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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A találkozón ismertette a magyarországi befektetési lehetôségeket is, kie-

melve az Európai Unióban (EU) legalacsonyabb, egyszámjegyû társasági adót, 
a csökkenô munkáltatói járulékokat, az uniós átlag feletti gazdasági növekedést. 
Emellett rámutatott arra, hogy a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetôen 
Magyarországon jelentôs béremelkedés valósult meg, kedvezô hatást gyakorol-
va a fogyasztásra.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok bôvítésében az egészségügy, 
a biotechnológia, valamint a jármûipar és elektronika területén mûködô inno-
vatív magyar cégek mellett fontos szerep juthat az Ausztráliában élô magyar 
diaszpórának is, amely az ausztrál társadalom megbecsült és fontos része.

A találkozón a felek egyetértettek abban, hogy az orvosi technológia és a 
gyógyszeripar területén mûködô nemzetközileg elismert magyar cégeknek jó 
lehetôségeket kínál az ausztrál piac, amit jól mutat a sikeres magyar részvétel 
Ausztrália egyik legnagyobb egészségipari szakkiállításán –-- olvasható a 
minisztérium közleményében.

Átadták a CÖF-CÖKA szellemi 
honvédelemért díjait

Szellemi honvédelemért díjakat adtak át Budapesten.
A lengyel Gazeta Polska Klubok képviseletében a szervezet elnöke, Ryszard 

Kapuscinski, valamint Lengyel Attila, a Civil Összefogás Fórum Miskolc 
Klub vezetôje és Barsi Balázs ferences szerzetes vehette át a Civil Összefogás 
Fórum (CÖF) --- Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Szellemi 
honvédelemért díját a Civil Együttmûködési Tanácskozás találkozóján.

Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Magyarország és Európa 
sokat köszönhet a szellemi honvédôknek. Rajtuk is múlik ugyanis, hogy az 
Európai Unió zászlaját továbbra is a kék alapon látható tizenkét csillag díszíti 
vagy zöld színû lesz, néhány félholddal. Vagyis a szellemi honvédôk segítenek 
abban, hogy megôrizzük Európát európainak, Magyarországot pedig magyar-
nak ---- jelentette ki.
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Február 9-én Abigél, Alex névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Aladdin, 
Aladin, Alarik, Apol, Apolka, Apollónia, 
Ciceró, Cirill, Donald, Erik, Erika, 
Erôs, Hanga, Kirill, Marcián, Marián, 
Rajnald, Rex, Rinaldó, Ronald, Szabin 
névnapja van.
Február 10-én Elvira névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ella, Elli, 

Harim, Harlám, Pál, Palmer, Pável, 
Pósa, Skolasztika, Viliam, Vilmos, Vi-
rág névnapja van.Február 11-én Ber-
told, Marietta névnapja van.
Február 11-én Mária névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bozsena, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Elek, Manyi, 
Maréza, Mari, Mária, Mariella, Marin-
ka, Marion, Marióra, Mariska, Paszkál, 
Paszkália, Teodolinda, Teodóra, Titá-
nia, Titanilla, Tittína névnapja van.
Február 12-én Lívia, Lídia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Álea, 

Bán, Erátó, Eulália, Lida, Lilla, Liviána, 
Livianna, Reginald névnapja van.
Február 13-án Ella, Linda név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Benig-

nusz, Elli, Füzike, Gergely, Gerô, Jor-
dán, Jordána, Jótám, Katalin, Katarina, 
Katerina, Katica, Katinka, Kató, Leila, 
Lejla, Léla, Levente, Maura, Relinda 
névnapja van.
Február 14-én Bálint, Valentin 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Brúnó, 

Jozefa, Jozefin, Jozefina, Kirill, Konor, 
Konrád, Kurt, Kürt, Metód névnapja 
van.
Február 15-én Kolos, Georgina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréd, 

Fausztia, Fausztina, Fausztusz, Gina, 
Györe, György, Györgyi, Györgyike, 
Györk, Györke, Jordán, Jordána, Jó-
tám, Jována, Kenese, Kolozs, Szeve-
réd, Szigfrid, Zsorzsett névnapja van.
Február 16-án Julianna, Lilla név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dániel, 

Daniló, Dános, Darrell, Eliána, Éliás, 
Eliél, Eliot, Elton, Eponin, Filip, Fi-
lippa, Fülöp, Illés, Jósiás, Józsiás, Ju-
liána, Julinka, Juliska, Musztafa, Sa-
mu, Sámuel, Zámor névnapja van.
Február 17-én Donát névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ajándok, 

Alex, Donátó, Egyed, Elek, Emôd, Lu-
kács, Rex névnapja van.
Február 18-án Bernadett névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bernadet-

ta, Bolivár, Detti, Flavián, Flávió, Flá-
viusz, Konkordia, Konor, Konrád, 
Konstancia, Kurt, Leó, Leon, Lionel, 
Simeon, Simon, Sion, Szilvánusz, Zen-
kô névnapja van.
Február 19-én Zsuzsanna névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Anda, 

Anna, Borbás, Buda, Budamér, Eija, 
Eliza, Elizabet, Kaba, Kabos, Konor, 
Konrád, Kunó, Kurt, Kürt, Manszvét, 
Manszvéta, Oszvald, Ozsvát, Szanna, 
Zámor, Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsu-
zsa, Zsuzsánna, Zsuzska névnapja 
van.

Egy éve volt 
a veronai busztragédia

Egy éve, hogy a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit és tanárait 
az iskolai sítáborból hazahozó autóbusz balesetet szenvedett. Az A4-es autó-
pályán –-- Verona és Velence között –-- tizenheten haltak meg, köztük tizenegy 
gyerek.

A borzalmas tragédia után Olaszországban és Magyarországon is nyomozás 
indult. Olaszországban már tavaly lezárták a vizsgálatot, és két hónapon belül 
vádat emelhetnek gondatlan emberölés miatt. Angela Barbaglio veronai 
fôügyész szerint a vádirat elkészült, és el kell juttatni az érintettekhez, azaz a 
bûncselekmény feltételezett elkövetôihez, akik ellen ez alapján indítható el-
járás. 

Magyarországon még nem zárult le a nyomozás, az áldozatok hozzátartozói a 
mai napig nem kaptak hivatalos tájékoztatást. A magyar nyomozó hatóság 
legutóbbi –-- tavaly nyári bejelentése szerint –-- nem közúti baleset okozása, 
hanem foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 
Ez utóbbi minôsített esetében a büntetés felsô határa nyolc év. A hírek szerint 
két szálon vizsgálódik a Nemzeti Nyomozóiroda. Az egyik, hogy az autóbusz 
nem volt forgalomképes, tehát nem állhatott volna forgalomba. A másik, hogy 
ezt az autóbuszt olyan sofôr vezette, aki nem volt képes ennek a jármûnek a 
vezetésére, a sofôrt ugyanis alvászavarral és magas vérnyomással is kezelték. 
A baleseti jegyzôkönyv szerint a Setra típusú autóbuszt 2003-ban ötvenhárom 
üléssel helyezték forgalomba, késôbb azonban –- engedély nélkül –- átalakították, 
és ezután ötvennyolc utas is elfért. A jelentésbôl az is kiderült, a buszba egy 
plusz üzemanyagtartályt szereltek. Ezért is terjedhettek olyan gyorsan a lán-
gok az utastérben.

A tragédia kártérítési oldalával kapcsolatban a sajtóhírek szerint a Groupa-
ma biztosítónál vontatottan halad a sérelemdíjak kifizetése, bár a cég, közlése 
szerint, nagy összegû elôleget fizetett a hozzátartozóknak. Bár néhány esetben 
megállapodtak az érintettekkel, ki is fizették a kártérítést és az úgynevezett 
sérelemdíjat is, de jó néhány lezáratlan eset van még. Sokan feladták a remény-
telennek látszó küzdelmet, és úgy állapodtak meg a biztosítóval, hogy az kizárja 
további jogorvoslat lehetôségét. Vannak viszont néhányan, akik az olaszországi 
kárrendezést választották. Az ott megítélt összeget szintén a Groupama bizto-
sítónak kell fizetnie. Ez évtôl egyébként szigorodtak a külföldre tartó iskolai 
autóbuszos kirándulások szabályai, így tizenhárom évesnél idôsebb busszal 
nem lehet elindulni.

* * *
A tragédia áldozatainak emlékére több rendezvényt is szerveztek. A 

Szinyei Merse Pál Gimnáziumban átadták a Szinyei-emlékérmeket, ame-
lyeket idén posztumusz a balesetben elhunyt diákok és tanárok kaptak. 
Szombaton délután az áldozatok szülei közös emlékezést tartottak, majd 
a Városligeti Fasori Református Templomban emlékkoncert és közös áhí-
tat volt. A Veronához közeli A4-es autópálya mellett emlékhelyet építet-
tek, amelyet 21-én pap szentel majd meg. Egy héttel késôbb a Külügy-
minisztérium támogatásával a tragédia áldozatainak hozzátartozói a 
helyszínre utaznak. (PS)

Tovább erôsödhetnek az ausztrál-
magyar gazdasági kapcsolatok

Erôsödtek az ausztrál-magyar kapcsolatok, és ennek üteme a következô 
idôszakban tovább gyorsulhat –-- összegezte Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter Steven Ciobo, Ausztrália kereskedelemért, turizmusért és 
beruházásokért felelôs miniszterével folytatott találkozóján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye szerint a tárcavezetô 
hivatalában fogadta az ausztrál minisztert. A megbeszélésen a két ország 
közötti kereskedelmi kapcsolatokat ismertetve Varga Mihály elmondta: a 
jelentôs földrajzi távolság ellenére Ausztrália fontos gazdasági partnere 
Magyarországnak, a kétoldalú áruforgalom a tavalyi év elsô 10 hónapjában 
megközelítette a 400 millió dollárt, ami 4 százalékkal több, mint egy évvel 
korábban. Az Ausztráliából Magyarországra érkezô tôkebefektetések összege 
meghaladja a 22 millió dollárt –- tette hozzá a miniszter.



Háromszázezer magyar 
dolgozik külföldön

Hozzávetôleg háromszázezerre tehetô azon magyarok száma, akik külföldön 

dolgoznak, közülük nagyjából 72 ezren a határ menti területeken élnek, és leg-

többjük Ausztriában vállal munkát. Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisz-

térium tanácsadója a rendelkezésre álló adatok alapján a Magyar Idôknek arról 

beszélt: nem ördögtôl való dolog a külföldi munkavállalás, mivel részben a 

nyelvtudás, részben a tapasztalat megszerzése és a szakmai kapcsolatok építése 

miatt sok területen nélkülözhetetlen. Arányaiban ráadásul a környezô országok-

hoz képest alacsony a külföldön dolgozó magyarok száma.

Pontos adatok nincsenek a külföldön élô és munkát vállaló vagy a külföldre 

ingázó munkavállalók számáról, ugyanakkor a rendelkezésre álló statisztikák 

alapján viszonylag jól becsülhetô a számuk –- mondta a Magyar Idôknek Szalai 

Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tanácsadója, a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

Kiemelte: egyfelôl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaerôpiaci 
felmérésébôl és a népszámlálási adatokból, másfelôl pedig az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat gyûjtései alapján lehet eligazodni, amihez a 
pontos adatokat a tagállamok szolgáltatják.

A KSH havonta nyilvánosságra hozott munkaerôpiaci felmérésébôl becsül-

hetô, hogy 2017-ben 110 ezer alá csökkent azoknak a külföldön dolgozó munka-

vállalóknak a száma, akiknek van magyarországi kötôdésük, vagyis az adatfel-

vételkor ôk vagy a családtagjaik megtalálhatók voltak itthon. E munkavállalók 

többsége a határ mentén ingázik vagy havonta egy-két hétre vállal munkát, ám 

a fennmaradó idôt itthon tölti. Ôk a magyarországi statisztikákban szerepel-

nek.

Azokat a munkavállalókat, akik hosszabb vagy akár rövidebb idôre kiköltöz-

tek, és jellemzôen a családjuk sem él itt, a külföldi statisztikai hivatalok adatfel-

vevôi érik el, ôk mérik, így a magyar munkaerôpiaci felmérésekben már nem 

szerepelnek.

Szalai Piroska rámutatott: a nemzetközi adatok közül a tagállamok azonos 
munkaerôpiaci felmérésébôl a 2016. elsô fél évére vonatkozóak a legfrissebbek. 
Eszerint a külföldön lakó, az itthoni felmérésekben már nem szereplô magyar 
munkavállalók száma 150-170 ezer körülire tehetô. Emellett a KSH 2016-os 
úgynevezett kis népszámlálásából tudjuk, hogy a határ menti településekrôl 
ingázók száma akkor 72 ezer fô volt.

A szakértô a statisztikák kormányzati meghamisítására vonatkozó állításokra 

úgy reagált: ezeknek nincs valóságalapjuk, mivel az összes uniós tagországra, 

sôt minden OECD-országra közös nemzetközi standardok vonatkoznak. Ma-

gyarországgal együtt a többi tagállam is az ENSZ munkaügyi szervezetének a 

módszertana szerint végzi a munkaerôpiaci felmérést, a vizsgálati módszer 

nem az állampolgársági nyilvántartásokból dolgozik.

Szalai Piroska felidézte: korábban is vállaltak munkát magyarok külföldön, 

sok esetben feketén, de a nagyobb vonzerôt az jelentette, amikor 2011 májusá-

ban Ausztria és Németország a többi nagy, uniós felvevô országgal együtt meg-

nyitotta munkaerôpiacát az unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott tagállamok-

ban élôk számára.

A munkaerôpiaci nyitás elôtt –- 2006 körül –- a magyar statisztika 25 ezer fôre 

tette a külföldi munkavállalók számát, ami 2011-re 62 ezerre emelkedett. A 

2011-es népszámlálás 27 ezer külföldre, elsôsorban Ausztriába ingázót mért.

A külföldön munkát vállalók száma 2013-ig dinamikusan nôtt, elsôsorban a 

foglalkoztatás viszonyainak tisztulása miatt, ezt követôen 2016-ig tovább emel-

kedett, ám már kisebb mértékben. Szalai Piroska hangsúlyozta: 2017-ben nagy-

jából kiegyenlítôdött a külföldi munkavállalók és a hazatérôk száma, sôt egy 

kicsit többen tértek már haza, így majdnem hatezerrel kevesebben vannak a 
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más országban munkát vállalók.

A külföldön dolgozó magyarok döntô többsége Ausztriában, Németországban, 

valamint Nagy-Britanniában vállal munkát. Ugyanakkor a motivációban 

mindenképpen megfigyelhetôk a különbségek –-- mutatott rá Szalai Piroska. 

Ausztriában elsôsorban a határ mentén élôk vállalnak állást, legalább középfokú 

szakmai végzettséghez köthetô munkakörökben, legtöbben a vendéglátásban 

és az építôiparban.

Németországban hasonlóan a magyar szakemberek keresettek, többnyire az 

iparban és az építôiparban. Ausztriában nagy számban, de a németeknél sokkal 

kisebb létszámban fordulnak elô ingázók. Mindkét országban jelentôs a fiatalok 

mellett a középkorúak száma is. Nagy-Britanniában más a helyzet, itt elsôsorban 

a fiatalabb, jellemzôen diplomás, magasabban képzett magyar munkavállalókkal 

találkozhatunk, akik sokszor a képzettségüknél jóval alacsonyabb munkaköröket 

töltenek be.

Az NGM tanácsadója szerint kevesen vannak azok, akik azért hagyták el az 

országot, mert itthon nem boldogultak. Szalai Piroska kiemelte: teljes mérték-

ben elfogadható, sôt bizonyos innovatív ágazatokban elvárt, hogy valaki néhány 

hónapot, akár évet külföldön töltsön. Ez egyfelôl a nyelvtanulás miatt gyümöl-

csözô, másfelôl a szakmai kompetenciák nemzetközi tapasztalatokkal és szak-

mai kapcsolatokkal is bôvülnek. Ráadásul számos jó példa van arra, hogy a 

külföldön megszerzett tudást itthon sikeresen kamatoztatta a munkavállaló, 

nem utolsósorban pedig a külföldi tudásközpontokba is beépülnek a magyar 

tapasztalatok.

Szalai Piroska szerint a külföldi munkavállalás démonizálása éppen akkora 

hiba, mint azzal riogatni a választókat, hogy 23 millió román jelenhet meg a 

magyar munkaerôpiacon.

Magyarországon a munkaerôhiány nem a külföldi munkavállalás miatt 

alakult ki, hanem a gazdaság gyors növekedése igényel több foglalkoztatottat. 

Most többen dolgozunk itthon, mint korábban bármikor, emellett nôtt a 

külföldön munkát vállalók száma is.

Még további létszámnövekedést igényel a gazdaságunk, aminek egyik forrá-

sa lehet a közfoglalkoztatottak és a külföldön munkát vállalók köre, de csak ve-

lük nem tudnánk megoldani a munkaerôpiaci problémákat. Ezért fontos fóku-

szálni a jóval magasabb, 1,8 milliós, munkaerôpiaci szempontból inaktív 

csoportra, és közülük a potenciális munkavállalókat kell megszólítani: a kis-

gyermekeseket, a friss nyugdíjasokat, valamint a fiatalokat.

Hazánkban a környezô országokhoz képest alacsony a külföldi munkavállalás 

mértéke –-- részletezte a szakértô. Romániában a külföldi munkavállalás már 

nemcsak munkaerôpiaci probléma, hanem az elvándorlásnak súlyos társadalmi 

következményei is vannak, mivel a szülôk nagy számban utaznak külföldre 

dolgozni úgy, hogy a gyermekeiket otthon hagyják.

Lengyelországban szintén sokkal nagyobb mértékû a külföldi munkavállalás. 

A csehekre az ország földrajzi fekvése miatt elsôsorban az ingázás a jellemzô.

Szalai Piroska szerint a következô idôszakban a brexitre kell odafigyelnünk 

annak érdekében, hogy olyan megállapodást sikerüljön tetô alá hozni, amely 

lehetôvé teszi, hogy a jövôben is vállalhassanak munkát Nagy-Britanniában 

azok, akik tapasztalatokat szeretnének gyûjteni.

A jelenleg kint élô munkavállalóknak ugyan nem kell aggódniuk, de mindig 

mennek ki újak, és mindig jönnek haza korábbiak. Szalai Piroska hozzátette: 

hazánkban nem várható, hogy tömegesen megjelenjenek a külföldi dolgozók, 
de ennek elsôdleges gátját nem a keresetek jelentik, hanem a nyelvi nehézsé-
gek.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

ACZÉL ENDRE 
EZÚTTAL BALCZÓ 

ANDRÁSBA RÚGOTT 
BELE

Szabadnépes stílus.
Aczél elvtárs az utóbbi idôben a kö-

zönségi hálón forgatja aszott pörölyét.
A Blogstar médiával foglalkozó Klikk 

oldala találta ezt a kommunista idôket 
idézô áporodott, büdös levegôjû Aczé-
li-stílusgyakorlatot.

A Pulitzer-díjas újságírónak a keresz-
ténység mindig a bögyében volt. Mind-
szenty bíborosról például többször írt 
negatív hangvételû publicisztikát.

Most Balczó Andrásba szállt bele pá-
ros lábbal egy kommentben.

„Balczó kb. 40 éve a keresztény hit 
erkölcsi magaslatairól oktatja az or-
szágot, és tudomást se akar venni ar-
ról, hogy minden disznóságban benne 
volt. Holott nem volt a Jóisten kivá-
lasztottja, hanem egy kiemelkedôen 
tehetséges sportoló. Más. Egyik tár-
sától tudom, hogy mi zajlott az öttu-
sázók sportuszodai pihenôszobájában 
a csajokkal. A fiúk is hárman voltak, 
nem jelentette fel ôket senki. Megint 
más. Balczó NEM ment el Móna te-
metésére mert Móna anyja zsidó volt. 
Elég??”

A legendás öttusázó éppen csütör-
tökön vette át a MOB és a MSÚSZ 
közös életmûdíját. Háromszor nyert 
olimpiát, tíz alkalommal volt világbaj-
nok és tizenkétszer Európa-bajnok.

Aczél gusztustalan reakciójában min-
den megtalálható abból, ami a kommu-
nista gyökerû baloldalt jellemzi.

A fô „problémák”: a keresztény hit, 
erkölcsös, példamutató élet, sikeres 
ember(sportoló).

