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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A gyôri megyéspüspök emlékeztetett, hogy az MKPK-t képviselô tizenki-

lenc magyar püspököt elsôként Ferenc pápa fogadta.A püspökök ezt köve-
tôen öt napon át végigjárták a vatikáni hivatalokat: a nevelési, püspöki, papi, 
hittani, szentté avatási és liturgikus kongregációt az MKPK testületileg kereste 
fel, mivel ezekkel a hivatalokkal minden egyházmegyés püspöknek kapcsolat-
ban kell lennie. A többi vatikáni hivatalban az adott szakmai területtel foglalkozó 
püspökök kisebb csoportokban egyeztettek.

Veres András kiemelte, hogy az egyik leghosszabban tárgyalt téma a papne-
velés és a papi utánpótlás lehetôségeinek kérdése volt: ez Dél-Amerikában, 
Ázsiában és Afrikában nem jelent problémát, Európában viszont igen. Hangsú-
lyozta, hogy a Vatikánnak a papnevelésrôl kiadott irányelveit már lefordították 
magyarra, most pedig az ezzel kapcsolatos magyar szabályzat elkészítése kö-
vetkezik, amely „eligazítást ad, mire figyeljünk jobban a papnevelésben és a 
papi utánpótlásban”.

A MKPK elnöke hozzátette, hogy a 2020-ban Magyarországon esedékes 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra meghívták Ferenc pápát. Meg-
jegyezte, figyelembe kell venni, hogy az egyházfô 80 éves, és „ha személyesen 
nem is tud jelen lenni, biztosak lehetünk, hogy a Vatikán a legmagasabb szinten 
képviselteti majd magát”. Kijelentette, hogy az eucharisztikus találkozó a 
magyar egyháznak „óriási ajándék és lehetôség”, és az a cél, hogy a találkozóra 
való lelki elôkészületet minden egyházmegyére kiterjesszék. A magyar püs-
pökök Ferenc pápának egyebek között a teljes Biblia cigány fordítását adták 
át.

Székely János szombathelyi püspök, az MKPK cigánypasztorációs felelô-
se az MTI-nek elmondta, hogy a különbözô nyelveken való misézés egy szep-
temberi pápai rendelkezés értelmében a nemzeti püspöki konferenciákhoz 
került át, így már csak az MKPK jóváhagyása szükséges, és Európában elsô-
ként Magyarországon fogják bevezetni a cigány nyelvû misét. Székely János 
szerint erre legfeljebb másfél éven belül sor kerülhet a misekönyv cigány 
fordítása után. Székely püspök kiemelte, hogy Európa országaiban mintegy 12-
13 millióra teszik a legnagyobb kisebbség, a cigányok létszámát.
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December 11-én Árpád névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Árpádina, 

Artúr, Damáz, Dániel, Daniló, Dános, 

Szabin névnapja van.

December 12-én Gabriella név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Bulcsú, 

Csepel, Johanna, Santál névnapja van.

December 13-án Luca, Otília név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Éda, 

Edda, Elza, Enid, Kenese, Lúcia, Lu-

ciána, Odília, Oresztész, Tilia, Via, 

Víta, Vitália névnapja van.

December 14-én Szilárda névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Agna-

bella, Agnella, Beriszló, Bertold, Bo-

leszláv, Boroszló, Ders, Derzs, Konor, 

Konrád, Kurt, Szilárd, Szilárdka 

névnapja van.

December 15-én Valér névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Detre, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Mária, Va-

lérián névnapja van.

December 16-án Etelka, Aletta 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Adelaida, 

Adelheid, Aggeus, Alba, Alett, Alitta, 

Alvina, Aser, Azár, Beáta, Elke, Eta, 

Euzébia, Fehéra, Fehérke, Heidi, 

Hófehérke, Nauzika, Özséb, Tihamér 

névnapja van.

December 17-én Lázár, Olimpia 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Begónia, 

Belizár, Lázó névnapja van.

December 18-án Auguszta név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Dés, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Gracián, 

Graciána, Graciella, Haralda, Harmat, 

Harmatka, Karácson, Mária, Töhötöm, 

Zajzon névnapja van.

December 19-én Viola névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bonifác, 

Bónis, Dárió, Dárius, Nemere, Orbán, 

Oros, Pelágiusz, Tea, Tétisz névnapja 

van.

December 20-án Teofil névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Baján, 

Bajcsa, Bajka, Bojta, Bojtorján, 

Eugén, Ignác, Kerecsen, Keresztély, 

Keresztes, Krisztián, Vajta, Vata 

névnapja van.

December 21-én Tamás névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bodomér, 

Izidor, Izor, Péter, Petô, Témisz, 

Thomasz névnapja van.

December 22-én Zénó névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Anikó, 

Flavián, Flávió, Fláviusz, Judit, Jutta, 

Némó, Nina, Ninell, Teofánia, Tifani, 
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Az ország karácsonyfája
Idén Tökölrôl érkezett az ország karácsonyfája, amit a napokban állítottak 

fel Budapesten, a Kossuth téren. A mintegy 20 méter magas, 63 centiméteres 
törzsátmérôjû, több tonnás ezüstfenyôt egy nyugdíjas házaspár ajánlotta fel --- 
közölte az országház sajtóirodája.

A szigetszentmiklósi és a fôvárosi hivatásos tûzoltók reggel kezdték meg a 
hatalmas fa kivágását, majd egy daruval honvédségi szállítójármûre helyezték 
a fenyôt, amely végül a délutáni órákban érkezett meg Budapestre. Az ország 
karácsonyi jelképének számító fenyôfát a Parlament elôtt is a tûzoltók segítsé-
gével állították a helyére. és Adventtôl Vízkereszt napjáig díszíti a Kossuth 
teret.

A papi utánpótlás és a cigány nyelvû 
misézés kiemelt témája volt a katolikus 

püspökök vatikáni látogatásának.
A magyarországi papnevelés és papi utánpótlás kérdése volt az egyik kie-

melt témája a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tárgyalásainak 
a vatikáni hivatalokban, valamint a cigány nyelvû misézés, amelyet Európában 
elsôként hazánkban vezetnek be –-- foglalta össze a majdnem egyhetes vatikáni 
ad limina látogatást Veres András, az MKPK elnöke az MTI-nek nyilatkoz-
va.

Az elmúlás fájdalmas, átélem most.  
Évek óta féltem mit is fogok mon-
dani, amikor bekövevetkezik, amikor 
elveszitjük mindannyiunk által sze-
retett és tisztelt Bencze Magdát az 
emigráció Szavaló Mûvészét.

Most már megnyugodtam, hisz 
könnyeim elfogytak. Visszahozni Ôt 
úgysem tudom, de hogy emléke 
megmaradjon, feladatommá tûztem 
ki.

Több mint 40 évig dolgozott fárad-
hatatlanul, hogy a magyar irodalom 
gyöngyszemeivel megismertesse a  
közösségek irodalomra és  kultúrára 
éhes csoportjait.  Az 1970-es, 80-as 
években hangja a Sydney-i SBS rá-
dió legkedveltebb hangja lett!  Szer-
kesztôje és összeállitója is volt a kul-
túrális mûsoroknak.

Búcsú Bencze Magdától 

Magda versmondása egyedi volt. Nem mondta, szavalta a költeményeket, 
hanem szinte utánozhatatlan módon eljátszotta. Hatalmas energiája magá-
val ragadta a közönséget és mûvészetét szûnni nem akaró tapsviharok ki-
sérték.

Szerette az életet a vidámságot a mûvészetet, de elsôsorban fiát, Elemért 
és két fantasztikus unokáját, Belindát és Loydot.  Nagyon büszke volt mind-
kettôjükre, boldoggá tette, hogy széles skálájú mûveltségébôl, magyar kul-
túránkból a tôle telhetô legtöbbet átadta, átplántálta beléjük. 

Sok idôt töltöttünk együtt közös barátnônkkel Ibolyával. Magda énekelt, 
zongorázott, szavalt és még táncra is perdült nem is olyan régen.

Így, ilyen képet festve zárom, zártam Ôt a szívembe. Emlékét és a tüzet, 
melyet tôle kaptam soha nem hagyom elaludni! 

Isten nyugtassa békében!
Horváth Gyöngyi



A magyarországi 800 ezres cigány lakosság 15 százaléka beszéli a cigány 
nyelvet, de 2015-tôl már a temetési szertartást cigányul is tartják, a Hiszekegy 
imáját, valamint a Szentírás olvasmányait is ismerik cigányul. Kijelentette, a 
magyarországi cigányság helyzete nagyon jó a magyar kormány és társadalom 
erôfeszítésének köszönhetôen, elég arra gondolni, hogy a nyolc osztályt a ci-
gány gyerekek kilencven százaléka kijárja, és több mint húsz százalékuk érett-
ségizik. A cigány nyelvû mise hasonlóképpen a felzárkózást szolgálja.

„A magyarországi cigányok nem ateisták. A legtöbb cigány otthonában 
szentképek vannak, a gyerekeket megkeresztelik, és temetéshez is papot hív-
nak. A kettô közötti nagy ûr betöltése az egyház nagy kihívása”--- jelentette ki 
Székely püspök. Hangsúlyozta, hogy a cigány nyelvû mise nem kizárólag vallási 
kérdés, hanem kulturális is, mivel a nyelv magasabb szintre emelése a ci-
gányság képességeinek és önbizalmának erôsíti. Hozzátette, hogy a lovári dia-
lektusban megírt magyar misekönyvet Romániában biztosan tudnák használni, 
Spanyolországban kevéssé, de jó alap, viszonyítási szöveg lehet más európai 
cigányközösségeknek is.

A MKPK ad limina látogatása a római falakon kívüli Szent Pál-bazilikában ér 
véget magyar nyelvû misével. Az utóbbi években az MKPK 2001-ben és 2008-
ban tett ad limina látogatást az apostoli szék küszöbénél, vagyis Szent Péter és 
Szent Pál sírjánál.

A Debreceni Református Kollégium a 
Kárpát-medence református bástyája

A Debreceni Református Kollégium imádságos és munkálkodó mindennap-
jaival a Kárpát-medence református bástyája, a magyar anyanyelvi mûvelôdés 
forrásvidéke, a hit és a tudomány otthona, a nemzet megmaradásának fontos 
záloga –-- mondta Áder János köztársasági elnök a kollégium éves rendes 
közgyûlésén.

Az államfô hangsúlyozta: a debreceni református diákok és tanáraik hosszú 
nemzedékek óta alkotnak közösséget. A kollégisták tanáraiktól évszázadok óta 
a református pedagógia gyümölcseit, hitet, mûveltséget, hazafiságot és nemzeti 
összetartozást kapnak –-- emelte ki, hozzátéve, hogy az intézmény az elmúlt 
csaknem ötszáz év alatt hûséges polgárokat adott a hazának.

Emlékeztetett, hogy a kollégiumban tanult a magyar irodalom nagyjai közül 
például Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, 
Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Pálóczi Horváth 
Ádám, Sarkadi Imre, Sánta Ferenc, Szabó Lôrinc és Szenczi Molnár 
Albert is.

Áder János kitért arra, hogy a reformáció 500., a kollégium fennállásának 
480. évére megújult a debreceni református iskolahálózat és a gimnázium is 
visszatérhetett eredeti otthonába.

„Az óvodától az egyetemig megszépültek és modern eszközöket kaptak a 
pedagógiai mûhelymunka helyszínei” –-- fogalmazott, hozzátéve, hogy a beruhá-
zásoknak köszönhetôen bôvültek a közép- és felsôfokú oktatáshoz kapcsolódó 
bentlakás lehetôségei, barátságosabbá vált az internátusi környezet és akadály-
mentessé váltak a régóta helyszûkével küzdô egységek is. A fejlesztésekkel a 
keresztyén nevelés méltósága nyert elismerést Debrecenben –-- hangsúlyozta 
Áder János.

A közgyûlésen Szabó János rekonstrukciós tanácsnok emlékeztetett: 
Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban Debrecenben jelentette be, hogy a 
kormány 10 milliárd forinttal támogatja a város református iskolahálózatának 
felújítását.

A program keretében négy év alatt kilenc intézmény nyolc épülete újult 
meg. Szaktantermeket alakítottak ki 12 gimnáziumi és 16 általános iskolai 
osztály számára, megépült –-- többek között –-- két 620 négyzetméteres tornate-
rem, felújításokat végeztek az egyetemi levéltárban, a szakkönyvtárban, a 
múzeumban és a nagykönyvtár olvasótermében –-- sorolta. Restaurálták a 
kollégium dísztermét és egyetemi kápolnát is kialakítottak. A kollégium épüle-
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tében helyet kapott egy 250 fôs középiskolai internátus, a Nagyerdôn pedig 
felépült a hittudományi egyetem 144 diák elhelyezésére alkalmas internátusa.

A közgyûlést követôen Áder János és Fekete Károly, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke leleplezte a kollégium belsô udvarának 
falában elhelyezett emléktáblát, amelyet a kollégium felújításának és a 
reformáció 500. évfordulójának tiszteletére állítottak.

Az ellenzék a bevándorlás és a 
kvóta után a Soros-tervet is tagadja

A Fidesz szerint az ellenzék azt követôen tagadja a Soros-terv létezését, hogy 
korábban a bevándorlást és a kvótát sem ismerte el.

Puskás Imre, a kormánypárt szóvivôje, országgyûlési képviselôje Bu-
dapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ellenzék újra és újra bebizo-
nyítja, nem lehet rájuk számítani az ország megvédésében, és mára az is nyil-
vánvalóvá vált, hogy támogatják a migránsok betelepítését, a kvótát és a 
Soros-tervet.

Kiemelte, az ellenzék pártjai készek arra, hogy a magyar társadalom ellené-
ben, a magyar települések biztonságának kockáztatása árán hatalomra kerülje-
nek, és megfeleljenek Soros Györgynek, valamint Brüsszelnek.

A kormánypárti politikus szerint az ellenzék magatartását jól jellemzi 
Molnár Csabának, a Demokratikus Koalíció EP-képviselôjének a kvóta létezését 
és jövôjét tagadó kijelentése egy héttel azt követôen, hogy megszavazta azt az 
állásfoglalást, amely a Soros-terv számos pontját tartalmazza, így többek között 
a kötelezô, felsô korlát nélküli kvótát is.

A másik Gyurcsány-párti politikus, Niedermüller Péter is megszavazta ezt a 
javaslatot, hasonlóan az MSZP-s Szanyi Tiborhoz és Jávor Benedekhez, a 
Párbeszéd politikusához --- fejtette ki Puskás Imre.A Fidesz szóvivôje felidézte, 
az MSZP EP-képviselôje azt követôen cselekedett így, hogy pártjából korábban 
Ujhelyi István, Tóth Bertalan, Molnár Gyula és Kunhalmi Ágnes is arról be-
szélt, nincs és nem is lesz semmilyen kvóta.

Hangsúlyozta, ezek az ellenzéki politikusok nyíltan szembehelyezkedtek a 
magyar emberek álláspontjával, akik az errôl szóló népszavazáson elsöprô 
többséggel utasították el a kvótát.

Puskás Imre kérdésre válaszolva bejelentette, a posta adatai alapján eddig 1 
millió 754 ezer 128 nemzeti konzultációs kérdôív érkezett vissza, az interneten 
pedig 155 330-an válaszoltak a kérdésekre, vagyis eddig összesen több mint 1,9 
millióan vettek részt a konzultációban.

Szintén kérdésre válaszolva azt mondta, Hadházy Ákos, az LMP társelnöke 
nem mond igazat, amikor cáfolni próbálja ezeket az adatokat. Most az LMP-nél 
érhetô tetten a szocialisták korábbi “werberi kampánya” ---- fogalmazott, 
hozzátéve, az LMP súlyosan megsérti a konzultációban részt vevôket, amikor 
rosszindulatú és tényeket elferdítô állításaival azt a látszatot kelti, hogy az em-
berek valójában nem fejezték ki az akaratukat.

A mûködési feltételeket 
támogatja az új pályázat

A valódi közösségteremtô értékeket megjelenítô szervezetek életét akarja 
segíteni a kormány egy, a civilek mûködését támogató pályázattal.

A 185,5 millió forintos keretbôl azok az alapítványok, egyesületek, szövet-
ségek kaphatnak pénzt, amelyek tavaly adományokat gyûjtöttek jótékony célra 
–-- jelentette be Fülöp Attila, az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes állam-
titkára budapesti sajtótájékoztatóján. A szervezetek az általuk gyûjtött adomá-
nyok értékének 5 százalékára pályázhatnak, és ezt az összeget a mûködési 
feltételeik javítására költhetik.

A helyettes államtitkár a sajtótájékoztató helyszínén, a Semmelweis Egye-
tem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján az intézmény Játszóház Alapítvá-
nyának tevékenységét méltatta. Szabó András egyetemi tanár, a klinika igaz-
gatója arról beszélt, hogy a komoly betegségben szenvedô gyermekek 
gyógyítása mellett számos kiegészítô rehabilitációs és szociális programot 
folytatnak.

Garami Miklós egyetemi docens, a Játszóház Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, a klinika igazgatóhelyettese kérdésünkre elmondta: a Tûzoltó utcai 
gyermekklinika a daganatos, a haematológiai és a krónikus idegrendszeri be-
tegek országos centrumaként mûködik. A betegek ellátását kiegészítô vala-
mennyi rehabilitációs és szociális program civil vagy állami segítséggel való-
sul meg.

–-- Huszonöt éve jött létre az alapítványunk, amely elsôsorban a leukémiás és 
daganatos gyermekek rehabilitációjával foglalkozik. 
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NEM BÍR LEÁLLNI 
A LIBERÁLIS 

MAGYARGYÛLÖLÔ
Guy Verhofstadt, az Európai Parla-

menti liberális frakciójának vezetôje 
már számos alkalommal bizonyította, 
hogy a legalantasabb epés gyûlölettel 
viseltetik Orbán Viktor és úgy általá-
ban Magyarország iránt.

Például az általa korábban közzétett 
„sokatmondó”, 1956-os magyarokat 
gyalázó fényképével, folytatva a ma-
gyar migrációs politikát támadó mani-
pulatív videóval, majd azóta is számos 
megnyilvánulásával igyekszik bele-
rúgni Magyarországba és annak mi-
niszterelnökébe. „Újabb álhírkam-
pányt indítottak az úgynevezett Soros 
-terv ellen”, és ezen kampány „anti-
szemita felhangokat mutat, hazugsá-
gokkal van tele, és méltatlan egy de-
mokratikus európai országhoz” –-- írta 
legutóbb a Nemzeti Konzultáció kap-
csán.

A belga gyûlöletokádó javára azon-
ban könyveljük el: következetesen és 
tendenciózusan öklendezi ki magából 
a hülyeséget. Szerinte szombaton „60 
ezer fasiszta masírozott Varsó utcáin”, 
míg egy hete nagy hangon bejelentette, 
hogy „Antonio Tajani, az Európai 
Parlament (EP) elnöke be fogja kéretni 
a magyar uniós nagykövetet a Soros-
tervrôl szóló nemzeti konzultáció leál-
lítása érdekében”. Ez utóbbiról is ki-
derült, hogy hazugság, bár ezt már 
abból is sejthettük, hogy Ujhelyi Ist-
ván is írt róla.

Nem lehet véletlen, hogy Verhofstadt 
rendre akkor kezd el igazán fröcsögni 
ellenünk, amikor a migráció a téma. Ô 
ugyanis a migráció bástyája, gyakor-
latilag Soros szószólójának tekinthetô. 
Ha pedig ez mégsem volna igaz, a pszi-
chológia tudománya nyújthat magya-
rázatot arra, hogy a liberális vezetô 
mégis ennyit foglalkozik velünk. Talán 
éppen az a valódi ok, hogy valójában 
egy látens magyarimádóval van dol-
gunk.

Ezért történhetett meg ezúttal is, a 
Lengyelországgal kapcsolatos EP ha-
tározat vitája kapcsán, hogy vissza-
visszatért Orbán-fóbiának tûnô rejtett 
vonzalma, Verhofstadt úr szenvedé-
lyes szeretete, amit önmagának nem 
mer bevallani.

(Magyar Idôk)

HÓKUSZPÓKUSZ
A lakosság megsarcolását nem mer-

ték néven nevezni 2002 és 2010 között: 
volt szó takarékosságról, átcsoportosí-
tásról, néha megszorításról.

