzés motiváljon bennün-
ket!

 • Ne feledjük, a karácsony azért van, 
hogy pihenjünk, és együtt legyünk a 
szeretteinkkel, ne vegyük túl komo-
lyan a külsôségeket!

2018.
februárjában

AUSZTRÁLIÁBAN
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KRÓNIKA
ÜNNEP AZ ÁRPÁD 

OTTHONBAN
Majd 10 hónapos munkálatok után 

végre ünnepélyesen is átadásra ke-
rült a Melbourne-i (Wantirna) Árpád 

(Fonó) kalocsai népdalcsokra. 
Gémes Árpád, a Specline tervezôi-

roda igazgatója mutatta be a népes 
vendégseregnek az építkezés folya-
matát és eredményét.
A külsô homlokzat is egy moder-

nebb burkolatot kapott, ami mégegy 

Otthon Tisza szárnyának két új pri-
vát szobája és a tágas térré bôvült 
étkezôje. 
A rendezvény házigazdája a felü-

gyelôbizottság elnöke, Fritz Zoltán 
ünnepi köszöntôje után Bakonyi Pé-
ter, a Konzulátus vezetôje és Alan 

Tudge emberi erôforrás miniszter 
méltatták az intézményt. 
A bôvülés 1994. és 2011. után 

újabb mérföldkô az Otthon és la-
kói életében, akik még kényelme-
sebb és professzionálisabb körül-
mények között élvezhetik a min-
dennapokat. 
Az ünnepséget színesítette Bodor 

Réka (KCSP) és Bartha Blanka 

új korszak nyitását jelzi, hiszen a 
megújulás ezen szinten nem áll meg: 
az Árpád Otthon hamarosan beindít-
ja Home Care Programját is, ’mely-
nek köszönhetôen a jövôben nem 
csak az Otthon lakói, hanem Melbo-
urne ellátásra szoruló idôsebb ma-
gyarjai akár saját otthonukba is kér-
hetnek segítséget az Intézménytôl!

S. Sz.

LÁTOGATÁS AZ 
ÁRPÁD OTTHONBAN
Már hagyomány, hogy a magyarul 

tanuló diákok a tanévet záró színdarab-
bal meg örvendeztetik magyar közös-
ségünk idôs tagjait.

Együtt mondta a közönség az ismert 

mondást: „Háromszor veri ezt kenden 
Ludas Matyi vissza!”.... Fazekas Mi-
hály, Ludas Matyi darabjából az Ár-

pád Idôsek Otthonában. Az elôadók a 

Victorian School of Languages magyar 

tagozatának kisdiákjai voltak. Még 

lôdôket hogy a Victorian School of 

Languages (V.S.L.) állami iskola ma-

gyar tagozatára megnyíltak már a be-

iratkozási lehetôségek. Diák korú 

gyermekek szombat délelôtt magyarul 

tanulhatnak a Dandenong-i High 

ajándékot is hoztak a látogatók. Az 

idén, apró csengettyüs karácsonyi 

kártyával kedveskedtek és kívántak 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket a gyer-

mekek, az Árpád Otthon örvendezô 

lakóinak.

Itt az alkalom emlékeztetni az érdek-

School-nál mûködô V.S.L. magyar ta-

gozatán vagy a kisdiákok vagy az 

érettségire készülôk csoportjában. 
Érdeklôdni és beiratkozni a világ-
hálón lehet: https://www.vsl.vic.-edu-
.au/enrol/ vagy telefonon a 0409 
857819számon Bartha Gyö ngyinél. 

A Fonó Castelmain-ben
Az idén a „Buda Historic Home 

and Garden” szövetkezet, hagyo-
mányos kézmûves vásárát: “Patch-
work to Pickles” c mmel rendezte 
meg Castelmain-ben. 
Erre a vásárra hívták meg a Ma-

gyar Központ Néptánccsoportját a 
FONÓ-t is, hogy ápolják a hely Ma-
gyar történelmi vonatkozását. A 
néptánccsoport tagjai lelkesen 
kapcsolódtak be a lángos sütésbe, a 
kézmûves stand mûködtetésébe és 
az alkalmi táncolásba valamint nó-
tázásba. A langyos szemerkélô esô 
ellenére is vídám, pezsgô, Kalocsa-

i ritmussal telt meg az egykori ma-
gyar ékszerész udvara amikor a 
táncosok ajkán felcsendültek a da-
lok és ropták a friss csárdást. 
Az idén, a KCsP tánctanára a Fonó 

táncosainak  Kalocsa-i táncokat 
tanított és egy hagyományörzô Ka-
locsa-i  lakodalmas koreográfiát ál-
lított össze. Ebbôl mutatott be íze-
lítôt a tánccsoport néhány tagja. 
Még magyarajkú közönség is tap-
solt a Melborne-tôl kétórányira le-
vô valamikori aranyásó városká-
ban.

A Melbourne-i magyar közös-
ség által ismert FONÓ a Magyar 
Központ Néptánccsoportja hét-
fôn és kedden este tartja próbáit 
Wantirnában. Korhatár nélkül, 
szeretettel várunk minden nép-
tánc és népdal  kedvelôt. Érdek-
lôdni lehet a facebook oldalun-
kon: Fono Hungarian Dance 
Group Melbourne-on vagy tele-
fonon a 0412 522 709 számon 
Bartha Blankánál. 