A „problémák” megoldása: alaptalan, 
minden bizonyítékot nélkülözô gaz 
antiszemita vádaskodás és a jól bevált 
homályos, szexuális tartalmú suttogó-
propaganda.

Elképesztô!
Aczél elvtársnak meglehetôsen vas-

tag a bôr az arcán.

(Magyar Idôk)

A HÜLYESÉGNEK ÚGY 
TÛNIK, NINCS HATÁRA
Jellemzô a HírTV menekültekkel 

kapcsolatos felvezetô anyagának elsô 
mondata: „Bár a kormány folyamato-
san arról beszél, hogy Magyarország 
nem fogad be migránsokat, titokban 
1300 menekültet telepítettek be Ma-
gyarországra.”

…és ezen lovagol a teljes ellenzéki 
média.

A csúsztatás nem szándék nélküli, 
hiszen a migráns, az illegális beván-
dorló és a menekült nem ugyanazt az 
embert, nem egy szándékot takar. Ha 
valaki menekült kérelmet ad be déli 
határunkon, azt a magyar hatóságok a 
vonatkozó nemzetközi egyezmények 
alapján megvizsgálják, és vagy eluta-
sítják azt, vagy hivatalos jogi státuszt 
biztosítanak –-- nem betelepítenek! --– 
annak a valódi menekültnek, aki jog-
szerûen járt el, akit védeni kell.

Feltételezve, hogy egy ilyen egyszerû 
összefüggést még a ballib médiamun-
kások tömegei is képesek felfogni, 
nem kérdéses, hogy a kampány start-
pisztolyának dördülése miatt szaladtak 
ismét egy olyan pofonba, aminek a 
párját az a déli határkerítés adta, 
amely az illegális migráció ellen védi 
Magyarország határát.

(Magyar Idôk)

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-tôl érettségi vizsgáig

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School (Melway 90 C/5)

Corner of Princess Hwy & James St.

Szombat de. 9-tôl 12.20-ig.
Beiratkozás és információ az internetrôl:

www@vsl.vic.edu.au
további információ az Area Managernél:

Holger Nord, tel.: (03) 9791-9289
kedd, csütörtök és pénteki napokon.

Az iskolaév február 10-én kezdödik.
Részletes információt ad az esti órákban

Bartha Gyöngyi 0409 857-819 vagy
Körlaki Ági 9570-1638

(A tavalyi tanévben három diákunk végzett a „top scorer” kategóriában)
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Tisztelt Felelôs Szerkesztô Úr!
Kedves Attila!
A MAGYAR ÉLET 2018. január 

18-án megjelent számának 12. ol-
dalán Gellért Marika „Karácsonyi 
gondolataim” levelét olvashatja a 
hetilap olvasó tábora, a Szent Er-
zsébet Otthonnal kapcsolatban. 
Mivel több mint 50 éve önkéntes 
munkása, 21 évig az Igazgatósági 
Testület tagja, 9 évig annak elnöke 
és tavaly február óta lakója vagyok 

ennek a nagyszerû Otthonnak, biz-
tosíthatlak, hogy levelének tartal-
ma féligazságokon és mende-mon-
dákon alapszik. Felt ételezem, hogy 
jóhiszemûen közölted a levelet, 
bízva a Sydney-i Szerkesztöség 
helyzet ismeretében. A tény az, 
hogy a Szent Erzsébet Otthon 
kiválóan vezetett és állami el-

lenôrzés alatt mûködô intézmény. 
Nem minden szempontból töké-
letes, amit a Vezetôség a tavalyi 
Közgyûlésnek tett jelentésében el-
ismert, de arra törekszik. 
A levélben írt vádak közlése ellen-

tétben áll a MAGYAR ÉLET  ha-
gyományos tárgyilagosságával. 
Ebben az Idôs Magyarokat Ápoló 

Otthonban, az életük alkonyán élô 
lakókat is bántja a levél tartalma. 
Sajnálatos, hogy eddig nem volt 
alkalom a tavalyi Búcsúról írt be-
számolót közölni, ami merôben 
másként mutatja be az Otthont.
Nem kérem azt, hogy közöljed ezt 

a levelet, csak tájékoztatásodra 
küldöm. Annyit azonban kérek, 
hogy értékes és érdemes hetilapod 
hagyományosan tárgyilagos szel-
lemének megtartására, kicsit óva-
tosabban válogassad meg a 
KRÓNIKA oldalakra beküldött 
közleményeket.

Rendtársi szeretettel 
Gyurka 

 
A fôszerkesztô válaszol Goór 

György úr levelére
Kedves Gyurka!
 Úgy is mint mindig ôszinte barát 

és bajtárs – már korábbról is, mint 
Horthy Miklós katonái – most, és 
csak elsô ízben váltunk levelet 
egymással nyilvánosan, közös ma-
gyar ügyben, mert a téma közügy, 
amivel a hetilap hivatásszerûen 
foglalkozik. Amire utalsz, amitôl 
tartózkodunk, az a személyek és 
egyesületi viták megjelentetése.
Gellért M. levelét közlésre alkal-

masnak találtam csupán azért, 
mert egyebek mellett utal egy 
fontos társadalmi kérdésre, ami 
ezáltal nyilvánosságot kaphat. 
A téma: NSW magyar katolikusai 

lelkipásztora mû ködése hónapokkal 
ezelôtt megszûnt, annak okáról ille-
tékesek részérôl nyilatkozat a mai 
napig nem jelent meg. Illetékes 
szervek: Parramattai Püspökség, 
Szent Erzsébet Otthon Igaz-
gatósága, Magyar Katolikus Egy-
házközösség Sydney. 
Hivatalos tájékoztatás hiányában 

szóbeszéd tárgya volt, hogy ma-
gyarok följelentették a lelkészt a 
parramattai püspöknél, aki felfüg-
gesztette tevékenységét, amíg az 
ügy kivizsgálása tart. Ilyen hír 
komoly szabálytalanságot sugall. 
Hónapok telnek el, nem állnak elô 
azok a személyek, akik feljelen-
tenek és kivizsgálnak. Áll a ti-
tokzatos ügy, és megszûnt a lel-
kipásztori szolgálat, nincs gyón-
tatás, nincs szentmise, nincs aki 
esket,  keresztel, nincs aki temet. 
A három szerv egyaránt illetékes 

ebben az áldatlan helyzetben. Sár 
tapad ilyen esetben, mendemondák 
kelnek, és ez nem jó az Egyháznak, 
és nem jó az egész magyar kö-
zösségnek, függetlenül vallási ho-
vatartozástól. 
A hetilap negyven éven át szol-

gálja a magyar közösséget 
Ausztráliában, építi és védi a kö-
zösség harmonikus mûködését. A 
közösség érdekében valónak tart-
juk ennek a társadalmi visz-

szásságnak nyugvópontra juttatá-
sát. 
Kedves Gyurka, úgy gondolom, 

Te ismered ennek a nyugtalanságot 
okozó ügynek a részleteit, ami több, 
mint a Szent Erzsébet Otthont érô 
vád. Hasznosnak tartanám, ha 
v állalnád az ismertetést, ami olda-
ná a nyugtalanságot. 
A lényeggel foglalkozás, annak 

ismertetése lenne megnyugtató, és 
tanulság a jövôre nézve, kiemelten 
a katolikus lelkiszolgálat helyre-
állítása érdekében. 

Csapó Endre 
fôszerkesztô

A szerkesztô postája

Zentai Tamás Tomi
1937 -2018

Nem sok mindent szeretett jobban, 
mint egy jó nevetést, szívbôl jövô 
kacagást. Csibészes humorával 
mindig a társaság középpontja volt.
A család rendkívül fontos volt 

számára, ami talán annak is volt 
köszönhetô, hogy édesapját már 5 
éves korában elvesztette. A második 
világháború közepette magára ma-
radt édesanyjával, mikor édesapja a 
fronton eltünt. Csak késôbb tudták 
meg, hogy Oroszországban esett el.
Tomi 1956-ban kiszökött Magyar-

országról, de hamarosan visszament 

mert nem tudott külföldön gyökeret 
verni.
Megismerkedett Bettyvel, össze-

házasodtak és 1973-ban együtt ismét 
megszöktek a kommunista Magyar-
országról.
Ausztráliában kezdtek új életet, 

ahol már korábban érkezett ro-
konaihoz csatlakoztak. Tomi szerette 
a családi összejöveteleket, finom 
magyar ételeket, Betty remek sü-
teményeit.
Nagy szenvedélye a színjátszás 

volt, melyben szép sikereket aratott: 
néhány kisebb filmszerep, rek-
lámokban való szereplés, színpadi 
alakítás – túlnyomórészt magyar 
klubbokban – élete legszebb pilla-
natai közé sorolható. Fellépéseire a 
magyar közönség is mai napig em-
lékszik. Szervezôként Magyar-
országról is kihozott színészeket az 
ausztráliai magyarok szórakoz-
tatására.
Betty 2014-beli halála után a ma-

gára maradt Tomi buzgó Facebook 
tevékenységbe kezdett, véleményt 
nyilvánított a világ dolgairól, s nem 
bánta ha néha kemény, néha hu-
moros meglátásaival egyesek vitába 
szálltak. 
Tomi és Betty nagylelkû és bôkezû 

támogatója volt az arra érdemes 
ügyeknek. Bár nekik nem adatott 
meg, hogy gyermekeik legyenek, 
megtalálták a módját, hogy gyer-
mekeket segítsenek. 
Támogatták a magyar cserkészetet, 

iskolát, az elszakított területek rá-
szorulóit. Betty rákbetegsége után 
Tomi a Cancer Council-t is ado-
mányokkal támogatta.
Tomi január 11-én rövid betegség 

után elhunyt. 
Felkérjük azokat, akik emléket 

szeretnének állítani neki, hogy a 
Cancer Council Tribute oldalán 
helyezzék el adományukat; ilymódon 
e borzalmas betegéség elleni küz-
delmet segítik.
A család köszönetet mond mind-

azoknak, akik vígasztaló szavaikkal 
enyhítették fájdalmunkat, a magyar 
barátoknak, valamint a Montefiore 
Home lakóinak és dolgozóinak.

Kövendy Márta
1929. július 14. – 2017. december 24.

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett, drága 
Édesanyám visszaadta lelkét Teremtôjének.

Gyászolják: fia, András, menye, Julie, 
unokái, Mathias és Ivana, 
dédunokája, Anasztazia.

Testvére, Hugi, fia, Tamás és felesége Édi, 
gyermekeik Péter, felesége Viki, és Antony.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik mély gyászunkban velünk éreztek 

és résztvettek Édesanyám búcsúztatásán.

Drága Édesanyám nyugodj 
békében.

Lélekben örökké ittmaradsz 
velünk.

Gyászjelentés
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A TUDOSE-ÜGY 
TANULSÁGAI

Mihai Tudose még román minisz-
ter-elnökként fizikai megsemmisí-
téssel fenyegetett meg körülbelül 
másfél millió erdélyi magyart. An-
nak ellenére, hogy példátlanul dur-
va kijelentése után néhány nappal 
lemondott, román részrôl nem tör-
tént –- és szinte bizonyosan kije-
lenthetô, hogy nem is fog történni –- 
bocsánatkérés.

Az eset azonban további súlyos ma-
gyar belpolitikai kérdéseket is felvet. 
Jóllehet az MSZP végre legalább for-
málisan kiállt az erdélyi magyarság 
mellett –-- nyilván nem függetlenül a 
közeledô választásoktól --–, mégis 
elégtelen a reakciójuk.

Az MSZP európai parlamenti képvi-
selôinek feladatuk lett volna, hogy 
kezdeményezzék a Tudosét a soraiban 
tudó Szociáldemokrata Párt kizárását 
az európai szociáldemokrata frakció-
ból. Az MSZP választmánya tette ezt a 
nyilatkozatot, azonban a párt liberális 
miniszterelnök --- jelöltje hallgatott. 
Az a tény, hogy az Európai Unió testü-
leteinek teljes hallgatása kísérte a tör-
ténteket, ismét jól rávilágít az unió 
súlyos belsô válságára és meghason-
lottságára. A szubszidiaritás, valamint 
a nemzeti önrendelkezés elve és esz-
méje örökre elveszett az unióban.

Megdöbbentô, ám nem meglepô a 
Demokratikus Koalíció hallgatása: a 
Gyurcsány Ferenc vezette párt tehát 
továbbra is kitart a 2002-es ôshazug-
ság, a 23 millió román bevándorlása 
mellett, és politikájában a 2004-ben 
tanúsított –-- a hazaárulást súroló --– 
magatartás érvényesül.

Jó lenne, ha a DK nemcsak a mig-
ránsok, hanem a született magyar 
emberek mellett is kiállna végre! A 
bolsevizmus internacionalista öröksé-
ge azonban mindezt lehetetlenné teszi, 
és a szélsôliberális kettôs mérce to-

vábbra is érvényesül. Meglehetôsen 
erôtlen volt a Jobbik reakciója is, bár a 
párt 2016. évi pálfordulása után ez 
sem meglepô. Úgy látszik, az européer 
cukiságkampánynak szerves része az, 
hogy a magyarokat ütni-vágni kell és 
lehet.

A Tudose-ügy ismét rávilágított ha-
zánk legfôbb gyengeségére, vagyis a 
nemzetpolitikai kérdésekben tanúsí-
tott konszenzus hiányára. Ennek a 
helyzetnek a kialakulása éppen száz 
esztendeje, Erdély jövôjének kérdésé-
ben nyilvánult meg.

1916 augusztusának elején, amikor 
már világossá vált, hogy Románia elá-
rulva szövetségesét, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiát, be fog lépni a hábo-
rúba az antant oldalán, heves vitára 
került sor a képviselôházban. Az egyik 
ellenzéki vezér, gróf Károlyi Mihály 
annak ellenére, hogy a háború folytatá-
sának módjával, vagyis a kormány 
politikájával nem értett egyet, kijelen-
tette: „Mert […] tudja meg az egész 
világ, tudja meg Románia, hogy amed-
dig egy magyar ember él, ameddig 
egy magyar emberben csak egy csepp 

vér van, addig küzdeni fog Magyaror-
szág integritásáért, addig küzdeni fog 
Erdélynek megvédéséért, és tudja 
meg Románia, hogy ha megtámad 
minket, akkor az erdélyi havasokon 
nem embereket fog találni, hanem 
tigriseket, mert mi úgy fogjuk meg-
védeni Erdélyt, mint tigrisek, akiktôl 
el akarják rabolni legdrágább kincsét, 
testének testét, vérének vérét.”

Két évvel késôbb azonban, miután 
Károlyi vakon megbízott a wilsoni el-
vekben, jelentôs mértékben éppen az 
ô politikájának következtében veszett 
el a Magyar Királyság csaknem két-
harmada. A mai balliberális politikai 
tábor magatartásához hasonlóan vi-
szont utólagos ismereteinek birtoká-
ban sem tért vissza az 1916-ban meg-
fogalmazott elvekhez, így lényegében 
rábólintott a ma is érvényben lévô 
helyzetre.

Napjaink magyar szituációja különö-
sen fájdalmas, ha a román helyzettel 
hasonlítjuk össze, ahol ebben a kér-
désben teljes nemzeti konszenzus 
uralkodik. 2018-ban a román nemzet 
Erdély és a Partium elcsatolásának -– 
vagy ahogy ôk mondják, „Erdély egye-
sülésének a román hazával” --– a 100. 
évfordulóját ünnepli.

Ez a centenárium várhatóan további 
hasonló szintû provokációnak fog he-
lyet adni. Fájdalmas módon pedig a 
román nemzeti konszenzusnak szer-

ves része a magyargyûlölet, amely, 
úgy látszik, teljesen kompatibilis az 
Európai Unióval.

Emlékezhetünk a jobboldali Traian 
Basescu egykori román elnök 2016. 
decemberi kijelentésére, miszerint 
Románia a Tiszáig terjed. Míg most 
Tudose az erdélyi magyarság likvi-
dálását helyezte kilátásba, addig akkor 
hazánknak az alaptörvény által is biz-
tosított szuverenitását érte komoly 
fenyegetés.

Mindkét esetben igen magas beosz-
tású politikus tett effajta nyilatkozatot. 
Érdemes ugyanakkor megjegyeznünk, 
hogy amikor Románia az elsô világ-
háborúban az antant mellé állt, még 
akkor sem ígért oda az antant Romá-
niának Magyarországból 110 ezer 
négyzetkilométert, az ekkor megálla-
pított vonal még így sem érte el a Ti-
sza vonalát, bár a trianoni békedik-
tátum által szentesített határnál 
nyugatabbra húzódott.

Az elsô világháború idôszakához ha-
sonlóan azonban a Tudose-ügy legfon-
tosabb tanulsága, hogy a magyarság 
érdekeiért egyetlen más állam, de 
még az Európai Unió sem fog kiállni, 
ha mi magunk ezt nem tesszük meg.
E szempontra tekintettel a szé-

kelyföldi autonómia ügye össznem-
zeti feladat.

Ligeti Dávid
A szerzô történész

BBB – A Bukarest-Brüsszel botrányVilágossá vált, hogy a rasszizmus el-
len oly bôszen –-- és többnyire jogosan 
–-- hisztériázó uniós vezéralakok egy 
bizonyos rasszizmus fölött szemet 
hunynak.
Kivégzéssel fenyegette meg állam-

polgárait az Európai Unió egyik 
tagállamának miniszterelnöke. Ha-
lálos büntetést helyezett kilátásba a 
demokratikus országok szövetségé-
nek egyik tagja nemzetijelkép-
használat megtorlásaként.
Az Európai Unió központja 

néma maradt.
Brüsszel bûnrészességet vállalt egy 

szélsôséges rasszista politikussal. Az 
EU annyira elveti a halálbüntetést, 
hogy az Európai Unióhoz történô csat-
lakozás egyik feltétele a halálbüntetés 
eltörlése a tagjelölt országokban: sôt 
tagjelölt sem lehet halálbüntetést al-
kalmazó ország.
Akasztással fenyegetett meg a ro-

mán kormányfô román állampolgá-
rokat.

Nem rablógyilkosokat fenyegetett 
meg akasztással a bukaresti szerzet, 
hanem olyan embereket, akik vállalják 
identitásukat, sôt azt ki is akarják fe-
jezni nyilvánosan, mégpedig olyan 
jelképekkel, amilyeneket sehol a vilá-
gon nem tiltanak.

A horogkeresztért nem fenyegetett 
volna halállal a román politikus.
A szélsôséges román figura azt kö-

zölte, hogy aki székely zászlót füg-
geszt föl épültre, oszlopra, azt ôt 
magát is fel fogják lógatni bünteté-
sül. A gyûlölködô személy ezt európai 
uniós tagállami miniszterelnökként 
televíziós nyilatkozatban jelentette ki.
Hungarofób. Azaz rasszista.
Ennélfogva a botrány nem Bukarest-

ben pattant ki, hanem Brüsszelben. 
Tudniillik a rasszizmus ellen olykor 
hisztéria-kitöréseket bemutató EU-ve-
zetôk ezúttal némák maradtak. Azaz 

jóváhagyták, hogy egy európai uniós 
államvezetô nyíltan rasszista kijelen-
tést tegyen. Ebbôl a szempontból nincs 
jelentôsége annak, hogy a romén figu-
ra közben lemondott a miniszterelnök-
ségrôl.
Így is, úgy is, gyilkosságsorozattal 

fenyegetôzött.
Ha gyilkosságsorozattal állami veze-

tô fenyegetôzik, akkor ez egyértel-
mûen terrornak minôsíthetô. Tudjuk, 
hogy a XX. század harmincas-negyve-
nes éveiben egy nagy nyugat-európai 
országban az állami vezetôk népirtás-
sal fenyegetôztek, és azt meg is valósí-
tották.