A nem is olyan régmúltat Varga Mi-
hály idézte meg.

A miniszter kijelentette azt is: a gaz-
daságpolitikai trükkökért súlyos árat 
fizethet az ország. Hogy mennyire 
súlyosat –-- tehetjük hozzá --–, azt 
pontosan megtapasztalta a társadalom, 
amikor 2008-ban Gyurcsány Ferencék 
jövendölése ellenére mégsem állt meg 
a pénzügyi válság Hegyeshalomnál.

Nem ez volt persze az elsô eset, ami-
kor nem vált valóra, amit a balliberális 
varázsgömb sugallt. Mindez azonban 
nem akadályozza Gyurcsányékat ab-
ban, hogy most, miután mások helyre-
hozták, amit ôk tönkretettek, pökhendi 
módon újra elôálljanak, és kioktassák 
a világot olyan dologról, amibe ôk haj-
dan csúfosan belebuktak.

Úgy fest azonban, a választók még 
egyszer nem dôlnek be a nagy varázsló 
hókuszpókuszának.

(Magyar Idôk)

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.



Sorost védelmezi a Jobbik
Elutasította a a Nemzeti Nyomozó Iroda Mirkóczki Ádám jobbikos képviselô 

Soros György elleni feljelentését, amelyet alkotmányos rend erôszakos meg-
változtatásának elôkészülete, alkotmányos rend elleni szervezkedés, rombolás, 
hazaárulás és lázadás miatt tett. 

– Soros Györgynek nem a személye, hanem a terve az, amit bajnak tartunk, a 
terve az, ami veszélyes – reagált Gulyás Gergely arra, hogy a rendôrség eluta-
sította a jobbikos Mirkóczki Ádám Soros elleni feljelentését, amelyet az ellen-
zéki párt úgy interpretált: a nyomozó hatóság szerint a tôzsdespekuláns nem 
jelent veszélyt az országra, a kormány pedig hazudott.

A fideszes politikus erre azt mondta: „Al Caponét is adócsalás miatt ítélték el”, 
tehát önmagában az, hogy egy konkrét feljelentést – amely alkotmányos rend 
megváltoztatására vonatkozott – a hatóság elutasított, nem jelent sokat. – Több 
százezer ember magyarországi befogadását szorgalmazni politikailag a leg-
súlyosabb bûnnek tekinthetô, de büntetôjogi relevanciája ettôl még nincsen – 
közölte Gulyás.

Mirkóczki október közepén alkotmányos rend erôszakos megváltoztatásának 
elôkészülete, alkotmányos rend elleni szervezkedés, rombolás, hazaárulás és 
lázadás miatt tett feljelentést Soros ellen. A jobbikos politikus akkor úgy fo-
galmazott: „Amennyiben a rendôrség mégsem rendeli el a nyomozást, a 
kormánynak és Orbán Viktor miniszterelnöknek is papírja lesz arról, hogy amit 
tesznek, az egy hatalmas agymosás, egy hatalmas hazugság.” A rendôrségi ha-
tározat után egyébként Mirkóczki közölte: rémhírterjesztés miatt feljelentést 
tesz azon kormánytagok és fideszes politikusok ellen, akik aktív résztvevôi a 
Soros-tervvel kapcsolatos társadalmi agymosásnak.

Az Index és több balliberális portál a Magyar Nemzet híradása nyomán meg-
állapította: a rendôrség határozatban ismerte el, hogy Soros nem jelent veszélyt 
az országra. Az ellenzéki sajtó szerint ugyanis az a tény, hogy a Nemzeti 
Nyomozó Iroda (NNI) nem indított eljárást, lényegében egyet jelent a Soros-
terv létezésének cáfolatával. Holott a döntés alapján csak annyi jelenthetô ki 
nagy bizonyossággal, hogy a tôzsdespekuláns nem készül fegyveres szabad-
csapatok élén átvenni a hatalmat Budapesten.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke korábban azt mondta, Mirkóczki zseniális csapdát 
állított, hiszen ha a rendôrség nem indít nyomozást Soros György ellen, akkor 
lehull a lepel, és világossá válik, hogy a kormány alaptalanul riogatja az em-
bereket, tehát hazudik.

A valóság azonban az, hogy a Jobbik próbálta meg átverni az embereket, 
hiszen az új büntetô törvénykönyv 254. és 255. szakasza az erôszakos egyed-
uralmi törekvéseket hivatott szankcionálni. Vagyis azt, ha valaki fegyveresen 
készül hatalomra törni. Egyetlen kormánypárti politikus sem állította, hogy 
Soros valamiféle terrorszervezetet irányítana vagy igyekezne éppen most 
létrehozni, hogy diktatúrát építsen ki Magyarországon.

Az NNI határozata pedig nem szól másról, mint hogy a hatóságnak sincs 
birtokában erre utaló adat. A feljelentés elutasításában ugyanakkor közvetve 
megerôsítik, hogy igenis létezik egyfajta Soros-terv. A Magyar Nemzet össze-
foglalójából kiderült, hogy a rendôrség megállapítása szerint is kirajzolódik a 
milliárdos írásaiból egy politikai program; Soros határozott véleményt és 
intézkedési javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió döntéshozói számára.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a fentiekre reagálva el-
mondta: politikai szempontból a nyilvánvalóan provokációs célokat szolgáló 
feljelentés igen érdekes fénytörésbe helyezi a Jobbik színeváltozását: az elvileg 
nemzeti alapokon álló párt ugyanazt próbálja „bebizonyítani” ezzel, mint amit a 
balliberális oldal, azaz azt, hogy nincs is Soros-terv. Pedig van, csak éppen úgy 
hívják: a nyílt társadalom eszméje.

– Az eset rávilágít arra is, hogy a nyomozó hatóságoknak is át kell értékelniük 
az alkotmányos rend védelmével összefüggô gyakorlatukat. Ugyanis ahogy a 
szuverenitáskérdés maga, eddig az állam biztonságával összefüggô büntetôjogi 
gondolkodás is „csak” valamilyen erôszakos, külsô, más állam általi behatásra 
vagy az állam létét belülrôl veszélyeztetô megmozdulásokra koncentrált – 
érvelt a szakember, aki szerint a 21. század elején egy állam integritására, 
függetlenségére azonban már nemcsak a „klasszikus” hatalmi szereplôk, ha-
nem nem állami szervek, nemzetközi NGO-hálózatok is komoly befolyással 
bírhatnak.

– Ráadásul a bevett gyakorlattól eltérôen e szervezôdések nem közvetlenül, 
nem erôszakosan fejtik ki tevékenységüket, hanem „puha eszközökkel”, a 
jogalkotás és a döntéshozatal áttételes befolyásolásával. 

Nagy Áron- Gabay Dorka (Magyar Idôk)
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Az elmúlt 

hét

EL INNEN, JÓKAI!
Jókai Mór a mai ifjúság számára 

olvashatatlan, mûveit a Bánk bánnal 
együtt ki kellene húzni a kötelezô ol-
vasmányok sorából –-- vélekedik egy 
interjúban Fenyô D. György, a Ma-
gyartanárok Egyesületének alelnöke, 
az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóis-
kola oktatója. Magyartanár.

Ôrizzük meg a nyugalmunkat!
Nem új keletû az efféle „Jókai-kri-

tika”. Néhány éve Nógrádi Gábor író 
és fia azzal állt elô: „meg kellene 
húzni” Jókai két ismert regényét, A 
kôszívû ember fiait és Az arany em-
bert, ugyanis a tanulóifjúságot zavarja 
a régies nyelvezet, a körülményes 
fogalmazás, képtelenek végigolvasni a 
nemzet klasszikusát. „Pörgôsebbre” 
kell igazítani ezeket a regényeket --– 
ôk szíves-örömest elvégzik az irodalmi 
amputációt. El is végezték, ahogyan 
Gárdonyi fô mûve, az Egri csillagok is 
megjelent Nógrádi Gergely „tollából”. 
De fazonigazításra javasolták Mik-
száth A fekete városát, Verne-tôl A 
tizenöt éves kapitányt, és még sorol-
hatnám. 

(Nem kizárt, hogy elôbb-utóbb a „ne-
hézkes” Bibliát is átültetné valaki 
„frissmagyarra”, hogy a türelmetlen 
ifjúság megtudja, mirôl szól az a 
„ménkû betûtenger”.)

Abban, hogy Fenyô tanár úr most 
újra fölvetette a „Jókai-problémát”, 
mindössze annyi a gond, hogy Fenyô 
úr –-- tanár úr. Magyartanár úr. Sôt 
még tisztséget is visel a szakegye-
sületben. Ha valakinek, neki tudnia 
kellene, hogy az irodalom szépsége 
néha a nehézségében is rejlik… Biztos, 
hogy épp egy magyartanárnak kell 
tovább devalválni az amúgy is fony-
nyadó mûveltséget? Tanár úr azt is 

hozzáteszi, hogy Az ember tragédiája, 
sôt a Csongor és Tünde is egyre élvez-
hetetlenebb a tanulók számára.

„Petôfitôl kezdve élvezhetô a magyar 
irodalom” –-- összegez. Indulatosak a 
kommentek, egyet idemásolok: „Él-
vezni járnak a gyerekek az iskolába, 
vagy tanulni, tudást szerezni? Elég, ha 
a telefon okos?”

SZUSSZANJON 
AZ OLVASÓ!

Torkig a napi politika mínuszos hírei-
vel, bulvármocskával, aki teheti, me-
nekülôre veszi. Így vagyok most én is. 
A kert végében bogarászom, lombot 
gyûjtök, vakondnyomokat javítgatok, 
létrát, vödröket cipelek a sufniba. 
Lakatot teszek a kerti világra.

Nincs ennél fölemelôbb szöszmötölés 
november derekán. A kutya persze 
fáradhatatlanul a nyomomban, bár 
nemigen érti, honnan ez a lelkesedés 
ebben a rozsdás, szomorú idôben. De 
hát mit tudhat ô az ember politikai-
szonyáról…

Este tüzet raktunk a tyúkól mögötti 
kerítésnél. A tûzcsinálás mifelénk a 
kerti munka rituális szelete, más tevé-
kenységhez nem hasonlítható. Mikor 
végre megállapodnak az egymásba 
folyó lángnyelvek, fölhagyunk min-
dennel, csak állunk, megbabonázva 
nézzük a tüzet.

Különös állapot. Mondják, az ember a 
reményt kutatja ilyenkor a lángokban. 
Míg ropog a tûz, átkarolod az asszony 
vállát, a lábad elôtt kuporgó pulival 
hármasban bámulod a fényt, számolod 
a szikrák pattogását.

Gyerekkoromban a költôket, írókat 
mindig roppant lángok mellett képzel-
tem el zsinóros mentében, szakállal, 
lobogó hajjal, amint éppen fölfelé te-
kintenek, ahová a lángcsóvák igye-
keznek. Hiszen a tûz filozófia, költészet 
és merengés. Mélység és magasság. A 
lángok pedig –-- figyeld csak! --– rímel-
nek, összehozzák az embereket. Alá-
zattal kell nézni a tüzet.

Az emberbe belebújik ilyenkor a köl-
tô.

Nagyjából idáig jutott bennem a 
poéta, mikor rádöbbentem: Jesszus! 
Még bele sem kezdtem a napi írásom-
ba –-- sôt, azt sem tudom, mi az, amibe 
még nem kezdtem bele! A politikát 
okvetlenül kihagynám, valami szelí-
debb kellene holnapra. „Egy kis füg-
getlen nyugalmat, melyben a dal meg-
foganhat…” –- írta a költô is.

Talán meggyôzhetô a szerkesztô. Te-
lefon a redakcióba: pihentetném az 
olvasót; békét terveztem neki is, ma-
gamnak is.

Mint a példa mutatja, meggyôztem.

JUHÁSZ, KÉSZ, RAJT
Veretes Facebook-hirdetésben, nagy 

szavak kíséretében jelentette be mi-
nap Juhász Péter Együtt felekezete, 
hogy Kész Zoltánt, Veszprém jelenlegi 
„független” képviselôjét támogatja a 

ahogy 

Pilhál György 

látta

2018-as választásokon.
A méltató kísérôszöveg arról tájékoz-

tat, hogy Kész már bizonyított, ugyanis 
„2014-ben az ô történelmi gyôzelmével 
sikerült megtörni a Fidesz kétharma-
dát” –-- ami persze finom csúsztatás 
(„fél-Kész-információ”), ugyanis hô-
sünk csak késôbb, egy idôközi válasz-
tás nyomán surrant be a parlamentbe 
a Brüsszelbe távozó Navracsics Tibor 
helyére…

Talán idôszerûbb lett volna arról írni, 
vajon megválasztása óta mivel múlatta 
idejét a kevély politikus. Ez nagy ter-
jedelmet nem igényelt volna… Kész 
legemlékezetesebb fellépése az volt 
(épp a napokban), hogy –-- két másik 
hazafi, Kónya Péter és Szelényi Zsu-
zsanna társaságában –-- nemmel sza-
vazott az Országgyûlésben a Czeglédy-
ügy károsultjainak kártalanítására. 
Hozta magát. Vagy idézni lehetett vol-
na Veszprém polgármesterét, aki 
nemrégiben arra kérte a honatyát, 
„inkább ne csináljon semmit; ha már 
használni nem tud a városnak, lega-
lább ne ártson”.

A lényeg mindenesetre az, hogy im-
már támogató áll Kész Zoltán mögött, 
még ha az a füttyös Juhász-féle Együtt 
is. Szerintem jól megértik majd egy-
mást. (Elôzôleg –-- bár kínálta magát 
megállás nélkül –-- egyetlen párt vagy 
civil szervezet sem kereste meg a 
„történelmi gyôztest”. Csak tudnám, 
miért…)

Nem sokkal a kézfogó elôtt a függet-
len ember jótékonysági rendezvényre 
hívta Veszprémbe Juhász Pétert: fus-
sanak együtt a veszprémi kórházért. A 
tervek szerint a jótékony szaladgálást 
politikai eszmecsere követte volna, 
csakhogy érdeklôdôk híján mindössze 
egy szolid büfélátogatás lett az egész-
bôl.

Ezek után adódik a kérdés: megér-
demli-e Veszprém Kész Zoltánt? (Ju-
hászék megérdemlik. Sôt úgy kell ne-
kik!)

FOGALOMZAVAROK
A liberalizmusról vitázott Fodor Gá-

bor, a Magyar Liberális Párt elnöke és 
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióveze-
tôje szerdán egy budapesti konferen-
cián. Fodor szerint ellenforradalom 
zajlik a liberalizmussal szemben. Ezen 
kicsit meghökkentem.

Régrôl belém szorult néhány idevágó, 
fésületlen gondolat. Ideírom.

Ezek a mostaniak nem igazi liberáli-
sok. Közük nincs a Kölcseykhez, Kos-
suthokhoz, csak kisajátították a szót. A 
liberális –-- szabadelvû –-- ember a 
szárnyaló, független és szabad gondol-
kodó szinonimája. Olyané, aki nem 
tûri a szellem elnyomását, hisz az 
egyén nagyszerûségében, de nem 
gázol bele a közösség hagyományos 
rendjébe. Elôretekint, miközben tisz-
teletben tartja a múltat. Visszájáról: 
nem az a liberális, aki a másságával 
kérkedik, akinek alapállása a dafke, a 
csak azért is. Aki ott érzi jól magát, 
ahol zûrzavar és fejetlenség van (amit 
esetleg ô maga gerjeszt), az álliberális. 
Mai szóval libsi.

A konzervatív jelzôt sem mindig a 
helyén használjuk. Az átkosban példá-
ul úgy tanították: a konzervatív ember 
szemellenzôs, vaskalapos, fejlôdésre 
képtelen személy. Nem igaz! Konzer-
vatív az, aki nem lép át a múlton (nem 
akarja „végképp eltörölni”), aki meg-
becsüli nemzete nagyjait, ápolja az 
elôdök emlékeit.

Tisztelettudó, hagyományôrzô, érté-
kekre kényes. A vaskalapos szinoni-
mája nálam a bunkó.

Vagy itt van a baloldal elnevezés --– 
járatlan ember itt is el-elbotlik. Öreg 
hiba zsigerbôl nemet mondani a balol-
dalra. Hiszen baloldalinak lenni --– 
eredetileg –-- annyi, mint szociálisan 
érzékenynek lenni, kétkezi, dolgozó 
emberek szemszögébôl nézni a világot, 
érdekeiket képviselni, jogaikért tenni. 
Szép és követendô világnézet – kár, 
hogy a politika trükkmesterei jó ideje 
hamisítják a szót, lózungokkal „helyet-
tesítik”. A baloldaliságot „elkommuni-
zálta” a bolsevizmus.

Csak a helyszûke miatt rakom ki a 
pontot.

AZ ALULJÁRÓ 
MAGASLATA

A minap Hollik István KDNP-s or-
szággyûlési képviselô Móricz Zsig-
mond körtéri sajtótájékoztatóján buk-
kant fel a falurossza Soproni ember.

Vajon tudatos-e a Momentum részé-
rôl, hogy legnyálasabb fellépésein 
Soproni Tamás alelnök képviseli a pár-
tot? Koncepció áll-e amögött, hogy 
rendre a rókaképû embert küldik ki a 
terepre, ha ellenszenvet kell kelteni a 
publikumban, vagy csak véletlenül 
esik rá a választás? Aligha fogjuk 
megtudni. Engem mindenesetre már 
tavasz óta foglalkoztat a kérdés.

Azóta, hogy alelnök úr az Echo TV 
Aktuális címû mûsorában bemutatta 
az arrogancia tenyérbe mászó változa-
tát. (Aki még nem látott riporterfroc-
lizó, pikírt interjúalanyt, itt pótolhatta 
a lemaradását.) Az ifjú entellektüel 
már a mûsor elsô percében belecsapott 
a lecsóba. Elôbb kiselôadásba kezdett, 
majd gyakorlatilag át akarta venni a 
mûsorvezetô szerepét, alig bírt vele a 
vendéglátó Földi-Kovács Andrea.

A minap Hollik István KDNP-s or-
szággyûlési képviselô Móricz Zsig-
mond körtéri sajtótájékoztatóján buk-
kant fel a falurossza Soproni ember. 
Már messzirôl látszott, nem az oltha-
tatlan információszomj hozta a hely-
színre: minden bevezetô nélkül a mik-
rofonhoz lépett, majd ecsetelni kezdte, 
mennyire fontos az, hogy mindenki 
aláírja pártja népszavazást kezdemé-
nyezô felhívását.

Alig lehetett leállítani. Bár nem ki-
zárt, inkább csak be akart kerülni a 
napi hírekbe. (Talán arra is spekulált, 
hogy rendôrt hívnak, esetleg kap két --
-– jól fotózható –-- pofont a biztonsá-
giaktól. De nem jött össze szegény-
nek.)

Csak az elismerés hangján szólhatunk 
Hollik képviselôrôl, aki a vitaindító 
belépô ellenére eltekintett attól, hogy 
orrba vágja a szónokot –-- ehelyett 
szelíden értésére adta, hogy fellépése 
még egy falugyûlésen is kiverné a 
biztosítékot, s helyesebben tenné, ha 
leszámolna a benne ágaskodó tahóval. 
Nem volt könnyû dolga.

JAJSZÓ A VÉGVÁRBÓL
Az ellenzéknek morális kötelessége 

lenne, hogy Soros György mellé álljon 
–-- nyilatkozta a Népszava keddi szá-
mában Szentpéteri Nagy Richard po-
litikai elemzô és humanista, aki szerint 
Soros „egy kiváló, nagyszerû ember, 
az egyik legnagyobb magyar, aki ren-
geteget adott ennek az országnak”.

No, a szerkesztôséget sem kellett 
különösebben nógatni, még ugyaneb-
ben a számban N. Kósa Judit tollából 
lánglelkû írás jelent meg „a nagyszerû 
emberrôl”. Egyebek közt megtudhat-
tuk, hogy a „célkeresztbe beragadt 
idôs üzletembert” ért vádak a valóság-
gal köszönôviszonyban sincsenek, 
ugyanis a nemzeti konzultáció hét 

pontjából négyben hamisít, csúsztat és 
torzít a kormány, háromban pedig 
nettó hazudik.