…..és akkor 
meghallottuk 

Sebestyén Mártát
A veleméri templom látogatásakor 

megtudtuk, hogy nem messze onnan, 
Magyarföldön egy fesztivál keretében 
Sebestyén Márta is fellép, egy csodás 
fatemplomban. No, megint egy temp-
lom! Bizony, pedig így van! Igaz, ez 
nem Árpád kori, sokkal inkább újkori 
templom, néhány évvel ezelôtt szü-
letett, 2010 nyarán szentelték fel, igazi 
babakorú a már eddig említett temp-
lomok között. 
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Az Ôrség 5.
sebb, intimebb, szakrálisabb elôadá-
sokkal, ez utóbbiaknak a Fatemplom 
ad helyet. A templomdombon helyi fi-
nomságok kaphatók, a gyerekek sem 
unják el magukat, várja ôket a fog-
lalkoztató játszóház. Mi itt is megta-
láltuk, – vagy bennünket talált meg – a 
dödöllét, némi sült kolbásszal „kever-
tük”, miközben ugyan kissé hûvös szél 
fújt, de gyönyörûen sütött a nap és egy 
nagy olvasztótégelyként mûködött ez 
a templomdomb is. Igaz amolyan mo-

adó fatemplomban egy különleges 
zenei élményben volt részünk.

Sebestyén Márta adott egy közel 
másfél órás koncertet. Ô, aki vissza-
térô vendége a fesztiválnak, azon ke-
vés hazai elôadómûvészeink közé tar-
tozik, aki változások és változtatások 
nélkül a tradicionális magyar kultúrát 
képviseli itthon és világszerte, kon-
certjein életre keltve Bartók Béla és 
Kodály Zoltán által gyûjtött, már 
majdnem feledésbe merülô népdalha-
gyományt. Tehetsége, képzett orgánu-
ma és varázslatos lénye eredeti jelen-
séggé avatta. Szinte nincs olyan or-
szág, ahol Sebestyén Márta nem kép-
viselte volna a magyar kultúrát, – 
Ausztráliában is – akár szólóban, akár 
zenésztársaival. Énekelt a japán csá-
szár elôtt, de a spanyol király és az 
angol uralkodó is megismerhette álta-
la a magyar nép dalait. Igazi kulturális 
nagykövete hazánknak. Márta nem 
csak énekel, ô valóban elôad. Hol egy 
furulyát, hol egy dobot, hol valami 
pengetôt kapott elô, és azzal kísérte 
különleges zeneszámait. Ami azonban 
meglepett, olyan kedvesen, szórakoz-
tatóan, közvetlen módon kötötte össze 
a zeneszámokat, hogy bár ide nem illik 

ez a szó, de szinte egy show-t mutatott 
be. Élvezet volt hallgatni, ahogyan 
zenélt, énekelt, és beszélt. Egyébként 
a magyaron kívül az összes európai 

megy, néhány éve volt egy kis temp-
lom – huhh egy templom – avatóján, és 
most visszahívta a magyar közösség. 
Ausztrália nincs messze, talán meg-

hallja valaki odaát, és eszébe jut! Ha 
már átrepül egy „magyar csoda”, a 
Kossuth és Liszt Ferenc-díjas mûvész 
Ausztrália felett, akkor a kint élô ma-
gyarok örömére, felléphetne néhány 
alkalommal! Hiszen, amit ô képvisel, 
igazi érték! 

Az estét egy izgalmas hazaautózás 
koronázta meg, ugyanis ami az 
ausztráloknak sötétedés után az úton 
tévelygô kenguru, nekünk végig az 
ôzek, szarvasok voltak. Rettegtünk, ki 
ne ugorjon elénk valamelyik! A Kon-
dorfáig tartó néhány kilométeres sza-
kaszon 7 ôzet számoltunk meg, ebbôl 5 
ott  bukdácsolt az út mellett, kettô pe-

Építésének Rátóti Zoltán polgármes-
ter – a Nemzeti Színház színmûvésze – 
kezdeményezésére láttak neki.  Az 
építkezésben több száz önkéntes vett 
részt, az anyagi feltételeket egy részét 
adományokkal, felajánlásokkal terem-
tetették meg. A Fatemplom fesztivált, 
– ahova mi is igyekeztünk–, nem is 
olyan régen, 2012-ben rendezték meg 
elôször, és szégyen ide vagy oda, eddig 
nem hallottunk róla. Igaz az Ôrség 
azért 270 km. Budapesttôl. 

A Fesztivál alkalmával szabadtéri 
nagy produkciók váltakoznak csende-

dern ötvözet, hiszen a színpadon elôbb 
a Kaláka, késôbb egy rockosabb zene-
kar, majd Lajkó Félix zenélt. Az ala-
pító Rátóti Zoltán is ott sétált a csa-
ládjával, de ott volt pl. Rudolf Péter, 
aki annyi jó magyar filmben örvendez-
tetett meg bennünket a játékával. Mi 
is ott tébláboltunk, igaz nagy tömeg 
nem volt (fránya távolság Budapest-
tôl), és élveztük a természet, a zene és 
a napsütés adta örömöket.

Azonban egy különleges élményrôl 
szeretnék beszámolni. Az egyszerre 
mindössze talán 80 embernek helyet 

nép nyelvén énekel népdalokat, aho-
gyan említettem, a sajátosan kedves 
és szórakoztató összekötô szövegei 
kíséretében! Valóban lenyûgözô!