Terroruralmat alakítottak ki.
Ma ugyanehhez fogott hozzá egy bu-

karesti szerzet, és senki nem kiáltotta: 
állítsátok meg Arturo Uit. Nincs Ber-
tolt Brechthez hasonló személyiség 
sem Erdélyben, sem Romániában, ez 

is sajnálatos, az azonban felháborító, 
hogy Brüsszelben sincs.
Brüsszel cinkos némaságot vállalt 

a vétkessel.
Önmagában ezért a némaságért 

azonnal meneszteni kell(ene) a ko-
nyakfelhôket eregetô elnököt, s vele 
együtt lakájait is. És ki kellene tiltani 
az Európai Parlamentbôl azokat a 
szélsôségeseket is, akik harsány hisz-
tériarohamokkal támadják Magyaror-
szágot a …

Miért is?
Magyar politikusok senkit nem fe-

nyegetnek akasztással. Még az a szél-
sôséges sem mondott halálos fenyege-
tést, aki a korosodó hölgyeket 
„öregecskedô feleségeknek” minôsí-
tette, az arab futballistákat terroristák-
nak bélyegezte, 2006. október 23-án 
pedig viperásokat vezényelt jogsze-
rûen demonstráló európai uniós polgá-

rokra.
Az Európai Unió vezérkara megbu-

kott.
Ismét felfénylett a kettôs mérce: a 

hivatalos magyarellenesség. A szélsô-
séges román figura ugyanis nem mert 
volna tömeges akasztással fenyegetôz-
ni, ha nem tapasztalta volna, hogy az 
Európai Unió központjában immár 
hivatalossá vált a hungarofóbia.
Azaz a rasszizmus.
A román tévényilatkozat így nem 

elsôsorban Bukarestben, hanem 
Brüsszelben robbantott ki botrányt. 
Világossá vált, hogy a rasszizmus el-
len oly bôszen –-- és többnyire jogosan 
–-- hisztériázó uniós vezéralakok egy 
bizonyos rasszizmus fölött szemet 
hunynak.

Ez természetesen elfogadhatatlan.
A rasszizmusnak minden fajtáját 

el kell ítélnünk, vissza kell utasíta-
nunk.

Kovács G. Tibor
(Gondola)

„Románia vonakodása összefügg 
„Az erdélyi magyarok kérdésével” 
Németh Zsolt szerint a közép-euró-
pai térségi együttmûködés “kopog-
tat az ajtón”, és Romániának el kell 
döntenie, hogy részt kíván-e ebben 
venni.

Az Országgyûlés külügyi bizottságá-
nak elnöke az erdélyi magyar pártok 
vezetôivel közösen tartott kolozsvári 
pódiumbeszélgetésen tért ki erre.

Kijelentette: Magyarország évek óta 
elkötelezetten dolgozik a közép-euró-
pai építkezés mellett, és bevonná ebbe 
Romániát is. Úgy vélte, ha Románia 
részt kíván venni a térségi együttmû-
ködésben, akkor a magyarokkal és 
Magyarországgal való együttmûködés 
nem megkerülhetô számára. Németh 
Zsolt úgy látta, hogy Románia vonako-
dása összefügg az erdélyi magyarok 
kérdésével.

Németh Zsolt úgy látta: a román-
magyar viszonyban „megtört a jég, a 
2012-ben befagyott kapcsolatrendszer 

Németh Zsolt: Romániának el kell döntenie, 
részt kíván-e venni a térségi 

együttmûködésben
elkezdett olvadni”. Úgy vélte, az Euró-
pai Unió újabb költségvetési ciklusá-
nak a kezdete, a 2019 elsô félévében 
következô román EU-elnökség és az 
energetikai összeköttetések kialakítá-
sa is alkalmat teremt az együttmûkö-
désre. „Kezd kialakulni valami Közép-
Európa-szerûség” ---- fogalmazott a 
politikus.

A külügyi bizottság elnöke Mihai 
Tudose román miniszterelnök akasztá-
sos kijelentését úgy kommentálta: „jo-
ga volt ezt a formáját választani a po-
litikai öngyilkosságnak, (...) ilyen kije-
lentést Európában politikusok nem 
nagyon szoktak túlélni”.
Németh Zsolt üdvözölte az erdélyi 

magyar pártok összefogását, és az au-
tonómiaelképzelések összehangolásá-

ról szóló közös állásfoglalás szövegét 
is tartalmasnak tartotta. Úgy vélte: az 
erdélyi magyarok számára is van tétje 
az áprilisi magyarországi parlamenti 
választásoknak. „Ha ki szeretnénk 
bontakoztatni az elkezdett programo-
kat, akkor nélkülözhetetlen, hogy kap-
jon újabb mandátumot az ezeket elin-
dító politikai erô” --- jelentette ki. 
Porcsalmi Bálint, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RM-
DSZ) ügyvezetô elnöke is úgy vélte, 
hogy Románia és Magyarország elôbb 
-utóbb együttmûködésre kényszerül, 
mert közös gazdasági érdekei vannak. 
Románia azonban egyelôre a térségi 
kapcsolatok helyett a geopolitikát és 
az Amerikai Egyesült Államokkal való 
stratégiai partnerséget helyezi elôtér-

be, ez pedig az erdélyi magyaroknak 
nem kedvez. Az RMDSZ politikusa 
kiemelte: az erdélyi magyarságnak 
létérdeke, hogy a két ország kapcso-
latai javuljanak. Jelenleg ugyanis az 
erdélyi magyarság nem a híd szerepét, 
hanem a csatatér szerepét tölti be a 
két ország között.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) ügyvezetô elnöke 
szerint egyelôre jól kezdôdött Erdély 
és Románia egyesülése centenáriumá-
nak az éve. Az erdélyi magyar pártok-
nak egységet sikerült felmutatniuk a 
közös autonómianyilatkozattal, és Mi-
hai Tudose miniszterelnök akasztásos 
fenyegetése is összezárásra késztette 
a közösséget.
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnöke megemlítette: pártja 
évek óta napirenden tartja az Erdély 
és Románia egyesülését egyoldalúan 
kimondó 1918-as gyulafehérvári nyi-
latkozat kérdését, mert ez lehet a kiin-
dulópontja az erdélyi magyarok jogkö-
veteléseinek. Hozzátette: hiába mond-
ják a román politikusok, hogy a doku-
mentumnak nincsenek jogi következ-
ményei, a románok erkölcsi kötelessé-
ge teljesíteni mindazt, amit az erdélyi 
magyaroknak száz éve megígértek.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163
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Komoly versenyelônyt jelent a vise-
grádi csoportnak az együttmûködés 
Ausztráliával –-- mondta Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminisz-
ter Budapesten.

A visegrádi országok (V4: Csehor-
szág, Lengyelország, Magyarország és 
Szlovákia), valamint Ausztrália kül-
gazdasági miniszteri találkozójáról 
tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Pé-
ter kiemelte: a V4 mára Európa nö-
vekedési motorjává vált, az európai 
gazdaság tengelye is egyre inkább 
Közép-Európa irányába tolódott el, a 
V4 erejét mutatja az is, hogy Ausztrália 
figyelme most Közép-Európára terelô-
dik.

Hangsúlyozta: a visegrádi csoport 
támogatja az Ausztrália és az EU 
közötti szabadkereskedelmi megálla-
podásról szóló tárgyalások mielôbbi 
megkezdését, támogatja a bolgár so-
ros EU-elnökséget, hogy már február 
végén döntés szülessen, és még ta-
vasszal meginduljanak a tárgyalások. 
A tárgyalásokon a V4 számára külö-
nösen fontos lesz az autóipar és a 

mezôgazdaság kérdésköre –-- tette 
hozzá.

A tárcavezetô kifejtette: a V4 mindig 
„a józan ész politikáját” képviselte a 
biztonságpolitikában és a gazdaságpo-
litikában, ezért ma már azt látni, hogy 
nem csak európai országok és európai 
gazdasági szereplôk érdeklôdnek irán-
tuk, hanem globális érdeklôdés tapasz-
talható Közép-Európa iránt. A V4 min-
dig képes volt erôs kapcsolatot 
felépíteni az Európán kívüli orszá-
gokkal –-- fûzte hozzá.

Mint mondta, nagy jelentôsége van a 
mostani találkozónak, hiszen Ausztrá-
lia komoly gazdasági szereplô, amely 
az elmúlt 25 évben folyamatos növe-
kedést tudott felmutatni. Az EU és a 
világ gazdaságai nagy változás elôtt 
állnak, így Közép-Európa is, mert a 
termelésrôl a digitalizáció felé tolódik 
a hangsúly, egyre fontosabbá válik a 
munkahelyek hozzáadott értéke --– 
magyarázta.

Szijjártó Péter úgy látja, a V4 orszá-
gai „sosem szaladtak el a verseny 
elôl”. Komoly versenyelônyt jelent 

számukra az együttmûködés Ausztrá-
liával, ahol rendkívül fontos az innová-
ció és a kutatás-fejlesztés. Az innová-
ció, az oktatás és a kutatás-fejlesztés 
területén szorosabbra fûzik az együtt-
mûködést Ausztráliával –-- közölte.

Megjegyezte: lengyel és cseh kollé-
gája elsô külföldi útja volt ez a talál-
kozó, és ez volt az elsô alkalom, hogy a 
V4 miniszteri szinten tanácskozott 
Ausztráliával. Nem az utolsó alkalom a 
mai: februárban külügyminiszteri 
szinten tárgyalnak a visegrádi orszá-
gok Ausztráliával –-- tette hozzá.
Steven Ciobo, Ausztrália kereske-

delmi, turisztikai és befektetési mi-
nisztere a kereskedelem és a befek-
tetések bôvítését, valamint a gazdasági 
kapcsolatok erôsítését szorgalmazta 
Európával és azon belül a visegrádi 
országokkal.

Hangsúlyozta, hogy Ausztráliában 
jelentôs lélekszámú közép-európai 
diaszpóra él és a régió államaihoz ha-
sonlóan alacsony a munkanélküliség. 
A miniszter a kapcsolatok erôsítését 
az EU és Ausztrália közötti megkö-
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A soproni 
németek elûzése

(Elsô rész)
1945. április 7-én Kovács Imre a 

„demokratikus” Nemzeti Parasztpárt 
politikusa úgy fogalmazott, hogy „a 
svábság egy batyúval jött ide, egy ba-
tyúval is menjen.”

A magyarországi etnikai tisztogatás 
egy kis része volt a világtörténelem 
legnagyobb etnikai tisztogatásának 
(12-14 millió német) amiben az alapitó 
atyák Sztálin és Benes 1943-ban 
Moszkvában megegyeztek. (Ennek a 
találkozásnak egyik bizár epizódja 
volt, hogy az etnikai tisztogatás világ-
bajnokai hosszasan és részletesen 
foglalkoztak a magyar demokráciával 
pontossabban annak hiányával). Benes 
elképzelése szerint a trianoni Magyar-
országból kiûzött németek helyébe 
betelepítik a csehszlovákiai magyaro-
kat.

A magyar Ideiglenes Nenzetgyûlés 
minden “demokratikus” pártja a Szo-
ciáldemokrata párt kivételével támo-
gatta a németek elûzését. A csehszlo-
vák kormány részérôl Magyarországra 
nehezedô nyomás is szerepet játszott, 
hogy a magyar kormány a szövetsé-
gesek hozzájárulását kérje kb. 200-

250000 “fasiszta” német elûzéséhez 
amit a nagyhatalmak Potsdamban 
hagyták jóvá.

A 12330/1945 M E számú rendelet 
gyakorlatilag az összes magyarországi 
németre (478411 fô) kimondta a bûnös-
séget. Errôl Mindszenty biboros 
pásztorlevelében úgy fogalmazott, 
hogy „olyan bûnökért vontak felelôs-
ségre embereket amik az elkövetéskor 
nem számítottak annak.” (Itt zárójel-
ben megjegyezhetjük, hogy a Népbí-
ráskodás törvényben már az elsô pa-
ragrafusban azt láthatjuk, hogy jogos 
volt embereket elítélni és kivégezni 
olyan “bûncselekmények” alapján amik 
az elkövetéskor nem számítottak an-
nak.)

Még egy dologra jó lenne felhívni a 
figyelmet. Horthy Miklós és Kállay 
miniszterelnök hosszú éveken át el-
lenállt Hitler nyomásának és nem en-
gedte a 820 ezer magyar zsidó depor-
tálását, addig a „felszabadult” ország 
“demokratikus” vezetôi nem bírtak a 
csehszlovák nyomásnak ellenállni.

A kitelepítési rendelettel kollektíven 
súlytott és tudatossan a Volksbunddal 
azonosított németekkel szemben a for-
dított eljárást alkalmazták, vagyis az 
ártatlanságot kellett bizonyítani. Így 
elvben lehetôség nyilt a teljes hazai 
németség kitelepítésére, még azokra 

is akik a német anyanyelv mellett ma-
gyar nemzetiséget adtak meg, ami 
még a magyar politika szerint is a ma-
gyarsággal való sorsközösség válla-
lását jelentette. Bûnös volt, aki nem 
volt aktív ellenálló, vagyis a háború 
alatt valamilyen “demokratikus” párt-
nak nem volt tagja.

A kitelepítéshez vezetô út 1944 de-
cember 22-én Debrecenben kezdôdik 
ahol a megalakult Ideiglenes Kormány 
programjában a földosztás kapcsán 
említette, hogy el kell kobozni a nyilas, 
nemzeti szocialista és egyéb fasiszta 
vezetôk valamint a Volksbund tagok 
birtokát. A rendelet tehát egyenlôség 
jelet tett a fasiszta vezetôk és az egy-
szerû Volksbund tagok között.

Érdekes lenni elgondolkozni azon 
hogy az 1990-es váltás után nem csak a 
vezetô kommunisták hanem az egy-
szerû párt tagok tulajdonát (lakás, 
autó, hétvégi ház, bútor) is elkobozták 
volna --- plusz az állásból is kirúgták 
volna az elvtársakat.

A kitelepítés ellen többször is állást 
foglaltak az egyházak. Kapi Béla 
evangélikus püspök párhuzamot vont 
a kitelepítések és a zsidóüldözések 
között.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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tendô szabadkereskedelmi megoldás-
tól várja. Hozzátette: Ausztrália a világ 
egyik leggyorsabban és 25 éve folya-
matosan fejlôdô térségeként a kutatás 
és az innováció területén is szeretne 
együttmûködni a visegrádi országok-
kal.
Jadwiga Emilewicz lengyel vállalko-

zásokért és technológiáért felelôs mi-
niszter kijelentette: a visegrádi együtt-
mûködés reneszánszát éli, tagállamai 
gazdaságilag fordulathoz érkeztek. 
Lengyelország számára Ausztrália 
gazdasági jelentôsége jóval a méretén 
felüli, a kapcsolatok további erôsíté-
séhez a kereskedelem akadályait kell 
lebontani –-- tette hozzá.

Az erôsödô kutatási és fejlesztési 
kapcsolatokról szólva a lengyel tárca-
vezetô az együttmûködések folytatását 
szorgalmazta, emellett sürgette a kul-
turális összeköttetések erôsítését.

A miniszteri találkozó témái közül 
kitért a bevándorláspolitikára is: ezen
a téren –-- mint fogalmazott --– Auszt-
rália jelentôs tapasztalatokkal rendel-
kezik és fel tudja mérni, hogy munka-
erôpiaca kiket képes befogadni. A 
visegrádi országok álláspontja ebben a 
kérdésben egységes, és ezt Brüsszel-
ben is hangsúlyosan kívánják képvisel-
ni –-- közölte.
Peter Ziga szlovák gazdasági minisz-

ter szerint a mostani találkozó olyan 
párbeszédet indított el, amelynek biz-
tosan lesz folytatása, már csak a sza-
badkereskedelmi megállapodás miatt 
is, amelynek megkötését a V4 elköte-
lezetten támogatja. A szlovák tárcave-
zetô sikeres tárgyalásokra számít az 
egyezményt illetôen, de felhívta a fi-
gyelmet, hogy az eddigi tapasztalatok 
alapján nem lehet gyors eredményekre 
számítani.

Úgy vélte, a mai találkozó is megerô-
sítette, hogy a V4-nek van jövôje, és 
nagymértékben hozzájárul az EU fej-
lôdéséhez.
Tomás Hüner cseh ipari és kereske-

delmi miniszter arról beszélt, hogy a 
tanácskozás bizonyítja a visegrádi or-
szágok elkötelezettségét a szoros 
együttmûködés mellett. Mint mondta, 
országa példaként tekint az ausztrál 
gazdaságra, amellyel mindenképpen 
érdemes jó kapcsolatokat kiépíteni.

* * *
A Hôsök tere Hôsök tere marad
A szociáldemokraták úgy vélték, 

hogy a Hôsök tere ideológiai öntuda-
tosságában „némileg túlterhelt”. A 
Hôsök terét „Köztársaság térré” vagy 
a „Demokrácia terévé” akarták átne-
vezni.

Az idézett cím az osztrák, magát tény-
leg joggal cenzúramentesnek nevezô 
Unzensuriert.at hírportálon jelent 
meg úgy, hogy szinte hallani a meg-
könnyebbült felsóhajtást, amit a bécsi 

Hôsök-terérôl készült fotó képaláírása 
így fejez ki: „A Hôsök tere az átnevezés 
vörös terveit egyelôre túlélte.”

Ugyanerrôl az osztrák közszolgálati 
ORF hírportálja is hírt ad, azzal a jóval 
visszafogottabb címmel, hogy „A Hô-
sök terét nem fogják átnevezni”.

Nézzük tehát a hírt magát. A politikai 
tollazatát vörös-feketérôl türkíz-kékre 
váltott osztrák kormány a volt koalíció 
baloldali részének kedvenc projektjét 
a sírba juttatta. Ez pedig Bécsben a 
Hôsök terének átnevezése volt.
Thomas Drozda (SPÖ) korábbi, 

mûvészetekért és kultúráért felelôs 
miniszter, valamint Andreas Mai-
lath-Pokorny (szintén szoci), a bécsi 
kulturális városi tanácsos, az elmúlt 
években újra és újra azt a tervüket 
próbálták keresztülvinni, hogy a Hof-
burg elôtti Hôsök terét megfosszák 
hagyományos nevétôl. A szociáldemok-
raták úgy vélték, hogy a Hôsök tere 
ideológiai öntudatosságában „némileg 
túlterhelt”.

Ôk ketten Oliver Rathkolb osztrák 
történésszel és a „Történelem háza” 
projekttel együtt, a Hôsök terét „Köz-
társaság térré” vagy a „Demokrácia 
terévé” akarták átnevezni.

A Néppárt és a Szabadság Párt (FPÖ) 
az átkeresztelés ellen lépett fel. És ezt 
az álláspontjukat egyáltalában nem 
változtatták meg az új kormánykoalíció 
idején. Minek utána a Hôsök tere a 
Hofburg igazgatóságának a tulajdoná-
ban áll, ezért Bécs városának –-- amely 
egyébként gondoskodik a közterek át-
nevezésérôl –-- nincs ebbe beleszólása. 
Ezzel sikerült megakadályozni a közte-
reken lejátszódó olyan további obskú-
rus akciókat, mint a Ballhausplatzon 
lévô „Dezertôr-emlékmû”, mely a he-
lyet inkább lemészárolja, mintsem 
gazdagítaná.

A fektetett betontömbökbôl álló em-
lékmû a nemzeti szocialista rendszer 
katonaszökevényeire emlékezik, és 
aki nem szeret unatkozni, ne nézze 
meg.

Az errôl szóló közszolgálati tudósítás 
még hozzá teszi, az FPÖ az egész név-
változtatási vitát „perverznek” találta. 
Ezzel szemben Mailath-Pokorny váro-
si tanácsos a névváltoztatási javaslatot 
„érdekesnek és vitára méltónak” ítél-
te.

Lovas István
(magyaridok.hu)

* * *
A veronai Sant’Anastasia templom-

ban bemutatott misével emlékeztek 
meg az olaszországi hatóságok kép-
viselôi szombaton, a tavaly január 20-a 
éjjelén történt buszbaleset áldozata-
iról, a Szinyei Merse Pál budapesti 
gimnázium diákjairól és kísérôikrôl.

Az elsô évforduló alkalmából bemu-
tatott misén a baleset által érintett 

olasz hatóságok képviselôi vettek 
részt. A szerencsétlenség helyszínére 
elsôként érkezett autópálya-rendôrség 
parancsnoka, Girolamo Lacquaniti 
mellett a városi önkormányzat, ide-
genrendészet, tûzoltóság, a Vöröske-
reszt, a helyi egészségügyi hatóságok 
munkatársai is jelen voltak a szertar-
táson, köztük azok a Veronában és 
környékén élô magyarok is, akik töb-
bek között tolmácsként segítettek a 
baleset utáni órákban, és napokban.

A veronai városközpontban található 
Sant’Anastasia templom plébánosa, 
Silvano Mantovani beszédében kije-
lentette, Verona soha nem felejti el a 
magyar áldozatokat és családjaikat.

A megemlékezésen a milánói fôkon-
zulátus munkatársai is részt vettek. 
Csiszár Jenô fôkonzul olasz nyelvû 
beszédében hangsúlyozta, hogy a ve-
ronai buszbaleset ártatlan áldozatait 
az egész magyar nemzet mélyen gyá-
szolja. A fôkonzul köszönetét fejezte ki 
Verona hatóságainak és az olasz nép-
nek a magyarok iránt tanúsított segí-
tôkészségért és barátságért.

