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No. 3002. 18 January 2018
(EEHQ D KDJ\RPËQ\RV áMÒYL URYDW
EDQLJ\HNV]ãQNËWWHNLQWNÒSHWIHOYH
WÖWHQL D YLOËJ IRO\ËVËUÛO IHOPXWDWYD
D] HOPáOW ÒY IRO\DPËQ WÝUWÒQW YËOWR
]ËVRNDW DNËU NHGYH]HN DNËU ËUWDO
PDVDNYROWDN
(J\ÒYYHOH]HOWWQDJ\YËUDNR]ËVVDO
IRJDGWD D YLOËJ OHJDOËEELV ÒUWHOPH
VHEEIHOHD]áMDPHULNDLHOQÝNEHPX
WDWNR]ËVËW DNL PLQGHQ HOHP]ÒV ÒV
HOUHMHO]ÒV V]HULQW MHOHQWV YËOWR]ËVW
HOLQGÖWÛMD OHV] D] (J\HVãOW ®OODPRN
ÒOHWÒEHQ SROLWLNËMËEDQ 0ËU FVDN
D]ÒUWLVRQQÒWOHKHWHWWYËUQLEËUPLIÒOH
YËOWR]ËVW PHUW D] (J\HVãOW ®OODPRN
OHWW D YLOËJ HVHPÒQ\HLQHN OHJIRQWR
VDEELUËQ\ÖWÛMDD]EHQEHIHMH]HWW
(XUÛSDHOOHQHVKËERUáMËQDNHJ\HWOHQ
Q\HUWHVHNÒQWPLQGHQWHNLQWHWEHQ1H
NHOOMHQPRQGDQLKRJ\NDWRQDLJD]GD
VËJL SROLWLNDL KDWDOPL WHNLQWHWEHQ
PHJPLQGHQHJ\ÒEEHQDPLUHQHPLV
JRQGROXQN
)HOYHWGÝWW 'RQDOG 7UXPS RO\DQ
YËOWR]ËV OHKHWVÒJHV WHOMHVÖWMHNÒQW
DPL ËOWDO PHJYËOWR]KDW D] (J\HVãOW
®OODPRN YLOËJKDWDOPL WÝUHNYÒVHLW
V]ROJËOÛ  ËOODQGÛ KËERUáVNRGËV SROL
WLNËMD,O\HQYËOWR]ËVMHOHQWVPÒUWÒN
EHQ ÒULQWHQÒ D MHOHQOHJ XUDONRGÛ HX
UÛSDLSROLWLNDDWODQWLVWDHONÝWHOH]HWW
VÒJÒW$PLQWLO\HQOHKHWVÒJIHOYHW
GÝWW QHP D] NÝYHWNH]HWW EH KRJ\ D]
(XUÛSDL8QLÛIHOV]DEDGXOWDQUËOÒSHWW
YROQD D VDMËW NRQWLQHQWËOLV ÒUGHNâ
áWMËUD KDQHP GDFRVDQ MËUWD WRYËEE
D]$PHULNDGLULJËOWDQHROLEHUËOLVJOR
EDOLVWD WËQFRW PLQW DIIÒOH KROWLJ Kâ
YD]DOOXV DNLQHN PËU VDMËW ÒUGHNÒW
V]ROJËOÛUHIOH[HVLQFVHQ
9DOÛEDQ PHJIRJDOPD]ÛGRWW RO\DQ
YÒOHPÒQ\ D YLOËJPÒGLËEDQ DPL V]H
ULQW 7UXPS HOQÝN QDJ\ ÖJÒUHWHL QHP
WHOMHVãOKHWQHN 1HP HQJHGKHWL PHJ
D] ÒYV]Ë]DGRV PáOWUD YLVV]DWHNLQW
YLOËJKDWDORPUD WÝU SROLWLNDL V]LV]WÒ