 Nem egyedül érkezett, vele volt két 
„segítôje”, Sofia Labrapoulou aki egy 
fura, gyöngyházberakásos, különös 
hangszeren, kanoun játékával kápráz-
tatta el a közönséget, és a trió harma-
dik tagja Andrejszki Judit, a régizene 
emblematikus alakja. Hármójuktól 
egy különleges zenei csemegét kap-
tunk, ebben a különleges környezet-
ben.

A koncertet követôen pár szót sike-
rült váltanom Mártával, aki elmesélte, 
hogy jövôre, ha igaz Új-Zélandra 

dig az úton álldogált vagy kocogott át. 
Ráadásként egy prémes farkú szôr-
mók is átcikázott elôttünk. (Ne tessék 
semmi rosszra gondolni, talán egy 
nyest volt).

Mire „hazaértünk”, a lovak már alud-
tak, semmi nyerítés, vagy fujtatás 
nem várt bennünket. Bedôltünk az 
ágyba, és akkor jutott eszembe, hogy 
harmadik este alszom el úgy, mint akit 
fejbe vágtak. Semmi forgolódás, víz-
ivási kényszer, kinézés, benézés, kín-
lódás. Ja, hát a levegô, a mérhetetlen 
csend, az ôrségi természet megsuhin-
tott bennünket, attól ez a kellemes 
alvászat! És mire ide jutottam átadtam 
magam a veleméri templom fényjáté-
ka, a zene, a dödölle, az ôzek után az 
alvás örömének.

Kovács Hédi

Duna TV december 25.
09:50 Tálentum (1999) 

Sebestyén Márta
A portréfilmben Sebestyén Márta 

felidézi személyes életének állomásait, 
családja zenei örökségét, mestereit, a 
táncház mozgalom szép pillanatait, a 
„világzene” területén elért nemzetközi 
sikereit.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. id. George Bush, 2. 
Kínában, 3. A  Dél-Amerikában élô 
kapibara vagy vízidisznó., 4. Nyugat-
Ausztrália, 5. A Dodekániszosz sziget-
csoporthoz, 6. Az Azovi-tengerbe, 7. 
Cheyenne, 8. Dél-Koreában és Japán-
ban, 9. Új -Zélandon, 10. Konzuloknak.

E heti kérdéseink:
1. Melyik nôi szent Svédország vé-

dôszentje?
2. Melyik angliai megye adta a nevét 

a földtörténeti ókor második idôsza-
kának?

3. Melyik híres fürdôhely található a 
németországi Fekete-erdôben?

4. Mi volt Shakespeare nevezetes 
londoni színházának a neve?

5. Melyik mélységi magmás kôzet 
alkotja a Velencei-hegység nagy ré-
szét?

6. Mivel foglalkozik az inszeminátor?
7. Melyik amerikai elnök alapította 

meg a Békehadtestet?
8. Melyik költönk szerelme volt 

Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet?
9. Mit jelent az ökölvívásban a K.O., 

kifejezés?
10. Honnan kapta nevét a kedvelt 

Negro cukorka?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az angol, az ír és a skót elhatározzák, 

hogy kerti pikniket rendeznek. 
Én hozom az ételt--- mondja az angol. 
Én hozom az italt --- mondja az ír. 
Mire a skót: Én hozom az öcsémet.

* * *
Három skót testvér közül az egyik 

kimegy Amerikába szerencsét pró-
bálni. 5 év múlva hazalátogat. Csodál-
kozva látja, hogy két testvérének 
földig ér a szakálla.

--- Hát veletek mi történt? --- kérdezi.
--- Nem emlékszel, magaddal vitted a 

borotvát!
* * *

Hogyan oszlatja fel a skót rendôr a 
balesetnél összeverôdött tömeget?

Elkezd gyûjteni az áldozat javára.
* * *

Skót iskolában kérdezi a tanító néni:
--- Gyerekek, mi a különbség a villany 

és a villám között?
--- A villámért nem kell fizetni.

* * *
A skót fényképet mutat az angolnak: 

ezek az ikreim.
--- De hiszen a fotón csak egy gyerek 

van!
--- A másikat nem fotóztuk le, mert 

ugyanígy néz ki.
* * *

Mennyiért visz ki a pályaudvarra?
- kérdezi a skót a taxist.
--- 100 font.
--- És a csomagokat?
--- Azokat ingyen viszem.
--- Tudja mit, vigye a csomagokat, én 

gyalog megyek.
* * *

Skót gyerek az apjának:
--- Apu, azt álmodtam, hogy adtál 

nekem 10 fontot.
--- Jól van fiam, megtarthatod.

* * *
A skót családnál egy angol vendé-

geskedik. Amikor elérkezik az ebéd-
idô, a vendég búcsúzkodni kezd.

--- Maradjon nyugodtan, marasztalja 
a vendéglátó, majd adok valami ol-
vasnivalót, amíg mi eszünk.

* * *
A skót gyerek az apjának:
--- Papa adj pénz, meg akarom nézni a 

mutatványosoknál az óriáskígyót!
--- Nem kapsz pénzt, fiam, itt egy na-

gyító, nézegesd a gilisztákat!
* * *

Saját lakásba költözik a skót fiatal-
ember.

Mikor találkozik a barátjával az meg-
kérdezi tôle:

--- Na milyenek a szomszédaid?
--- Kicsit furák. Az egyik oldalon egy 

férfi lakik, aki állandóan a falba veri a 
fejét, a másik oldalon egy nô lakik, aki 
folyton óbégatva fetreng a földön.