Hozzátette, a gyermekeiket és szeret-
teiket elveszítô szülôk fájdalmára a 
halottak méltó megemlékezésével le-
het válaszolni.

A L’Arena veronai napilap szombaton 
az egy évvel ezelôtti balesetre emlé-
kezve úgy írt, hogy „a tragédia mélyen 
egymáshoz kötötte Verona és Buda-
pest városát”.

A baleset tavaly január 20-án éjfél 

elôtt következett be a Velence felé 
haladó A4-es autósztráda veronai sza-
kaszán San Martino Buon Albergo 
önkormányzat területén. A Szinyei 
Merse Pál budapesti gimnázium ta-
nulóit és kísérôit szállító autóbusz 
Franciaországból indult haza Magyar-
országra.

A balesetben tizenhat ember meghalt, 
egy súlyos sérült pedig márciusban, 
már magyarországi kórházban hunyt 
el. A balesetben 26-an sérültek meg.

* * *
A kormány kiemelt figyelmet fordít a 

Kárpát-medencén kívül élô magyar 
közösségekre, így az írországi magya-
rokra is –-- mondta a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelôs helyettes ál-
lamtitkára Dublinban, a Magyar kul-
turális napok családi fesztiváljának 
megnyitóján.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény 
szerint Szilágyi Péter háromnapos 
hivatalos látogatásra érkezett a dublini 
és corki magyarsághoz. A rendezvé-
nyen úgy fogalmazott, a magyar kul-
túra az a kötelék, amely összefûzi a 
magyarokat tengereken vagy óceáno-
kon keresztül is, és örömét fejezte ki, 
hogy egy olyan európai városban kö-
szöntheti a magyar kultúra napját, 
amelynek magyar lakói kétezer kilo-
méterre a hazájuktól is ragaszkodnak 
magyarságukhoz és kultúrájukhoz.

A helyettes államtitkár szólt arról is, 
hogy a nemzet megtartásában a csa-
ládok játsszák a legfontosabb szerepet, 
mivel a családban a gyerekek nemcsak 
az otthon biztonságát, hanem a közös-
séghez tartozás tudatát is megkapják.

A magyar kormány elkötelezett 
amellett, hogy a szülôk távol Magyar-
országtól is tudjanak magyar jövôt 
tervezni gyermekeinek, ezért a nem-
zetpolitikai államtitkárság úgy döntött: 
a Kárpát-medencei magyar oktatás 
fejlesztése mellett ez évtôl külön fej-
lesztési forrást biztosít a diaszpórában 
mûködô magyar oktatás támogatására. 
Bíznak abban, hogy a programmal a 
világ számos pontján hozzájárulhatnak 
az anyanyelvi oktatás megerôsítéséhez 
–-- emelte ki.
Szilágyi Péter külön örömnek ne-

vezte, hogy Magyarország az idén is 
tudott „segítôtársat” küldeni a dublini 
és corki magyarokhoz: a Kôrösi Csoma 
Sándor Program keretében érkezett 
ösztöndíjasok aktív részt vállalnak a 
helyi magyarság közösségi életének 
szervezésében.

Emellett 2017-ben külön pályázati 

program is indult a világban mûködô 
magyar szervezetek támogatására --– 
fûzte hozzá.

A helyettes államtitkár azt hangoztat-
ta, hogy a kormány minden magyarhoz 
szólni kíván Pozsonytól Kolozsvárig, 
Vancouvertôl Melbourne-ig, és min-
den magyart támogatni kíván abban, 
hogy ne veszítse el azt a köteléket, 
amely hazájával és nemzettársaival 
összefûzi.

Szilágyi Péter írországi tartózkodása 
alatt látogatást tett a Corki Magyar 
Iskola és Óvodában, találkozott az 
ÍrMag Baráti Kör vezetôivel, valamint 
megbeszélést folytatott a dublini ma-
gyarság, köztük a dublini Magyar Kul-
turális Napok Családi fesztiválját 
szervezô CultureBridge kulturális 
egyesület és a Dublini Magyar Iskola 
vezetôségével –-- olvasható a közle-
ményben.

* * *
Számos európai világörökségi hely-

szín mellett a tokaji borvidéket is 
népszerûsíti az EU-Kínai Turisztikai 
Év (ECTY) címû program a távol-
keleti országban.

A Welcome Chinese közleménye sze-
rint a program a magyarországi hely-
szín mellett egyebek között a Rajna 
völgyét, Versailles-t, Berlint és számos 
ókori építményt is népszerûsít.

A program kiemelt partnere és mar-
ketingeseményeinek fôszervezôje is-
mertette, hogy az olaszországi Velen-
cében üzleti és vállalati vezetôk, 
valamint európai és kínai hivatalok 
képviselôi tárgyalnak a vízumigénylés 
könnyítésérôl és a légi összeköttetések 
erôsítésérôl.

A program ösztönözni kívánja az 
üzleti csúcstalálkozókat és partnerke-
resôket, valamint a célzott reklámkam-
pányokat annak érdekében, hogy 
megismertesse az európai idegenfor-
galmi kínálattal a távol-keletieket. A 
programhoz kapcsolódóan digitális 
platform is indul, amelyen a kínaiak 
megoszthatják egymással európai 
tapasztalataikat és élményeiket.

Hangsúlyozták, hogy Kína 2012 óta 
vezeti a külföldön legtöbbet költô 
turisták ranglistáját, és a második 
helyen áll a kiutazó turistaforgalmat 
tekintve, ezért kiemelkedô növekedési 
lehetôség Európa számára. Hozzá-
tették, hogy az Európa iránti ér-
deklôdés nagyon erôs Kínában, az 
onnan érkezôk száma hamarosan 
megközelítheti az évi 13 milliót.

***

Cafe Transylvania
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Dallamos közérzet

DINNYÉS JÓZSEF 
A VÉGE-HOSSZA NINCS 

KÖLTEMÉNYEKRÔL, 
AZ ELSZÍVOTT IGÉKRÔL 

ÉS A TANÍTÓK 
EMLÉKFÁJÁRÓL

Abbahagyja az énekmondást –-- 
jelent meg nemrég közösségi oldalán. 
Az idén és talán jövôre még kiáll a 
pódiumra, aztán befejezi. Igazán így 
gondolja? Mondogatják róla, hogy 
„költôk között zenész, zenészek között 
költô”. Ratkó József szerint alkotásai 
„majdnem versek”. A hetvenéves 
daltulajdonos, Dinnyés József ötven 
éve áll színpadon.

–-- Eddig háromszáz költô mûvét ze-
nésítette meg, saját szövegeivel együtt 
a közönsége kétezer dal közül válogat-
hat. A Dalaim 45 éve címû DVD-jébôl 
sokat könyvtárakhoz és iskolákhoz 
juttatott el, a felvidéki magyaroknak 
pedig száz példányt ajándékba adott. 
A 43 órás zenei anyagot ötszáz év 
magyar költészetébôl állította össze. 
Mi alapján válogat a költôk és mûveik 
között? 

--– Én minden költôvel tudok azono-
sulni, ha azt írják, amit én is leírtam 
volna. A kortárs költôk verseit azért is 
gyûjtöttem össze, mert a versek egy 
része betiltott költemény volt. Az alko-
tók odaadták nekem, én meg elénekel-
tem ôket, ami persze a hivataloknak 
nem tetszett. Lett is belôle gondom, 
még egzisztenciális problémám is. 
Háromszáz fônél nagyobb befogadóké-
pességû termekben nem énekelhet-
tem. Szülôvárosomban, Szegeden Ko-
mócsin Mihály miatt csak titokban 
tarthattam klubesteket. Egyszer a va-
kok és siketnémák otthonában is fel-
léptem –-- ezen nevetett mindenki. 
Kántor is vagyok, de énekeltem alko-
holisták és kábítószeresek elôtt is, 

mert szabadidômben sok szociális 
munkát vállaltam. Amikor március 
15-én nem léphettem föl Budapesten, 
akkor körbeénekeltem Pestet, minden 
környékbeli faluba, városba elmentem 
–- reggel héttôl este tízig. Elôfordult, 
hogy egy falusi kultúrházban pokró-
cokat raktunk az ablakokra, hogy kí-
vülrôl ne lássák a fényt. Ilyesmik en-
gem nem zavartak, jól éreztem 
magam.
AMIKOR ILLYÉS GYULA 

MEGHALT
–- Kérte valaha valaki, hogy az ô 

verseit ne zenésítse meg?
–-- Egyedül Marsall László, aki be-

felé forduló személyiség, vannak rit-
musos, tagoló versei, de akkora próza-
verseket, vége-hossza nincs 
költeményeket is írt, hogy azokat 
lehetetlen megzenésíteni. Kétféle vers 
létezik: az olvasólámpás költemény és 
a pódiumvers. Ez utóbbival ki kell állni 
a színpadra, és hangosan föl kell olvas-
ni vagy elénekelni. Az olvasólámpás 
költeménnyel be kell húzódni egy sa-
rokba, hosszan elmélkedni, és a költô-
vel együtt elképzelni azt a csodát, 
amely a versben megszületett. Az 
egyik legszebb szerelmes költemény 
elsô négy sora így hangzik: „Ne rejtôzz 
el, úgyis látlak / Rád csukom a szem-
pillámat. / Bent zörömbölsz a szívem-
ben, / s elsimulsz a tenyeremben.” 
Buda Ferenc költô tudhatta, hogy a 
retina olyan tulajdonsággal rendel-
kezik, hogy ha ránézek valakire, aztán 
becsukom a szemem, egy ideig még 
látom ôt. „Rád csukom a szempillámat” 
–-- micsoda gyönyörû, pontos ---meg-
fogalmazás! Ha ilyesmire nem tudom 
fölhívni a hallgatók figyelmét, akkor 
ne is akarjam elénekelni a verseket.

–-- Az év elsô napjaiban közösségi 
oldalára a következôket írta: „Egyre 
erôsebb volt bennem a vágy, hogy 
ôsszel a versénekléssel felhagyok. Öt 
elôadás dalait megtartom, és nagy 
zajjal végigjárom az országot, és 
elbúcsúzom a fáktól, az országutaktól, 
a kiskocsmáktól.”

–-- Többen félreértették ezt a szöve-
get, ezért késôbb azt is odaírtam, hogy 
„ez nem lemondóka, abbahagyom-
program, hanem az Úrtól kapott aján-
dék felmutatása a megrontók és el-
hallgattatók ellen”. Természetesen 

tovább énekelek.
–-- Ugyanitt keserûen ír negyven-

ötven év eredménytelenségeirôl és 
füstbe ment tervekrôl is.

–-- Valóban komoly terveim voltak, 
melyek nem jöttek össze, fôleg azért, 
mert a hatalom mindig Janus-arcú. De 
én megyek tovább az utamon.A leg-
fontosabb feladatom az, hogy a zenei 
anyanyelvünket megóvjam, vigyázzak 
rá. A meglévô repertoáromból nagyon 
sok dalt átírtam vagy kihúztam, ha 
felfedeztem, hogy idegen zenei hatáso-
kat használtam föl. Kivéve persze, ha 
maga a költemény igényli. Például 
Nemes Nagy Ágnes vagy Pilinszky 
esetében nem biztos, hogy a magyar 
zenei anyanyelv segíti a versek tolmá-
csolását. Ezért kell stílusismerettel 
felszerelkezni, egyben az évszázadok 
zenekultúráját is jól ismerni. Néhány 
elképzelésem viszont megvalósult. 
Létrehoztam egy tájékoztató foglalko-
zást, Szabadiskola vers-zene-történe-
lem néven. Amíg katedrán állhattam, 
mindig e hármas egység szerint taní-
tottam és tartottam rendhagyó iroda-
lomórákat. Érdekes módon minden a 
helyére került a srácokban. A verse-
ken keresztül megismertettem velük 
a szerzôket és a kor történelmét. Ezzel 
a módszerrel a tinédzserek könnyeb-
ben megértik az összefüggéseket, de 
az idôs emberek is a templomban, 
amikor errôl beszélek nekik.

–-- Dinnyés József One Man Klub-
jában író-költô találkozásokat szer-
veztek, irodalmi eseményeket rendez-
tek. Mi történt a nyolcvanas évek 
elején a Lágymányosi Közösségi Ház-
ban mûködô klubbal?

–-- Évekig jól ment, aztán népmûvelési 
felügyelôként odakerült egy a KISZ-
bôl kiöregedett, Janus-arcú férfi, aki-
nek az volt az elsô dolga, hogy politi-
kailag leamortizálta az intézményt. A 
csúcsidôben két-háromszáz srác min-
den kedden megjelent. Aznap is klub-
estünk volt, amikor Illyés Gyula meg-
halt. Bella István és más költôk 
rögtön elszavalták néhány versét, 
köztük emlékezetbôl az Egy mondat a 
zsarnokságról-t. Más alkalommal ki-
mentünk a közterekre, és a Himnusz 
születése napján elénekeltük annak 
minden versszakát. De akkoriban ez 
bûnnek számított, és behívattak a ren-
dôrök. Mondtam az egyiknek: „Ha 
most maga elkezdi a második verssza-
kot, akkor én holnaptól lemondok a 
Himnusz népszerûsítésérôl.” Gondol-
kodott, gondolkodott, aztán pontosan 
megmondta, hogy hová menjek.

–-- Milyen szakmai kérdéseket kell 
ismernie egy énekmondónak?

–-- Sokan fordulnak hozzám, hogy 
segítsek nekik a verséneklésben. Néha 
megkérdezem, hogy ezt vagy azt mi-
ért E-dúrban akarja eljátszani, menjen 
fel G- vagy akár A-dúrba, mert maga-
sabb hangterjedelme van. Ilyenkor 
többen értetlenül néznek rám. Ezt úgy 
hívják, hogy transzponálás, negyedik 
vagy ötödik osztályban tanítják. A hi-
bákat elkövetô fiatalembernek elmon-
dom, hogy hol a probléma, ha ki tudja 
javítani, akkor a barátom, ha nem, ak-
kor türelmesnek kell lennem. Van, aki 
azt mondja, hogy „hû, milyen igazad 
van, Józsi bátyám!”, aztán a színpadon 
ugyanúgy helytelenül játssza el. Ô a 
rossz szakmunkás. Nagyon nagy gond, 
hogy az énekesek nincsenek testvéri 
barátságban a magyar népdalokkal, 
nem ismerik a nyelvét, a szerkezetét, 
dallamfordulatait. Semmit nem kell 
kitalálni, csak föl kell lapozni Kodály, 
Bartók, Vargyas Lajos, Dobszay 

mûveit vagy drága jó Sebôk Feri 
Népzenei olvasókönyvét. Minden ben-
ne van.

–-- A Magyar Testvéri Börtöntársaság 
tagjaként gyakran lép fel elítéltek 
elôtt. Ott mit szeretne elérni a dalai-
val?

–-- Volt, akivel többször találkoztam, 
mert a földi törvények alapján évekre 
becsukták, nekem viszont az isteni 
törvényt, a megbocsátás titkát kell 
elmondanom nekik. Az évek során 
arra is rájöttem, hogy miért nem lehet 
az elkövetôt és a sértettet összehozni. 
Az elkövetô húzódozása miatt, mert ô 
fél jobban a találkozástól. Nem attól, 
hogy a sértett ráugrik, és megfojtja, 
mondván, tönkretetted az életemet 
vagy a lakásomat, hanem a belsô féle-
lem miatt, hogy talán nem bocsát meg. 
Többször hagytunk az elítélteknek 
bibliákat a börtönben, hogy olvasgatni 
tudják. Ezeket nagyon vékony papírra 
nyomtatták, így kiváló cigarettát lehet 
csavarni belôlük… Döbbenetes volt, 
amikor a földön találtam egy ilyen el-
dobott csikket. Az egész részt fölol-
vastam a Bibliából, melybe a dohányt 
tekerték. Mondtam is nekik, hogy el-
szívták Isten egyik igéjét.

–-- Az is Dinnyés József nevéhez fû-
zôdik, hogy 1989 óta a magyar nyelv-
területen tanítók emlékére emlékfákat 
ültetnek, vagy táblákat, oszlopokat 
állítanak. Honnan jött az ötlet?

–-- A Horthy-kormány idején húztak 
egy határt, és a Fekete-Körös menti 
települést, Tenkét is kettévágták. A 
vegyes lakosságú faluban románok és 
magyarok együtt éltek, segítették egy-
mást a szükségben. A hetvenes évek 
végén a helyi sírköves faragott egy 
fekete lapot, és rávéste az összes taní-
tó nevét, akik a vegyes lakosságú tele-
pülésen írni, olvasni tanították ma-
gyarjainkat. Amikor ott jártam, éppen 
egy új nevet véstek fel. Az jutott 
eszembe, hogy „ilyen-olyan” táborno-
koknak lovas szobruk van, a tanítóknak 
meg semmi. Itt is, ott is elmondtam, 
hogy emlékoszlopokat szeretnék, még 
egy módszertani útmutatót is írtam. 
Azóta 140-150 emlékfa születésérôl 
tudok. Egy idô után szerették volna 
bevezetni, hogy a tanítók emlékfáját 
az egyik párt programjaként minden 
településen ültessék el. Ahogy a ma-
gyar lelket ismerem, az elsô az lett 
volna, hogy az eddig felállítottakat is 
kivágják, nemhogy újakat telepítenek. 
Voltak politikusok, akik meglovagolták 
az ötletet, és állandóan ott akartak len-
ni az avatásokon, ezért a Szerzôi Jog-
védônél levédettem a tanítók emlék-
fáját, most már csak az „én testemen 
keresztül” lehet megvalósítani. Jászki-
séren például egy nagyszerû szobrász 
kôbôl kifaragta az úrasztalát, melyen 
egy bronzkönyvben olvasható a taní-
tók névsora. Azóta kiderült, hogy a 
szobrász kiváló költô, foglalkozom is a 
verseivel.

–-- Egy idô után miért kerülte el 
azokat a helyeket, nemzeti ünnepeket, 
ahol politikusok is megjelentek?

–-- Mert nem arról szólt a megemlé-

kezés, amirôl kellett volna.
–-- Ez furcsa egy politizáló dalos éne-

kes számára?
–-- Magam is politizáltam, a Ma-

gyar Demokrata Fórum alapító 
tagja vagyok. Lakiteleken a sátor-
ban én is muzsikáltam a népeknek. 
Sok közönségtalálkozóra elmentem, 
amíg az még valódi fórum volt, ahol 
meg lehetett szólalni, gondolatokat le-
hetett elmondani. Miután párttá ala-
kult, a fórum tagjai is párttaggá vál-
tak, majd a pártfegyelem egy program 
mellé kötelezte ôket. Az többé már 
nem fórum volt, hanem taggyûlés. 
Ezért úgy döntöttem, abban már nem 
veszek részt. Amikor a fórum újra 
megalakult, akkor ismét részt vettem 
a munkában, megint mentem velük 
közönségtalálkozókra. Miután betago-
zódtak a Fidesz mögé, megint abba-
hagytam.

–-- Vonattal és busszal járja az orszá-
got, a határon túli vidékeket. Hogyan 
születnek a dalszövegei? Felhasználja 
az úti élményeit, a találkozásokat, az 
emberekkel folytatott beszélgetése-
ket?

–-- Persze, rengeteg életutat megis-
mertem, számtalan történetet, véle-
ményt hallgattam végig. Érdekel, 
hogy mit gondolnak a népek. Így szü-
letett például a Miért higgyek azoknak 
címû dal is. Miután kiderült, hogy kik 
a képviselôjelöltek, akik az életrajzu-
kat ide-oda kitették, megkérdeztem, 
hogy miért higgyek azoknak, akik föl-
számolták a gyárainkat, eltitkolják a 
jövedelmüket, és szétzavarják a jóhi-
szemû emberek gyülekezeteit. Mert 
manapság ilyen emberek jelöltetik 
magukat képviselônek. Azért a da-
maszkuszi úton nem járnak ennyien. 
Tehát csak föl kellett tenni a kérdést, 
miért higgyek azoknak.