PD KRJ\ HJ\V]HUFVDN PHJMHOHQLN
HJ\ HOQÝN DNL V]ÒWYHUL D KDWDOPL
VWUXNWáUDIHOÒSÖWPÒQ\HLW
0D HJ\ ÒYH q J\DQDNRGYD KRJ\
PLQGD] D YËOWR]ËV DPLUO 'RQDOG
7UXPS V]ÛOW PLQW NRUPËQ\]ËVËQDN
SSURJUDPMDDQQ\LUDWáOVRNDMÛEÛOq
D NÒWNHGÒV JRQGRODWD IRJDOPD]ÛGRWW
PHJ D WDYDO\L µY HOHML OËWÛKDWËUEDQ
LO\HQNÒSSHQ
x9DQQDNËOODQGÛND](J\HVãOW®OOD
PRNV]HUNH]HWÒEHQDPLNHWQHPOHKHW
HOPR]GÖWDQL KHO\HWWHVÖWHQL ,O\HQ ËO
ODQGÛ D EDQNRN XUDOPD (J\ËOWDOËQ
QHP NL]ËUÛODJRV DPHULNDL WXODMGRQ
VËJ7ÝUHNYÒVNÒQWPËUOÒWH]HWW$PH
ULND IHOIHGH]ÒVH HOWW LV 'H LJD]ËQ
VLNHUHV DEEDQ D QDJ\ JD]GDVËJL IHO
OHQGãOÒVEHQOHKHWHWWDPHO\QHNILQDQ
V]ÖUR]ËVDHODGGLJLVPHUHWOHQPÒUWÒNâ
KLWHOH]ÒVL KËOÛ]DWRW NÖYËQW (] D OHQ
GãOHW FVDN IRNR]ÛGRWW D KËERUáN LGH
MÒQ RO\DQQ\LUD KRJ\ QDSMDLQNLJ D
KËERUáV JD]GËONRGËV EL]WRVÖWMD D]
86$SÒQ]ãJ\LHJ\HQVáO\ËW
$]$PHULNDL(J\HVãOW®OODPRNQHP
WXGMD DEEDKDJ\QL D KËERUáVNRGËVW
PHUWPLQWDEDQNËUYLOËJYLOËJKDWDOPL
WÝUHNYÒVHLQHN YÒJUHKDMWËVËUD V]RUÖ
WRWWËOODPFVDNXWDVÖWËVRNDWYÒJUHKDM
WÛ SDUODPHQWL GHPRNUËFLD NËSUË]WD
WËVËUDUHQGHOWSUH]LGHQFLËOLVKDWDOPL
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ÝÌkkÌAÎ@ÎAÂ
LQWÒ]PÒQ\ (]W D] ËOODQGÛVËJL ËOOD
SRWRWQHPOHKHWDIHQQËOOÛEHOSROLWLNDL
UHQGV]HUHQ EHOãO PHJYËOWR]WDWQL
PHUW D NÒW SËUW HJ\D]RQ SROLWLND
UHQGV]HUÒEHQ QLQFV YDOÛVËJRV HOOHQ
]ÒN
%ËUPHO\ PHJYËOWR]WDWËVL V]ËQGÒN
QDN QLQFV HUWHUH $ EDQNUHQGV]HU
WÝEEÒ QHP D NLUËO\L NÝ]WËUVDVËJL
DNËUPL  KDWDORP JD]GDVËJL HOPH
QHWHOÒW V]ROJËOÛ LQWÒ]PÒQ\ KDQHP
ÝQËOOÛ ÝQWÝUYÒQ\â HUWÒU DPHO\EO
KLËQ\]LN D] ÝQNRUOËWR]ËV HUNÝOFVL
WDUWËVD 1HP LV WHKHW UÛOD PHUW D
SÒQ]PâNÝGÒVLWXODMGRQVËJDD]ÝQPD
JËW J\DUDSÖWËV D SÒQ]QHN PLQW HV]