Egyperces tudományAz orvos, aki felvette a harcot 
a gyógyszermaffia ellen 

(Folytatás)
 --- Ha azt szeretnénk, hogy egy 

gyerek kizárólag a táplálékokból kapja 
meg a szükséges napi C-vitamin-ada-
got, akkor 4 kilogramm paradicsomot, 
vagy 2 és fél kiló citromot, vagy 20 kiló 
almát kellene csomagoljunk neki tízó-
raira. Gondoljuk el, minden szünetben 
elrághatna négy-négy kiló almát. Vagy 
ha egy várandós nô élelmiszer útján 
szeretné biztosítani a napi folsav-
szükségletet, akkor naponta 15 tányér 
spenótot kellene elfogyasszon. Hát ez 
bizony még Popeynek is túlzás lenne --
- fakasztotta mosolyra példáival a kö-
zönséget az orvos.
Naponta négy liter víz
A szakember szerint számos, beteg-

ségnek vélt állapot oka egyszerûen a 
kellô mennyiségû folyadék bevite-
lének a hiányára vezethetô vissza. --- 
Az emberek 95 százaléka nem iszik 
kellô mennyiségû folyadékot. A sokak 
által emlegetett napi két liter a mini-
mumok minimuma. Az optimális 
mennyiség a napi 4-5 liter. Ekkora a 
szervezetünk folyadékigénye. Ebben 
természetesen benne van a leves, amit 
megeszünk, valamint a gyümölcsök 
által bejuttatott mennyiség is. Sokan 
mondják, hogy nem iszom, mert nem 
vagyok szomjas, viszont tény, hogy ha 
hosszú idôn át megtagadjuk szer-
vezetünktôl a kellô mennyiségû folya-
dékot, akkor a szomjúságérzet lankad, 
viszont ha ismét kezdünk többet inni, 
akkor rövid idôn belül helyreáll. Volt 
egy kísérlet, egy 70 kilós testsúlyú 
személyt egy napra beültettek egy 
szobába. Optimális volt a hômérséklet, 
nem izzadt, nem mozoghatott, nem 
beszélhetett.

Kiderült, hogy testmozgás végzése és 
izzadás nélkül is egy nap alatt fél liter 
víz párolgott el a szervezetébôl, 350 
milliliter csak azáltal, hogy lélegzett --- 
hangzott el az érdekes példa.
Fejfájásra gyógyír: só+víz
A vízhiányra számos tünet vezethetô 

vissza, többek között gyengeséget, 

akár depressziót is okozhat --- sorolta a 
tüneteket dr. Lenkei Gábor.

A gyógyszergyártók bizonyos káros 
készítményeket egy ideig “altatnak”

Az orvosságok kártékony hatásának 
az illusztrálása végett a magyarországi 
szakember elmesélte, évekkel ezelôtt 
volt a piacon egy gyógyszer, amit 
olyan hölgyeknek ajánlottak, akik 
fogyni szerettek volna. A benne lévô 
hatóanyagról kiderült, hogy káros, 
ezért kivonták a forgalomból. Pár év 
múlva, más néven ismét piacra dob-
ták, ezúttal hiperaktív gyerekeknek 
szánták. ---- A benne lévô hatóanyag 
szerepel a nemzetközi kábítószerek 
listáján. A gyógyszergyártó ipar így 
jár el, egy ideig „altatnak” egy bizo-
nyos hatóanyagú orvosságot, majd 
újra piacra dobják, más néven és más 
célcsoportnak ---- világított rá az 
aggasztó jelenségre a szakember.
A koleszterin nem káros!
A hallgatóság koleszteringondokkal 

küszködô tagjait is megnyugtatta a 
magyarországi orvos. Bár sokan ré-
mülten veszik tudomásul, hogy orvo-
suk szerint túl magas a koleszterin-
szintjük, és azonnal elkezdik szedni a 
kiírt pirulák sokaságát, dr. Lenkei 
Gábor azt állítja, nem káros a kolesz-
terin.

Sôt! --- A koleszterinbôl állítja elô a 
szervezet a D-vitamint, valamint a 
stresszhormont, ami arra szolgál, 
hogy a stresszes idôszakokban ne 
omoljunk össze. A koleszterin létfon-
tosságú tápanyag, és valójában senki 
sem tudja, hogy mennyi a megengedett 
szint, a normál érték. A gyógyszer-
gyártók számára az egyik legnagyobb 
nyereséget a koleszterincsökkentô or-
vosságok jelentik, ezért a gyógyszer-
ipar létrehozta az úgynevezett cél-
értéket, amit egyre lennebb tolnak, és 
ha ezt meghaladja az egyén szintje, 
akkor orvosságot írnak fel neki. De, 
hangsúlyozom, ez nem normál érték, 
hanem a gyártók által felállított cél-
érték ---- adott hangot nézeteinek az 
orvos, aki úgy véli, maga a páciens szó 
jelentése is azt a kiszolgáltatott hely-
zetet tükrözi, amiben az emberek van-
nak, azaz türelmesen (patientia --- 
türelem) állják, hogy bizonyos életvi-
telre, viselkedésre kényszerítsék ôket.

Az ô szemüket szeretné felnyitni 
elôadásaival dr. Lenkei Gábor, hogy 
ismeretek birtokában, tudatosan dönt-
senek arról, igent vagy nemet mon-
danak-e az ajánlatoknak, amivel ke-
csegtetik ôket.