–-- Hosszú dal lett?
– Eléggé. Nekem 57 ezer forint a 

nyugdíjam, de havi 270 ezer kellene, 
hogy minden elsimuljon, hogy legyen 
internetem, telefonom, hogy kifizes-
sem a rezsit, ki tudjam váltani a család 
gyógyszereit, de akkor még nem vet-
tem könyvet, nem voltam hangver-
senyen vagy színházban. Miután az 
elsô lemezem 23 évet váratott magára, 
úgy gondoltam, az utolsó lemezeim 
egyikét idén a hetvenedik születés-
napom alkalmából jelentetem meg, és 
csak saját szövegû dalok szerepelnek 
rajta. Dallamos közérzetem a címe, és 
február 2-án Esztergomban lesz a be-
mutatója. Egy hosszabb elôadás-soro-
zatot, hetven fellépést tervezek belôle.

–-- Ki segít a szervezésben?
–-- Senki, mindent én csinálok. Sokáig 

telefonom se volt. Teletömtem a zse-
bem tantuszokkal és húszforintosokkal, 
és a Kodály köröndön dobáltam be a 
pénzt a fülkében, onnan hívtam a kul-
túrházakat. Az volt az irodám.

–- Hetvenévesen is dolgoznia kell?
–- Muszáj.

Ozsda Erika 
(Magyar Idôk)

Melbourne-i Magyar Iskola hírei
Idei tanévünket is eredményesen és sikeresen zártuk. Négy külön csoportban 

folyt az oktatás, kornak és nyelvi szintnek megfelelôen. A felnôttek alkották az 
ötödik tanulói csoportot. Diákjaink lelkesen és tanulásra készen jelentek meg 
szombatonként. A rendszeres tanulás mellett megünnepeltük az anyák és apák 
napját, húsvétot és karácsonyt. Anyák napi ünnepségünkkel ellátogattunk az 
Árpád Otthonba, a karácsonyi mûsorunkat pedig elôadtuk a Gyertyafényes est 
alkalmából a Magyar Központban.
Köszönjük a szülôknek az egész évi segítségüket és támogatásukat.
Külön köszönetet érdemel két segítôkész szülô, akik a létszám emelése 

végett letették az érettségi vizsgát magyar nyelvbôl.
Köszönet illeti tanárainkat, akik fáradhatatlan munkájukkal biztosítják 

iskolánk sikerét.
December kilencedikén, a Mikulás látogatásával zártuk az évet.
Február harmadikán, szombaton reggel fél tízkor kezdjük a tanévet, amikor is 

szeretettel várunk minden régi és új diákot.
Szabó Mária DOYZIES DELI

magyar delicatessen
Shop 2, Caribbean Gardens

Nyitva: 
szerdán reggel 8.30-tól du. 3-ig

pénteken reggel 8.30-tól du. 2.30-ig
vasárnap reggel 8.30-tól du. 4.30-ig

Tel: 0475 797-343
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Az elmúlt 

hét

RÉGI CSIBÉSZEK
Borítékolható, hogy sok résztvevôje 

lesz a Parlament elé szervezett jövô 
pénteki diáktüntetésnek. Már a de-
monstráció csibészes címe –-- Ne menj 
suliba! –-- garancia a nagy érdeklô-
désre. Jó bulinak ígérkezik. Hogy 
valójában mi is lesz majd ott, a Kos-
suth téren, az majdhogynem másod-
lagos… Nem lesz suli, és ez a lényeg!

A szervezôk mindenesetre a tervezett 
tüntetés céljait is felsorolták: tiltakozni 
fognak az oktatási rendszer minôsége, 
mennyisége és módszertana ellen, tu-
datni szeretnék, hogy torkig vannak 
vele.

A tiltakozás egyik szervezôje, az ifjú 
Gyetvai Viktor az Atv.hu-nak arról is 
beszélt, hogy bár még nem kaptak 
megkeresést egyetlen párttól sem, 
nem fogadnák el, hogy bármelyik po-
litikai szervezet csatlakozzon a tün-
tetésükhöz.

Nagy kár, hogy ezt a „pártos” szöv-
eget éppen ez a Gyetvai legény 
mondta, mert így már nem annyira 
hiteles az egész. (Elég beütni a kere-
sôbe a dacos aktivista nevét, máris 
megtudhatjuk, hány „politikamentes” 
eseményen tüsténkedett a sajtkukac 
ifjú az elmúlt években. Facebook-
profilján gyakran maga kérkedik „ci-
vil” munkásságával.)

Még megmosolyogtatóbb az összkép, 
ha elolvassuk a Népszavának a tünte-
téssel kapcsolatos dolgozatát N. Kósa 
Judit tollából. „Látni fogjuk, hogy a 
szülôk és a tanárok végleg ráhagyják-
e nem büntethetô (?), kiskorú segítô-
ikre a harc terhét, vagy elôveszik a 
szek-rénybôl a kockás inget és az eser-
nyôt.”

Tényleg szó sincs politikáról? Tény-
leg csak egy szimpla szakmai hôbörgés 
lesz jövô pénteken?

AMIKOR A SAJTÓ 
OPERÁL

Másfél napra rá, hogy az ellenzéki 
sajtó körbelihegte legújabb „leleple-
zésével” a nyilvánosságot, már fogal-
mazhatta is saját értesüléseinek cá-
folatát –-- igaz, azt már jóval hal-
kabban, apró betûkkel. Nehéz pálya a 
hazudósoké.

„Megrázó poszt terjed a Facebookon, 
ami újra rávilágít a magyar egész-
ségügy óriási problémáira --– harsogja 
címében az egyik legvérmesebb por-
tál. –-- 2022. január 19-re kapott 

idôpontot.” A cikk a súlyos betegség-
ben (bélendometriózis) szenvedô 34 
éves Krámli Kinga énekes, pedagógus 
Face book-bejegyzésébôl idéz: „Elvi-
selhetetlen fájdalmakkal élek (…) A 
legutóbbi vizsgálatokon kiderült, hogy 
szükséges egy nagy mûtét, amely igen 
kockázatos, és nagyobb orvosi teamet 
igényel. (…) Nekem most, jelen állás 
szerint 2022. január 19-én lesz az 
operációm. Négy év múlva. Pedig én 
addig nem bírom.” A beteg panaszát 
természetesen a szerzô lánglelkû 
mennydörgése követi az Orbán-rezsim 
okozta áldatlan egészségügyi állapo-
tokról, mintegy megágyazva az írást 
követô feldúlt kommentrengetegnek. 
(Ebbôl nem idézek.)

Aztán –- másfél nappal késôbb –- egy 
nôgyógyász azt nyilatkozza valahol (ez 
már nem kap akkora hangerôt): ô nem 
tartja valószínûnek, hogy ilyen hosszú 
idôt kellene várni arra a mûtétre. Ez 
csak akkor fordulhat elô, ha a beteg 
egy konkrét orvoshoz ragaszkodik. 
Ismét megszólal a beteg: sajnálja, 
hogy kissé politikai irányba ment el az 
ügy. Ô pedig tényleg egy konkrét or-
voshoz ragaszkodik, aki csak 2022-re 
tudja vállalni…

Nézzük, hogyan „igazít helyre” ilyen-
kor az egyik legharsányabb portál, a 
444.hu! „Vasárnap nagyot ment 
Krámli Kinga története a Facebookon, 
és az országos sajtó is felkapta a 34 
éves nô történetét.” Majd hozzáfûzi: ja, 
és közleményt adott ki a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelô, hogy 
a mûtétre legfeljebb két hónapot kell 
várni, az alkalmazott gyógyszerek 
zömét állja a társadalombiztosító.

Az én kommentemet nem írom ide.

MEGMENTETTJE 
KÜLDTE BITÓRA

Brusznyai Árpád élete és megrázó 
halála híven példázza a magyar kö-
zelmúltat. A harmincnégy évesen 
bitóra küldött középiskolai tanárnak 
már a családi háttere is súlyosbító kö-
rülményt jelentett az ötvenes években, 
édesapja csendôrtiszt volt, testvére 
pap.

Csak kivételes adottságainak köszön-
hette, hogy doktori címet szerezve 
elvégezhette az egyetemet, s tanár le-
hetett Veszprémben. Itt érte 1956 
ôsze. Részt vett a forradalom helyi 
szellemi irányításában, tanítványait is 
csoportba szervezte, viszont eltiltotta 
ôket a harcok közelébôl.

Ellenzett minden erôszakot, s megta-
gadta az egyetemisták felfegyverezé-
sét is. Fellépése révén a város foglyul 
ejtett ávósai megmenekültek a lincse-
léstôl –-- ô azonban nem kerülhette el a 
megtorlást. Pedig barátai már az orosz 
invázió kezdetén megpróbálták ráven-
ni, hogy emigráljon, de ô hallani sem 
akart róla. Tiszta a lelkiismeretem, 
mondta. Mintha az számított volna 
bármit is azokban az idôkben…

Elsôre életfogytiglani börtönt kapott, 
ám a megye nagy hatalmú pártvezére, 
Pap János (késôbbi belügyminiszter, 
majd miniszterelnök-helyettes) nem 
elégedett meg az ítélettel --– halál-
büntetést járt ki számára a legfôbb 
pártvezetésnél. Az a Pap János, akit a 
forradalom napjaiban maga Brusznyai 
mentett meg a népharagtól… A hála 
nem kommunista kategória.

Az ítélet ellen még Kodály Zoltán is 
tiltakozott a Kádár-kormánynál, siker-
telenül. („Ezek vért akarnak inni, nem 
lehet mit csinálni” –-- kesergett bará-
tainak a zenetudós.)

Hatvan éve, január 9-én, ezen a haj-
nalon hajtották végre az íté letet. 

ahogy 

Pilhál György 

látta

Brusznyai Árpád a Himnuszt énekelve 
ment a bitó alá. Tetemét –-- a „kom-
munista gyakorlat” szerint --– kátrány-
papírba csavarva, jeltelen sírba dob-
ták.

Pár évvel a rendszerváltás után a 
felelôsségre vonástól rettegô Pap Já-
nos feleségével együtt öngyilkosságba 
menekült. Ô még azt hitte akkor, hogy 
a gyilkosokat majd felelôsségre von-
ják…

NEMES VOLT, IGAZI
Wass Albert életmûvét a hivatalos 

irodalomkritika még nem érte utol 
igazán. Mentségül szól: pár évtizede 
azt se nagyon tudhattuk, kicsoda ô, 
hiszen mûveit a szocialista kultúr-po-
litika gondosan elrejtette elôlünk. 
(Akárcsak Nyírô Józsefét, Tormay 
Cécilét, Szabó Dezsôét –- miközben az 
ÁVH-s Berkesi András köteteitôl ro-
gyadoztak az itthoni könyvespolcok.) 
Indexen volt, mert nem félt kimondani 
véleményét a kommunizmusról, a 
megcsonkított hazáról.

Szívbe markolón, az irodalom leg-
szebb eszközeivel írt. Könny szökik az 
ember szemébe, mikor a Hargitáról 
mesél, a Mezôség tájait rajzolja. Szel-
lemének gyújtóereje van. Tetten ér, 
nevén nevez mindent, szuggesztivitása 
lenyûgözô.

Az erdélyi születésû író-költô ma 
lenne 110 esztendôs. Szülôföldje az 
egész munkásságán nyomot hagyott, 
holott életének nagyobbik felét kény-
szerûségbôl Németországban és Ame-
rikában töltötte. Távollétében Ceau-
sescu Romániája halálra ítélte, amiért 
kendôzetlenül írt a Nagy-Magyaror-
szágot megkurtító kleptomán hatalom-
ról.

Élete alkonyán haza kívánt térni, 
1996-ban magyar állampolgársági bi-
zonyítványt kért, ám Kuncze Gábor 
belügyminisztériuma mindössze egy 
megalázó ideiglenes fecnit ajánlott fel 
neki, mondván, a törvény ennél többet 
nem tesz lehetôvé. Két évre rá, ki-
lencvenévesen önkezével vetett véget 
életének. Idegen földön.
Gróf Wass Albert a szó valamennyi 

értelmében nemes ember volt. Másfél 
évtizeddel hazai „amnesztiája” (1990) 
után már a legkedveltebb magyar írók 
közé sorolták. A funtineli boszorkány 
egy 2005-ös felmérés szerint a 12 leg-
népszerûbb honi regény egyike. Eb-
ben írja: „Ne rázzuk a fejünket gôgös 
fölényességgel, s ne rángassuk közöm-
bösen a vállunkat, hogy az önbírálat 
kellemetlen terhét lerázzuk: mi ma-
gunk is felelôsek vagyunk ezért a vi-
lágért…”

KI ITT A SKIZOFRÉN?
A magyarság nemzeti skizofréniá-

jának nevezi a székely autonómia 
gondolatát a pénteki Népszavában Gál 
Mária külpolitikai távolbalátó. (Pár 
hónapja egyszer már lehidaltam a 
szerzôtôl. Akkor azt találta írni: „Sok 
történész szerint Trianon a magyar 
diplomácia hozzá nem értésén és a 
románok szakértelmén múlott.”)

Az írásból megtudhatjuk, milyen 
jelei vannak a mi tudathasadásos el-
mezavarunknak. Legelôször is az, 
hogy képesek vagyunk –-- van képünk 
–-- Nagy-Románia megalakulásának 
centenáriumi esztendejében újramele-
gíteni „egy száz éve halott témát, egy 
27 éve üresen puffogtatott gondolatot”. 
(Mármint az autonómia kérdését –-- a 
szerk.)

Márpedig ez –-- a szerzô szerint --– 
aggasztó tünet. Mintha nem tudnánk, 
hogy a magyar–román államközi kap-

csolat, a magyar–román együttélés 
amúgy sem viharmentes. Eleve borí-
tékolható, hogy egy ilyen autonómia-
koncepció borzolni fogja a bukaresti 
politika kedélyállapotát, magyarázza 
Gál pszichológus asszony.

Kinek az ötlete volt most elôvenni és 
görcsösen forszírozni ezt az egészet? 
–- teszi fel a kérdést, majd talányosan 
ekként példálózik --–: „Mit tenne 
Budapest fordított esetben? Támo-
gatná-e azt, ha az ország közepén egy 
más állampolgársággal is rendelkezô, 
nem magyar nemzetiségû népcsoport 
területi autonómiát sürgetne?”

Idáig jutva a cikkben bátran kimond-
hatjuk, akár a bukaresti Adevarulban 
is megjelenhetett volna az írás. (Gon-
dolom, a kollégák át is emelték az ot-
tani lapszemlébe, jókat kacagva raj-
tunk.)

„Ha valóban ennyire fontos a magyar 
pártoknak a székely autonómia, miért 
nem számoltak ezzel, amikor megsza-
vazták a magyar állampolgárság ki-
terjesztését? –-- érdeklôdik tovább a 
szerzô. –-- Trianont siratjuk, miközben 
egy még nagyobb tragédiához asszisz-
tálunk.”

Aggódnék Máriáért, ha gondolatait a 
terepen is elôvezetné, élôben.

SZÖG A ZSÁKBÓL
Új oldaláról ismerheti meg Vajda 

Mihályt, aki elolvassa Szög a zsákból 
címmel nemrég megjelent önéletrajzi 
kötetét. Schmidt Mária történész, a 
Terror Háza Múzeum fôigazgatója 
elolvasta, és ezt találta a 242–243. 
oldalon: „Van egyfajta attitûd, amirôl 
én többnyire felismerem a zsidókat; 
azt hiszem, ennek az attitûdnek a 
döntô eleme az, hogy mindig van ben-
ne egy ironikus visszafogottság a saját 
álláspontot illetôen is.”

Hitte volna valaki, hogy ilyen képes-
ségekkel is rendelkezik az ünnepelt 
filozófus? Attitûd alapján fölismerni 
valakit, nem semmi. (Ámbár a kanászt 
is fölismerni cifra járásáról.)

Az idézet egyébként így folytatódik: 
„Ennek a társaságnak azért is kellett 
távoznia a Fideszbôl, mert ez az iro-
nikus visszafogottság, ez Orbán Viktor 
Fideszébe nem fér bele. Mert ez a tár-
saság abból a bizonyos budapesti zsidó 
értelmiségbôl jön, a Fidesz másik ré-
sze pedig, akkor még nem voltak azok 
feltétlenül többen, az meg a sok száz-
ezer parasztból jön.”

Érdekes, hogy Schmidt Mária könyv-
ismertetésére mindössze a PestiSrá-
cok.hu figyelt fel. A máskor ugrásra 
kész portálok (Index, 444.hu, Hvg.hu 
stb.) ezúttal hallgattak, mint hal a sza-
tyorban. Pedig a folytatás is érdekes: 
„Nekem semmi bajom nincs a parasz-
tokkal –-- írja a  rocker külsejû agg 
filozófus –--, csak sajnos a paraszt-
ságnak nem sikerült az eredeti szel-
lemiségét levetkôznie.”

Szinte napra negyedszázada, 1993 
februárjában bizonyos Landeszmann 
György budapesti vezetô fôrabbi nyi-
latkozott hasonlókat: „Ha felsorolnánk 
azoknak a zsidóknak az értékeit a 
magyar kultúrában, amit ha kivonnánk 
Magyarországról, akkor nem maradna 
más, csak a bôgatya és a fütyülôs ba-
rack.” A különbség annyi, hogy Lan-
deszmann mindjárt az interjú megje-
lenése után lemondott és Kanadába 
emigrált. Magába szállt.

Misi bácsi nem száll sehová, csak ki-
bújik. Szög a zsákból.

EGY III/I-ES 
KÜLÖNVÉLEMÉNYE

A képernyôn is nagyszerûen átjött az 
a megható, fölemelô hangulat, amely 
Balczó Andrást vette körül a múlt heti 
sportgálán. A magyar sport egyik leg-
nagyobb ikonja, a világ valaha volt 
legeredményesebb öttusázója a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és a sportújsá-
gíró-szövetség közös életmûdíját ve-
hette át a Nemzeti Színházban „Ki-
mondta azt, amit sokan kimondtak 
volna, ha merték volna, ô merte” –-- 
így mutatta be Novotny Zoltán sport-
riporter a nyolcvanéves ünnepeltet.

A már életében legendává lett Balczó 
hangja rövid beszéde közben el-el-
csuklott, de a nézôk szemében is könny 
csillogott: „Hogy ebben a süllyedô vi-
lágban, amiben élünk, legyenek ellen-
tétei ennek a világnak (…) A lelkünk 
az, amit ápolni kellene.”

A közönség hosszú perceken át fel-
állva tapsolt.

Mi jött le ebbôl Aczél Endrének, a 
Kádár-kor újságírójának, aki Acsádi 
fedônéven a BM III/I-es hírszerzô osz-
tálynak is dolgozott?

„Balczó kb. 40 éve a keresztény hit 
erkölcsi magaslatairól oktatja az or-
szágot –-- írja közösségi oldalán --–, 
tudomást se akar venni arról, hogy 
minden disznóságban benne volt. Ho-
lott nem volt a Jóisten kiválasztottja, 
hanem egy kiemelkedôen tehetséges 
sportoló (…) Egyik társától tudom, 
hogy mi zajlott az öttusázók sportu-
szodai pihenôszobájában a csajokkal 
(…) Balczó NEM ment el Móna teme-
tésére, mert Móna anyja zsidó volt.”

Az aljasságokat olvasva kimondhat-
juk, kevés benne az új Aczél-elem. 
Gyurta Dani olimpiai londoni úszóa-
ranya után például ekképp értékelt a 
„sportszakértô” Aczél: „Ha nem 200, 
hanem történetesen 210 méter lett vol-
na a táv, akkor bizony nem a magyar 
fiúé az aranyérem…”

„Kollégáról” (aki pár éve már a Nép-
szabadságnak is vállalhatatlanná lett) 
nem szoktunk olyat írni, hogy hitvány 
alak –-- minôsítse ôt az olvasó.

Én még azt sem írom, hogy sorait ol-
vasva köpni, nyelni nem tudok. Köpni 
speciel tudnék…

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV



10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2018. február 1.   

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. február 4-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. február 4-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)

2018. február 4-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) 2018. február 4-én vasárnap de. 11 órakor  
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — Mudgeeraba Salt templom -- Mudgeeraba 
Road Mudgeeraba (minden hónap elsô vasárnapján) 2018. 
február du 2 órától Bibliaóra (minden hónap harmadik 
vasárnapján) 2018. február 2 órától Istentisztelet és magyar 
nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
 Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján   

de. 11.45 órától Istentisztelet 
és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára

Az Istentisztelet után ebédelni lehet
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

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

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

December 29-én kisértük utolsó útjára, Fekete Lóránd
Egyháztagunkat. A szeretett édesapát, nagyapát, lányai: Elizabeth
és Julie és családjaik, valamint barátai és a gyülekezeti tagok

búcsúztatták az Ausztrália-i Magyar Református Egyház North 
Fitzroy-i templomában.