Hogy érzékletesebb legyen Soros 
György méltatása, a szerzô egy másik 
hányattatott notabilitás sorsát hozza 
fel párhuzamként. „Nagyjából egy év-
tized telt el azóta, hogy Magyarország 
akkori miniszterelnöke belebukott a 
hazugságba. Nem abba, hogy hazudott, 
hiszen valójában nem tett ilyet… --– 
érzékenyebb olvasónak e ponton repü-
lôsót javaslok; a szerk. --–, 2006-ban a 
hazugság látszata is elég volt egy ép-
pen országjobbításra készülô minisz-
terelnök megsemmisüléséhez.”

Lám, mivé lett egy évtized alatt a 
politika –-- teszi fel a költôi kérdést a 
dalnok asszonyka, majd, mint a téma 
avatott ismerôje, maga válaszol: 2017-
ben vállvonogatásnál több nem kíséri 
a hazugságözönt. „De ne áltassuk ma-
gunkat, nem csak a politika az, ami 
lezüllött (…) Orbán rég magával rán-
totta a mélybe az egész országot.”

Meg azt is írja a szerzô, hogy ez az 
egész itt nem különösebben új, hiszen 
„a szabad véleménynyilvánítás meg-
maradt végvárai már hónapok óta 
unásig ismételgetik ugyanezeket az 
érveket”. (Az egyik ilyen „végvár” spe-
ciel maga a Népszava –-- nem véletlen, 
hogy Judit kollegina is ide jött át a 
Teller-leveles Népszabadságtól.)

JÖTTEK, LÁTTAK, 
RÁFÁZTAK

Rosszabbul is járhatott volna a Pest-
Buda éttermet vasárnap elfoglaló Gu-
lyás Márton-féle hülyegyerek-kom-
mandó. Gondoljuk csak el, mi történik, 
ha akciójuk idején történetesen egy 
ebédelni vágyó, méretesebb férfiem-
ber is tartózkodik odabent. Esetleg 
egy éppen bankettjét tartó, szabadfo-
gású birkózószakosztály? Nem valószí-
nû, hogy a karonülô Marci és tápos 
rohamcsapata akkor is élô Facebook-
közvetítéssel tudósít a helyszínrôl --– 
sziluettnyomaik árulkodnának róluk a 
bejárati ajtón…

Szerencséjükre az ostrom idején 
jámbor emberek üldögéltek odabent, 
még a fôpincér sem tûrte föl az ing-
ujját, csupán közölte, partizánokat 
nem szolgálnak ki. Amennyiben nem 
fogyasztanak, hagyják el az éttermet.

Dehogy mentek –-- gyôzelmet ültek.
Gördülékenynek ígérkezett a folyta-

tás. A harcosok (a Közös Ország Moz-
galom és A Város Mindenkié aktivis-
tái) megszilárdították állásaikat, majd 
Gulyás vezér a Facebookon beszédet 
intézett a nemzethez: Pest-Buda meg-
szállására azért került sor, mert az 
épületet a Budavári Önkormányzat 
áron alul adta bérbe. (Hogy evégett 
miért nem odakint háborognak, arról 
nem ejtett szót. Vélhetôen a hûvös idô 
miatt…) Közben a kiérkezô rendôrök 
megállapították, jogsértés nem tör-
tént, Gulyásék „csak” bementek az ét-
terembe.

Ennyi. Az elmaradt intézkedés meg-
rendítette a csapatot, fôképp a piros 
fejû Marcit, aki titkon valami jól fo-
tózható rendôrrohamban reményke-
dett. Erre, tessék! A járôrök szalutál-
tak és elmentek. Ennél csak a folytatás 
lett keservesebb, a távozó személyzet 
ugyanis rázárta az éttermet az ünneplô 
megszállókra, mire a riadt kommandó 
vészjelzést adott: „Aktivistáink akkor 
sem tudnák elhagyni a helyszínt, ha 
akarnák. Az étterem korlátozza akti-
vistáink személyes szabadságát, ami 
bûncselekmény.” Csak késô este sza-
badult ki a csapat.

Marci mosolya nem volt ôszinte.
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Amióta tavaly decemberben egy fa-
natikus iszlamista –-- egyébként elu-
tasított –-- menedékkérô a karácsonyi 
vásárlók közé hajtott teherautóval 
Berlinben, megölve tizenkét embert, 
több mint ötvenet pedig megsebesítve, 
a hatóság minden európai városban 
igyekszik elkerülni a hasonló merény-
leteket.

Már javában tombol Európában (is) a 
karácsonyi vásárlási láz, tehát itt az 
ideje útakadályok állításának. Az egy 
évvel ezelôtti berlini incidensre emlé-
kezve Európa nagyvárosaiban a rend-
védelmi szervek szinte beton- és acél-
gyûrûbe fogták az utcai vásárok 
gyalogosok ellepte területeit. Azóta 
ugyanis az ünnepi sokadalmak, fesz-
tiválok kedvelt célpontjai lettek a ter-
roristáknak.

Továbbá állig felfegyverzett rendôr-
járôrök cirkálnak mindenfelé, civil 
ruhás nyomozók vegyülnek a tömegbe, 
valamint ellenôrzô pontok igyekeznek 
nehezíteni az esetleg felbukkanó ter-
roristák mozgását. Nagy-Britanniában 
különösen Londonban, Birmingham-
ben, Manchesterben, Leedsben és 
Edinburghban erôs a készültség. A 
brit önkormányzati szövetség arra inti 
a helyi tanácsokat, hogy legyenek ébe-
rek ebben az évben. A felhívás nyoma-
tékosítására „súlyos” szintre emelték a 

fenyegetettséget, ami azt jelenti, hogy 
nagy a valószínûsége egy terrortáma-
dásnak.

A londoniak élénken emlékezhetnek 
arra, hogy az elmúlt 12 hónapban két-
szer is történt jármûves merénylet, 
mégpedig hidakon. Ezek nyomán a 
brit fôváros három hídján is betontöm-
bökkel választották el a jármû- és gya-
logosközlekedést. Hasonló intézkedé-
seket vezettek be idén is. Mivel az utak 
ellenôrzése idôigényes, a Scotland 
Yard felhívta a lakosságot, hogy jókor 
induljanak el az idôhöz kötött rendez-
vényekre. Manchester is jól emlékszik 
még a stadion elleni tavaszi támadásra, 
amelyben 23-an vesztették életüket. A 
város rendôrfônöke azzal nyugtatta a 
vásározó polgárokat, hogy megerôsí-
tett rendôri jelenléttel és ellenôrzéssel 
maximális biztonságot garantálnak. A 
brit külügyminisztérium szintén foko-
zott figyelemre inti azokat a külföldre 
utazó briteket, akik a bevásárlás 
szempontjából népszerû országokba --
– például Svédország, Svájc, Ausztria, 
Belgium, Németország, Franciaország, 
Dánia –-- tartanak. Ugyanezt a felhí-
vást intézte polgáraihoz az amerikai 
külügyminisztérium is a brit és euró-
pai karácsonyi vásárok meglátogatása 
esetére.

A nagy ügybuzgalommal tevékenyke-

dô francia biztonsági erôk a héten hat 
embert tartóztattak le azzal a gyanú-
val, hogy merényletet készítenek elô a 
reimsi karácsonyi kirakodóvásár el-
len. A gyanúsítottak átvizsgálásakor 
egy fegyver is elôkerült. Ugyancsak 
hat szíriai menekültet fogtak le Né-
metországban is, ôk állítólag Essenben 
léptek volna akcióba. A frankfurti tar-
tományi ügyészség tájékoztatása sze-
rint a merénylet tervezésének korai 
szakaszában fogták el a hat férfit, akik 
a nyomozás elsô megállapításai szerint 
még nem választottak ki konkrét cél-
pontot. A razzia során átkutattak nyolc 
lakást, lefoglaltak iratokat, mobiltele-
fonokat és laptopokat. Budapesten – a 
korábbi évek gyakorlatát kiegészítve 
–-- a rendôrség a járôrözésen túl beton 
terelôelemekkel is védi az ünnepi vá-
sárok helyszíneit.

* * *
Nemrég közzétett és a Daily Mail 

által kommentált statisztikák szerint a 
fehér britek tömegesen menekülnek 
el azokból a zónákból, ahol kisebbségbe 
kerültek.

Az utóbbi évtizedben több mint 600 
ezer fehér hagyta el Londont: 2001-ben 
a brit fôváros lakóinak 58 százaléka 
volt fehér, 2011-ben már csak 45 szá-
zalékuk. Franciaországban hasonló fo-
lyamat zajlik: a nagyvárosok népi ne-
gyedei és külvárosai elveszítik fehér 
lakóikat, akik a vidéki és elôvárosi 
övezetek fajilag homogén környezetét 
láthatóan elônyben részesítik a multi-
kulturális olvasztótégellyel (melting 
pot) szemben.

É rthetô módon a fehérek menekülése 
(„white flight”) különösen azokat a 
körzeteket érinti, amelyeket szó sze-
rint elözönlöttek a harmadik világbeli 
bevándorlók, és ahol ennek következ-
tében az életmód teljesen elveszítette 
európai jellegét, sôt mi több, egy al-
ternatív politikai és társadalmi rend 
váltotta fel a nemzeti kultúrát és a 
jogállamot.

Erre a jelenségre a globalista elitek 
primitíven leegyszerûsítô választ 
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Templom 
rombolók

Idônként egyes társadalmakban 
megtorlásokkal és atrocitásokkal kell 
szembenéznünk. Van azonban egy ál-
landó tényezô: a vörös terror jön 
elôször, és erre jön a fehér reakció 
másodszor.

A spanyol polgárháború (1936-1939) 
egyház és vallás ellen elkövetett bûn-
tettjei felülmúlják még a Nagy Fran-
cia Forradalom hasonló „haladó” ese-
ményeit. A spanyol áldozatok száma 
széles skálájú 80 ezertôl 170 ezerig 
terjed –-- ami a megbízható anyagok 
hiányára és ellentétes ideológiai beál-
lítottságra mutat. Egy becslés szerint 
30 ezer pap, szerzetes és apáca halt 
meg Spanyolországban csak 1936-ban 
amikor a baloldal vette át ott a hatal-
mat.

--- Bacaraisoban 140 papból 123-t 
öltek meg.

--- Lleidaban 410 pap közül 270-t 
gyilkoltak meg,

--- Tortosa-ban az egyházi emberek 
44%-t ölték meg.

--- Toledoban 600 papból 286-t 
gyilkoltak meg.

A malagai, menorcai és segorbei egy-
házkerületekben a papoknak kb a felét 

ölték meg.
2001-ben a katolikus egyház többszáz 

spanyol polgárháborús mártírt bol-
doggá avatta, ezt követôen 2007-ben 
498-t is boldoggá avatta.

Manapság megbélyegezzük azokat a 
terroristának nevezett szervezeteket 
amikor ezek pótolhatatlan történelmi 
épületeket és mûemlékeket pusztíta-
nak el, ugyanakkor ritkán hallunk ar-
ról, hogy Barcelonában a baloldaliak 
minden templomot leromboltak, csak 
egyedül a katedrálist hagyták meg.

A „haladó” atrocitásoknak helyenként 
spanyol jellege is volt. A Clempozuelos-
i plébánost egy vad bikákkal teli ka-
rámba dobták ahol a bikák meggyilkol-
ták. Utána az egyik fülét levágták mint 
a matadorok szokták egy sikeres bi-
kaviadal után.

Ciudad Real-ban a papot kiherélték 
és nemi szerveit a szájába tömték.

Az is elôfordult, hogy az áldozatokat 
arra kényszerítették, hogy lenyeljék a 
rózsafüzért, másokat egy bányaaknába 
hajították, de még az is történt, hogy a 
pappal megásatták a sírját ahova élve 
eltemették.

A navalmoralmi plébánoson kifigu-
rázták Jézus passióját, --- a végefelé a 
milicisták azon vitatkoztak, hogy ke-
resztre feszítsék-e vagy sem, de végül 
aztán agyonlôtték.

A legfrissebb kutatás szerint a „halál 
osztagok” (nálunk Magyarországon a 
„lenin fiuk“ 1919-ben) tagságában 
nagy számmal voltak a szovjet titkos-
rendôrség az NKVD tagjai. Az NKVD 
agenseket nem azért küldték, hogy a 
Franco elleni harcban segédkezzenek, 
hanem hogy elrabolják és megöljék a 
Sztálin ellenesnek minôsített vezetôket 
a republikánus katonaságnál és a 
Nemzetközi Brigádban.

Gerô Ernô elvtársat azért küldte 
Moszkva Barcelonába, hogy szétverje 
a POUM nevû marxista-anarchista 
szervezetet. A Nemzetközi Brigádban 
volt Rajk László aki néhány évvel 
késôbb mint Rákosi belügyminisztere 
fontos szerepet játszott Magyarország 
bolsevizálásában.

A lojalista halál osztagok leghíressebb 
tagja Erich Mielke volt aki késôbb 
mint a kelet-német Stasi vezére szol-
gálta a szocializmust.

Nemrég arról írt a világ-sajtó, hogy 
egy francia városban arra utasították 
az önkormányzatot, hogy egy János-
Pál pápa emlékmûrôl vegyék le a 
keresztet mert ez sérti a nem-keresz-
tény emberek érzékenységét. Lehet-
séges hogy ez lenne a 30-as évek temp-
lom rombolásához vezetô út kezdete?
Ébresztô Európa!

Kroyherr Frigyes
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ajánlanak. Szerintük a gazdaság és 
csakis a gazdaság irányítja a világot, 
vagyis a növekedés visszatérte és a 
munkanélküliség csökkenése automa-
tikusan a faji feszültségek feloldódását 
fogja eredményezni. Diagnózisukat a 
múlt század ‘30-as éveinek európai 
megrázkódtatásaira alapozták, ame-
lyek szerintük kizárólag a korszak 
gazdasági válságának tulajdoníthatók, 
elfeledve a századforduló óta Európá-
ban zajló jelentôs migrációs és demog-
ráfiai folyamatokat (mindenekelôtt a 
galíciai zsidók tömeges bevándorlását 
Közép-Európába), valamint következ-
ményeiket az érintett nemzetek identi-
tására és kohéziójára.

A globalisták nem hajlandók olyan-
nak látni világot, amilyen az valójában; 
nem akarják elfogadni, hogy mielôtt 
homo oeconomicus, vagyis termelési 
és fogyasztási tényezô lenne, az ember 
elôször is politikai és társadalmi lény, 
egy közösség tagja, aki kötôdik a saját 
egyedi kultúrájához. A csoportok 
együttélése szisztematikusan egy erô-
viszony függvénye. Azok a közösségek, 
amelyeket egymástól túlságosan elté-
rô értékek és kultúrák irányítanak, 
tartósan képtelenek a békés együtté-
lésre: az immáron multikulturális eu-
rópai társadalmak multikonfliktusos 
társadalmakká váltak. Letagadván az 
emberek közötti szociokulturális és 
etnikai határokat, hogy úgymond meg-
teremtsék az „egyetemes békét”, és 
hogy mesterségesen létrehozzák a 
gyökértelen „világpolgárt”, a globalis-
ták nolens-volens a faji összecsapások 
doktor Frankensteinjei lettek.

Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy sürgetô igény mutatkozik a fehér 
férfiak megmentése iránt, leginkább 
ott, ahol momentán talán a legnagyobb 
veszélyben vannak, vagyis az Egyesült 
Királyságban. Ez nem vicc. A Les Éc-
hos francia pénzügyi napilap egyik 
cikke (2013. január 6.) arról számol be, 
hogy a brit oktatásügyi miniszter 
egyenesen etnikai kisebbségként 
szándékozik kezelni a bennszülött an-
golokat, így segítve elô az egyetemekre 
való visszatérésüket, ahonnan az utób-
bi évek során szinte teljesen kikoptak.

Mostanra ugyanis az emberi-jogi 
lobbi kedvenc vesszôparipája, az et-
nikai kisebbségeket favorizáló pozitív 

diszkrimináció (affirmative action) 
olyan sikeresnek bizonyult az egykor 
„nagy” Britanniában, hogy a brit egye-
temek tele vannak bevándorló fiata-
lokkal, többségükben lányokkal, mi-
közben a népi osztályokhoz tartozó 
fehér fiúkból mutatóba is alig maradt. 
Komolyan felmerült tehát annak az 
igénye, hogy bevezetik a „szegény fe-
hér fiúk” kvótáját a felsôoktatásban. A
jelenség nem új keletû, hiszen egy né-
hány évvel korábbi felmérés már ki-
mutatta, hogy közülük csak 6 százalék 
jut be az egyetemekre, szemben az 
etnikai kisebbségekbôl származó fiúk 
26 és lányok 36 százalékával. Ráadásul 
a válság tovább erôsítette ezt a tenden-
ciát. Talán a britek kezdik végre fel-
fogni, hogy az egyesek érdekében al-
kalmazott pozitív diszkrimináció való-
jában negatív diszkriminációt jelent 
másokkal szemben.
Ennek a fehérellenes rasszizmus-

nak már neve is van: ez a leukofóbia, 
és mint neologizmus a fehérek gyû-
löletét jelenti. A széplelkek, akik 
mindig az élvonalban haladnak, ha az 
önkéntes vakságnak lehet hódolni, alig 
egy évtizede még felháborodottan uta-
sították el az ún. külvárosi antiszemi-
tizmus --- azóta már teljesen nyilván-
való --- létezését. Ez a fajta rasszizmus 
szerintük csak az európai fehérek apa-
názsa lehet. Ab ovo lehetetlennek tar-
tották, hogy arab vagy afrikai szár-
mazású emberek antiszemiták vagy 
rasszisták legyenek, elvégre ôk aláve-
tettek és kizsákmányoltak. Ugyanazok, 
akik tegnap ezt a külvárosi antiszemi-
tizmust tagadták, ma ugyanezen né-
pességek körében a leukofóbia terje-
dését tagadják.

Mindeddig a tudományos szakiroda-
lom csak az ún. uralmi rasszizmusról 
prédikált, a gyôztesek, a hódítók, az 
uralmon lévôk rasszizmusáról, amely 
ideológiai és érzelmi kaucióként szol-
gál számukra uralmuk fenntartásához. 
Elsô európai példája a spanyol “vér-
tisztasági” törvények, amelyeket a re-
conquista után léptettek életbe a nem-
zeti identitásra veszélyesnek tartott 
mór és zsidó kisebbségek, pontosabban 
azok látszólag katolizált (valójában 
azonban titokban az eredeti vallásukat 
gyakorló) elemei ellen. Az uralmi 
rasszizmus legismertebb múltbéli for-
mája a nácizmus és a dél-afrikai 

apartheid volt, többé-kevésbé állami 
rasszizmusként funkcionálva, akár-
csak egyébként napjainkban a cioniz-
mus Izraelben.

Létezik azonban a neheztelés rassziz-
musa is. A neheztelés (a nietzschei 
„ressentiment”) az a fajta gyûlölet, 
amelyet a gyönge érez az erôssel vagy 
azzal szemben, akit annak tart. Ez az 
alávetett közösségek rasszizmusa az 
uralkodó közösségekkel szemben. Va-
lójában a „kréta-arcok” gúnyn vvel il-
letett fehérek szisztematikus és alka-
lomszerûen erôszakos gyûlöletérôl 
van szó.

Az európai színes bôrû népességek 
körében tapasztalható „külvárosi” leu-
kofóbia társadalom-lélektani szem-
pontból a népi antiszemitizmushoz ha-
sonlítható, amely ugyancsak a nehez-
teléses rasszizmus kategóriájába tar-
tozik. A különbség csak annyi, hogy 
míg az utóbbi elítélendô és sok helyen 
büntethetô is, addig az elôbbirôl tudo-
mást sem akarnak venni, sôt gyakran 
maguk a fehérek bátorítják. Az ered-
mény magáért beszél. Nem csak a bri-
teknél...

* * *
Nem kerül Magyarországra, hanem a 

franciaországi Ploërmel településen 
marad az a II. Szent János Pál pápáról 
készült szobor, amelynek keresztjét 
törvényellenesnek nevezte és lebon-
tásra ítélte egy francia bíróság –-- ezt 
Patrick Le Diffon, Ploërmel pol-
gármestere közölte lapunkkal. A ke-
reszt levételéért harcoló francia hu-
manista szervezet közben egy mecset 
megmentéséért kampányol.