Menyhárt Borbála
Újságíró

--- Én a helyedben nem mennék át 
hozzájuk.

--- Nem is megyek. Egész nap otthon 
ülök és fújom a dudámat.

* * *
Egy angol sofôr elüt egy skót gya-

logost. Bár a gyalogosnak csak köny-
nyebb sérülései vannak, a sofôr még 
ad neki 50 fontot.

A skótnak felragyog a szeme:
--- Mondja, uram gyakran jár erre?

* * *
Az angol megkérdezi a skótot:
--- Miért pont rúzst vettél a barát-

nôdnek?
--- Azért, mert ez az egyetlen ajándék, 

amit apránként visszakapok.
* * *

Meghal a skót felesége. A temetés 
után megkérdezi tôle a temetô ker-
tésze:

--- Mit ültessünk a sírra?
A skót elgondolkodik:
 --- Krumplit!

* * *
A skót esernyôt vesz a feleségének.
--- Jaj de jó, legalább a régi rossz 

esernyômet eldobhatom.
--- Eszedbe ne jusson, itthon még 

használhatod!
* * *

A skót pizzát rendel.
--- Mennyi borravalót szokott kapni? 

--- kérdezi a pizzafutárt.
--- Nem tudom, egyetemista vagyok. 

A többiek azt mondták, hogy tíz 
pennynél ne számítsak többre, mert a 
skótok nagyon fukarok.

--- Micsoda? 
Itt van egy font. 
Egyébként mit tanul az egyetemen?
--- Alkalmazott pszichológiát.

* * *
Az anglikán lelkész kimenti a skót 

fiát a folyóból. Az apa hálálkodik:
 --- Köszönöm, hogy megmentette a 

fiam életét. Mellesleg, hol a sapkája?
***

 Egy skót vendéglôs a következôket 
írta egy angol újságnak:

--- Unom, hogy állandóan skót viccek 
vannak a lapjukban. Ha ez így megy 
tovább ezentúl nem kérem kölcsön az 
újságot a vendégeimtôl.

* * *
 --- Miért jobb az Alzheimer kór, mint 

a Parkinson kór?
 --- Inkább elfelejtem, hogy mennyit 

iszom, mint hogy kilöttyintsem a piát!
* * *

Miért van a díszangyalka a fán?
 - Mert ha nem dísz lenne, leszakadna 

a fa! 

fáradékonyságot, szédülést, fejfájást, 
izomgörcsöt, magas vérnyomást, vala-
mint a koncentrálási képességnek a 
csökkenését is okozhatja. Sokan, akik 
rendszeresen szenvednek migrénes 
fejfájástól, kétségbeesetten keresik az 
okát, súlyos betegségekre gyanaksza-
nak. Dr. Lenkei Gábor határozottan 
állítja, a fejfájások leggyakoribb oka a 
szervezetben fellépô folyadék-, illetve 
sóhiány. A közönség soraiban ülôk kö-
zül valószínûleg sokan elraktározták 
magukban a szakember tanácsát, aki 
azt javasolta, ha nagyon fáj a fejünk, 
kapjunk be egy teáskanálnyi ---- 4-5 
gramm --- sót, majd igyunk rá egy liter 
vizet, és szinte teljesen biztos, hogy 
megszabadulunk a gyötrô érzéstôl.
A fájdalomcsillapító nem csilla-

pít!
--- Hazugság, hogy a fájdalomcsillapító 

csillapítja a fájdalmat --- jelentette ki 
határozottan dr. Lenkei. ---- A reklá-
mokban látjuk, hogy jönnek az or-
vosságban lévô molekulák, megkere-
sik a fájdalom helyszínét, majd hatnak 
rá. Ez nem igaz, a fájdalomcsillapító 
valójában elvágja a fájdalom helyszíne 
és az agy közötti kapcsolatot, azaz a 
fájdalomérzékelésünket tompítja, de a 
fájdalmat kiváltó okot nem szünteti 
meg ---- állította a szakember, aki 
helytelennek tartja, hogy a mai beteg-
ség- és gyógyszerközpontú társada-
lomban az orvosok bármilyen panasz-
ra azonnal gyógyszerek sokaságával 
halmozzák el a hozzájuk fordulókat.

--- Ha ma egy embernek székrekedése 
van és orvoshoz fordul, azonnal has-
hajtót írnak fel neki. Egészségközpontú 
orvostudomány esetén azt mondaná az 
orvos, hogy ennek az embernek jóval 
több folyadékot kellene fogyasztania, 
hiszen a vízhiányos szervezetben fel-
léphet a székrekedés, és kellô folya-
dékbevitellel rövid idôn belül megol-
dódhat. 

Egy másik példa: ha valaki véreset 
köpik, azonnal csodafogkrémet, vagy 
gyógyszert ajánlanak neki.