A megható szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte.
Lóránd hosszú éveken át hûséges egyháztag és presbitere volt 

Egyházunknak.
Nagyon fog hiányozni személyisége, munkássága.

Nyugodj békében Lóránd testvér

Fekete Lóránt a szeretô családjával körbevéve. Lányaival Erzsébettel és Julievel, 
vejeivel és unokáival.

Fekete Lóránt a 80-as években egy presbiteri avatáson. Lóránt a legmagasabb 
a képen. Az alapító lelkész Nt. Dr. Antal Ferenc végezte az avatást.

Julie felolvassa gondolatait

In Loving Memory

Fekete Lóránd
1927. február 12. — 2017. december 19.



dialektust beszélŒ György Attila 
író vette át a mikrofont, és arról 
hallottunk, hogy mitŒl is olyan kü-
lönleges és egyedi a csángó föld, 
mit is foglal magába múltunk, 
hogyan van benne a jelenben 
mindaz, ami Erdély.

A felemelŒ ünnepi megemléke-
zést a NSW-i Magyar Szövetség a 
Sydney-i Magyar Református 

Egyház és a Magyar Mozaik Rádió 
rendezésében zajlott le.

Kory Katalin

A NSW-i Magyar Szövetség 
beszámolója

A Sydneyben szép számmal ösz-
szegyûlt magyar közösség tagjai 
Strathfieldben a református Is-
tentisztelettel indították útjára a 
Magyar Kultúra Napja ünneplé-
sét. 

Nt. Péterffy Kund hitünk meg-
tartására és megvallására buzdí-
tott, majd Gáspár András Jókai 
Anna – Ima Magyarországért 
címû költeményét szavalata  el.

A 364. zsoltár eléneklésével feje-
zŒdött be az Istentisztelet, és a mi 
magyar imánkkal, a Himnusszal, 

méltón a nap jelentŒségére is, 
hiszen ma annak születése napját 
ünnepeljük a Kultúra Napján.

A könnyû ebéd után a Kultúra 
Napja megünneplésére, Magyaror-
szágról ideérkezett író vendégek –
Bayer Zsolt és György Attila 
részleteket olvastak fel saját köny-

vükbŒl. Kis ízelítŒt adva a helyrŒl 
ahonnan származnak és ezek mi-
ért is állnak szívükhöz közel. 

Az ünnepi megemlékezés a 
Punchbowl-i Magyar Házban foly-
tatódott tovább, ahol a hallgatókkal 
már megtelt teremben lévŒkhöz a 
várakozással teli újjonan jövŒk 

csatlakoztak és a szinte pontos 
kezdés, a Himnusz eléneklése és 
Gáspár András elmondása után 
Ilosvay Katalin üdvözölte a 
Magyarországról és ErdélybŒl 
ide-érkezett illusztris vendégeket:

György Attila erdélyi kortárs 
írót, Dr. Sándor Krisztina újság-
rót, aki az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács ügyvezetŒ elnöke, 
Bayer Zsolt írót, Dr. Matusovits 
Andreát, és köszöntötte Dr. 
Gru-ber Attilát Magyarország 
nagykö-vetét.

Az alkalomhoz illŒ, magyarsá-
gunkat reprezentáló színpadi dí-

szítés Ilosvay Gusztáv érdeme.

Az ifjúsági mûsor fénypontjai-
ként örömmel és nagy sikerrel 
szerepeltek a Magyar Iskola nö-
vendékei. Név szerint Budai To-
ma, PetŒfi, Anyám tyúkja címû 
versével. A Péterfy testvérek 

Tekla és Magor 
szép szavalataikkal 
(Móra Ferenc; A 
cinege cipŒje, és 
Ábrányi Emil; Ma-
gyar nyelv, részlet)  
Hunor gitárszóló-
jával. 

Mikes Eszter 
édesanya és két 
gyermeke Mártika 
és Kristóf cselló 
triójával remekelt. 
A jól ismert dalla-
mokat a közönség 
is a csellókkal 
együtt énekelte. 
Stopic Lóri elŒadá-
sában két Chopin 

zongoradarab hallgatásában mé-
lyedhettünk el.

A délután további felében Dr. 
Gruber Attila hangsúlyozta rövid 
beszédében, hogy mennyire fontos 
megŒriznünk magyar nyelvünk 
létét, itt távol az Óhazától, és meg-
tartani érettségi tantárgyként ma-

Magyar Kultúra napja Sydneyben
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Fogadás a Magyar Központban Magyar Kultúra lovagavatás

Alkotó Emigráció – Kiállítás

gyar nyelvünket. Elismerését és 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akiknek a magyar nyelv ápolásá-
ban és fennmaradásának megŒrzé-
sében része van.

A január 21.-i vasárnap fénypon-
tokban bŒvelkedett, s így a délután 
következŒ felemelŒ eseménye 
Gáspár András kitüntetése és 
felavatása, mint a Magyar Kultúra 
Lovagja volt. A megtisztelŒ ki-
tüntetést és lovagi jelvényét 
Kardos Béla a NSW-i Szövetség 
tiszteletbeli elnöke adta át a Ka-
zinczy emléktábla elŒtt lovagtár-
sai,  Csapó Endre és Bárány 
Márta körében. Gáspár András-
nak szívbŒl és örömmel gratulá-
lunk.

Bayer Zsolt részérŒl érdekfeszí-
tŒ történelmi elŒadásnak lehettünk 
fültanúi a következŒ egy órában, 
amikor ötszáz évre visszatekintŒ 
távlatból kalauzolta utunkat Lut-
her Márton, a reformáció, a sza-
badkŒmûvesek, a jakobinusok, 
francia forradalom, a liberalzmus, 
a Szovjetunió megalakulása, az 
Internacionálé kapcsán keresztül 
napjainkig. A szerkezetileg kitû-
nŒen felépített elŒadás befejezŒ 

szavaival az elkövetkezŒ hónapok 
jelentŒségére irányította figyel-
münket, és összefoglalóan azt je-
lezte, hogy érezzük szükséges kö-
telességünknek tevékenykedni az 
európai Magyarország fennmara-
dásáért.

Bayer Zsolt gyakorlati példákkal 
fûszerezett elŒadása a jelenlévŒk 
néhány feltett kérdéseinek meg-

válaszolásával végzŒdött.
Az ízes, összpontosított figyel-

met igénylŒ gyímesi, székely 

Csapó Endre és Kardos Béla emigrációs kiállítást rendezett a látogatók részére. Bemutatásra került a közel 70 éves 
emigráció korabeli nyomtatványokban. Könyvek, újságok, angolnyelvû tájékoztó füzetek, okiratok, fényképek tömege.



2017. November 19-én.
A kedvezŒtlen idŒjárásjelentés mi-

att, már napokkal elŒtte imádkoztunk, 
hogy szép, napsütéssel várhassuk az 
idei Búcsú látogatóit. Meghallgatásra 
került kérésünk, mert szebb napot 
találni sem lehetett volna. Imánkban 
azt is megemlítettük – nagyon szeré-
nyen, hogy a haszon érje el, amit 
munkánkért megérdemelünk. Az 
Egek Ura ezt a kérésünket is teljesí-
tette.  

Alkalmazottaink, lakóink már hetek-
kel elŒbb szorgos munkával töltötték 
idejüket a siker érdekében. Kézi-
munka, sütés-fŒzés, fûvágás, kertünk 
parkká való átvarázsolása és még 
számtalan csak erre a napra fontos 
munka végzése foglalkoztatott min-
denkit, a megszokott napi munka vég-
zése mellett. A viharverte sátorernyŒ 
nyomai eltûntek a „Múzeum téren” és 
az oszlopok helyén keletkezett lyuka-
kat, gödröket kŒlapok fedték be szé-
pen. Már a hold világított mire befe-
jezte a szakember (köszönjük szépen 
Ljubs!). – Önkénteseik is a szokottnál 
több idŒt töltöttek az Otthonban, elŒ-
készítve az eladásra szánt dolgokat. A 
termek kitakarítva, az eladásra ka-
pott tárgyak szépen elrendezve a már 
50 év tapasztalatai szerint. 

A konyhában nem állt meg a mun-
ka. Száznál több mákos és diós teker-
cset sütött a sok szakács, és még több 
pogácsát, rétest, amiket becsomagol-
tunk, dobozokba tettünk mûanyag 
takarókkal, remélve azt, hogy elég 
lesz. 636 töltött káposztát fŒztek a 
konyhán, E sorok írója visszaemlé-
kezve újonc éveire, a hölgy lakókkal 
együtt hámozta a hatalmas mennyi-
ségû fŒtt krumplit. A konyha méhkas-
hoz hasonlított, sürögtek, forogtak az 
asszonyok és mindenki kedélyesen, 
boldogan dolgozott. Szinte dalolva 
ment a munka. Még a nap el sem jött, 
és már $15 500-al duzzadt meg bank-
számlánk, szállítóink és korai adomá-
nyozóink jóvoltából. A konyhamûvé-
szet remekeiért $3,466 került a 
kasszába. Mindenki fáradtan feküdt 
le aludni, és szépet álmodott! Napo-
kig!

Végül is megjött a várva várt nap, a 
Búcsú napja! Fohászunkat meghall-
gatva a nap már reggel barátságosan 
sütött, amikor az önkéntes munkások 
és árusok serege megérkezett. Színes 
sátrak kerültek ahova csak lehetett. 
Cserkészeink is serénykedtek felál-
lítva sátraikat, hogy az árusok, és a 
vendégek is, védve legyenek a naptól. 
Gépkocsiforgalomtól lezártuk az „Er-
zsébet körút” egy részét, hogy min-
denki nyugodtan sétálhasson szép, 
virágokkal sugárzó parkunkban. Egy 
kis részt meg is locsolt a véletlen. És 
az emberek jöttek, családok csillogó 
szemû gyerekekkel, körülülték a 
„Múzeum téren” felállított asztalokat, 
a sátrak alatt. Nagy örömmel láttuk a 
gyerekek, fiatalok seregét!

Elérkezett az idŒ a hivatalos meg-
nyitóra. A Múzeum lépcsŒje elŒtt 
felsorakozott Bali István, Blacktown 
polgármestere, aki a NSW-i képvise-
lŒház tagjává lépett elŒ. Mellette állt 
Korompay Klári a Magyar Katoli-
kus Közösség elnöke, Dr. Bakoss 
István az Igazgatósági Testület elnö-
ke, és Gönye Judith a Szt. Erzsébet 
Otthon vezérigazgatója. 

Dr. Gruber Attilára, Magyaror-
szág ausztráliai nagykövetére vár-
tunk, aki sajnos gépkocsi hiba miatt 

késett. Bali Istvánnak a választások-
hoz kellett sietni, így a hivatalos 
megnyitót elhalasztottuk jövŒre. Az 
emberek sokasága egyébként is 
egymás üdvözlésével volt elfoglalva 
és már indulóban voltak a szentmisé-
re, amit Ft Edmund Kenny tartott, 
mert Dénes atya még mindig távol 
van. Az Ige hirdetését Nt. Péterffy 
Kund végezte a tŒle megszokott szép 
és mély érzésû gondolatokkal össze-
fûzve. A hívŒk megtöltötték a ká-
polnát, és elismerésüket fejezték ki 
annak felújított szépségéhez. A kápol-
na tatarozása kis vagyonba került, 
ami a közösség adományaira támasz-
kodva lesz befejezve.  

Alig volt vége a szentmisének, már 
hosszú sorban álltak az emberek az 
orrcsiklandozó illatokat árasztó kony-
hasátor elŒtt. Kedves jó barátaink, a 
Délvidéki Magyar Szövetség tagjai, 
az idén is, a múlt évtizedekhez hason-
lóan dolgoztak kedvesen, lelkesen és 
fáradságot nem kímélve a finom 
ételek elkészítésén és kiszolgálásán. 
Töltött káposzta, rántott hús és a 
közkedvelt délvidéki kolbászok ha-
talmas mennyisége került az ember 
elé. Vidáman, nevetgélve beszélgettek 
a finom ételekért sorban álló embe-
rekkel. Tudomásunk szerint türelme-
sen, panasz nélkül várták, amíg rájuk 
került a sor. Általános vélemény sze-
rint a sorban állás csak növelte az 
étvágyat. És amikor már mindenki – 
aki fogyókúrán volt az is – több, mint 
eleget evett, került sor a lángos sü-
tésre. A múlt év tapasztalata szerint 
sem töltött káposztából, sem lángos-
ból nem lehet eleget készíteni. Legsi-
keresebb konyhai termékeink! Ez az 
idén is bebizonyosodott. A töltött 
káposzta mind elfogyott és a 300 – 
háromszáz! – lángos is hasonló sorsra 
jutott. Egy büszke nagyapa elárulta, 
hogy unokái ezentúl minden nap 
lángost akarnak enni. De hasonló volt 
az eredmény a tészták körül. Vették, 
ették vagy dobozokba csomagolva 
vitték a finomságokat haza.  

S amíg az emberek gondtalanul 
eszegettek, iszogattak az asztalok 
körül, a 2RRR hírekkel és nívós mû-
sorral szórakoztatta a közönséget. 
Ilosvay Guszti, a 2RRR igazgatója a 
„JET LAG 66” énekeseivel és zené-
szeivel ragadtatta el a hallgatóságot 
olyannyira, hogy egyesek, felnŒttek, 
gyerekek egyaránt, táncra is per-
dültek. Jó volt látni a népviseletbe 
öltözött – talán második, vagy har-
madik generációs – gyerekeket. Azo-
kat különben sem hanyagoltuk el. 
Ugráló kastély, póni lovacska – lova-
golásra és simogatásra, – és kéz-
ügyességekkel tartottuk Œket elfog-
lalva. 

Egyik látogatónk megjegyezte, hogy 

sokáig emlékezetében lesz egy árnyé-
kos fa alatt ülŒ mosolygó fiatal leány, 
aki festette az Œt körülvevŒ gyerekek 
arcát, órákon át. Ellenállhatatlanul 
népszerû volt a fagylalt, korra és 
nemre való tekintet nélkül. Öröm volt 
látni ex-gondozási igazgatónkat, fiá-
val együtt osztogatni a hideg nyalókát 
hat színben és ízben. Még szürke 
fagylalt is volt, ami szezámmagból 
készült és nagyon ízlett mindenkinek. 
(köszönjük szépen Rodney és Matt-
hew!)

A cserkészek 3066 kávézója is sû-
rûn látogatott volt. A nagy ebéd után 
mindig jólesik egy finom csésze kávé, 
és a 3066 kávéház változatos készít-
ményei a legnagyobb bírálatot is 
kibírták.  Nagyszerû volt a sátrakkal 
együtt. Mint mindig, most is köszön-
jük a „Jó munkát!” 

A Canberra-i Magyar Nagykövetség 
tagjai Dr Gruber Attila nagykövet 
vezetésével, Geiger Mihály fŒkonzul 
a feleségével, Geiger Erika konzuli 
ügyintézŒ, Dr.Haszonics Diána kon-
zul és Lukács Gábor konzuli ügyin-
tézŒ képviselték SzülŒhazánkat. Kö-
szönték, hogy meghívtuk Œket, na-
gyon jól érezték magukat. Elismerés-
sel adóztak a barátságos magyaros 
légkörért, a vendégfogadásért és 
ellátásért, amit a vezérigazgatótól és 
törzsétŒl kaptak. Kiválónak minŒsí-
tették a rendezés mindenre kiterjedŒ 
részleteit. Élvezettel beszélgettek a 
magyar közönséggel, és kimondottan 
ízlett nekik, amit a tányérra tettünk. 

Másfél óra volt a tanácsadás ideje, 
ami éppen elegendŒ volt az egymást 
felváltó két konzulnak a felmerült 
ügyek elintézésére. S ami legjobb: 
itthon érezték magukat az Otthonban. 
JövŒre is szívesen eljönnek.

Búcsú a Szent Erzsébet Otthonban
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A nap teljes pénzügyi és társadalmi 
siker volt. Bankigazgatónk mosolya 
megnŒtt és a magyar közösség a 
parkban – a mi kis Magyarországunk-
ban – a lehetŒ legjobban érezte ma-
gát. Új barátságok kezdŒdtek és a 
régiek felújulva lettek még jobbak. 
Észrevételeink szerint az idén több 
család, több gyerek és ifjú volt a 
megszokottnál. Ez az igazi társadalmi 
siker jele. Rengetegen dolgoztak ön-
magukat túlteljesítve, szabad idejüket 
feláldozva, és ellenszolgáltatásért 
csak egy kézfogást, egy óvatos borda-
ropogtató ölelést, és mosolygó köszö-
netet várva. Ez az igazi magyar szel-
lem. 

Vendégeinket biztattuk az Otthon 
érdekesebb részeinek látogatására. A 
kápolna melletti társalgóban az 56-os 
Szabadságharc képei díszítik a falat. 
A tavalyi megemlékezésrŒl DVD-t 
lehetett kapni és még van néhány 
példány ($20). A Szent Margit tár-
salgót és lakószobákat összekötŒ fo-
lyosó „Straub Mária Galéria” lett, 
ahol Straub Mária az Otthonnak 
ajándékozott, szépen bekeretezett, 
gyönyörû, mûvészi tapétái díszítik a 
falat. Sajnálhatja, aki nem tekintette 
meg a szebbnél szebb képeket. 

A Szabadságharcosok emlékmûve 
is új helyet kapott az „Emlék Park-
ban”. Az Otthon vezetŒsége, az alkal-
mazottai, lakói, tehetségük és erejük 
legjavával büszkén Œrzik hagyomá-
nyainkat és kultúránkat. Aki ezt nem 
veszi észre, és bírálja az Otthont, az 
sajnálatosan téved. 

A nap egyik legnagyobb gondja volt 
a rendezŒk, fŒleg a vezérigazgató 
hollétét megtudni. Mindenütt ott volt, 
és a következŒ pillanatban, már va-
lahol máshol igyekeztek a helyzeten 
javítani, az emberekkel érintkezni, 

tájékozódással ellátni a kíváncsiakat. 
Hála annak, aki feltalálta a hordoz-
ható „okos” telefont, amivel ha látni 
nem is, de beszélni lehetett a Búcsú 
vezetŒjével és munkatársaival. 

Még pontos adatok nem állnak 
rendelkezésünkre. Számlák jönnek, 
fizetések mennek, de azt már tudjuk, 
érezzük és reméljük, hogy a tavalyi 
szintet, $ 32 000-et, valószínûleg elér-
tük.

A végeredmény az anyagi hasznon 
túl társadalmi siker volt. A légkör 
barátságos, megelégedett volt a szép, 
nyugodt környezetben, a Szent Er-
zsébet Otthon gyönyörû parkjában. 
Forró páter, Mater Klotild és az 

elmúlt ötven év áldozatos, önfeláldozó 
vezetŒi örömmel figyelhették égi ott-
honukból, hogy munkájuk nem volt 
hiábavaló. 

A jelenlegi vezetŒség mindent elkö-
vet, hogy a további évek is hasonló 
boldog, kényelmet nyújtsanak idŒs 
magyar honfitársainknak. Úgy le-
gyen!

Utóirat: A Búcsú utáni napon egy 
„Zsuzsika” nevû kedves hölgy felhívta 
az Otthont, tudatta velünk, hogy 
remekül érezte magát a magyaros 
vendégszeretet, barátság, kedvesség 
és természetesen a finom ételek 
miatt. Kérte, hogy a jövŒ évi Búcsún 
segíthessen, mint önkéntes, és el-
árulta, hogy nagyszerû cseresznye 
levest tud készíteni. Még a telefon-
számát is megadta. Nem várt siker! 

Viszontlátásra 2018. november 18-
án Zsuzsika! És természetesen min-
denki más is!

(A Magyar Élet sajnálja, hogy kés-
ve jelenik meg a beszámoló, amit 
vártunk, de valahogy nem érkezett 
meg. Jó hogy most szóba került, így  
készségesen pótoljuk a mulasztást.)
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SPORTTéliesítés
Egyrészt 176-151-174, másrészt 0-2-4. 