Nem akar megválni II. Szent János 
Pál pápa szobrától az északnyugat-
franciaországi Ploërmel város polgár-
mestere, miután a településen felállí-
tott szobor keresztjét 
törvényellenesnek ítélte egy francia 
bíróság. Patrick Le Diffon lapunkkal 
közölte, köszöni a magyar és a lengyel 
hatóságok azon felajánlását, hogy szí-
vesen befogadják a szobrot, de –-- mint 
hangsúlyozta –-- „szó se lehet róla, 
hogy az alkotás elhagyja Ploërmelt”.

November elején Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter 
közölte: a magyar kormány állja a 
felmerülô költségeket és vállalja az 
adminisztrációs terheket annak érde-
kében, hogy az eltávolításra ítélt ke-
resztet Ploërmel városából Magyaror-
szágra lehessen szállítani, amennyiben 
a franciaországi település vezetése 
hozzájárul ehhez.

Szijjártó Péter akkor úgy fogalmazott, 
hogy Európa jövôje szempontjából el-
képesztôen káros minden olyan dön-
tés, amely a kereszténység visszaszorí-
tására irányul, és keresztény 
szimbólumok eltávolítását rendeli el. 
Hasonló gesztust tett Beata Szydlo 
lengyel miniszterelnök, aki úgy vél-
te, II. János Pál egy nagyszerû lengyel 
és nagyszerû européer volt, a keresz-
ténység és az egyesült Európa jelképe, 
a róla készített szobrot ezért „meg kell 
menteni a cenzúrától”.

A közigazgatási legfelsô bíróság sze-
repét betöltô francia Államtanács 
október 25-én rendelte el a kereszt el-
távolítását az egykori pápa emlékmû-
vérôl. A törvényszék az egyház és az 
állam szétválasztásáról rendelkezô 
1905. évi törvényre hivatkozva –-- 
amely tiltja vallási szimbólumok köz-
tereken való kihelyezését –-- úgy hatá-
rozott: Zurab Cereteli orosz 
szobrász alkotásáról hat hónapon be-
lül el kell távolítani a keresztet, kü-
lönben az egész emlékmûvet elbont-
ják.

Patrick Le Diffon polgármester ak-
kor azt mondta, magántulajdonba 
adná a közterületet, hogy az emlékmû 
a helyén maradhasson. Arra a kérdé-
sünkre, hogy eldöntötte már, mi lesz a 
szobor sorsa, azt válaszolta: „Még gon-
dolkodnom kell rajta. Nyugodt körül-
mények között akarok döntést hozni --
– távol az üvöltözéstôl és a haragtól --–, 
hogy az emlékmûvet ugyanebben az 
állapotában ugyanezen a helyen meg-
tarthassuk.

II. János Pál a béke embere volt, 
ezért nekünk is békésen és nyugodtan 
kell megoldanunk ezt a problémát.”

Patrick Le Diffon azt is elmondta, 
hogy nem tartja diszkriminatívnak az 
Államtanács döntését, amely szerinte 
egyszerûen csak a törvényeket igyek-
szik betartatni. „Szent II. János Pál 
szobra Ploërmel örökségéhez és tájké-
péhez tartozik, és ennek így is kell 
maradnia” –-- tette hozzá.

Amennyiben Magyarországra került 
volna, a keresztet a budaörsi Szent 
Benedek Általános Iskola és Közép-
iskola fogadta volna be. Patrick Le 
Diffon szavaira reagálva Czuczor
Gergely igazgató, a budaörsi taninté-
zet vezetôje a következô közleményt 
juttatta el lapunknak: „Polgármester 
úr soraiból azt az örömteli álláspontot 
olvastuk ki, hogy ragaszkodnak Szent 
II. János Pál pápa szobrához, és min-
dent el fognak követni annak meg-
mentése érdekében.

A szent életû pápa a béke embere 
volt, és ennek tükrében nem is lehet 
más közös álláspont, mint a békés 
megoldás keresése. Mi szolidaritá-
sunkról biztosítjuk a ploërmeli polgá-
rokat. Bízunk benne, hogy a szobor 
egysége megmarad. Ugyanakkor fé-
lelmünknek adunk hangot, hogy a 
jogászok érveinek ütközésében ne-
hogy a lényeg vesszen el, keresztény 
hitünk nyílt vállalásának szabadsága.”

A bretagne-i Ploërmel települést 
egyébként 3000 euró megfizetésére is 
kötelezte a francia Államtanács, vagy-
is meg kell téríteniük a szobor felál-
lítása ellen kampányoló Szabadgondol-
kodók Nemzeti Szövetsége (FNLP) 
nevû humanista szervezet perköltsé-
geit. Az FNLP azonban a Franciaor-
szágban élô muszlimokkal szembeni 
diszkriminatív lépéseket nem tûri el, 
sôt egy bezárásra ítélt mecset meg-
mentésért harcolnak –--- hívta fel a 
figyelmet hétfôi cikkében a Breitbart 
amerikai hírportál.

Mint azt lapunkban is megírtuk, a
francia rendôrség márciusban kiürí-
tette Párizs Clichy-la-Garenne nevû 
elôvárosának egyik mecsetként hasz-
nált helyiségét. „Arabul imádkoztak, 
gyilkosságra is felszólítottak. Olyan 
írásokat is találtunk az utcán, amelyek 
szörnyen fogalmaztak: ha találkoztok 
egy zsidóval, öljétek meg!” –-- indokol-
ta a döntést Rémi Muzeau polgármes-
ter. A helyi muszlim szövetség olda-
lára állva az FNLP felszólította a 
polgármestert, hogy engedélyezze a 
mecset további mûködését és az utcai 
imádkozást a muszlimoknak.

Az FNLP arra hivatkozik, hogy ép-
penséggel a muszlimok tartják be a 
szekularizmusról szóló 1905-ös tör-
vényt, nem Clichy polgármestere, aki 
szerintük megszegi a vallásszabadság-
ra vonatkozó jogszabályt. A Breitbart 
kommentárja szerint azonban a szer-
vezet tevékenysége nem szól másról, 
mint a keresztényellenes hadjáratról.

* * *
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Tarsolyukban, 
Az Ôrzô hajnala

Megnyerô, színes és kimondhatat-
lanul rendkívüli egyéniséghez volt 
szerencsénk. Kaponay Réka auszt-
ráliai magyar lány, aki nemrégiben 
Erdély városaiba, köztük marosvásár-
helyre is ellátogatott szülei, valamint 
ikertestvére, Lali társaságában. Nem 
üres kézzel jöttek, hanem Rékának 
Az Ôrzô hajnala címû regényével, 
amely most jelent meg a Kolibri Kia-
dónál. Az csak természetes, hogy ma-
gyarul.

A Kaponay család nem szokványos, 
ugyanis maguk mögött hagyva az 
ausztrália otthont, elindultak a nagy-
világba. Országról országra járva, sa-
ját tapasztalataik révén ismerik meg 
a bolygó népeit, kultúráját. Teszik ezt 
két serdülô gyerekkel, akik tökélete-
sen beszélnek magyarul, s magánta-
nulóként többet tudnak meg az élet-
rôl, a természetrôl, a jelenségekrôl, 
mint iskolába járó társaik. Különleges 
és egyedi módon tanulnak, mint Réka 
fogalmazott, ez tapasztalati tanulás. 
Azt tanulják, ami éredekli ôket, ami-
nek jelentôséget tulajdonítanak. Na-
gyon szeretik a történelmet, múzeu-
mokba járnak, történelmi helyszínek-
re látogatnak el, ami persze olva-
sással társítva sokkal többet nyújt, 
mint egy történelem könyv. A mate-
matikát például az internetrôl tanul-
ják. A mai világban dinamikusabban, 
színesebben kell gondolkodni, ––– 
mondták.

Az édesanya (Babi) csíkszerdai szár-
mazású, 12 évesen került Ausztráliá-
ba, családjával emigrált, az édesapa 
(Lali) Ausztráliában született, az ô 
szülei Magyarországról telepedtek ki 
’56-ban. Gyerekeik, Réka és Lali 
Melbourneben születtek.

--- Csak természetes, hogy a gyere-
kekkel magyarul beszélünk a család-
ban. Amikor iskolába mentek, akkor 
tanulták meg az angol nyelvet --- 
mondta az édesanya, aki nagyon bol-
dog, hogy gyermekeivel anyanyelvü-
kön beszélhetünk.
Az utazás inspiráció
Rékát, aki bájos, intelligens, arról 

kérdeztük, mi inspirálta arra, hogy 
könyvet írjon.

--- Mindig nagyon szerettem írni és 
olvasni, ami aztán szenvedélyemmé 
vált. Ennek a könyvnek a megírá-
sához az ihlet akkor született, amikor 
Spanyolországban tartózkodtunk. Ott 
találkoztam egy Füko nevû kutyával. 
Összebarátkoztunk, bejött a házba, s 
úgy viselkedett, mint egy igazi ôrzô. 
Ezért is lett a könyvem fôszereplôje, 
amely ôsi és nagyra becsült feladatot 
kap a világegyetemben, ô lesz az ôr-

zô. A könyv az ô kalandjairól szól, 
amelyek átívelik a végtelen idôt, az 
ûr sötétjét és a valóság különbözô di-
menzióit. Kalandos, fantáziadús re-
gény, ami tükrözi utazásaink élmé-
nyeit is. Spanyolországban egy 828 
km-es 38 napos zarándokúton, amikor 
napi 20-30 kilométert gyalogoltunk, 
rengeteg idôm volt gondolkodni. Ez is 
inspirált --- fogalmazott Réka.

Elmondta, elôször angol nyelven, 
Ausztráliában jelent meg a kötete, 
aztán a Kolibri Kiadó vállalta a ma-
gyar nyelvû kiadást, ôk fordították 
magyar nyelvre.

--- Éppen New Yorkban voltunk, ami-
kor --- a blogom révén --- megkeres-
tek. Készítettek egy interjút, s ezt 
követôen felvette velem a kapcsolatot 
a Kolibri Kiadó. Érdekesnek találták 
a sztorit, de nemcsak azt, hanem azt 
is, hogy a szokványostól eltérôen uta-
zó család, mi ketten Lalival pedig ma-
gántanulók vagyunk --- mondta Réka.
Az ember nincs helyhez kötve
S ha már utazó családról van szó, 

arra voltunk kíváncsiak, hogy lehet 
két iskoláskorú gyerekkel elindulni, 
országról országra járni. --- Mióta uta-
zik a Kaponay család? --- kérdeztük.

--- Hat éve. Hat kontinens 39 or-
szágban voltunk. 2011-ben Ausztráli-
ában hosszabb körút után döntöttünk 
így. Sok mindenre rájöttünk, de fôleg 
arra, hogy az ember nincs helyhez 
kötve, ki lehet szabadulni mindennapi 
rutinból. Sokan azt gondolják, hogy az 
utazáshoz milliomosnak kell lenni. Ez 
nem igaz, ha az embernek nincs öt-
csillagos szállodára igénye, akkor ol-
csó szállást is leehet találni, a fiunk 
nagymestere ennek. Ugyanígy lehet 
olcsó repülôjegyet vásárolni, például 
most talált egy elônyös lehetôséget 
Londonból Ausztráliába repülni. Ami 
a pénz elôteremtését illeti, a vilá-
gon sok lehetôség van arra, hogy 
bárhol dolgozhasson az ember, ami 
nincs helyszínhez kötve --- kapcsoló-
dott be a beszélgetésbe az édesapa.
Kedvezô fogadtatás,
fôként a tinik körében
--- A könyvet néhányan szkeptikusan 

fogadták, feltették a kérdést, hogyan 
írhat egy 13 éves lány kalandos fan-
táziaregényt, de leginkább jó vissza-
jelzéseket kaptunk, fôleg a tiniktôl, 
akik élvezték a könyvet.

Nagyon törekedtem arra, hogy a 
minôség semmi kívánnivalót ne hagy-
jon maga után --- fogalmazott Réka. 
Trilógiát tervez, és már nekifogott 
a második kötetnek.
Sok sikert kívánunk! A példa 

legyen ragadós!
Mezey Sarolta
2017. szept 29.

Népújság

Tanterme a világ
Eladták házukat, és elôször Auszt-

rália nagy részét járták körbe 4 hó-
nap alatt, egy bennszülôtt barátunk 
törzsfônök apja meghívására eljutot-
tak fehér ember számára megközelít-
hetetlen. szent földekre, egyyütt éltek 
a törzs tagjaival, „Rájöttünk, a bol-
dogsághoz mennyire kevés dologra 
van szükségünk, a közös utazáson és 
tanuláson kívül alig valamire --- a 
2015-ben 38 nap alatt végigjárt El 
Camino 838 km-e alatt például 
majdnemhogy csak a hátizsákban 
lapuló fél liter vízre” --- mutat rá a 
nyugodt élet titkára az édesapa, Ka-
ponay Lajos. De még az ausztrál 
bennszülöttekkel élt idô alatt tudato-
sult bennük az is, mennyire fontos 
megosztani a szerzett tudásukat, és 
hogy ennek formája nem más, mint a 
saját életük történetének újra és újra 
elmesélése. Ami által akár segíthet-
nek is másokon.

A földrész elhagyásakor is e szándék 
vezérelte ôket. Létrehozni egy webol-
dalt, amin bárki a világon megoszthat-
ta, mire lenne szüksége, s mit tudna 
másoknak segíteni --- megpróbálták 
igényeik szerint összehozni az embe-
reket. És hogy maguk is tevékeny 
részt vállaljanak ebben ---- mindez a 
gazdasági világválság környékén tör-
tént ---, felkerekedtek, és Észak-Ame-
rikába utaztak. Ott lakókocsit vásárol-
tak, és 6 hónapig járták az Egyesült 
Államokat, belekóstolva az egyes he-
lyek szokásrendszerébe, mindenhol 
kapcsolatokat kialakítva, hogy való-
ban segítséget tudjanak nyújtani.

„Sajnos a projekt nem érte el azt a 
szintet, amit szerettünk volna, azt kel-
lett tapasztalnunk, világszínten nem, 
csupán lokálisan mûködik a kölcsönös 
segítségnyújtás --- mondja az édesapa.

* * *
Észak-Amerika után fél évet Dél-

Amerikában utazgattak, majd ismét 6 
hónapot töltöttek autókázva az Egye-
sült Államokban és Kanadában. Végül 
a család --- kissé belefáradva az inten-
zív és spontán módon kialakuló útiter-
vek követésébe --- Budapesten ren-
dezte be bázisát, innen kalandoztak 
szerte Európába, Ázsiába. Hogy aztán 
egy 6 hónapra tervezett spanyol útból 
2 évig tartó ott-tartózkodás legyen, 
mely ihletôként szolgált Az Ôrzô 
hajnala címû regény megalkotásához.

„Hogy mennyi idôt töltünk egy he-
lyen, attól függ, mennyire érezzük 
otthonosan magunkat. Egy ecuadori 
faluba 2 hétre érkeztünk, végül 6 hét 
múlva indultunk tovább, annyira jó 
volt. Így mindig van lehetôség jobban 
megismerni a szokásokat, a nyelvet” -
-- meséli Réka, akinek a kultúrákkal 

való ismerkedés és a szenvedéllyel 
ûzött írás mellett azért a természettu-
dományok elsajátítására is jut ideje.

* * *
Az Ôrzô hajnala fantasyregény az 

andalúziai Arcos de la Fronterában 
játszódik, fôszereplôje pedig --- még 
fantasykonvenciókkal mérve is meg-
lepô módon --- egy kutya, Füko, aki 
családja, a városka emberi és állati, 
valamint az egész emberiség életét 
veszélyeztetô gonosszal veszi föl a 
harcot, „Füko létezik, sáros mancsok-
kal egyszer csak besompolygott a ba-
rátaink szobájába, én pedig arra gon-
doltam, biztos van egy másik élete, 
sôt egy másik lénye is, --- A Gibraltár-
sziklától visszafelé, a Marokkóba 
tartó sétahajón már a jegyzeteimet 
készítettem a felvillanó történetrôl.” 
Réka jelenleg a trilógiának terve-
zett sorozat második részén dolgozik.

Kapornaky Réka meséjében nem-
csak az állatok beszélnek, de megta-
lálhatók benne az indiai védizmus, az 
ausztrál bennszülött lélekhit, a spa-
nyol szufi miszticizmus nyomai ép-
púgy, ahogy az inka világelképzelés is.

RÁCZ I. PÉTER
Szombati és VASÁRNAPI 

HÍREK 2017. szept. 2.
Az Ôrzô hajnala --- egy 

világutazó fiatal lány elsô 
regénye

„A történeteink összekapcsolodnak”
Merjünk kipróbálni új dolgokat, ne 

féljünk kilépni az ismeretlenbe --- biz-
tat mindenkit az Ausztráliában szüle-
tett, csíkszerdai gyökerekkel rendel-
kezô világutazó, Kaponay Réka. A ti-
zenhat éves lány tegnap délelôtt mu-
tatta be elsô regényét a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban.

A tegnapi könyvbemutatóra a nagy 
Imre Általános Iskola diákjai mellett 
egyre-másra érkeztek idôsebb sze-
mélyek is virágcsokrokkal a kezük-
ben, és boldogan üdvözölték az ifjú 
szerzô nagymamáját --- Sebôk Gizel-
lát --- és szüleit Babit és Lalit. 

A scifi regény magyar nyelven a 
Kolibri Kiadó jelentette meg ebben 
az évben, Sepsi László fordításában, 
Csíkszerdában mutatták be elôször.

Péter Beáta
Csíki Hírlap 2017. szept. 20.

* * *
Nagy örömmel tallóztam a magyar 

újságokban, melyekben a Kaponay 
családdal foglalkoznak. A Kaponay 
családot szinte mindeni ismeri Mel-
bourne-ben és szereti, ahogy Babi 
édesanyját, Sebôk Gizikét is. Igye-
keztem kivenni az újságokból olyan 

részeket, melyet elolvasva senkiben 
sem merülhet fel egy újabb kérdés, 
sorsukat illetôen.

A legtöbb embert, ha kimozdítják 
komfortzónájából, rövid idô után vá-
gyik oda vissza. Képzeljék el kedves 
Olvasók, hogy a Kaponay házaspár 
mikor arra az elhatározásra jutott, 
hogy a világot járja két iker gyerme-
kével mennyire kellett, hogy szeres-
sék egymást, hogy bizzanak egymás-
ba, mert micsoda összefogás, fegye-
lem, egyetértés kell ahhoz, hogy egy 
cél vezérelje ôket. Azóta 39 országot 
látogattak meg, életszínvonalukat le-
egyszerûsítették, vegetáriánusok, csak 
az igen szükséges holmikkal rendel-
keznek. Azonban a szellemi táplálék-
ban azt nézik, hogy abból minnél több 
legyen. Nem véletlen, hogy ez az 
életforma, éretebbé tette a gyereke-
ket kortársaiknál, tudásban, lelkiek-
ben. Réka már az iskolában is kitünt 
jó fogalmazó képességével. Az úti 
élmények az erre fogékony gyermek 
képzeletvilágát megfogták, így 12 
évesen írni kezdte a könyvét, mely 
Az Ôrzô hajnala címmel magyar 
fordításban is megjelent. Réka egy 
csodagyerek. A könyv magyar for-
dítását egyenlôre Ausztráliában nem 
lehet beszerezni. Érdeklôdni lehet 
azonban, Sebôk Gizikénél a 0433 281 
800 számon.

Mikor rákérdeztem Gizikénél, hogy 
ki írja az úti naplót, kiderült, hogy az 
is Réka feladatai közé tartozik és azt 
az Interneten mindenki olvashatja és 
figyelemmel kisérheti, ennek a nem-
mindennapi családnak életét (képek-
kel van illusztrálva). Megtekinthetô, 
Dreamtime Traveler Travelblog
www.dreamtimetraveler.com
Jó lenne egy napon ezt a útinaplót is 

könyv formájában látni, biztos, hogy 
nagy érdeklôdésre tarthat számot. Most 
tudtuk meg, hogy idén, TEDxYouth 
Budapest Konferencián, Réka is az 
egyik elôadó lesz. Fantasztikus!!
http,//tedxyouthatbudapest.com/

esemenyek/tedxyouth-budapest-
2017

Réka és testvére, Lalika, tudásuk 
alapján bármely egyetemre felvéte-
lizhetnek. Lalika egy internet üzletet 
akar létrehozni, mert mind a család 
gazdasági vezetôje, olyan olcsó utazá-
si, szállási és étkezési lehetôségeket 
tud, amely másokon is segíthet.

A Magyar Élet szerkesztôsége gra-
tulál az egész Kaponay családnak. 