Pedig ennek a hátterében az áll, hogy 
a C-vitamin-hiányos szervezetben az 
erek fala meggyengül, és fogmosáskor 
a kefe hatására könnyen megsérül. 
Nem orvosságot kell adni, hanem C-
vitamint. Mint ahogyan egy ideges, 
alvászavarokkal küszködô személytôl 
sem kérdezi meg az orvos, hogy 
mennyi B1-vitamint fogyaszt, hanem 
azonnal nyugtató, depresszió elleni 
orvosságok szedésére szólítja fel. Ho-
lott köztudott, hogy a B1-vitamin elen-
gedhetetlen az idegrendszer normális 
mûködéséhez, és hiánya ingerlékeny-
séget, szorongást, alvászavarokat, de 

Cafe Transylvania
 Bistro – Patisserie  

Cafeteria
Eredeti receptek nyomán 

készült erdélyi 
különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke

Tel.: (03) 9796-5227, 0432 162-907



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 Isten kezében (2015)   
Horváth Zsolt neonatológus  

a hivatásáról és a hitrôl.
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:50 Tálentum (1999)
Sebestyén Márta felidézi 

személyes életének állomá-
sait, családja zenei öröksé-
gét, mestereitt.
10:25 „Krisztus követségé-

ben járunk” - Portré Farkas 
Attila atyáról (2004)   A bu-
dapesti Szent István Bazi-
likában hosszú idôn keresz-
tül folytatott lelkipásztori 
teendôi mellett  a Bazilika 
és környezetének megújulá-
sában, a Szent Jobb kultusz-
helyének kialakításában. 
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 Garzonlakás kiadó 

(1939)   Magyar filmvígjáték 
Két kezdô diplomás, egy 
ügyvéd és egy orvos közö-
sen bérelnek egy garzonla-
kást, ahol leendô ügyfeleiket 
szeretnék felváltva fogadni. 
Egy véletlen folytán szere-
pet kell cserélniük, s bejut-
nak egy gazdag gyároshoz.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 HungarIQ - Minden, 

ami magyar  Halászlé, sza-
loncukor, karácsonyfadísz,
13:50 Ízôrzôk (2016)
Pincehely Tolna megyébe.  
14:25 Öt kontinens
14:55 Határtalanul magyar  

Egy vereckei fenyô története
15:25 Roma Magazin
16:00 Domovina
16:30 Kormorán - Angyalok 

énekei koncert (2013)
Magyar zenei mûsor
17:30 Vannak vidékek
Karácsony Udvarhelyen
betlehemes játékkal, tánc-

cal mondják tovább a kará-
csonyi örömhírt. 
18:35 Utolsó rapszódia 

(2011)   Liszt Ferenc utolsó 
bayreuthi napjairól. 
20:00 Budavári Palotakon-

cert    Sissi nyomában
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ida regénye (1974)
Szereplôk: Jani Ildikó, 

Romantikus szerelmi tört. 
22:45 A tökéletes szeretet - 

Cseri Kálmán gondolatai 
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:25 Az én világom - 

Sáfrány J.Kambodzsa
00:40 Magyar karácsonyi 

énekek (1997)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Színházról színházra: a 

József Attila Színház
02:25 Garzonlakás kiadó 

(1939)   Magyarfilmvígjáték   
03:35 Szellem a palackból...   
Szikora Róbert 
04:05 Budavári Palotakon-

cert     Sissi nyomában
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:50 Magyar gazda
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Református magazin    
09:15 Református ifjúsági m.  
09:25 Unitárius ifjúsági m.
09:35 Baptista ifjúsági m.
09:40 Reformáció hétrôl h.  
09:50 Tálentum (1999)
Tarr László színész Az er-

délyi színjátszás kiemel.
10:25 Határtalanul magyar 

Betlehembe?  Magyarkórus 
karácsonya a Szentföldön.
10:50 Karácsonyi dalok a 

mormon Tabernákulum 
kórus elôadásában (2007)
11:25 Angol nyelvû hírek 
11:40 Péntek Rézi (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Hogy lehet leggyorsabban, 

bár nem teljesen fájdalom-
mentesen megszabadulni 
adósságainktól? Az alapmû-
bôl, Török Rezsô azonos 
címû regényébôl filmet for-
gattak, mégpedig a neves 
rendezô Vittorio de Sica.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Ízôrzôk (2016)
Nagydobos
 13:50 Szerelmes földrajz
Piros Ildikó Kossuth - és 

Jászai Mari-díjas, érdemes 
mûvész
14:15 Térkép
14:45 Parlamenti Gyermek-

karácsony     A szervezôk 
hátrányos helyzetû, rossz 
anyagi körülmények között 
élô magyarországi és 
határon túli gyermekeket 
láttak vendégül. 
15:15 Srpski ekran
15:40 Unser Bildschirm
16:10 Útravaló
16:25 Kormorán - Angyalok 

énekei koncert (2013)
17:25  „Bármi legyen, gaz-

dagít” (2016)  Film a szere-
tetrôl, a mese erejérôl. Egy 
budapesti színésznô, Kecs-
kés Karina a távoli Mold-
vában talál rá életének  
egységes szôttesre. 
18:20 Tüskevár (2013)
Magyar ifjúsági film
Ladó Gyula, azaz Tutajos a 

nyarat Kis-Balatonnál tölti a 
rokonainál.
20:00 Budavári Palota-

koncert     Sissi nyomában
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ida regénye (1974)
Magyar tévéfilmsorozat
22:55 Levelek a mennyor-

szágba (2005)  Wass Albert
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Tátrai Zsuzsanna
00:35 Az én világom -
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!  Kalmár 

Magda felvételeibôl
02:25 Péntek Rézi (1938)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
03:35 Hagyaték (2013)
 Karácsonytól vízkeresztig
04:05 Budavári Palo-

takoncert Sissi nyomában
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:20 Médiaklikk
06:50 Útravaló
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 A sokszínû vallás
08:50 Luther reformációja    
09:00 Kereszt-Tények
09:15 Így szól az Úr!
09:20 Református ifjúsági m.   
09:30 Reformáció hétrôl h.  
09:40 Tálentum (2000)
A sziklára épített ház - 