Találós kérdés is lehetne egy sport-
kvízben, hogy mit fednek ezek a szám-
sorok. Nos, ha szabad a gazda, akkor 
elárulom: a nyári, illetve a téli olim-
piákon szerzett eddigi magyar érme-
ket. A különbség szembetûnô, pedig 
mindkét évszak megtalálható hazánk-
ban, csak épp a havas-jeges sportágak 
egy részének magas szintû ûzésérôl le 
kellett mondanunk az 1920-as trianoni 
diktátum után országunk területének 
kétharmada, egyben a megfelelô te-
repviszonyok elvesztésével együtt. 
(Adjátok vissza a hegyeimet! –- ahogy 
Wass Albert írta 1949-es regényében, 
természetesen hiába.) Nem véletlenül 
mozogtunk tehát idegenként az 1924-
ben Chamonix-ban elindult téli sereg-
szemlék legtöbbjén, némi vigaszt leg-
feljebb az nyújthatott, hogy a 
földkerekség zöme szintén így van 
ezzel hó és hideg híján. Viszont mi a 
nyári játékokon kis méretünk ellenére 
nagyhatalomnak számítunk, a kont-
raszt tehát igen éles. Míg az osztrák 
sportriporterek a téli olimpiára edzet-
ték a hangszálaikat, hogy aztán gom-
bóccal a torkukban kürtöljék világgá 
az ikszedik alpesisí-diadalukat, ma-
gyar kollégáik az uszodában, a kajak-
kenu pályán, a pást vagy a szônyeg 
mellett tették ugyanezt négyévente, 
más helyen és idôben (idôjárásban).

Eddig a mûkorcsolya számított a 
mieink jeges mentsvárának, hiszen 
ebben a sportágban szereztük mind a 
hat érmünket: a Rotter Emília, Szol-
lás László páros 1932-ben Lake Pla-
cidben és 1936-ban Garmisch-Parten-
kirchenben bronzot, Kékessy Andrea 
és Király Ede 1948-ban St. Moritzban 
ezüstöt, Nagy Marianna és Nagy 
László 1952-ben Oslóban és 1956-ban 
Cortina d’Ampezzóban szintén bron-
zot, valamint a jégtáncos Regôczy 
Krisztina, Sallay András duó 1980-
ban, újra Lake Placidben, ezüstöt. A 
téli olimpia valahogy mindig idegen, 
távoli eseménynek számított, amely 
ugyan folyamatosan növelte a nagy-
ságrendjét, de a nyárival sosem ve-
tekedhetett. Csak összehasonlításkép-
pen: míg 2014-ben Szocsiban 88 
nemzet mintegy háromezer verseny-
zôje indult 15 sportág 98 számában, 
2016-ban Rio de Janeiróban 207 nem-
zet több mint tízezer képviselôje 28 
sportág 306 számában.

A nagyságrendi különbség valószí-
nûleg örökre megmarad, nekünk, ma-
gyaroknak különösen, de mintha kez-
denénk „téliesíteni” magunkat, akár 
egy jól bevált balatoni nyaralót, mond-
ván, használjuk ki a hideg szezont is. 
Köszönhetô ez többek között annak a 
mintegy félmillió honfitársunknak, 
aki amatôrként rendszeresen hódol a 
sízés örömeinek, nekik máris kevésbé 
idegen a hangulat, a hôfok, a csapadék 
halmazállapota és a mozgásforma. 
Ugyanez elmondható a korcsolyázók 
tízezreire, a téli csapatsportok kirá-
lyának számító jégkorong pedig cso-
daszerû hazai létesítmény-, eredmény- 
és népszerûségbeli fejlôdést produkált 
az elmúlt évtizedekben. Ott még nem 
tartunk, ugye, hogy a hegyeinket visz-
szakapjuk, de a Hargitáról sikerült 
egy havasi gyopárt szednünk Miklós 
Edit személyében, aki a magyar alpesi 
sízést feltette a sportág térképére. 
Csíkszeredai illetôségû klasszisunk 
szocsi hetedik helye s világkupás 
dobogós helyezése az Év sportolója-
választáson szintén dobogót ért a szá-
mára, azóta is a média egyik kedvence, 
tavalyi súlyos sérülése utáni lába-

es házigazdaságról egy-egy paraszt-
hajszállal lemaradt, a 2018-ast viszont 
már az elsô fordulóban elvitte. S ez a 
település kerülhet a magyar sporttör-
ténet arany oldalaira, fôképp rövid 
pályás gyorskorcsolyázóink révén. A 
sportág 1992-ben Albertville-ben mu-
tatkozott be az ötkarikás programban, 
a mieink hamar odakerültek az él-
bolyba, Huszár Erika 2006-os torinói 
negyedik helye 1500 méteren az eddigi 
legjobb eredmény, de a további két 
ötödik és két hatodik hely sem kutya.

Az idén pedig minden esély megvan 
az elsô éremre, sôt, az elsô aranyra! 
Emlékszem, három évvel ezelôtt hiába 
lett világbajnoki ezüstérmes Liu Sha-
olin Sándor, nem tudott az Év spor-
tolója-választáson a top 10-es listára 
kerülni, most viszont már biztosan ott 
lesz a dobogón, jelezve saját maga 
mellett sportága hazai presztízsének 
növekedését. S nem egyedüli esélyes, 
öccse, Liu Shaoang (édesapjuk kínai, 
édesanyjuk magyar), valamint a nôi és 
a férfi váltó egyaránt a legjobbak közé 
száguldhat a szenzációs 2017-es ered-
mények alapján. Persze tudjuk, a jég 
igen csúszós, a bukások szervesen hoz-
zátartoznak ehhez a sportághoz, így 
lehetett például olimpiai bajnok min-
den idôk egyik legnagyobb megle-
petéseként az ausztrál Steven Brad-
bury 2002-ben férfi 1000 méteren. 
Gyakorlatilag csak ô maradt állva a 
döntôben…

Furán hangzik, de igaz, hogy a ma-
gyar érem minden bizonytalanság el-
lenére szinte papírformának számí-
tana. A mi Sanyink mindenesetre nem 
szívbajos, amikor legutóbbi interjú-
jában szembesítettük vele, hogy pazar 
világkupa-szereplésének köszönhetô-
en olimpiai esélyesnek tartják, azt 
válaszolta: „Nagyon helyes!” Nem az a 
célpesszimista hozzáállás, de ha ez kell 
a történelmi téli aranyhoz…

Deák Zsigmond
(Nemzeti Sport)

Éjjelente még mindig 
az olimpiáról álmodik
Valószínû, hogy egy átlagember már 

összetört volna mindazok után, amiken 
Miklós Edit –-- az alpesi szakág tör-
ténetének egyetlen magyar klasszis-
versenyzôje –-- keresztülment az 
elmúlt években. A 29 éves csíkszeredai 
sízô azonban az újabb, múlt szombati 
keresztszalag-sérülését követôen is 
optimista, és immár egy budai étte-
remben hozta ország-világ tudomá-
sára: fél év múlva újra lécet csatol, 
már csak azért is, mert ezúttal jóval 
kisebb a baj, mint tavaly ilyenkor 
volt.

Az MTK sízôje ugyan mankóval 
sántikált be a sajtóbeszélgetésre, és 
miután helyet foglalt az asztalnál, fel-
tette frissen operált jobb lábát a szék-
re, ettôl eltekintve már-már vidámnak 
tûnt -– legalábbis összetörtnek nem --–, 
és valóban nem csupán felvett póznak 
láttuk rajta azt a pozitív szemléletet, 
amelyet a havas lejtôkön eltöltött évek 
alatt magáévá tett.

„Próbálok nem csüggedni. Lénye-
gesen egyszerûbb lesz most a rehabili-
táció, már csak azért is, mert tavaly 
mindkét lábamat mûtötték, most pe-
dig csak a jobbat –-- mondta a beszél-
getésen a lesiklásban 2014-ben olim-
piai hetedik helyezett sportoló. 

dozása, gyógyulása, visszatérése szin-
te a kamerák elôtt zajlott.
Miklós Edittôl mindenesetre az új-

rázás hatalmas bravúrnak számítana 
az egy hónap múlva kezdôdô XXIII. 
téli olimpiai játékokon. A dél-koreai 
Pjongcsang kapcsán a világsajtó bul-
városabb része az észak-koreai atom-
veszélyt sulykolja ezerrel, persze már 
Riónál megszokhattuk, hogy a várható 
gondok részletes ecsetelése volt a 
kattintás- és olvasószám növelésének 
fô eszköze. Aztán mi történt? Egy na-
gyobb balhé volt az olimpia alatt a 
brazil metropoliszban, azt is a Ryan 
Lochte „vezette” kapatos amerikai 
úszók generálták, nem a helyi banditák 
(ahogy azt megpróbálták beállítani). 
Pjongcsang felett most tisztul az ég, az 
észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un 
újévi beszédében békülékeny hangot 
ütött meg, megint mûködik a félsziget 
országainak vezetôsége közötti „forró 
drót”, két év szünet után  újrakezdôdtek 
a kétoldalú tárgyalások, s az észak-
koreaiak kijelentették, ott lesznek a 
déli játékokon. 1988-ban Szöulban ez 
még meghiúsult, a részvételt lemondó 
Phenjanhoz csatlakozva a kubaiak, az 
etiópok és a nicaraguaiak is bojkot-
tálták a három évtizeddel ezelôtti nyá-
ri csúcseseményt. Moszkva (1980) és 
Los Angeles (1984) világrendek közötti 
„ellenbojkottjait” követôen azonban 
ezt a távolmaradást szinte már észre 
sem vettük, legfeljebb a ringben írta 
át az erôviszonyokat a karibiak hiá-
nya.

Pjongcsangban nincs ring, s nagyon 
úgy néz ki, nem lesz bojkott sem, ami 
ráférne a megtépázott nimbuszú olim-
piai mozgalomra. Mint ismert, a pályá-
zók –-- Boston, Hamburg, Róma, Bu-
dapest –-- folyamatos visszalépésével 
a 2024-es és a 2028-as nyári játékok 
megrendezése Párizs és Los Angeles 
ölébe hullott, miközben a NOB gyakor-
latilag lehúzta a vécén 2014-ben elfo-
gadott reformprogramját, az Agenda 
2020-at. A 2026-os téli seregszemle 
kapcsán az elmúlt hónapokban Tirol-
ban, Graubündenben és Münchenben 
is népszavazáson utasították el a pol-
gárok, hogy a régiójuk –-- Innsbruck, 
St. Moritz és a bajor fôváros --– kandi-
dáljon. Thomas Bach, a NOB német 
elnöke persze védi a mundér becsü-
letét, mondván, a megváltozott körül-
mények között nem a minél több je-
lentkezô, hanem a legjobb pályázó 
megtalálása a cél, de ez igazából csak 
játék a szavakkal, fôképp, ha sorra 
fogynak az érdeklôdôk. Pjongcsang, 
Tokió, Peking –-- a következô három 
olimpiának Ázsia ad otthont, ami 
plasztikusan jelzi a nyugati ódzkodást, 
nem csodálkoznánk, ha a 2026-os téli 
ötkarikás csúcsesemény a 2019 szep-
temberi döntésnél Kazahsztánban lan-
dolna. Arrafelé még van pénz, elhi-
vatottság, biztonság, s az történik, 
amit az állami vezetôség akar.

Egyelôre azonban térjünk vissza 
2018-ba: Pjongcsang légvonalban több 
mint nyolcezer kilométerre fekszik 
Budapesttôl, s az egyszeri magyar em-
ber azt sem tudja, eszik-e vagy isszák. 
Egyébként eredendôen nem város, ha-
nem megye, mintegy negyvenezres 
lakossággal Dél-Korea északkeleti ré-
szén, Kangvon tartományban. A helyi-
eken kívül akkor ismerte meg a világ, 
amikor pályázni kezdett a téli olimpia 
megrendezésére. A 2010-es és a 2014-

„Rövidebb is lesz a felépülés, mint az 
elôzô, de konkrét idôpontokat nem 
beszéltünk meg.

A mostani rehabilitáció egyszerûbb 
lesz, mint a tavalyi volt

Ami biztos, hogy azt a bizonyos hat 
hónapot feltétlenül kivárjuk a sízés-
sel.” A sportoló hangsúlyozta: nem 
rásérült a tavaly keresztszalag-szaka-
dással mûtött bal lábára, hiszen most a 
jobb térdét kellett megoperálnia 
Christian Schenk professzornak egy 
Innsbruck melletti klinikán.

„Én is olvastam azokat a Facebook-
kommentárokat, amelyek szerint túl 
korán tértem vissza a havas lejtôkre, 
még nem lett volna szabad erôltetnem 
a versenyzést. Azoknak, akik ezt gon-
dolják, csak annyit üzenek: százszáza-
lékos állapotban voltam a fizikumomat 
illetôen, és az alpesi sízés különleges 
sport –-- csak versenyzéssel lehet 
visszanyerni a formát, illetve újból 
bejáratni az idegpályákat. Egyszerûen 
nincs más megoldás” –-- hangsúlyozta 
Miklós Edit.
Stark Márton, az alpesi szakág 

szövetségi kapitánya nem titkolta: 
Miklós Edit betölthetetlen ûrt hagy 
maga után a phjongcshangi magyar 
olimpiai csapatban. „Még elnökségi 

döntésre várunk azzal kapcsolatban, 
hogy ki vagy kik indulnak a magyar 
színek képviseletében –-- mondta a 
kapitány. –-- A férfiaknál Samsal 
Dalibor és Kékesi Márton közül az 
egyik versenyezhet, a hölgyeknél ta-
lán Kozma Szonja indul alpesi kom-
binációban. De ez még nem végleges.”

Mint ahogy az sem, hogy Miklós Edit 
ott lesz-e négy év múlva a pekingi téli 
olimpián. „A korom miatt nyugodtan 
ott lehetnék, hiszen 2022-ben csak 33 
éves leszek –-- fogalmazott.

–-- Csakhogy az még olyan messze 
van, és annyi a bizonytalansági té-
nyezô. Lépésrôl lépésre tûzök ki cé-
lokat magam elé, egyelôre azzal is 
beérném, ha valaki garantálná, hogy 
rajthoz állhatok a 2019-es alpesi vi-
lágbajnokságon a svédországi Aréban.

Nem szégyellem, inkább lelki, sem-
mint fizikai támaszra lesz szükségem 
a rehabilitációm során, már fel is vet-
tem a kapcsolatot Vura Márta sport-
pszichológussal. Nem könnyû feldol-
gozni a történteket, reggelente, amikor 
felébredek, még sokszor az édes álom 
hatása alatt vagyok, és amikor kipat-
tan a szemem, csak akkor döbbenek 
rá, hogy te jó isten, én most nem 
utazhatok az olimpiára, mert megsé-
rült a jobb térdem. Azért biztos, hogy 
nézni fogom a tévében a versenyeket.

A csapatom –-- az edzôm, Stefan 
Abplanalp, a fizioterapeutáim, Za-
kariás Éva és Zsolt és a mened-
zserem, Kaszó Klára –-- sokat segít, 
jólesik a támogatásuk, a szeretetük, 
miként az is megható, hogy ennyi 
újságíró volt kíváncsi a hazaérkezé-
semre.”

Miklós Edit arról is beszélt, hogy 
tucatszámra kapja az erôt adó In-
stagram-üzeneteket a havas lejtôk 
száguldó cirkuszának a bajban össze-
tartó résztvevôitôl, a világsztárok 
egyöntetûen azt írják: tartson ki, és 
visszavárják a szeptemberben kezdô-
dô új szezonban.

S hogy valamivel a sajtóbeszélgetést 
megszervezô szponzor is jobb kedvre 
derítse a versenyzôt, Edit már át is 
vehette vadonatúj városi terepjáróját 
a négykarikás autómárka honi for-
galmazójától.

Ch. Gáll András
(Magyar Idôk)

Fucsovics állta a sarat
Fucsovics Márton 6:4, 7:6 (7-3), 6:2-re kikapott a 19-szeres Grand Slam-bajnok 

Roger Federertôl.
A világranglistán 80. magyar elôször találkozott versenykörülmények között a 

sportág történetének legeredményesebb játékosával – tavaly együtt edzettek 
pár napot Svájcban -, a remek hangulatot ezúttal is telt ház, azaz 14 800 nézô 
garantálta a Rod Laver Arénában.

A pályán adott nyilatkozatában Federer méltatta Fucsovics teljesítményét: 
„Jól és tisztán játszott, igazából csak két szett és brékelôny után dôlt el a meccs. 
Ilyen hátrányban már nehéz mentálisan összeszednie magát egy játékosnak, 
ezzel együtt gratulálok és sok sikert kívánok neki.”
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Great Western, 2. 
Kukrinak, 3. Conakry, 4. Triceratops-
nak, 5. Pierre Trudeau, 6. Umbriaé, 7. 
Rövid kabát, 8. Alessandro Scarlatti 
operái, 9. Mianmarban, 10. A lakk-
pajzstetû anyagcseretermékébôl.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve a II. világháború lege-

redményesebb brit vadászgépének?
2. Melyik ország uralkodója volt I. 

Idrisz?
3. Milyen fajtájú drágakô az 536 

karátos India Csillaga?
4. Kinek melyik szimfóniájának 

egyik tétele a menetelés az akasztófá-
hoz?

5. Milyen uralkodói címe volt a spa-
nyol királyok elsôszülött fiának?

6. Melyik dal volt 1944-ig a Szovjet-
unió himnusza?

7. Melyik a leghoszabb folyója 
Mianmarnak?

8. Melyik labdajáték baszk neve jai 
alai?

9. Milyen eredetû az államcsínyt 
jelentô puccs szó?

10. Melyik országban fekszik a lefo-
lyástalan Isszik-kul tó?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy 

gazdaságban száz tyúk és az öreg 
kakas.

A tyúkász --- aki már maga is benne 
járt a korban --- átérezvén az öreg ka-
kas helyzetét, úgy gondolta, ideje len-
ne fiatalítani.

El is ment a piacra, s hazaállított egy 
fiatal hím baromfival, aki imígyen 
szólt öreg társához:

--- No most urambátyám, csak nyu-
godtan húzódjon a szemétdomb sarká-
ba, a továbbiakban ellátom én ezt a 
száz tyúkot!

Az öreg --- félve a nyugdíjjal járó 
hátrányoktól --- kompromisszumké-
szen állt a kérdéshez...

--- Ugyan öcsém! Nagy a baromfiud-
var, sok a tyúk, megférünk itt ketten 
is.

Osztozzunk meg fele-fele alapon. 
Tiéd ötven, nekem is marad annyi!

--- Hogy gondolhatsz ilyet urambá-
tyám! --- replikázott a fiatal kakas --- 
Csak nem képzeled, hogy a négy dip-
lomámmal, többször százhúsz órás 
tanfolyamaimmal, manager szemléle-
temmel belemegyek ilyen alantas 
alkuba? Enyém mind a száz!

--- Jól van öcsém, de legalább tízet 
hagyj nekem, mégse töltsem haszonta-
lanul öreg napjaimat...

--- Szó sem lehet róla! Az én peckes 
sarkantyúmnak, égôvörös tarajomnak, 
érces hangomnak, hatalmas teljesít-
ménymutatómnak --- már megbocsáss 
--- a te korodban nyomomba se ér-
hetsz.

--- Azért próbát tehetnénk...
--- ... próbát?
--- Azt! Fussunk versenyt itt a kerítés 

mellett. Aki nyer, azé a száz tyúk!
--- Versenyt? Futni? Veled?
--- Persze. Korunk a verseny kora, 

miért ne?
Ebben is maradtak.
 Felálltak a rajtvonalra, s a legöregebb 

tyúk kárálására megkezdôdött a ver-
seny...

Szedte a lábát az öreg, taktikusan 
szaladt utána a fiatal, beosztva erejét a 
hajrára gondolva, mikor éktelen dör-
renés hallatszott, s a fiatal kakas véres 
tollcsomóként kenôdött föl a kerítés-
re...

A gazdaság tornácán éktelenül ká-
romkodott a tyúkász, miközben 
újratöltötte a puskáját:

--- Már a harmadik kakast veszem 
meg, és ez sem a tyúkokat szereti... .

* * *
Beszélget a katolikus pap a rabbival:
--- Mondd, mikor térsz el attól a hü-

lyeségtôl hogy nem eszel disznóhúst?
Mire a rabbi:
--- Az esküvôdön.

Egyperces tudományKiderül a világ egyik 
leglátogatottabb szobrának 

rejtélye
A világon több híres szobor létezik. 

Van olyan, amelyet több száz évvel 
ezelôtt faragtak, míg más darabok 
közterületeken állnak, és ugyanolyan 
népszerûek, mint a múzeumban ôrzött 
társaik. New York esetében elôször 
mindenkinek a Szabadság-szobor jut 
eszébe, de van a városban egy másik 
szobor is, amellyel minden évben tíz-
milliók készítenek közös fotót.