Bagin Lívia

Világjáró ausztráliai magyarok

Sebôk Gizella - Kaponay Réka - Marosvásárhely

Kaponay család - Magyarország
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

Jeremy Jones 
(Kovács László)

MOSTOHA PÁSZTOR
Bemutatkozó levelet kértem és kap-

tam Magyarországról, amelyet nem 
tarthattam titokban, megosztom Je-
remy Jones (Kovács László) költôtôl 
kapott sorokat:

„Kedves Arthúr!
Köszöntök minden távolba szakadt 

hazánkfiát! Kovács Lászlónak hívnak, 
de miután ez egy sûrûn elôforduló név, 
ezért használom a Jeremy Jones írói 
nevet.

A Vas megyei Körmenden születtem 
1964-ben, de Szombathelyen nevelked-
tem és 17 éves koromban Budapestre 
kerültem, katonai fôiskolásként. Két 
éve már Hatvanban élünk a párommal, 
Makai Beatrix-szal, aki nagyon te-
hetséges énekesnô.

Az elsô versemet, ha jól emlékszem, 
1974-ben írhattam, szerelmes kamasz 
koromban még otthon, Szombathelyen, 
de a pályám máshogy alakult, így 30 
évig nem foglalkoztam írással. 2014 
márciusában rátaláltam a Facebookon 
költészettel foglalkozó csoportokra, 
így újra nekiálltam verseket írni. Ver-
seim a saját (Jeremy Jones néven 
fenntartott) Facebook-oldalamon, az 
általam irányított „TZT Mûvészeti 
Magazin” és a szintén általam fenn-
tartott „Titok, zene, talány” Facebo-
ok-csoportban olvashatóak. 2015 év 
végén jelent meg a „Vagyok” címû 
verses kötetem, ami 103 verset tartal-
maz.”

VAGYOK! 
Vagyok szavaknak mostoha pásztora, 
törött szíveknek ostoba szónoka! 
Vagyok szikla, fagyba vájó fogú, 
szellô alatt lassan elhalkuló hangú… 
…vagyok ember, nyájamat kell 

terelnem! 
Vagyok igaz, kit érteni vigasz! 
Vagyok sír, fájó sebre ír! 
Vagyok Nap, Föld, 
s a változó évszakok! 
Vagyok az egyetlen! 
S egyetlenként-, 
Vagyok! 
Budapest, 2014. május 28. 

„A magyar költôk közül leginkább 
Tóth Árpád melankóliája, és ezzel 
együtt a csodálatos versfordításai fog-
tak meg. Ma már én is végzek vers-
fordításokat, lengyel, szlovák, cseh 
költôk mûveibôl. A külföldi költôk 
közül imádom Edgar Allan Poe-t, 
vagy Oscar Wild-ot. Igazából min-
dent elolvasok, amiben van valami, 
vagy megfog. A mai magyar kortárs 
irodalommal kapcsolatban kicsit szo-
morú vagyok. Úgy érzem, hogy ma 
már nem lehetne egy Adynk, vagy 
egy József Attilánk, hiszen, hogy pó-

riasan fogalmazzak, „simán kinyírnák” 
ôket a netes-irodalomban, mielôtt 
megjelenhetnének bárhol is.”

BOSSZÚSAN 
Mint régi költônk, az a láng-ember, 
úgy rohannék én is tüzet hintve széjjel, 
ha lenne ennek az új tûznek haraszt,
 hogy szikrát fogjon és végigcsapjon, 
– akár az ostor nyelével a lusta jószág 

közt a paraszt – e színtelen nyugalmon! 
Budapest, 2014. június 

„Verseimet egy-egy élethelyzet, egy 
érzés, vagy esetleg éppen egy társa-
dalmi probléma is motiválhatja, de 
természetesen én is sok szerelmes, 
vagy éppen erotikus verset írtam, hi-
szen ezeket a legkönnyebb írni.”

AKARLAK!
Két rohanás között kimorgott „szeret-

lek!”
Konyhában, unottan megpaskolt fene-

ked. 
Kényszeredett mosoly, ebéd, vasárna-

pi… 
Én nem így akarlak! Így nem tudlak 

szeretni… 
Akarok ezernyi égi, zajos fanfárt! 
Akarok zivatart, szétrobbanó banzájt! 
Akarok létet, mi mindent remélhet!
Akarok Gyönyörût! 
Még akarlak téged…
Budapest, 2014. augusztus 5.

MEGFEJTHETNÉL!
Megfejthetnél engem!
Megfejthetnél, ahogy tavasszal zsong-

va
méhek szállnak a roppanó lombra,
s a napsugárból megint mézed leszek.
Konok hitemmel megyek veled!
Csendesen, mint a fellegek,
ott, ahol feledni nem lehet.

Megfejthetnél engem!

Megfejthetnél, ahogy nyáron halomba

szárad az élet tékozló gondja,

s a kóróból ismét élet leszek.

Ezzel a reménnyel megyek veled.

Csendesen, mint a fellegek,

ott, ahol feledni nem lehet.

Megfejthetnél engem!

Megfejthetnél, ahogy ôsszel a dombra
felkúszik kacajunk százezer foltja,
hogy szemedben ismét szép legyek.
Szeretô, teremtô képzelet.
Csendes, mint a fellegek,
ott, ahol feledni nem lehet.

Megfejthetnél engem!
Megfejthetnél, ahogy télen a hóra
arcom rajzolja fagyoknak tolla,
hogy így legyek…
Még legyek neked!
Csendesen, mint a fellegek,
ott, ahol feledni nem lehet.
Hatvan, 2016. március 27.

ÔSZI SZONETT
Az eremben lüktetsz, mint ez a vér,
És éltetsz, ahogy langy esôk a földet.
Szerelmem oly bús, hogy mindig csak 

kér,
Mint ôszi fagy a leggyönyörûbb töl-

gyet.
Lombkoronám hull, és nem is félte-

ném;
Minek, ha nem várod rég az enyhe-

met?
Idegen vándor már sosem jön felém,
Csak az az egy, ki talán majd eltemet.
De addig még lelked minden ûrt kitölt!
Felnôtt férfiból gyermekké olvadok...

Szúrd, hát szúrd, csak szúrd még azt a 
tôrt!

Ha szerelmet nem, tán halált még 
kaphatok!

--- Így múlunk mi el, mint szélbe szórt 
vagyon;

--- Ágrólszakadtan és ôrült gazdagon...
Budapest, 2017. október 16.

„Én alapvetôen ösztönösen írok, azon-
ban már gyermekkoromban is és most 
is tanulmányozom a verstant, hiszen 
csak így tudok talpon maradni a netes 
irodalmi életben is.”

GYERMEKKOR
Ha a tóparton visz utad és azt látod,
hogy a füzek karján átlendül a fény,
gondolj néha arra szép lelkû barátom,
hogy egykor e parton boldog voltam 

én.

Ott múlattuk együtt elfoszló idônket,
Józsi, Valti, Suta, Hunyusz, no meg én,
tombolt bennünk vadul egyenlô 

irányunk,
s egyformán égetett minden szenve-

dély.

Megváltottunk akkor ezt az új világot.
Volt, ki kétszer is már; hátha lesz 

erény!
Nem láttunk korlátot, de tudtuk azt, 

hogy jó így,
semmiben sem hittünk, mégis volt 

esély…

Aztán egyszer eljött, amikor a tópart
megsiratta nyomunk, és leszállt az 

éj…
Volt, ki némán ment el, volt, aki egy 

sóhajt
elküldött a múltba, s elfújta a szél.

Nem fogta a kezünk többé már a 
sétány…

Üveggolyónk, labdánk messze 
elgurult.

Hibáztunk, és sorban elengedtük 
vágyunk,

életünknek lantja lassan földre 
hullt...

Aki vad volt, lágy lett!
Aki lágy az kemény.
Álmainkat hûtlen más próbálta fel.
Nem találtunk semmit férfilétünk 

delén,
csak azt, mi hiányzott.
S mi sirattuk el…

Van, aki álmot fest, van, aki szavakat.
Van aki elnyúlik rongy kocsmák 

kövén.
Igaz ember ki volt?
Talán aki hallgat?
Józsi? Valti? Suta? Hunyusz?
Talán én?

Nem számít itt semmi!
Foghíjas tornasor.
Hiszem, hogy pár fiú tóparton henyél,
s olyan álmuk van most, ahogy mi 

imádtuk;
Józsi, Valti, Suta, Hunyusz, 
no meg én…
Budapest, 2016. június 17.

„Nagyon szeretnék gyermekverset 
írni, jó gyermekverset, mint pl. Gaz-
dag Erzsi, akivel gyermekkoromban 
egy véletlen folytán személyesen is 
sok idôt tölthettem együtt, de talán ez 
a legnehezebb egy költônek, jó gye-
rekverset írni! 

DALOLNAK BENNEM...
Én már nem tudom, hogy a verseim hol 

vannak.
Csodálkozom, hogyan koccan szó a 

szónak.
Kezem nem vezeti elmém.
Mire várnék?
Olyan ez az egész, mint egy 

golyójáték!

Csendülnek a rímek, hangom más 
énekli.

Kottám itt az éjben régen nem emberi.
Csontom csak az enyém. Vérem,
a fájdalom.
Minden, mit viseltem, mi dalol,
ha én hagyom.

Dudorász az élet, amikor velem van.
Vagy mormol éppen más,
ha szava bennem dobban.
Hogyan mondjam el, amit nem is 

értek?
Régen elmúlt lelkek hangjával 

kísértek.

Ritmusok és rímek kavarognak 
mélyrôl.

Mindent tudok, amit tudtak ôk a 
fényrôl.

Mindent tudok, pedig
soha nem tanultam.
Mások szólnak bennem,
én már rég eluntam.

Mások szólnak bennem.
Körülöttem szállnak.
Könyörögnek, sírnak, mindent földhöz 

vágnak...
Nyelvem köszörülik, s kimondatják 

velem,
amit életükben nem mondtak ki 

sosem.
Hatvan, 2017. április 26.

„Én a Facebook csoportokkal, le-
hetôségekkel igyekszek egyfajta 
szintet bemutatni a magyar kultúra 
minden területén, ahogy sikerül. 
Nincs más út! Ha nem ezt tesszük, 
ha nem mutatunk fel valódi érté-
keket, akkor a kultúránk el fog 
tûnni. Úgy érzem, ezzel a 24-ik órá-
ban vagyunk. Egy nép saját kultúra 
nélkül nem létezik.”

HÓ FEDI NYOMOMAT
Kint megveszett kutyák ugatnak.
S ez a köd is, ez a köd is kedvez a 

vadaknak...
Hol van a cél, Uram? Hova, mit 

rendelnek?
Istenem, Istenem, miért hagytál 

engemet?

Tépjék hát a bundám! Az inaló 
farkasnak…

Jóllakott agarak engem nem 
foghatnak!

Haza kell érniük. Nyelv kell a 
levesnek.

Bocsássunk meg nekik, vakon 
cselekednek!

Hó fedi nyomomat. Csak a varjú 
károg.

Rettegnek, s jól teszik! Játékom a 
zálog.

Ki bezárna, bezárom! Ott van minden 
szóban…

S ha nem is néz szemembe; mennyben, 
és pokolban…

Nekem nincsen gazdám! Nincs is 
meg a gondja.

Reggel Isten ébreszt, altatóm szél 
mondja…

Táplál Föld és világ! Az avar meg 
eltemet.

Uram csillagokhoz öleli lelkemet…

Ha ölni kell, hát ölök, ha szeretni, 
szeretek.

Testem simogatják, ûzik fáradt kezek.
Íme, a te fiad elhagyta az anyját!
Szédületes díjat, s fájdalmakat hagy 

rád…

Hiányt, sajgó magányt, hisz nem értik 
a szavad.

Hol beszélnél mindig, ott senkivel sem 
szabad.

Nem enyhül így semmi! Nem lehet 
oltalom.

Könyörögj! Adj inni! Annyira 
szomjazom…

Annyira szomjazom, gyors lábaim 
visznek

titkait felfogni földnek, égnek, víznek.
Néha ugye érzed? Néha minden lehet.
Látott, aki látott. Elvégeztetett…
Hatvan, 2017. október 22.

„… az életem második felében már 
nincsenek égre törô kívánságaim, azt 
hiszem, hogy mindent elértem, amit 
gyerekként elképzeltem magamnak, 
de ha lehetne három kívánságom, ak-
kor talán ezek volnának: Szeretet, és 
Remény a Békére.”

ÉN IS ÁLDOTT VAGYOK…
„Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel 

teljes!”
Látod, eljöttem hozzád, én is, a 

konok.
Nem megyek semmire, semmi sem 

teljes, 
mert nélküled éhes és szomjas is 

vagyok! 
„Az Úr van teveled.” Más már nem 

lehet… 
Én minden csodát újra és újra 

akarok! 
Ha nem vagy itt, tombol a düh és a 

végletek, 
és minden tiszta utamra ráhull a 

homok. 
„Áldott vagy te az asszonyok között”
és én áldott szerelemmel kincseket 

hozok.
Lábadhoz bújok, s ujjaid között,
mint kivert kutya, úgy meghunyász-

kodok.
„Áldott a te méhednek gyümölcse, 

Jézus.” 
Régi barátom már, benne még 

bízhatok.
Nincsen más valóság, nincsen ködös 

klérus,
Fiadnak fiamért reménnyel áldozok.
„Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek 

szent anyja,” 
Vesd rám orcád fôleg akkor, ha 

lázadok!
Mi mást tehetne, akinek nincs anyja?
Az én fajtám ott nevet, ahol a bú 

zokog.
„Imádkozzál érettünk, bûnösökért,” 

kérlek, 
hogy elnyerjünk végre minden 

kínpadot.
Nem kell könnyezned a szomorú 

bûnökért,
elég lesz imád, mi úgy leszünk 

boldogok. 
„Most és halálunk óráján” igen!
Megtérni késô! Érzem, hogy nem 

fogok.., 
de tudom, hogy minden magányos 

órán,
 kérlellek bénán,
hisz oly áldott vagyok… 
Amen.

(Öszeállította: 
Dr Kapantzian Artúr)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. december 10-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben
Nagyteremben121 St. Georges Rd. (11-es villamos 
a Collins St.-rôl, 20-ik megálló ( az Edinburgh Parkkal 

szemben)(Watkins St.bejárat)
Minden szerdán de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017. december 10-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA)
2017.december 10-én vasárnap de.  11 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2017. december 10-én vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) december du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

2017. december du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. december 10-én de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási 
megkülönbôztetés nélkül!

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

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

Qeensland-i Istentiszteletek Karácsonykor 
December 10. de. 12 óra Aspley, Észak Brisbane

--- Karácsonyi Isteentisztelet, Úrvacsora, gyerekek mûsora
December 17. du. 2 óra, Mudgeeraba, Gold Coast:

--- Istentisztelet, gyerekek mûsora
December 25. de. 11 óra, Magyar Ház:

--- Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora
December 26. de. 11 óra, Mudgeeraba, Gold Coast:

--- Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora, batyus ebéd
December 31. de. 11 óra, Magyar Ház:

--- Évvégi Istentisztelet

North Fitzroy-i Magyar Református Templom
Bocskai Központ

121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068
(Watkins St. bejárat)

KARÁCSONYI
KONCERT

Szombat este, december 16-án
17.00 órai kezdettel a Bocskai  Nagyteremben
A Magyar Iskola évzáró mûsora
18.00 Klasszikus zenei koncert a Templomban

Four Seasons String Quartet (vonos négyes)
Attila és Georgina Sipos Ôri (orgona és fuvola)

Audrey és Sebastian Csutoros 
(Bach concerto hegedû és csello)

Stiletto Sisters trio (Remeny Csutoros vezetô hegedûn)
Patocs Johanna (ének), Liptai Gyöngyi (ének)

Brian Simpson (orgona)
19:00 vacsora a Bocskai Nagyteremben

Vacsora ára 15 dollár

Szeretettel várunk minden kedves vendéget

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North Fitzroy-i 
Magyar Református gyülekezet története, a

MEGVALÓSULT ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc 
igehirdetéseinek tükrében.

 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai nagyteremben 
(123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô postán. Küldje rendelését csekkel együtt a 

Hungarian Reformed Church, P. O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 
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KRÓNIKA

70 éves cserkészcsapat!
Ha siet az ember, akkor három em-

beröltô, de ha a mai szokás szerint 
lassabban társul, akkor is kettô. 
Hosszú idô, amit szinte elképzelhetet-
lennek tartott a 14 „Hontalan Sas” 
egy németországi táborban 1947-
ben. De a történelmi idô oly rohamo-
san halad, hogy 70 év pillanatok alatt 
eltûnik a világmindenség rendszeré-
ben. Bernhardt Béla a sasok egyi-
ke a nagy vérontás, magyarok szá-
mára újabb veszteséggel járó, befe-
jezése után két évvel elvállalta a 30. 
sz. „Kôrösi Csoma Sándor” cserkész-
csapat vezetését, mint a csapat pa-
rancsnoka. 
A háborút követô zavaros idô szét-

szórta Európa nyugati országaiban 
menedéket keresô magyarokat, s 
Béla bá az igazoló okmánnyal a cso-
magjában, Ausztráliában igyekezett 
fészket rakni. A szigetország elérésé-
hez bátor szív és 4-5 hetes hajókázás 
volt akkoriban szükséges. A letelepe-
dés is nehézséget okozott, angolul 
kellett megtanulni és ott kellett dol-
gozni, ahol az ausztrál kormánynak 
szüksége volt a bevándorlókra. A 
kezdeti évek szerényen, szegényen 
indultak. Ismeretlen volt az ország, a 
nyelv, az emberek és a lehetôség. A 
magyar egyenruha elôállítása is 
gond volt az ausztrál cserkész ve-
zetôség tiltakozása miatt. Ezekkel 
szemben erôs volt az akarat, a lelke-
sedés, ami áthidalta az akadályokat.
70 év távlatából mindez csodának 

tûnik, valójában az is volt. 2017. 
november 11-én szombaton ezzel 
a csodával határos 70 évet ünne-
peltük, csokorba foglalva az ese-
mények sokaságát. Gerecs Isti 

felolvasta –- Globits Laci közve-
títésével kapott –- üzenetét Nt. 
Bernardt Béla bának. Béla bá 
kedves szavakkal emlékezett az 
1966 elôtti dolgokra, mikor lelki-
pásztori szolgálata az Egyesült 
Államokba helyezte át. 

Ezután Hevesi Nagy Péter vetített 
képekkel és humoros hozzászólá-
saival mutatta be a táborozások, por-
tyák kimagasló és fényképeken 
megörökített alkalmait. Végül átadta 
Gyurka bának, a csapat legidôsebb 
tagjának Gazdag József  „A HARMA-
DIK ÁG” címû kétkötetes könyvét, 
amit Nt. Péterffy Kund református 
lelkipásztor hozott el Erdélybôl.

 Gyurka bá visszaemlékezett Béla 
bá elmenetelére, amikor Hevesi 
Nagy Tibor, a csapat új parancsnoka 
megkérte a Qantas repülôtársaság 
vezetôit, hogy az épület és a repü-
lôgép között alkotott egyenruhás 
cserkészek sorfala között mehessen 
át és búcsúzhasson el Béla bá és 
Dódi néni. Meghatóan szép búcsúz-
tatás volt egy olyan embertôl, aki a 
csapat és a Szülôi Fenntartó Testület 
életképes mûködésének alapjait, pa-
pírra vetette.
Cserhalmi Ottó körzeti parancs-

nok beszédében visszaemlékezett a 
nehézségek leküzdésére, majd meg-
említette, hogy hét ifjú ôrsvezetô 
jelölt sikeres írásbelit tett. Kihívta a 
csapat volt parancsnokait, Cserhal-
mi Sanyit, Hevesi Nagy Pétert, 
Gerecs Istit, Kantek Bandit, Ko-
rompay Misit és Pósa Zolit, akik 
vele együtt vezették, irányították a 
csapat sikeres mûködését az évtize-
dek során. Megemlékezett a csapat 
két legrégebbi tagjáról Majsay Sza-
bolcsról és Jakab Gyuriról, akik 
jelen voltak ezen az emlékezetes 
díszvacsorán.