Berszán LajosA karizmati-
kus személyiségû katolikus 
papról készült portré az 
erdélyi csángók sorsával, 
gyermekeik iskoláztatásá-
val foglalkozó atyáról
10:15 Ridikül
Családbarátok
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 KispolgárokMagyar 

tévéjáték  Besszemenov jó-
módú kispolgár, aki saját 
házában korlátlan úr. Egész 
gondolkodását a régi, meg-
szokott életrendhez való ra-
gaszkodás szabja meg. Lá-
nyát is, fiát is tanult embe-
rekké neveltette, s ebben 
rejlik tragédiája. Azok már 
nem értik meg, s így fokoza-
tosan omlik össze körülötte 
az általa teremtett világ. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria
16:15 Snétberger tanítvá-

nyok - A zene felemel!  - szól 
a Snétberger Zenei Tehet-
ség Központ mottója.
17:15 Család-barát
18:55 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Övék a mennyek or-

szága II. rész     A minap is-
mét útnak indult Hölvényi 
György EP képviselô, vala-
mint  Böjte Csaba ferences, 
Sajgó Szabolcs jezsuita 
atyák, hogy tapasztalatoka.
22:35 Aranykor - Kaláka: 

Arany verskoncert    Arany 
János versei dalban.
00:05 Kulturális Híradó
00:40 Az én világom - 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?! (2016)
Papp János felvételeibôl
 02:25 Kispolgárok (1985)    
Magyar tévéjáték
03:50 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2001)   Neu-
mann János (1903-1957)
04:05 Nem csak a 20 

éveseké 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 - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Katolikus krónika
09:10 Isten kezében
09:40 Tálentum (1999)
Mandel Róbert együttese 

évtizedek óta változatlansze-
mélyi összetételben játszik. 
10:10 Ridikül
Elsô benyomásaink
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:15 Jegor Bulicsov és a 

többiek (1980)   Magyar 
tévéjáték  Jegor Bulicsov a 
város egyik leggazdagabb 
kereskedôje. Betegen, élete 
végén idegennek érzi magát 
otthonában, saját családja 
körében. Törvénytelen lá-
nya, Alekszandra kivételé-
vel idegen tôle mindenki a 
családban.
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
15:40 Öt kontinens
16:15 Karácsonyi jótékony-

sági koncert a Ghymessel 
az Autista Segítôközpont 
javára (2011)  Mendika - a 
Ghymes együttes karácso-
nyi koncertje a Bazilikából.
17:20 Család-barát
18:55 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
19:25 Bocuse d’Or - Az ízek 

forradalma. Szakmák ma-
gyar ízek és a világraszóló 
dicsôség: ez a Bocuse d’Or.
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 „Szolgálni a legfonto-

sabbat”-portré Erdô Péter 
bíborosról
22:10 ARANY - Egy óra 

Arany Jánossal - Kovács 
Ákos irodalmi estje   „Több 
eréllyel, szilárdsággal, ki-
tartássál tán lett volna be-
lôlem valami, de ez hiány-
zott mindig. A Kossuth-díjas 
énekes ezúttal versmondó 
színészként lép a pódiumra.
23:30 Így készült az 

ARANY - Egy óra Arany 
Jánossal
00:00 Kulturális Híradó
00:35 Világörökség Portu-

gáliában A Coa völgye
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:40 Hogy volt?! (2016)
Bozsó József születésnap-

jára énekes, táncos, koreog-
ráfus, tanár, színházi vezetô. 
A népszerû mûvészt szüle-
tésnapja alkalmából kö-
szöntjük a Hogy volt stúdió-
jában.
02:30 Jegor Bulicsov és a 

többiek (1980)    Magyar té-
véjáték  Alekszandra, akit 
csak Surának hívnak, a leg-
hasonlóbb hozzá, szabad-
ságszeretô, lázadó. Bulicsov 
az életéért harcol,
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:00 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:15 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Gasztroangyal
Ôszi túra a Vendvidéken
09:25 Tálentum (2000)
Fekete István író (1900-

1970) - A berki ember
Felidézzük Fekete István 

életútját, alkotói eszményeit.
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 A Nap utcai fiúk 

(2007)   Magyar történelmi 
film  A történet 1956. októ-
ber 23-án kezdôdik és 1956. 
november 4-én ér véget.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20   Portré Olasz Ferenc 

fotográfusról - Két kereszt 
között  Költôi portré egy 
olyan mûvészrôl, aki a „lé-
lek fényét” sugárzó képei-
vel, filmjeivel és könyveivel 
évtizedek óta rendíthetetlen 
hittel és erôvel száll szembe 
a sötétség erôivel.
14:15 Hangvilla   Négyke-

zes Karácsony Mi négyke-
zessel ünnepeljük a Kará-
csonyt, testvéri, sôt iker-
testvéri muzsikálással.  
Tóth – Vajna Zsomborral és 
Gergôvel egy fortepiano-n.
14:45 Én és a hegedûm - 

Töredékek három erdélyi 
prímás életébôl (2016)
15:40 Hogy volt?!
Karácsony
16:40 Új idôk, új dalai
A kortárs vallásos ének
17:10 Család-barát
18:45 Térkép
19:20 ÍzôrzôkSzólád
Balatonszárszótól délre
19:55 5 éves a Dankó Rádió 