A tôzsde világában különös elnevezé-
sekkel illetik a felfelé tartó, emelkedô 
piacot, és a csökkenô piacot is. Amikor 
egy a piac jól teljesít, és növekszik, 
akkor azt bullish, magyarul bikapiac-
nak nevezik. Ennek ellentéte a bearish, 
azaz medvepiac.

Közgazdaságot oktató helyeken úgy 
tanítják, hogy a kettô közötti különb-
séget úgy lehet szemléletesen megje-
gyezni, hogy míg a bika FELöklel a 
szarvával, addig a medve LEcsap a 
mancsával.

A bika, mint jelkép, már az ôsi mito-
lógiákban is fontos szerepet kap, bizo-
nyos vallásokban szent állatnak szá-
mít. Azonban van egy bikaszobor, amit 
a tôzsde, a kapitalizmus tiszteletére 
emeltek, és amihez évente több tíz-
millióan látogatnak el.
Ez a Wall Streeten található Tá-

madó bika (Charging Bull) nevû 
szobor.

A szobrot 28 éve állították fel New 
York belvárosában, az üzleti negyed 
szívében, néhány tömbnyire a New 
York-i tôzsde épületétôl.

A szobrot egy olasz, Arturo Di Mo-
dica nevû mûvész készítette el. Ára 
360 ezer dollár volt, és a New York-i 
tôzsde volt a megrendelô.

Ez mai értéken 696 ezer dollár lenne.
Di Modica azt mondta, hogy a szobor 

az 1987-es tôzsdekrach elôtt tiszteleg, 
és az amerikai emberek erejét szimbo-
lizálja.

Akkor azt is mondta, hogy szerinte az 
USA egy olyan ország, ahol bárki elér-

ember számára, hogy ne lógna be egy 
másik látogató.

A turisták a bika különbözô részeit 
ragadják meg: lógnak a szarván, tur-
kálnak az orrában, fogdossák izmos 
testét, és nem maradnak érintetlenül 
az állat heréi sem.

Tehát több jó válasz is létezik arra, 
hogy miért ilyen népszerû az ikonikus 
szobor, de talán a leginkább azért hí-
res, mert már híres.

Érdekesség, hogy 2017 elején felállí-
tottak egy másik szobrot, épp a bikával 
szemben. A Félelmet nem ismerô lány 
(Fearless Girl) egy vállalat kérésére 
készült el, és a nemi egyenlôtlenség 
elleni küzdelmet szimbolizálja.

A lány szobra csak 2018 februárjáig 
marad a téren.

Természetesen a szoborpáros már 
teljesen új értelmezést ad a bikának, 
és erôs feminista töltetet ad a térnek, 
ahogy az apró törékeny lány bátran 
szembeszáll a hatalmas, támadó biká-
val.

* * *
--- Ki az abszolult bombanô?
--- ???
--- Aki ha bemegy az éléskamrába, a 

kolbászok felállnak.
* * *

--- Mit énekel a molylepke a szek-
rényben?

--- ???
--- Eddablúzt...

* * *
Nászéjszaka után a férj megkérdi 

újdonsült feleségét:
--- Mondd drágám, ugye én voltam az 

elsô férfi, akivel együtt aludtál?
--- Igen, ebben teljesen biztos lehetsz. 

A többiekkel egy percet se aludtam 
egész éjszaka...

* * *
Az élet akkor kezdôdik, amikor a 

gyerekek elköltöznek, és a kutya is 
megdöglik végre.

* * *
Elhalálozik a családfô. A temetésen a 

pap nagyon szívhez szólóbeszédet 
mond, külön hangsúlyozva, milyen re-
mek apa, férj volt az elhunyt.

Az özvegy szipogva odaszól legna-
gyobb fiának:

--- Fiam, nézz már bele a koporsóba, 
lehet, hogy nem jó temetésrejöttünk!

* * *
Két barát beszélget:
 --- Miért állsz ki az erkélyre, amikor 

az anyósod énekel?
--- Tudod, nehogy azt higgyék a szom-

szédok, hogy verem.
* * *

 A tanító néni kérdezi Pistikétôl:
 --- Ha van 150 forintod és kérsz 

apukádtól még 200 forintot, akkor-
mennyi pénzed lesz?

 --- 150 forintom.
 --- Kisfiam, te nem ismered az ösz-

szeadást.
 --- A tanító néni meg nem ismeri az 

apukámat.
* * *

 Móricka hazamegy az iskolából, és 
újságolja az anyjának:

 --- Anya, képzeld, a tanító néni ma 
megkérdezte tôlem, hogy van-e húgom 
vagy öcsém, aki ide fog járni az is-
kolába.

 --- Nahát, milyen figyelmes a tanító 
néni, hogy így érdeklôdik a családunk 
iránt! 

És mondtad neki, hogy egyetlen gye-
rek vagy?

 --- Igen.
 --- És mit felelt?
 --- Azt, hogy hál Istennek!

heti álmait kemény munkával –- írja a 
Business Insider.

A bika népszerûségére több elmélet 
is van. Egyfelôl a bika sokféle dolgot 
jelképez: az Egyesült Államok bátor-
ságát, pénzsóvárgását és magának a 
Wall Streetnek is a jelképe.

A szobor eredetileg az 1989-es kará-
csonyi vásár fenyôfája alatt állt. Miu-
tán az ünnepek véget értek, a rendôrök 
a szobrot elszállították, de akkora volt 
a közfelháborodás, hogy újra kiállítot-
ták, és a mai napig a Bowling Greenen 
áll.

A bika azonnal híres lett, már 1993-
ban az Egyesült Államok legnépsze-
rûbb szobrának választották.

Sikerének titka méretébôl is fakad, 
míg mások szerint az emberek azért 
szeretik meglátogatni, mert a világ 
vezetô hatalmát szimbolizálja.

A szobor súlya 3,5 tonna, hossza 4,9 
méter.

A bika rendkívül népszerû a turisták 
körében, gyakorlatilag lehetetlen nap-
pal olyan fényképet készíteni halandó 

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:15 Hogy volt?!
Balázs Fecó és a Korál
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:15 Rome Reports - Vati-

káni Híradó
09:45 Tálentum (2003) Cho-

li Daróczi József-Som kon 
som... Ma az egyik legis-
mertebb cigány költô, mû-
fordító, az elsô cigány 
nyelvû újság megalapítója.  
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 Hotel Kikelet (1937)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Páger Antal 

(Földi Péter), Kabos Gyula 
(Megyeri Boldizsár), Turay 
Ida (Zsófi), Tôkés Anna 
(Földi Mária) Nászút csak 
egyszer van egy ember éle-
tében. Jobb esetben. A Me-
csek alján lévô Hotel Kike-
letbe érkezik Zsófi és Boldi-
zsár, ahol a hotel igazgató-
nôje nagyszerû érzékkel 
vezeti az elegáns szállót, 
Egyedül titkára - aki inkog-
nitóban a férje -, érzi szám-
kivetettnek magát. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2012)  Harta
a bútorfestészetérôl is is-

mert, 3800 fôs Bács-Kiskun 
megyei nagyközség. 
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:30 Roma Magazin
17:00 Domovina
17:35 Hazai érték Ízôrzôk

(2016)  Tevel Tolna megye 
egy szép fekvésû völgyében 
helyezkedik el.
18:10 Hazai érték Gasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2013)  Hortobágy
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!
A Mecsek hegység
19:25 Hazai érték
Hazajáró (2015)
Polyána - Kalandozás a 

kaldera körül
20:00 Hogy volt?!
Tokody Ilona a Zenea-

kadémia növendékeként 
1972-ben megnyerte a Ko-
dály-énekversenyt.  Énekes-
nô vagyok. Akárhol a világ-
ban, mindenütt …”
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2001)
Nagy Imre (1896-1958)
Életrajzi vázlat a mártírha-

lált halt miniszterelnökrôl.
00:50 Szabadságunk harco-

sai - 1956  Magyar tévéfilm  
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:25 Hotel Kikelet (1937)    
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
03:45 Hogy volt?!
Tokody Ilona
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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Február 5. hétfô Február 6. kedd Február 7.  szerda

Február 8.  csütörtök

Február 9. péntek Február 10.  szombat Február 11.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:50 Magyar gazda
07:15 Hogy volt?!
Bánki Iván - 80 hosszú 

évtizedekig volt a Magyar 
Televízió rendezôje. 
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Református ifjúsági m. 
08:50 Református magazin  
09:25 Evangélikus ifjúsági m.
09:30 Úton-útfélen
09:50 Tálentum (2000)
Nagy László
10:25  Kótai József  - Enge-

delmeskedni az anyagnak - 
Kótai József ötvösmûvész 
portréja  (2014)
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:35 Miért beszél annyit 

Mrs. Piper? (1967)   Magyar 
bûnügyi tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Gobbi Hilda 

(Mrs. Piper), Mádi Szabó 
Gábor (Mr. Marshall), Avar 
István (Mr. Westerby), Ga-
ras Dezsô (Goddard detek-
tív), Halász Judit Halló... 
egy gyilkosságot szeretnék 
bejelenteni... azt hittem ez 
megdöbbenti magát, mert 
engem aztán igen... Hogy? 
A nevem? Mrs. Piper. Hol 
laknék? A takarítónô mon-
dataival kezdôdik ez a hát-
borzongatóan derûs, fordu-
latos bûnügyi történet.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Család’18
13:45 Szerelmes földrajz
Persányi Miklós állatkerti 

fôigazgató, biológus.
14:15 Térkép
14:45 Család-barát
16:20 Srpski ekran
16:55 Unser Bildschirm
17:25 Útravaló
17:40 Hazai érték Ízôrzôk 
Kaposújlak  2017-es évadá-

nak elsô epizódja a somogyi 
megyeszékhely közvetlen 
szomszédságában.
  18:15 Hazai érték Gaszt-

roangyal - Eszik, iszik, so-
sem alszik... (2013)Délvidék
19:15 Hazai érték
Itthon vagy!  Esztergom
19:30 Hazai érték Haza-

járó (2015)  Gyalui-Havasok
20:00 Van képünk hozzá 

(2012)   Magyar szórakoztató 
mûsor  Válogatás klasszikus 
rádiókabaré-jelenetekbôl.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

sai - 1956
00:40 Az én ’56-om (2016)
Kopeczky Lajos
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 Miért beszél annyit 

Mrs. Piper? (1967)    Magyar 
bûnügyi tévéfilm  (ff.)
03:40 Van képünk hozzá 

(2012)     klasszikus rádióka-
baré-jelenetekbôl.
04:30 Világörökség Portu-

gália   Angra do Heroísmo
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Forint, fillér
06:50 Útravaló
07:10 Hogy volt?!  Charlie 

70 Horváth Károly, Liszt-
díjas magyar énekes. Balett 
táncosnak készült. 
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 A sokszínû vallás
08:50 Kérdések a Bibliá-

ban
09:10 Kereszt-Tények
Magyar vallási mûsor
09:20 Így szól az Úr!
09:35 Tálentum (2000)
Széchenyi Zsigmond-az író 

mint Afrika-vadász és úti-
könyvíró.  A film különös 
hangsúlyt helyez a méltat-
lanul elhallgatott szépírói 
tevékenységére.
10:15 Elsôsorban dokumen-

taristának vallom magam - 
Filmportré Molnár Editrôl 
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:30 Törékeny boldogság 

(1966)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Avar István, 
Böröndi Katalin, Csákányi 
László, Deák Sándor (Bíró), 
Domján Edit (Éva), Gobbi 
Hilda,  Piroska és Péter 
egymásra találnak egy 
zavaros farsang éjszakán. A 
régóta különélô házas 
ügyvéd és az elkeseredett 
óvónô között valódi érzelem, 
mély szerelem fejlôdik ki. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család-barát
16:15 Slovenski Utrinki
16:45 Alpok-Duna-Adria
17:20 Hazai érték  Ízôrzôk 
Lipót aprócska, pár száz 

lelket számláló település .
17:55 Hazai érték Gaszt-

roangyal  Erdély 1
18:55 Hazai érték Itthon 

vagy!  Északi várak
19:25 Hazai érték Haza-

járó   Udvarhelyi-dombság 
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2011.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

sai - 1956
00:40 Az én ’56-om (2016)
Kiss Imre
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Törékeny boldogság 

(1966)    Magyar tévéfilm
03:45 Szenes Iván emlék-

koncert 2011.
 04:35 Nyitott stúdió (1995)   
Huzella Péter dalai -  Kalá-

ka Fesztiválon, Miskolc 1995
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Hogy volt?!
Veszélyes pillanatok
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:40 Tálentum (2000)
Obersovszky Oby Gyula 

vagyok 1956-ban halálra 
ítélték, nemzetközi nyo-
másra menekült meg a kö-
tél általi haláltól. 1963-ban 
szabadult, nem kerülhetett 
értelmiségi pályára, csak 
saját magának írta verseit, 
esszéit.
10:15  Bán Ferenc  Túl a 

vízen… építészrôl A termé-
szeti formákkal, történeti 
stílusokkal és a városi épí-
tészet hatásaival kísérletezô 
alkotó nyitott, de letisztult 
sajátos stílust teremtve 
reagál a társadalmi, kultu-
rális élet változásaira.
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Irány Mexikó! (1968)   
Magyar tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Bodrogi Gyula 

(Gergely), Voith Ági (Teri), 
Latabár Kálmán (Csóró), ifj. 
Latabár Kálmán (Sanyi), 
Patocska Forga-tókönyvíró: 
Romhányi József; A mexi-
kói olimpiára a Magyar 
Televízió is küld forgatócso-
portot. A segédoperatôrök 
között nagy verseny folyik, 
ki legyen a szerencsés, aki 
utazik. Gergely, az ambició-
zus fiatalember nagy esély-
lyel indul a versenyben 
mindaddig, míg nem talál-
kozik Terivel, a csinos tor-
nászlánnyal. Elsô látásra 
beleszeret
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:20 SzépMûvészet
14:50 Család-barát
16:25 Életkerék
17:00 Öt kontinens
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 
NagykörûMájus végén, a 

cseresznyeszezon kezdetén 
érkeztünk Nagykörûre.
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal (2013)  Tarany
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!  ERDÉLY 1.
19:30 Hazai érték Hazajáró 

(2015)  Drávaköz - Hegyal-
jától Alfalukig
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

sai - 1956
00:40 Az én ’56-om (2016)
Csics Gyula
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Irány Mexikó! (1968)    
Magyar tévéfilm  (ff.)
03:50 Nyitott stúdió (1992)   
Méta együttes
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Hogy volt?!
Tokody Ilona
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal
Téli Balaton
09:35 Tálentum (2000)
Taub János rendezô, peda-

gógus, színházigazgató .
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A hölgy egy kissé 

bogaras (1938)   Magyar 
filmvígjáték  (ff.)  Szereplôk: 
Tolnay Klári, Ráday Imre, 
Gózon Gyula Gobbi Hilda 
Bimbi, azaz Takács Klára 
munkanélküli. Albérletben 
lakik, és fogalma sincs, 
hogy mibôl fog élni , hogy 
mibôl fogja kifizetni. De 
szerencséjére az elôzô al-
bérlô, akinek volt egy aján-
lólevele a Tormássy mûvek 
igazgatójához idôközben 
bolondok házába került. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20  In memoriam Gyar-

mathy Tihamér  A szemé-
lyes hangulatú archív felvé-
telek segítségével érzékle-
tes képet kapunk a festô-
mûvész színes életérôl és 
kiemelkedô életmûvérôl.
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
Kányádi Sándor
14:45 Család-barát
16:20 Új idôk új dalai
A képregény
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2012)  Deszk
Szegedtôl 10 kilométerre
20:00 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
díjazott alkotásaiból 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show    
22:35 Tóth János
41. rész Csapatépítés
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:45 Az én ’56-om (2016)
Petró János
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 KERTÉSZ PÉTER 

KÖSZÖNTÉSE Téli sport 
(1973)   Magyar tévéfilm
Vass Olga banktisztviselô, 

tüdôbaját a tátrai elôkelô 
hotelban gyógyítja. A költ-
ségekre nôvére teremt elô 
pénzt, de hat hétnél tovább 
nem maradhat
02:55 A Dal 2018
1. elôdöntô
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Summa
07:15 Peru, Chile (2016)
A VARÁZSLÓ PIRAMISA
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Ordass Lajos
Tôkéczki László halála 

utána a mûsor címe válto-
zatlan marad az iránta való 
tiszteletbôl.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:50 Noé barátai
10:20 Angol nyelvû hírek    
10:35 A Dal 2018
1. elôdöntô 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok
Kamuti Jenô
13:50 Tiltott kastélyok
 Fugadi Bánffyak Lovag-

teremben legelészô tehe-
nek, feldúlt családi kripták, 
elpusztított birtokok – más-
felôl jussukat visszakövetelô 
magyar nemesek, akik nem 
fogadják el, hogy a törté-
nelem nem visszafordítható 
a Kárpát-medencében. 
14:20 Tiltott kastélyok
2/2.: Uzoni Mikesek
Magyar dokumentumfilm-

sorozat  Az Erdélybe hazate-
lepülô magyar történelmi 
családok számtalan kihí-
vással küzdenek meg.
14:55 Ismerd meg!
15:55 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Emlékezetes sütemények
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35  Magyarország elsô 

világháborúja II. rész - A 
nagy háború (2016)
Magyar dokumentumfilm   
Gavrilo Princip a gyújtó-

zsinór vége – Szarajevóban 
megöli Ferenc Ferdinánd 
fôherceget  és feleségét Ho-
henberg Zsófia fôherceg-
nôt.
22:55 Hogy volt?!  Malekék
23:55 Kulturális Híradó
00:25 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35  Kassai István zongo-

ramûvész
02:30 MESEAUTÓBAN  - 

VADNAY LÁSZLÓ Lova-
gias ügy (1937)   Magyar 
filmvígjáték  (ff.)
 03:50 A hölgy egy kissé 

bogaras (1938)   Magyarfilm-
vígjáték  (ff.)     de elszegôd-
het a vezérigazgató fiához 
gépírókisasszonynak…
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok   Tôkéczki 

László A halála elôtti utolsó  
nagy beszélgetéssel és  élet-
út interjúval emlékezünk a 
Széchenyi-díjas  történész, 
egyetemi tanárra.
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Hogy volt?!
Básti Juli felvételeibôl
 08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 A sokszínû vallás
09:50 Tálentum (2000)
Vakulástól látásig - And-

rássy Kurta János szob-
rászmûvész.
11:20 Angol nyelvû hírek    
11:40 Miért beszél annyit 

Mrs. Piper? (1967)   Magyar 
bûnügyi tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Gobbi Hilda 

(Mrs. Piper), Halász Judit 
(Miss Reynolds, „Vicky”), 
Mádi Szabó Gábor (Mr. 
Marshall), Avar István (Mr. 
Westerby), Garas Dezsô 
(Goddard detektív), Az ed-
dig látottak alapján legalább 
két-három gyanúsítottja 
van mindenkinek ebben a 
hátborzongatóan derûs, szö-
vevényes és fordulatos 
gyilkossági történetben. De 
kérem bízzanak Mrs. Piper-
ben, és nyugodtan dôljenek 
hátra, mert ô akár élete 
árán is végére jár a borzal-
maknak!
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:45 Család-barát
16:20 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:30 Hazai érték  Ízôrzôk 
Pátk Székesfehérvár köz-

vetlen közelségében egy 
méltán figyelemre méltó, 
egyáltalán nem átlagos 
település.
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal - Eszik, iszik, 
sosem alszik... (2013)
Tarpai szilva
19:05 Hazai érték Itthon 

vagy!  Badacsony
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2000)   Ap-
ponyi Albert (1846-1933)po-
litikus, a Magyar Királyság 
Vallás-és közoktatásügyimi-
niszterének életét követhet-
jük nyomon.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - vá-

logatás
02:30 Miért beszél annyit 

Mrs. Piper? (1967)    bûnügyi 
tévéfilm   Az eddig látottak 
alapján legalább két-három 
gyanúsítottja van . 
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 

MEGBIZHATÓ gyakorlattal ren-
delkezô magyar házaspár idôs embe-
rek gondozását vállalja akár bent-
lakással is. Érdeklôdés a (02) 9327-
6399 vagy 0431-110-935 számon. 
(Sydney)

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.comHAJÓKIRÁNDULÁS
Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

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

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

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

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net