Ezután Pósa Zoli a csapat jelenlegi 
parancsnoka üdvözölte a megjelen-
teket, felolvasta ügyvezetô elnökünk, 
Lendvai Lintner Imre ez alkalomra 
írt levelét és további lelkes cserké-
szetre kérte a csapat tagjait. Majd jó 
étvágyat kívánt mindenkinek és 
együttesen elimádkoztuk az asztali 
áldást.

A vacsora befejtével egy hatalmas 
torta árverésére került sor, amit 
szorgos licitálás után a nyertes a 
jelenlevôknek ajándékozott. Gerecs 
Karcsi szaktudással felszeletelte és 
mindenkinek jutott egy ínyenc falat.  
A megemlékezés a Club Mount Le-

wis éttermében volt Kantek Andrea 
és Harasta Emôke rendezôi kész-
ségét dicsérve. Nagyszerûen meg-
szervezett, több mint hetven részt-
vevôvel a késô órákig ment a beszél-
getés, a régi fényképek tanulmányo-
zása –-- ki ez? ki az? --- gyakran 
kérdezve. Oly szép este volt, hogy 
megismételjük majd a 80. –- 90. –- és 
100. évfordulókon. 

Addig is további jó munkát!
Fehérhajú krónikás   

Kedves Szerkesztôség!
Száler Tímea, KCSP ösztöndíjas 

beszámolója a Magyar Élet 2017. no-
vember 16. No. 44. számában látott 
napvilágot a kétnapos cserkésztábor 
eseményeirôl a Gold Coast-on.

Eddig remek és minden      . De...
Tímea sámánokat említ, varázsital 

készítését.
 Meg kell mondanom, hogy ma-

gyar ôseinknek soha nem voltak 
sámánjai, de voltak táltosai.

Ezek nem varázsitalokat, hanem or-
vosságokat készítettek, gyógyítottak, 
ám voltak tanító táltosaink is. Fehér-
ben jártak, mielôtt beteghez nyúltak 
volna, forró vízben kezet mostak. Igaz, 
fehér lovat is  áldoztak az Öregisten-
nek. Utolsó ilyen áldozat, Mátyás 
idejében a Kabhegyen volt.
A különbség sámán és táltos között 

óriási.
Remélem, Tímea nem haragszik 

azért rám.
Tisztelettel:

Boldizs András



Két fontos és lényeges 
eseménnyel zárom 

magyarországi látogatásom 
beszámolóját.

November 10-én, 
pénteken este a Panorama Világ-

klub rendezvényét látogattuk meg az 
OKISZ-székház Thököly út 60 alatti 
Széchényi termében. Az igéretes mû-
soron: a Visszidensek, Csapó Endre 
írásai és beszédei negyedik kötetének 
bemutatója, és a Magyar Hollywood 
Tanács bemutatkozása szerepelt.

Dr. Tanka László a nagyvilágban 
mûködŒ világklubbok alapító elnöke, 
az “Ilyen a világ” címû negyedik 
Csapó-kötet kiadója, amikor megtud-
ta, hogy szándékomban áll az esemé-
nyen feleségemmel együtt megjelen-
ni, rögtön felkért, hogy én is legyek 
része a bemutatónak a kötet írója 
munkásságának ismertetésével és 
méltatásával.

A termet megtöltŒ mintegy 150 
résztvevŒ elŒtt elsŒként a Csapó-kötet 
lett bemutatva. Dr Tanka László há-
rom pontba fogalt bevezetŒje ismer-
tetésében kifejtette, hogy az író  mun-
kássága egyedülálló az egyetemes 
magyar nemzeti emigráció sajtótör-
ténetében:

ElŒször is azért, mert neki köszön-
hetŒen is, ma még van magyar nyel-
vû hetilap Ausztráliában, miközben 
az emigráció nemzeti sajtóorgánumai 
már sorra elvéreztek szerte a nagy-
világban.

Másodszor azért mert hat évtizeden 
átívelŒ pályafutása során egy sajátos 
mûfajt teremtett meg vezércikkeivel: 
tényszerûség, korrekt helyzetismer-
tetés, sokoldalú megközelítés, hatá-
rozott véleménynyílvánítás, kritikai 
szemlélet, lehetséges megoldások, 
alternatívák szüntelen keresésével.

Harmadszor azért egyedülálló je-
lenség Csapó Endre,  mert a nemzeti 
összatartozás és összefogás apostola. 
Magyarságtudatunk élŒ lelkiismere-
te. “Egy a Nemzet – éljünk bárhol is a 
világon!” címen évtizedekkel ezelŒtt 
tanulmányba foglalta összetartozá-
sunkat. E tanulmány és jelmondata, a 
hozzáálló magatartás napjainkra 
megérlelŒdött és kormányprogrammá 
is vált.

Dr Tanka László bevezetŒjét köve-
tŒen nehéz lett volna überelni az el-
hangzottakat, igy csak arra szorítkoz-
tam, hogy ismertettem Csapó Endre 
kitûnŒ írásait amiket, mind a nagy-
világban megjelenŒ magyar lapok, 
mind a Kárpát-medence-i folyóíra-
tok és újságok rendszerességgel át-
vesznek közlésre. Továbbá, hogy 
Ausztrália New South Wales államá-
ban a multikulturális lapok számára 
kiírt különféle pályázai lehetŒségek 
közül idén az Életmû Díjat Csapó 
Endre nyerte el, amit az Új-Dél-
Wales-i kormányfŒ adott át számára 
díszes ünnepség keretében.  

Bemutattam szemléltetŒ módon ed-
dig megjelent írásai három kötetetbe 
foglalt példányait. 

Visszidensek
Ezt követŒen a külföldre távozott 

disszidensek közül visszatelepült 
visszidensek léptek néhányan szín-
padra, és ecsetelték élménydús éle-
tük jelenségeit, majd a Magyar Holly-
wood Tanács vezetŒje  Bokor Balázs 
egykori amerikai Los Angeles-i fŒ-
konzul ill. nagykövet és beszélgetŒ-

társai, a filmszakma jeles tagjai is-
mertették, miként képzelik el lefor-
gatni a magyar gyökerekkel rendel-
kezŒ hollywoodi filmes világhíres-
ségek életútját, eredményeit, sikereit 
a mai filmes generáció közremûkö-
désével. 

Máris megjelent az ún. Cukorfilm, 
aminek címe “25 dollár” jelezve, hogy 
ennyivel érkezett a zsebében Cukor 
György Hollywoodba és lett belŒle 
minden idŒk leghíresebb, legnagyobb 
filmrendezŒ direktora.

Szó esett a Világklubok számára 
létrehozott Gasztro Forumról is, amit 
Martin Imre és Csaba Bea ismer-
tetett.  Tehát a magyar gasztronómia, 
az ízes falatok ismertetése is része 
lesz a Világklubok tevékenységének.

  
November 15-én, 
szerdán este, a Pesti Vármegyeháza 

Dísztermében a Városház útca 7 alatt, 
a Bethlen Gábor Alapítvány Díjátadó 
Ünnepségén vettünk részt. Évente ez 
rendhagyóként a leghírebb esemény, 
ahol a magyar közélet legeredménye-
sebb és legismertebb személyiségei 
vehetik át a számukra megítélt díja-
kat, kitüntetéseket.

Az idei Bethlen Gábor-Díj nyertese 
Csáky Pál író, közismert szlovákiai, 
pontosabban Pozsony-i politikus, Eu-
rópa Parlementi képviselŒ lett, aki az 
Œshonos felvidéki magyarság szószó-
lója, immár évtizedek óta. Méltatását 
Lezsák Sándor író, az Országgyûlés 
alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány 
kuratóriumának elnöke látta el igen 
részletes és alaposan összeállított 
ismertetés keretében. 

Márton Áron Emlékérmet kapott. 
Juhász Judit újságíró, a Magyar 

Katolikus Rádió volt vezetŒje, az 
Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke, 
a  Magyar Mûvészeti Akadémia tiszt-
ségviselŒje, és

Matl Péter, munkácsi szobrászmû-
vész, a magyar honalapítási emlék-
mûvek alkotója, valamint

Pátkai J. Róbert, londoni ny. evan-
gélikus püspök, a MAOSZ egykori 
elnöke. Laudátor: Bakos István a 
BGA kurátora. 

Tamás Áron-Díjat kapott Hadnagy 
Jolán óvónŒ, a farkaslaki Tamási 
Áron MûvelŒdési Egyesület vezetŒje. 
Laudátor: Cs. Nagy Ibolya, a  Tamá-

si Áron-díj kurátora. 
Az elsŒ izben adományozott Beth-

len Gábor Kutatói Ösztöndíjat Ki-
rályfi Zsuzsanna történelem-szakos 
egyetemi hallgató nyerte el.

Az ünnepség mûsorvezetŒje Szabó 
András elŒadómûvész, a BGA kurá-
toraként összefogottan vezette le az 
esemény programját, megtoldva 
egyéni szavalatával. Ezzel mélysé-
gesen gyönyörû élményben része-
sítette hallgatóságát. 

Közremûködött a 
Magyar Örökség-díj-
as MISZTRÁL EGY-
ÜTTES szelektált Œsi 
dallamok éneklésé-
vel, eredeti hangsze-
rek alkalmazásával 
visszaröpítve minket 
csemegézgetve rég-
múltunkba. 

Az eseményen kéz-
hez kapott, Bethlen 
Gábor Alapítvány ál-
tal megjelentetett 88 
oldalas füzetben, ami 
a “Szíves kalauz a 
királyfiakarcsai Ma-
gyarok Nagyasszo-
nya-szoborhoz” címet 
viselte, számos rövid 
tanulmány mutatta 
be az alapítvány által 
a felvidéki Csalóköz-
ben állított szobor alapgondolatául 
szolgáló történelmi hátteret és a 
kivitelezés módozatait. 

Az elvégzett Jó Munkához, a Fel-
vidéki magyaroknak hitet és tartást 
adó szoborhoz csak gratulálhatunk. 

Lám, az erdélyi Bethlen Gábor ma-
gyarságmentŒ szellemisége, az utó-
dokban is terebélyesedik és diadal-
maskodik a Felvidéken is!

A füzet hátoldali borítólapján II. 
Rákóczi Ferenc ma is aktuális imája 
olvasható:

A Te kezedben van szívünk Uram, 
Döfd át szereteted nyilával,

Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd 
vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat, Lágyítsd 
meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat, Tanítsd 
a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennük a hitet, Gyújtsd 
fel a kölcsönös szeretet lágját, s

Újra és újra kérlek, add hogy sze-
reteted gyarapodjék, hogy

Ez az Isteni láng eméssze föl 
viszálykodásainkat.

E két eseményen sok régi ismerŒs-
sel és baráttal sikerült találkoznom. 
Többek közt Pintér Karcsival, aki 
itt élt köztünk Ausztráliában és az 

SBS Rádió magyar adása munka-
társa volt. Hazaköltözött és otthon is 
folytatja ezírányú tevékenységét. 
Rádiózgat, ír és folyóiratokat szer-
keszt pl. az Evangélikus Élet fŒ-
szerkesztŒje. Minden lényeges ma-
gyar megmozduláson jelen van, 
mindenkit ismer és közremûködik. 

Csáky Pál felvidéki politikust 
társával Duray Miklossal még a 
‘90-es évek elejétŒl ismerem, amikor 
elŒször jártam vidékükön családfám 
felkutatása és közéleti kapcsolat-
építés céljából. Azóta is többször ta-
lálkoztam vele közösségi eseménye-
ken és nagyra értékelem tevékeny-
ségét, amit az Œshonos felvidéki 
magyarság megtartása édekében 
végez.

Juhász Judit újságírót szintén a 
‘90-es évek elejétŒl ismerem, mikor 
is a Magyarok Világszövetsége 
sajtóügyeit intézte, s így hivatalos 
kapcsolatban álltam vele. Azóta fi-
gyelemmel kisértem közéleti tevé-
kenysége állomásait, s jelenlegi fon-
tos posztján az Anyanyelvápolók 
Szövetsége irányítását és a Magyar 
Mûvészeti Akadémián folytatott te-
vékenységét. 

Pátkai Róbert evangélikus püs-
pökhöz baráti szálak fûznek, hiszen 
az MVSZ-ben elnökségi tagokként 
együtt gondolkodó tevékenységet 
fejtettünk ki a szövetség irányítá-
sában. Az elnökségi üléseken rend-
szerint egymás mellett ültünk, s 
kerestük egymás társaságát. Most is 
nagyon megörültünk egymásnak a 
díjátadási találkozásunkkor, ahol 
megismerhettem feleségét és leá-
nyát is.

A fiatal Hadnagy Jolán óvónŒt 
farkaslakáról csak most ismertem 
meg, de a helységhez, ahol tevékeny-

Kardos Béla magyarországi beszámolója (3)
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kedik sok szál fûz. Jártam ott Tamá-
si Áron szülŒházát is meglátogatva, 
találkozva sógorával, valamint is-
mertem az onnan származó Pakot 
Dénes vadásztársunkat Sydneyben, 
aki szíve szerint az ottani református 
templom rendbehozása érdekében 
gyûjtött és küldött állandó támoga-
tást Farkaslakára. Sok szép emléké-
vel osztozkodtunk vadászatokon az 
esti tábortüzi beszégetések alkal-
mával, s így a mi szívünkhöz is 

hozzánŒt, e fenségesen szép, törté-
nelmében gazdag táj. 

Szabó András elŒadómûvészt, az 
esemény levezetŒjét, szintén jól 
ismerem a ‘90-es évekbŒl, hiszen sok 
elŒadáson voltam jelen, amikor sza-
valataival emelte az esemény nívó-
ját. Ilyenkor mindig hálásan meg-
köszönve elkötelezett mûvészi tevé-
kenységét, beszélgettem el vele. 
Emlékezett rám és barátsággal kö-
szöntöttünk egymást, meleg kézszo-
rítással.

Dr. Tanka Lászlóval eszményi 
barátság fûz minket össze még az 
“Ausztrália és Új-Zéland magyar 
világa” és a  “Magyarok a nagyvi-
lágban” címû nagyjelentŒségû, emig-
ráns életünket bemutató, párját rit-
kító információs kötetek általa szer-
kesztett és kiadott anyagának össze-
hozása révén. De a Magyar Világta-
lálkozók általa rendezett színvonalas 
eseményei és a Panorama Világ-
klubok láncolatának megteremtése 
révén is.      

Most pedig, hogy kiadta Csapó 
Endre írásai és beszédei össze-
gyûjtött sorozata negyedik kötetét, 
ismét olyan nagyvonalú és nagyje-
lentŒségû tettel járult hozzá a nem-
zeti emigráció megismeréséhez, az 
utókor számára nyújtott eszményi 
anyag ismertetésével, ami a kutatók 
számára drágakŒként fog majd 
szolgálni a késŒbbiek során. 

*
Kéthetes magyarországi tartózko-

dásom alatt tapasztaltak szerint, 
mind a magyar kormányzat, mind 
az elkötelezett közösségi szervezetek 
feltárt tevékenysége kiváló minŒsé-
gû hazafias munkát sugároz, ami 
összecseng a nemzeti emigráció esz-
ményi elvárásaival és elŒsegítik nem-
zeti összeratozásunkat és együttmû-
ködésünket a Magyarországot újjá-
építŒ  nemzetpolitikában.
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SPORT
18 ezer kilométer 

kisrepülôn: 
Sydney - Makfalva

Ritkaságszámba menô teljesítményt 
jegyezhetett a makfalvi Fülöp Zoltán 
repülôs, aki az idén júniusban beutazta 
a fél világot, ugyanis egymotoros re-
pülôgéppel tért haza az ausztráliai 
Sydney-bôl Makfalvára, ahol a saját 
repterén landolt.

Zoltán Ausztráliából vágott neki az 
útnak, két hét alatt három kontinens 
12 országát érintve 17.987 kilométert 
tett meg, ezalatt az országokban több-
nyire pihenni és tankolni szállt le. A 44 
éves pilóta – aki repülôoktató a ma-
rosvásárhelyi Sportrepülôtéren – útja 
során átlagban négyezer méter fölött 
repült napi hat órát, de a szél és idô-
járás függvényében volt, amikor 9 
órát volt a levegôben a tervezett táv 
megtételekor.

A marosszéki pilóta egy barátja fel-
kérésére ment Ausztráliába, ahonnan 
egy francia gyártmányú, négyszemé-
lyes kisrepülôt kellett elhoznia, s bár 
úgy volt, hogy ketten teszik meg az 
utat, a másik személy végül nem tu-
dott elutazni, így a 12 éve repülôoktató 
egyedül indult neki a hosszú útnak. 
Szerinte romániai pilóta nem tett meg 
még ekkora repülôutat ilyen géppel, 
azaz hazai szinten egyedi eredményt 
tudhat magáénak.
Milyen országokban szállt le?
Fülöp Sydney légikikötôjébôl fel-

emelkedve Mont Isa, majd Darwin re-
pülôtereit érintve hagyta el az ötödik 
kontinenst, aztán Indonézia érintésével 
Malajziában (Denpasar, Jakarta és 
Kuala Lumpur kikötôi), Thai–földön 
(Csiangmaj) landolt, utána Burma fö-
lött átrepülve Banglades (Dakka), In-
dia (Nágpur) következett, de a pakisz-
táni Karacsi repterén is idôzött. Innen 
Ománba (Al Ain) repült, aztán a Per-
zsa-öböl és Szaúd-Arábia látványa 
után Kuvaitban is leszállt, innen elha-
ladt Izrael mellett Jordániáig (Akaba). 
A Vörös-tengert, a Szuezi-csatornát, 
Kairót és a Nílus deltáját is megcso-
dálhatta a magasból, majd a Földközi-
tenger átrepülése után Görögország-
ban (Számosz szigete) szállt le, aztán 
utolsó szakaszban Bulgária érintésével 
a marosvásárhelyi repülôtéren fejezô-
dött be az útja, ahol néhány barátja 
üdvözletét fogadta. 

A Marosvásárhely–Makfalva távol-
ság már rövidnek tûnt a 14 napos re-
pülôút után, viszont útja legutolsó 
állomásán szinte népünnepély fogadta 
a nem mindennapi teljesítményt elérô 
pilótát.
Látványos két hét, számtalan em-

lék
A maratoni repülése során Zoltán 

nemcsak felhôket láthatott, hanem 

Luxemburgi gyôzelem a 
barátságos meccsen

A magyar csapat története során 
elôször nem tudta legyôzni mostani 
riválisát, a korábbi tíz találkozót 
egyaránt megnyerte. Júniusban An-
dorrában ugyanígy járt a nemzeti 
együttes.

A hazaiak szereztek vezetést a 15. 
percben, de nem sokkal késôbb a válo-
gatottba több mint egy év után 
visszatért Nikolics Nemanja egyen-
lített. A második játékrészben a több 
mint félórát emberelônyben futballozó 
Luxemburg Marvin Martins révén a 
85. percben szerezte meg a gyôztes 
gólt, így Szélesi Zoltán megbízott 
szövetségi kapitány, aki a kapus Ko-
vácsik Ádám személyében újoncot is 
avatott, vereséggel mutatkozott be a 
kispadon.

A magyarok kezdtek jobban és 
kezdeményezôbben, de a beadások 
rendre pontatlanok voltak, vagy a 
kulcspasszokat lefülelték a hazai vé-
dôk. Néhány perc múlva viszont 
alábbhagyott a lendület és a közönség 
mezônyjátékot láthatott, amelyet vá-
ratlan, de annál szebb luxemburgi gólt 
zárt le, így az újonc Kovácsikot hamar 
felavatta a rivális. Hátrányban rögtön 
nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt 
a magyar csapat, amely három perccel 
késôbb a válogatottba több mint egy 
év után visszatért Nikolics fejesével 
egyenlített. Ezt követôen már egyér-
telmûen Szélesi Zoltán megbízott 
szövetségi kapitány együttese uralta a 
játékot, több lehetôsége is volt, Né-
meth Krisztián például kétszer is 
ziccert rontott, de a szünetig nem si-
került ismét betalálni.