Jubileumi Gálamûsor a 
Várkert Bazárból
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show    
22:35 Tóth János
35. rész Túl a barátságon
Magyar sitcom  Angyal 

érzi, hogy János bizalmának 
megtartása mindennél fon-
tosabb, ezért kényezteti és 
körüldongja.
23:10 Kulturális Híradó
23:45 Opera Café
00:15 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 RUTTKAI ÉVA 90 
Egy pikoló világos (1955)
Magyar romantikus film   

A filmmel a 90 éve született 
Ruttkai Évára emlékezünk.
02:55 Fölszállott a páva - 

2017     Döntô VII.
05:15 Angol nyelvû hírek

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

válogatás
07:40 Német nyelvû hírek  
07:50 Orosz nyelvû hírek 
07:55 Kínai nyelvû hírek 
08:05 Életmûvész (2013)
Agócs Gergely
08:55 Tálentum (2000)
Tabányi Mihály a 40-es, 50-

es évek legnépszerûbb har-
monikamûvésze volt 
09:30 Noé barátai
10:00 Térkép
10:30 Fölszállott a páva - 

2017     Döntô VII.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:35 Szilveszteri szokások 

a Kárpát-medencének(2002)   
tájegységeinek szilveszteri 
népi szokásai, hagyományai.
14:10 Tôkéczki és Takaró:  

irodalom mindenkinek
Fazekas Mihály
14:45 Slágertévé (2000)
Szilveszterkor is Vidám, 

zenés mûsor Kovács Kati és 
Haumann Péter mûsorveze-
tésével.
15:45 Önök kérték
16:50 Különös Szilveszter – 

vidám, zenés ó-év búcsúz-
tató   Kabaré,operett,világ-
slágerek - az ó-esztendô bú-
csúztatásának alkalmából. 
17:55 Már egyszer tetszett! 
(2010)   Kár-pótoljuk 1mást!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Eszéki disznóvágás
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:45 Indul a bakterház 

(1979)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bánhidi László 

(Konc bácsi), Csákányi 
László (Buga Jóska), Farkas 
Antal (Csendôr), Harsányi 
Gábor (Csendôr), Haumann 
Péter (Patás), Regôs Bende-
gúzt anyja elszegôdteti a 
lókupechez, de a fiú meg-
szökik tôle. A bakterhez 
keveredik, ahol elvállalja a 
tehénpásztorkodást.
23:00 Hogy volt?!
Szilveszter A Hogy volt 

szilveszteri adásában  a 
kabaréról beszélgetünk. 
23:55 Himnusz (általános) 
00:00 Gyerekhimnusz
00:00 Áder János köztár-

sasági elnök újévi köszöntôje     
00:10 Századszor is bejön!- 

A XX. század legnépszerûbb 
tévés kabarétréfái (2013)
 01:00 Híradó
01:15 Hogy lesz? Csuda-

szombat - Buli van! 
Szilveszter (2011)
02:20 RUTTKAI ÉVA 90 
Alfa Rómeó és Júlia (1968)   
Magyar romantikus film
03:50 A Nap utcai fiúk A 

történet 1956. október 23-án 
kezdôdik

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

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Katolikus krónika
09:50 Tálentum (2001)
Udvardi Erzsébet
10:25 Ridikül
Kisemberek élete
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 Piri mindent tud 

(1932)   Magyar filmvígjáték 
Szereplôk: Kabos Gyula 
Dajka Margit, Páger Antal 
(Dayka Margit (Piri)
Az állástalan színész fele-

sége, Piri elindul, hogy nôi 
varázsát latba vetve kérjen 
fizetési haladékot a háziúr-
tól. A háziúr anyósa össze-
téveszti a lakbérfizetési ha-
lasztásért folyamodó Pirit a 
férj megfigyelésével meg-
bízott detektívnôvel. 
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
16:10 Ünnepi koncert köz-

vetítése a Szent István Ba-
zilikából (2003)
17:20 Család-barát
18:55 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
20:00 Hogy volt?! Aradszky 

Lászlót köszöntjük
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Övék a mennyek 

országa I. rész    A Közel-
Kelet vallási kisebbsége a 
magyarországi delegációt, 
amelynek tagjai voltak: 
Böjte Csaba ferences szer-
zetes, Sajgó Szabolcs, a 
jezsuita menekültszolgálat 
képviselôje és Hölvényi 
György európai parlamenti 
képviselô. Megrázó képsrok 
döbbenetes találkozásokról, 
szívszorító imádságokról
22:35 Aranykor - Bálint 

András önálló estje
23:45 Kulturális Híradó
00:20MindenkiAkadémiája   
Vida Ádám Nanoré-szecskék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
CsákányiEszterfelvételei 

Hogy volt, pályatársak és 
barátok társaságában.
02:30 Piri mindent tud 

(1932)    Magyarfilmvígjáték  
(ff.)   Piri meg akarja szol-
gálni az anyóstól elôlegként 
felvett  pénzösszeget és a 
férj nyomába szegôdik. A 
filmet 1932. április 21-én 
mutatták be.A háború után 
évekig elveszettnek hitték, 
de késôbb  elôkerült egy 
nitro kópia Amerikából.
03:35 Hagyaték (2012)
Rovás - Újraéledô jelek
04:05 Hogy volt?! (2016)
Aradszky Lászlót köszönt-

jük
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

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

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

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

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

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

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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
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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.
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