A folytatás nem a magyarok elkép-
zelései szerint alakult, ugyanis Lov-
rencsics teljesen felesleges fegyel-
mezetlensége miatt megkapta 
második sárga lapját, azaz kiállította a 

számos érdekességet is észlelhetett: 
átrepült tengerek, szigetek és orszá-
gok fölött – nem utolsó sorban az 
Egyenlítôn is –, emellett megcsodál-
hatta a sivatagok szikláit és mérnöki 
pontossággal kialakított mezôgazdasá-
gi termôterületeket monszun szél 
kíséretében. Leszállásai során nem 
csak a pihenésre és az üzemanyag-
utántöltésre fektetett hangsúlyt, ha-
nem sétákat tett az illetô városokban, 
éjszakáit a repülôtéren kívül bérelt 
hotelekben töltötte, ugyanakkor em-
berekkel, kultúrákkal, szokásokkal 
ismerkedett a 14 nap alatt. Reggelije 
néhol szegényes volt, amit néhány 
szem mogyoró és gyümölcsbogyó je-
lentette, máskor meg igen bôségesen 
ellátták a hotelban, de egészségi és 
mûszaki problémák nem akadályozták 
bátor vállalkozásában.
Számára a repülés már életforma
Fülöp Zoltán már 12 éve repülôin-

struktor, így több száz óra repülés van 
mögötte, sôt turistákkal és családjával 
is gyakran repül hazai és külföldi uta-
zásai során. Számára ez gyerekkori 
hobbi, lassan életforma is, amit nem az 
anyagiak miatt ûz, de végtelenül tet-
szik neki. Az Ausztráliából Marosvá-
sárhelyig való hazarepülése során 
nem unatkozott egy pillanatig sem, 
nem is félt, sôt az idôjárás viszon-
tagságai sem okoztak problémát szá-
mára.

Mint említette, a súlytöbblet és az 
oxigénpalack miatt döntöttek úgy, 
hogy egyedül fog hazautazni, de min-
dennek dacára bátran vállalta a két-
hetes utazást, amely élete eddigi leg-
hosszabb és legérdekesebb légi 
utazása volt.

Fülöp – ahogy a Központnak is 
említette –, gyakran jár kisrepülôvel 
külföldi utakra akár kirándulni is a 
családdal, de ha lehetôsége nyílik, 
vállalni fog még hasonló utazásokat.

A Sydney–Makfalva repülôútról 
Fülöp így vélekedett a Központnak:

 – Számomra a repülés és az, hogy 
pilóta vagyok, tulajdonképpen egy 
gyerekkori álmom megvalósítása, de 
sok tényezôt kellett elôtérbe helyez-
nem, hogy ezt az utazást elvállaljam. 
Az út szakmailag kihívás volt, de a 
repülés a hobbim is meg a hivatásom 
is. Akár egy labdarúgónak a futball, 
aki a világ bármely részén képes ját-
szani – mondta a marosvásárhelyi 
repülôoktató, aki több egymotoros, 
többmotoros, kétszemélyes, négy-
személyes és hatszemélyes repülô-
géppel rendelkezik.

(Központ - Marosvásárhely)

bíró. Ezt követôen emberelônyben a 
hazai csapat fölényben futballozott, 
többször is megszerezhette volna a 
vezetést, de játékosai háromszor is 
célt tévesztettek nagy helyzetben. A 
játékrész derekától meddôvé vált a 
luxemburgiak fölénye, de az álmosító 
meccs hajrájában nem maradt el a 
csattanó, ugyanis egy szöglet után a 
hazaiak csukafejesbôl megszerezték a 
gyôztes találatot.

Köszörültek egyet a 
csorbán

Karcos felvezetôvel indított Szélesi 
Zoltán. A szövetségi kapitány a fut-
ballisták öntudatára próbált hatni, és 
elérte a célját. A válogatott idei utolsó 
válogatott meccs után belenézhetnek 
a játékosok a tükörbe, és idézve Szé-
lesit, „az nem fog összetörni”. A tükör 
ép marad, a futballisták küzdöttek be-
csülettel és legyôzték a gyengécske 
Costa Ricát.

Rögtön a második percben fel-
szisszent a közönség, elég volt egy 
megelôzô szerelés Vinícius részérôl, 
majd pár virgonc csel Ugrai Rolandtól, 
és máris megélénkült a tábor. Nem, ôk 
mégsem, a kapu mögötti szektorban 
helyet foglalók. S hogy ennek miért 
volt jelentôsége? Ôk voltak azok a 
harsányak, akik a himnuszok után – a 
Csányi-érában elôször – elkezdték 
szidni az MLSZ-t. De ki emlékezett 
már a luxemburgi lebôgésre, a kö-
zönség önnön szórakoztatásába kez-
dett a hidegben (több volt a sapkában 
virító drukker, mint aki fejfedô nélkül 
ült és didergett a Groupama Aré-
nában).

Kilencezren lehettek a Fradi-pályán, 
az utóbbi idôk tömött lelátóihoz képest 
ez bizony csalódás. Igaz, már az is 
csoda volt, hogy egyáltalán ennyien 
kijöttek a válogatott évbúcsúztatójára. 
A csapat harcolt, aztán ritka pillanatot 
láthattunk, a 10. perc környékén egy-
szerre dôlt ki két emberünk. Elôbb 
Vinícius rogyott a földre, majd fe-
hérvári klubtársa, Pátkai Máté húzta a 
lábát. Barátságos mérkôzés ide vagy 
oda, Szélesi Zoltán szövetségi kapitány 
nem így képzelte el az elsô két 
cseréjét.

A két meccsre mandátumot kapott 
szakember hét helyen változtatott a 
Luxemburg ellen leégett kezdôcsa-
pathoz képest, természetesen nem 
tudjuk, az új emberek megkapták vol-
na a lehetôséget Szélesitôl, ha le-
mostuk volna Luxemburgot a múlt 
héten. Varga József legutóbb Dárdai 
Pál kapitánysága alatt, 2014 októ-
berében a Feröer szigetek ellen volt 
kezdô.

A legaktívabb emberünk kétségkívül 
Ugari Roland volt, a diósgyôri csatár 
magabiztosan csillogtatta technikai 
tudását a közép-amerikai ország csa-
pata ellen. Igaz, helyzetbe ô sem tudott 
kerülni. Huszonkét perc után kicsit 
leült a meccs, két közel azonos csapat 
mérkôzésén egyik sem tudott gól-
veszélyes lenni. A magyar váloga-
tottnál volt többet a labda, de ez a 
fölény nem mutatkozott meg hely-
zetekben.

Békésen és a futballzsargonhoz illôen 
barátságos mederben zajlott a ta-
lálkozó. Egy-egy „vamos, vamos” fel-
kiáltással próbálta nagyobb igye-
kezetre sarkallni az övéit egy Costa 
Rica-i zászlóba burkolózott férfibrigád. 
Mielôtt nagyon belemelegedtek volna 
a szurkolásba, érkezett Nikolics Ne-
manja és a magyar vezetô gól. Ugrai 
szabadrúgásába tette bele a lábát 

rafinált módon a chicagói csatárunk, 
és máris elnémultak, sôt felpattantak 
a helyükrôl a vendégek. Nikolics gólja 
lezárta az elsô félidôt.

A másodikat rögtön újabb góllal 
tehette volna emlékezetessé Ugrai 
Roland, de ziccert rontott csatár. Nem 
sokat változott a játék képe: a magyar 
válogatott irányított, a legjobbjai nél-
kül erôs közepes Costa Rica jobbára 
védekezett, néha elôre ívelésekkel 
dolgoztatta Dibusz Dénest. Kicsit leült 
a meccs, a vendégek nem tudtak 
újítani, sokat elárul a meccsrôl, hogy a 
becserélésekor pályára lépett Böde 
Dánielt köszöntötte a legnagyobb taps. 
Dibusz a hajrához közeledve bizo-
nyította, nincs rossz formában.

A magyar válogatott megnyerte az 
idei utolsó mérkôzését, valamelyest 
javított a renoméján a luxemburgi po-
fon után. Szélesi Zoltán gyôzelemmel 
zárta saját kapitányi korszakát. Az idei 
összkép így sem fest szépen: tizenegy 
idei mérkôzésbôl nyolc vereség. De 
legalább az évzáró szebbre sikeredett. 
Folytatás jövôre, immár a belga 
George Leekensszel.

NB I., 16. forduló.
A labdarúgó élvonalban a Videoton és 

a Ferencváros egyre inkább elhúz a 
mezônytôl. A zöld–fehérek a legutóbbi 
kilenc meccsüket tekintve a nyolcadik 
gyôzelmüket aratták, a Videoton 5–2–
re kiütötte a debreceni Nagyerdôben a 
harmadik helyen álló DVSC–t.

Debrecen–Videoton 2–5, 
Paks–Ferencváros 0–1,
 Újpest–Bp Honvéd 2–1, 
Puskás –Diósgyôr 1–0,
Mezôkövesd–Vasas 3–3,
Balmazújváros–Haladás 2–1, 

NB I., 17. forduló.
Továbbra is a Videoton a labdarúgó 

OTP Bank Liga éllovasa, de a 17. 
fordulót követôen már nem jobb 
gólkülönbségével, hanem három 
ponttal elôzi meg a Ferencvárost.

A székesfehérváriak Felcsúton 2-0-ra 
legyôzték a vendég Paksot, míg a 
fôvárosiak 2-1-re kikaptak a Haladás 
vendégeként az új szombathelyi 
stadionban, amelyben ez volt az elsô 
tétmérkôzés.

Videoton -Paks 2-0
Vasas -Debrecen 1-5
Honvéd-Mezôkövesd  1-2
Diósgyôr-Újpest 1-2
Balmaz -Puskás  2-2
Haladás-Ferencváros 2-1

A Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) közgyûlésén 

egyhangúlag jóváhagyták a jövô 
évi phjongcshangi téli olimpián 

részt vevô magyar csapat és 
küldöttség személyi összetételét.
A február 9. és 25. között Dél-

Koreában zajló téli ötkarikás játé-
kokon eszerint a magyar csapatot 
minimum 10, maximum 22 versenyzô 
alkotja majd, mellettük 16 kísérô teszi 
teljessé a delegációt. A legtöbb ma-
gyar sportoló rövidpályás gyorskor-
csolyában szerepel majd.

Nagy Zsigmond csapatvezetô beszá-
molójában elmondta, hogy Dél-Korea 
jövôre a szöuli nyári ötkarikás játékok 
után 30 évvel rendez ismét olimpiát, 
amelyen 15 szakág összesen 102 
versenyszámában osztanak érmeket. 
Kiemelte: Magyarországnak eddig két 
kvótája van, sífutásban Kónya Ádám, 
valamint nôi mûkorcsolyában Tóth 
Ivett révén, de még számos további 
magyar versenyzô részvétele való-
színûsíthetô.

Kitért arra, hogy a Szocsiban lesik-
lásban hetedik alpesi síelô, Miklós Edit 
szépen gyógyul súlyos sérülésébôl, és 
az orvosi vélemények szerint jelenleg 
98 százalékos teljesítményre képes. 
Nagy Zsigmond szerint a legnagyobb 
figyelemmel kísért rövidpályás gyors-
korcsolyázók nagy valószínûséggel 
teljes létszámmal, öt férfi és öt nôi 
versenyzôvel tudják majd képviselni 
az országot. A hosszúpályás gyors-
korcsolyázó Nagy Konrád tavaly 1500 
méteren a második helyen zárta a 
világranglistát, és az idén szeptem-
berben elért eredményeivel jelenleg 
is a hatodik helyen áll, így az ô 
részvételére szintén igen jó esély van.

A csapatvezetô szólt a negatívumokról 
is, jégkorongban, curlingben, északi 
összetettben ugyanis biztosan nem 
lesz magyar induló, akárcsak férfi és 
páros mûkorcsolyázásban, valamint 
jégtáncban sem. Kiemelte: csak olyan 
magyar sportoló utazhat ki, aki elôtte 
negatív doppingmintát produkál. 
Egyúttal megnyugtatta a kétkedôket 
arról, hogy a koreai válság ellenére 
biztonsági szempontból nem lesz 
probléma Phjongcshangban, továbbá 
jó hírként közölte azt is, hogy az 
amerikai és a japán csapat minden-
képpen részt fog venni az olimpián.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Pál utcai fiúk c. 
filmjét, 2. Latinovics Zoltán, 3. A spa-
nyolorzági Valladolid városában, 4. A 
chilei Colocolo csapatáé, 5. Jan Ver-
meeré, 6. A kvarcé, 7. Kogge, 8. Bonn, 
9. A mürmidónoké, 10. Kanonizálásnak.

E heti kérdéseink:

1. Ki rendezte a West Side Story c. 

musicalfilmet?

2. Melyik hazai madarunkat nevezik 

népiesen vakvarjúnak?

3. Melyik kártyajáték jeles képvise-

lôje volt Liszt Ferenc?

4. Melyik, nem fémes elem fordul 

elô minden szerves vegyületben?

5. Melyik szigetcsoporthoz tartozik 

Nákszosz szeigete?

6. Melyik angol költôt és drámaírót 

ölték meg 1593-ban Deptfordban?

7. Mi a neve Új-Zéland legmagasabb 

hegyének?

8. Hol bonyolították le az 1900-as 

párizsi olimpiai úszóversenyt?

9. Melyik szorosban töri át az Olt a 

Déli-Kárpátokat?

10. Hogy nevezik a gyomor és a 

tápcsatorna röntgenvizsgálata elôtt 

elfogyasztott, pépes anyagot?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Drágám, mindjárt itt vannak a 

vendégek, tedd el a gyerekbiciklit az 
elôszobából!

--- Na de szívem, hát Lakatosék nem 
lopnak!

--- Tudom. Csak nehogy felismer-
jék...

* * *
A válóperes tárgyaláson a bírónô 

megkérdi a férjet:
--- És miért akar elválni?
--- Mert a feleségem egy kurva.
--- Ha jól értettem, durva?
--- Nem, hanem kurva, „k”-val, mint 

„kegyed”!
* * *

--- Pistike, mondj egy tagadó monda-
tot!

--- A Gyuri megette az uzsonnámat.
--- De hát hol van ebben a tagadás?
--- A Gyuri tagadja.

* * *
Egy sofôr kereket cserél. A szomszéd 

kertbôl kijön egy kisgyerek, és nézi a 
szerelést, de közben mindenre meg-
jegyzést tesz. Amikor a pasas elôszedi 
a csavarkulcsot, a gyerek odaszól:

--- A papámnak ebbôl kettô van.
S ez így megy megállás nélkül. Bár-

mihez nyúl is az autós, a gyerek meg-
jegyzi:

--- A papámnak ebbôl kettô van.
A vezetô végre befejezi a szerelést és 

odamegy egy fához, hogy könnyítsen 
magán. A kissrác most is nézi.

--- Ide figyelj, kiskomám --- mondja 
bosszúsan a fickó --- nehogy már azt 
mondd, hogy a papádnak ebbôl is kettô 
van!

--- Azt nem... De kétszer ekkora!
* * *

Válóperes tárgyaláson az asszony 
ügyvédje felteszi a kérdést a férjnek:

--- Elmondaná, mi az oka, hogy el akar 
válni a feleségétôl?

--- Kérem, én teherautósofôr vagyok. 
Egész héten az országot járom.

Egyik szombaton, mikor hazamen-
tem, ágybabújtunk a feleségemmel. 
Kis idô múlva, hallom, hogy átkopog a 
falon az öregasszony a szomszédból: 
„Nem hagynák abba ezt a lármát lega-
lább hétvégén?”

* * *
A székely apa összehívja három fiát.- 

No, pulyáim, hát melliktek dûtötte 
bele a budit az árokba?

Persze egyik sem jelentkezik.
--- No, akkó mostan elmeséllem nek-

tek, hogy a George Washingtonék is 
vótak hárman testvérek, osztán eccô 
az apjok megkérdte, hogy mellikük 
vót, aki a cseresnyefát kidûtötte. Hát, 
a George Washington, bizony nem szí-
vessen, de jelentkezett, mert hát û vót. 
No, ekkó az apja megdícsérte, mert 
hát ugye becsületesen bevallotta és 
büszke vót a fijára. 

Úgyhogy mostan újból mekkérdem, 
hogy melliktek dûtötte a budit az árok-
ba.

Kisvártatva jelentkezik az egyik gye-
rek:

Egyperces tudományTudja-e, miért nincs 
semmi a legendás skót 

szoknya alatt?
(Folytatás)

Ez a leírás természetesen elsôsorban 
a csatos plédre utal, de ahogy az már 
korábban kiderült, nagy valószínûség-
gel ez lehetett a mai, klasszikus ér-
telemben vett kilt ôse is.
Az angolok betiltották a „barbár” 

szoknyaviseletet
A skót szoknya átalakulása az évszá-

zadok során kevésbé kapott hangsúlyt. 
A hagyomány szerint viszont fontos 
szerepet töltött be a felföldi csaták 
idején, ahol a kilt segítette a harcosokat 
abban, hogy akadálytalanul menekül-
hessenek és harcolhassanak. A 18. 
század eleje az iparosodás kezdetét 
jelentette Skóciában, ahol jelentôs 
fejlôdés történt a textiliparban, majd 
késôbb a vas ---- és az acél, a nehéz 
gépészet, valamint a hajóépítés terü-
letén.

A nagy szövetek, a csatos plédek 
kissé a háttérbe szorultak, hiszen a 
különféle munkakörülmények miatt 
viselésük túlontúl nehézkes lett volna. 
Ezért igen valószínû, hogy a kisebb, 
öves szoknya természetes módon fej-
lôdött ki.

Az bizonyos, hogy az 1715-ös elsô 
jakobita lázadás idején a skót haza-
fiak már kiltet viseltek.

Az 1746-os cullodeni vereség után az 
ugyanebben az évben bevezetett új 
brit törvények megtiltották a tradicio-
nális skót ruházat viselését.

A törvény megszegéséért elsô alka-
lommal hathónapnyi szabadságvesztés 
volt a büntetés, de ismételt jogsérté-
séért akár hét évi kényszermunka is 
járhatott. Csak a felföldi ezredekben 
viselhették a kiltet és a tartant. A tör-
vény közel 36 évig volt hatályban, és 
ez az idôszak gyakorlatilag egy teljes 
skót nemzedéket foglalt magában. 
Ekkor azonban a skótok már megszok-
ták, hogy ugyanazt a ruházatot viselik, 
mint korábban.

nözték egymást rendkívüli tettek vég-
rehajtására, és a bátorságra. Ugyanezt 
a nadrágokról nem lehet elmondani.
Divatba hozták a kiegészítôket
A hagyományos kilthez olyan tartozé-

kok is járnak, mint a sporran-er-
szény, a harisnya, és az öv.

Az elsô ránézésre kissé bizarrnak 
tûnô sporran még ma is nagy divatnak 
számít, pedig egészen praktikus okok-
ból találták ki. Mivel a szoknyán nem 
volt zseb, ezért a viselôiknek szüksé-
gük volt valamire, amibe az olyan, 
fontosabb holmijaikat pakolják, mint a 
puskagolyó, vagy az élelmiszer.

A kevésbé módos polgárok bôrbôl 
készült zsákocskákat kötöttek a dere-
kukra, míg a gazdagabbak ezüsttel, 
bojtokkal, csatokkal, prémekkel (vid-
ra, borz, kecske, fókaprém) díszítet-
ték.A harisnya csak relatíve késôn 
gyûrûzött be a skót férfiak hétköznap-
jaiba: a legtöbben szerettek ugyanis 
csupasz lábbal járni.

A fogcsikorgató hidegben viszont 
szükségük volt valami lábszárakat 
melegítô alkalmatosságra, amihez ele-
inte textileket használtak, amit gumi-
szalaggal vagy egy kis befont szalmá-
val kötöttek meg a tetején. Idôvel a 
textilbôl kötött anyag lett, az anyagok 
egyre színesebbé váltak, és harisnya-
kötôket is használni kezdtek.

Végül, de nem utolsósorban ott volt a 
kilthez használt öv, mind a maga 8-10 
centiméteres szélességével. Ezek elsô-
sorban marhabôrbôl készültek, sárga-
réz vagy ezüstcsattal, és a legszebbeket 
drágakövek is díszítették.

Addig nézd, amíg el tudod 
olvasni! 

Az ember agya érdekes dolgokra 

képes. Ha el tudod olvasni, még jó 

az elméd!

3Z 4Z UZ3N37 4Z7 4 C3L7 

5Z0LG4LJ4, H0GY 

B3B1Z0NY1754, M1LY3N 

C50D4L4705 D0LG0KR4 

K3P35 4Z 3LM3.

3LK3P35Z70 D0LG0KR4! N3H3Z 

V0L7 3L05Z0R 3L0LV45N0D 3Z7, 

D3  M1R3 1D33R5Z 3HH3Z 4 

50RH0Z, 4Z 3LM3D 

4U70M471KU54N 3L 7UDJ4  

0LV45N1.

4N3LKUL H0GY 

G0ND0LK0DN0D K3LL3N3 

R4J74.

L3GY BU5ZK3! C54K  K3V35 

3MB3R K3P35 3L0LV45N1 3Z7.

H4 7375Z377, 05ZD M3G 

M450KK4L 15.

--- Hát én vótam az, apám.
No, kap is egy akkora nyakast, hogy a 

szeme jojózik, ki is fakad:
--- De hát apám, hát a George Was-

hingtonék?! Meg a cseresnyefa?! Nem 
kend meséte, hogy amikó jelenkezett, 
akkó az apja dícsérte, meg büszke 
vót?!

--- Dehonnem. Csak hogy a George 
Washingtonnak az apja nem ût fönn a 
fán!

* * *
Egy idôs úrnak éveken át komoly 

hallási nehézségei voltak. Végül or-
voshoz forfult, és az ellátta ôt egy hal-
lókészülékkel, amelynek segítségével 
ismét 100%-osan hallott. Egy hónap 
múlva az úr visszament az orvoshoz, 
aki megvizsgálta és így szólt:

--- Tökéletes a hallása. A családja 
boldog lehet, hogy maga megint hall.

--- Oh, még nem mondtam meg nekik. 
Csak üldögélek és figyelem, mit be-
szélnek. Már háromszor változtattam 
meg a végrendeletemet.

* * *
Rendôr: --- Nézze. Elkaptuk a tolvajt, 

aki önhöz betört. Mindent bevallott, 
mindent visszaadott. Itt kell aláírni.

Áldozat: --- Látni akarom! Beszélnem 
kell vele!

Rendôr: --- Minek?
Áldozat: --- Éjjel kettôkor úgy surrant 

be, hogy a feleségem nem ébredt fel. 
Érdekel a technikája.

* * *
Három fiú vitatkozik az iskolában, 

kinek az apja a leggyorsabb futó.
--- Az én apám olyan gyors, hogy ha 

kilô egy nyilat, megelôzi menet közben 
--- mondja az elsô.

--- Az enyém lövész, és olyan gyors, 
hogy ha lô egyet, hamarabb ér célba, 
mint a golyó --- mondja a második.

--- Az semmi. Az én apám fél ötig dol-
gozik, és minden nap már négykor 
otthon van.

* * *
..A rendôr a halottra mutat:
--- Így jár, aki figyelmetlenül közleke-

dik. 
--- Íme az élô példa.

* * *
--- Fogadni mernék, hogy kétszer is 

meggondolod, mielôtt magára hagyod 
a feleségedet éjszakára --- mondja az 
egy férfi a barátjának.

--- Igen, elôször azon gondolkozom, 
hogy mit mondjak, hova megyek, az-
tán pedig azon, hogy miért nem jöhet 
velem.

* * *
--- Mondja, Pista bácsi, maga mit szo-

kott csinálni, ha este nem tud elalud-
ni?

--- Én? Elszámolok háromig.
--- Tényleg? 
--- Csak háromig?
--- Igen, háromig, de van úgy hogy fél 

négyig is.

Walter Scott hozta újból divatba 
hazafias szimbólumként

A ma ismert kilt leginkább az egykori 
felföldi ruhadarabok romantikus új-
jászületésébôl származik. Sir Walter 
Scott skót költô, regényíró hozta --- 
mondhatni --- újra divatba.

Az angol nyelvû romantika kimagasló 
alakja számos történelmi regényt je-
gyez. A 17. század végi Robin Hood, 
Rob Roy történetét feldolgozó 1818-as 
regényében mind a tartan, mind pedig 
a kilt kulcsfontosságú szerephez ju-
tott.

És itt az ebbôl készült filmes alkotás 
sem tévedett a korhû ruházatot tekint-
ve, hiszen a kiváló katona és harcos, a 
kardforgatás mestere 1671 és 1734 kö-
zött élt.
Sir Walter Scott azonban nem 

csak ennyit tett:
1822-ben magától IV. György ki-

rálytól kapott megbízatást arra, hogy 
szervezzen egy egész estét betöltô 
programot Edinburghban, ahol újjáé-
lesztik a skót hagyományokat, köztük 
a kilt viselését is.

Közben a viselethez szánt ruhaanyag 
hossza is jelentôsen megnövekedett, 
már közel öt métert tett ki.

Jó hatást tett a skót ezredek katoná-
inak moráljára

A skót szoknya világháborús egyen-
ruhaként történt használata elsôre ta-
lán furcsának hangzik, de J. G. Mac-
Kay író ennek elônyeit több oldalról is 
megvilágította: a katonák egészsége, a 
ruha hasznossága és kényelmessége, 
valamint a morálra gyakorolt jó hatása 
aspektusából.

Nincs ok azt feltételezni, hogy a kiltet 
viselô alakulatok kevésbé lettek volna 
egészségesek társaiknál” –-- írja az 
elsô kapcsán.

„A test legtöbb létfontosságú része 
deréktájon van, és ezt a kilt melegeb-
ben tartotta, mint a nadrág.” Hozzá-
teszi: „...az igazi ellenség nem a hideg, 
hanem a nedvesség volt. Aki volt már 
lövészárokban, az tudja, milyen gyak-
ran találkozni vízzel, különösen telen-
te.

--- Egyik helytôl a másikig gyakorta 
kellett vízen átgázolva megtenni az 
utat; ha kevés víz volt, egyszerûbb volt 
levenni és vállra vetni a kiltet... A kilt 
rendszeres viselésétôl a bôr ellenállób-
bá válik, tehát a lábak és a térdek szá-
mára semmivel sem elviselhetetlenebb 
a hideg, mint az arcnak, vagy a kéz-
nek.”
Gázálarc és skót szoknya
A hosszú menetelések során a kilt vi-

selése könnyebbséget jelentett a „nad-
rágos” ezredekkel szemben, hiszen 
jelentôs szabadságot biztosított a vég-
tagoknak.

MacKay szerint a kérdésben egy má-
sik sarkalatos pont a mustárgáz ügye: 
a skótok nem szenvedtek a lábszárukat 
irritáló, égetô érzéstôl, hiszen kevésbé 
volt érzékeny a bôrük.

„Gyakorta okozott égési sérüléseket, 
ha az emberek leültek a gázzal átitató-
dott földre” –-- teszi hozzá a szerzô. –-- 
„A kilt sokkal vastagabb anyagból ké-
szült mint a nadrágok, így a gáz nem 
tudott annyira könnyen áthatolni rajta, 
másrészt pedig, amikor az ember fel-
állt, a szabadon lengô anyag sokkal 
hamarabb és könnyebben ki is szellô-
zött.

Végül megemlíti a kilt jótékony hatá-
sát a morálra, ami véleménye szerint 
annak tudható be, hogy a mindenki 
által viselt kilt révén a katonák ösztö-
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Metodista magazin
09:05 Rome Reports - Vati-

káni Híradó
09:35 Tálentum (1999)
Magány, munka,mûveltség 

- Rónay György századunk 
utolsó irodalmi polihiszto-
rainak egyike. 
10:10 Ridikül
Félelmeink ára
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:15 Nem ér a nevem 

(1961)   Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Tolnay Klá-
ri (Bende Etelka), Páger 
Antal (Pintér), Psota Irén 
(Juci), Bessenyei Ferenc 
(Barcsai), Latabár Kálmán 
(kultúros)A szürke hétköz-
napok szürke hôse, az áldo-
zatkész, elvált mozi pénztá-
rosnô, Etelka balatoni beu-
talót kap. Barátnôje taná-
csára megpróbálja felfe-
dezni az életet. Etelkát 
mintha kicserélték volna: új 
frizura, új ruhák, rúzs és 
cicoma.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk
Halimba a Kis-Alföld és a 

Bakony találkozásánál fek-
vô, kincseket rejtô település. 
Bizonyára sokak számára 
ismert Dr. Szalai Miklós es-
peres úr neve, aki nemze-
dékeket gyógyított teake-
verékeivel. A helyi üveg-
gyárba is ellátogathatunk.
 14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina
16:15 Magyarország táj-

egységei Közép-Alföld
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2010)
20:00 Hogy volt?!
Szabó Magda
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Üdítô (2010)   Szóra-

koztató mûsor  Archívössze-
állítás Sándor György Utcai 
játék címû jeleneteibôl.
22:35 Ridikül
Fejben dôl el 2.
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Hentz Károly: Az agrár-

technika története
00:40 Az én Afrikám - 

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

kovics Zsuzsát köszöntjük
02:30 Nem ér a nevem 

(1961)    Magyar romantikus 
film  A jó modorú és szerény 
özvegy, Pintér két gyerme-
kével a szomszédban nya-
ral. Etelke észreveszi ôt?
04:05 Hogy volt?!
Szabó Magda Abigél,
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
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Református magazin   
09:05 Református ifjúsági 

mûsor
09:15 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
09:25 Úton-útfélen
09:30 Reformáció hétrôl h.
09:40 Tálentum (1999)
Grendel Lajos Léván szü-

letett írónk novellái és regé-
nyei 1970 óta jelennek meg,  
Kossuth-díjjal 1999-ben tün-
tették ki.
10:15 Ridikül
Fejben dôl el 2.
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Míg új a szerelem 

(1983)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bánffy György 

(Hofrat), Haumann Péter 
(Schön bankár), Kállai Fe-
renc (Péter),  Komlós Juci 
(Gróf Toledóné), Móricz 
Zsigmond önéletrajzi ihle-
tésû története a 20-as évek-
ben játszódik. Dús Péter 
szobrászmûvész feleségül 
veszi az ünnepelt színésznôt, 
és nászútra mennek. Az út 
során mindketten rájönnek, 
hogy nem illenek egymás-
hoz.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
Vidnyánszky Attila rende-

zô a Nemzeti Színház Kos-
suth- és Jászai-díjas igazga-
tója
14:10 Térkép
14:35 Életkor
15:00 Srpski ekran
15:25 Unser Bildschirm
16:00 Útravaló
16:15 Magyarország táj-

egységei Dél-Alföld
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:15 Család-barát
18:50 Magyar pop (2010)
19:50 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny Középdöntô  
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Üdítô (2010)   Archív 

válogatás Kellér Dezsô em-
lékezetes kabaréjelenetei-
bôl és dalaiból.
22:35 Ridikül
A mûvész-lélek útja
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Bokányi Eszter: Hogyan 

vizsgálják a fizikusok a vá-
rosokat?
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   A nagy gödör
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Pap Éva születésnapjára
02:30 Míg új a szerelem
 Péter alkotásra és fiú 

utódra vágyik, Ágnes a szép 
ruhákat, a társaságot és a 
hódolókat kedveli. 
03:55 Solti NemzetköziKar-

mesterverseny Középdöntô  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 A sokszínû vallás
08:55 Kérdések a Bibliában   
09:10 Kereszt-Tények
09:25 Így szól az Úr!
09:30 Reformáció hétrôl h.
09:45 Tálentum (1999)
Kabdebó Tamás író
10:25 Ridikül
Apró jószágok
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 Holtodiglan (1978)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bánsági Ildikó, 

Gáspár Sándor, Sztankay 
István Éva a tengerparton 
megismerkedik egy magá-
nyos férfival. Szándéka az, 
hogy új barátjával megöles-
se férjét. Azonban hogy, s 
hogy nem, a két férfi össze-
barátkozik, elhatározzák: 
Éva lesz az áldozat.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
A Magyar Állami Operaház 

magazinmûsora. Jöjjenek 
velünk minden héten az 
Operaház és az Erkel 
Színház kulisszái mögé, 
nézzék meg, hogy zajlanak 
a próbák és az elôadások!
14:15 Magyar Krónika
Az öröm mûvészete
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:45 Alpok-Duna-Adria
16:15 Magyarország táj-

egységei   Észak-Kelet
 16:45 Isten kezében
Jankovics Marcell 75 éves
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2010)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Üdítô (2010)
Nagyszerû összeállítás 

Rejtô Jenô és Nóti Károly 
kabaréjeleneteibôl.
22:35 Ridikül    Nôi stratup-

perek Magyarországon
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Sári Zsolt: Gulyáskommu-

nizmusból
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
Maputo, Inhambane
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Bodnár Erika felvételeibôl
02:30 Holtodiglan (1978)
Magyar tévéfilm
03:40 P’amende
65 éves a Rajkó
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 - vá-

logatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Katolikus krónika
09:10 Isten kezében
09:45 Tálentum (1999)
„Öncélúságon felüli 

értelem”-Portréfilm Imreh 
István történészrôl
Magyar riportmûsor
10:20 Ridikül    Nôi stratup-

perek Magyarországon
11:15 Angol nyelvû hírek 
11:30 Asszonyok mesélik 

(1971)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Békés Rita 
(fôszereplô), Bujtor István, 
Csomós Mari (fôszereplô), 
Domján Edit (fôszereplô), 
Ernyey Béla, Gyôrffy 
György, Huszti Péter,Négy 
emberi történet a múlt szá-
zad közepérôl, a korszakot 
fémjelzô, nagyszerû mûvé-
szek elôadásában.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Folkudvar
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:45 Öt kontinens
16:15 Magyarország táj-

egységei Heves-megye
Magyar ismeretterjesztô
Talán nincs még egy 

megye, ami olyan változatos 
tájakkal bírna, mint Heves. 
Míg északi részét a Mátra 
és a Bükk hegyvidéke 
alkotja, déli fele az Alföld 
síkságába nyúlik. 
16:45 Rejtélyes XX. század 

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

ami magyar (2011)  130éves- 
magyar telefonközpont, 
MRI, Pécsi kesztyû
19:25 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...  5/5.: 
Több olyan történetet vil-

lantunk fel, amely a ma-
gyarok sikerét mutatja be a 
tudományos életben. Oláh 
György, Dr. Czaun Miklós,  
Bor Zsolt  mi Gyenes Char-
lie találmánya.
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Üdítô (2010)   Szóra-

koztató mûsor  összeállítás 
Rejtô Jenô, Zágon István és 
Körmendi János kabaré-
jeleneteibôl.
22:35 Ridikül
Legyél jó, tegyél jót!
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Tóth Árpád: Mi a Kodály-

módszer? Miért sikeres? 
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata   
Makgadikgadi, Okawango
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Csuja Imre felvételeibôl
02:30 Asszonyok mesélik 

(1971)    Magyar tévéfilm
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:00 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:15 Kínai nyelvû hírek 
08:25 Gasztroangyal
Ôszi túra Erdélyben
09:20 Nagyok   Történetek 

Kodály Zoltánról
09:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:25 Öt kontinens
10:50 Angol nyelvû hírek 
11:05 ANDOR TAMÁS 80 
Játszani kell (1984)
Magyar romantikus film
Szereplôk: Christopher 

Plummer (Fitzroy-Roberto), 
Maggie Smith (Lily), Elke 
Sommer (Alicia), Adolph 
Green (Jerry) A sikeres 
amerikai írónô, Lily Wynn f
orgatókönyvébôlMagyaror
szágon készítenek filmet, de 
a fôszerepet nem a sztár-
színész férj, Fitz kapja. Lily 
egy latinos szenvedélyû 
színészrôl ábrándozik, és 
castingolni kezd. A sértett 
Fitz egy jó maszk és a tehet-
sége segítségével átalakul 
Robetóvá, és meg is kapja a 
szerepet.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15  Turi Attila építész - 

Iránymutató függôónok
14:10 100 ÉVE SZÜLE-

TETT PÁRTOS GÉZA 
Apám portréja - Portréfilm 

Pártos Gézáról (1993)
Magyar portréfilm
15:25 Hogy volt?!    Szabó 

Magda Abigél, Az ajtó, 
Régimódi történet 
16:20 Új idôk, új dalai
16:50 Rövidpályás Úszó Eb   
Élô közvetítés Koppenhá-

gából
19:15 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról Szent 
László évében
 19:25 Térkép
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. Könyvelô a háznál, 
2. Ági nagy híre
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show    
22:35 Tóth János    János a 

csúcson Magyar sitcom
23:10 Kulturális Híradó
23:45 Opera Café
00:15 Evangélium
00:45 Fatüzelés - A cserép-

kályha (2015)   Magyar 
ismeretterjesztô film
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 PIROS ILDIKÓ KÖ-

SZÖNTÉSE A veréb is 
madár (1968)   Magyar film-
vígjáték
02:55 Fölszállott a páva - 

2017    Középdöntô V.
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
07:35 Német nyelvû hírek  
07:45 Orosz nyelvû hírek 
07:50 Kínai nyelvû hírek 
08:00 Életmûvész (2013)
Figula Mihály
Magyar portré sorozat
08:55 Noé barátai
09:30 Jónak lenni jó!   Idén 

adventkor a nagysikerû 
Jónak lenni jó karitatív 
akciónk kedvezményezettje 
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat. Jelmondatuk a hit 
védelme és a szegények 
szolgálata.
10:00 Térkép
10:30 Fölszállott a páva - 

2017    Középdöntô
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Jónak lenni jó!
13:45 Reformáció hétrôl h. 
13:55 Peru, Chile (2016)
A MACHU PICCHU 1.
14:20  A kôbaltás ember 2.  
Tudományos ismeretter-

jesztô film
14:50 A  MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Csendes gyar-
matosítók (2013)  A fajok 
vándorlása nem új keletû.
15:20 Jónak lenni jó!
15:50 Önök kérték
16:55 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Jónak lenni jó!
20:00 Gasztroangyal
Nógrádi kirándulás
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Utazás André Hajdu-

val (THE HUNGARIAN 
CUBE: THE STORY OF 
ANDRE HAJDU, 2013)
Izraeli dokumentumfilm
Portréfilm Izrael leghíre-

sebb zeneszerzôjérôl, a ma-
gyar származású André 
Hajduról. André Hajdu 
Magyarországon született.
22:40 Hogy volt?!
Gesler György
23:35 Kulturális Híradó
00:05 Hangvilla    Hang-

szermagány – a fuvola
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalommin-
denkinek    Tompa Mihály
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 ÁBRAHÁM PÁL 125 
Hotel Kikelet (1937)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Páger Antal Ka-

bos Gyula, Turay Ida 
0250VilágörökségPortugá-
liában (2008)   Guimaraes
03:15 ANDOR TAMÁS 80 
Játszani kell   Magyar ro-

mantikus film  Lily flörtölni 
kezd Robertóval
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Katolikus krónika
09:50 Tálentum Gózon 

Francisco filmoperatôr egy 
magyar apától született ve-
nezuelai operatôr, aki Ma-
gyarországon tanulta a 
szakmát.
10:25 Ridikül
A mûvész-lélek útja
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:40 Gyökér és vadvirág 

(1988)   Magyar játékfilm
Szereplôk: Bubik István 

(Kolokán Ferenc), Kubik 
Anna (Tézi), Zenthe Ferenc 
(Bajkó Timóteus), Tamási 
Áron novellája az 1960-as 
évek elején játszódik. Bajkó 
Timótheus unokájával, az 
érzékeny lelkû, büszke és 
szép Tézivel él együtt a falu 
felett, egy havasi rét köze-
pén. Nehéz, szûkölködô éle-
tüket csak a bensôséges, 
meleg emberi kapcsolat, 
egymás iránti szeretetük 
teszi elviselhetôvé. Kolokán 
Ferenc megkéri a lány ke-
zét, de a lány kikosarazza. 
Az öregember halála azon-
ban változást hoz a lány 
életében.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:50 Kárpát expressz
15:15 Hrvatska Kronika
15:50 Ecranul nostru
16:25 Magyarország táj-

egységei (2011)   Hajdú-
Bihar megye
17:00 Rövidpályás Úszó Eb   
Élô közvetítés Koppen-

hágából
18:50 Dob+basszus
Magyar frontemberek
19:25 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Üdítô (2010)
22:35 Ridikül
Apró jószágok
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
Bajzáth Sándor: Szerhasz-

nálat és felépülés
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2016)
Az Express-sztori 1962-ben  

alakult Express  Zenekart 
köszönhetjük
02:30 Gyökér és vadvirág 

(1988)    Magyar játékfilm
 Bajkó Timótheus unoká-

jával, az érzékeny lelkû, 
büszke és szép Tézivel él 
együtt a falu felett, egy ha-
vasi rét közepén.  Az öreg-
ember halála azonban válto-
zást hoz a lány életében.
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

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

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

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

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

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

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok
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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.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
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