NÝ]QHN IRO\DPDWRV IHODGDWD WRYËEEL
SÒQ]WHUPHOÒVH0RKÛVËJDYLVV]DWDU
WËVDWHUPÒV]HWÒYHOãWNÝ]QH
+RYDWRYËEE QHP D] ËOODPQDN YDQ
EDQNUHQGV]HUH KDQHP D EDQNYLOËJ
QDN YDQ ËOODPD PHUW OHQ\HOWH D]W $
EDQNYLOËJDNDUYLOËJXUDOPDWDPLQHN
MHOHQOHJLPHJYDOÛVÖWËVËWD]86$JD]
GDVËJL ÒV KËERUáV FVHOHNHGHWHL V]RO
JËOMËN
$ SÒQ]YLOËJ V]HPÒEHQ D EDQNRN
HOOHQU]ÒVH xIDVL]PXVy $ QHP]HWL
V]RFLDOLVWD 1ÒPHWRUV]ËJ QHP D NDSL
WDOL]PXVW HOOHQH]WH KLV] DQQDN DONDO
PD]ËVËYDO ÒUWH HO UHQGNÖYãOL JD]GD
VËJLVLNHUHLW&VXSËQNLYRQWDPDJËWD
QHP]HWNÝ]L KLWHOLQWÒ]HWHN HOOHQU]Ò
VÒEOy
(GGLJ WDUWRWW D] LGÒ]HW D WDYDO\L
HOPÒONHGÒVEO
1H ]ËUMXN OH D UHPÒQ\ NDSXMËW
7UXPS YLVHONHGÒVH QHP HJ\ÒUWHO
PâHQIRO\WDWËVDD]DPHULNDLHOQÝNÝN
HJ\LUËQ\áSROLWLNËMËQDN6RNPRWÖYX
PD YLVV]DOÒSÒVW YLVV]DWDUWËVW PXWDW
0ÒJPLQGLJWDUWDKHYHVWËPDGËVÒV
IHQ\HJHWÒVQHPLVOHSOH]HWWHQXWDOYD
DUUDDJ\DNRUODWUDKRJ\$PHULNËEDQ
SÛUXO MËUQDN D]RN D] HOQÝNÝN DNLN
NLOÒSQHN D NUÒWDNÝUEO (J\ ÒYH WDUW
D KX]DYRQD D] HOQÝN NÝUQ\H]HWÒEHQ
$ )HKÒU +Ë] HJ\PËV XWËQ V]HGWH OH
UÛOD HOQÝNL WDQËFVDGÛL NÝUQ\H]HWÒEO
D]RNDWDNLNNHODNRUËEELNRUPËQ\]DW
LUËQ\YRQDOËWHOWÒUÖWKHWWHYROQD$VWÖ
OXV D]RQEDQ PËU QHP D UÒJL 0HJ
V]âQW D SLPDV]VËJ D EXGDSHVWL DPH
ULNDLNãONÒSYLVHOHWUÒV]ÒUOqSÒOGËXO
-HOHQOHJQLQFVMHOHDNÝ]HOJPDJ\DU
RUV]ËJLYËODV]WËVRNPHQHWÒEHDPHUL
NDL EHDYDWNR]ËVUD WDOËQ WÝEEUO YDQ
V]Û PLQW DUUÛO KRJ\ D QHYHWVÒJHVVÒ
YËOËV PLDWW WDUWÛ]NRGQDN NRUPËQ\UD
VHJÖWHQL D PDJ\DURUV]ËJL QHP]HWHO
OHQHV SËUWRNDW (]HN QHP QDJ\ GRO
JRNEËUPLNRUYËOWR]KDWQDN
(J\ ÒY HOPáOWËYDO IHO OHKHW WHQQL D
NÒUGÒVWWÝUWÒQWHËWWÝUOÒQ\HJHVYËO
WR]ËV$PHULNËEDQD]DPHULNDLYLOËJ
KDWDORPSROLWLNËEDQ"
$UÝYLGYËODV]QHP
7DOËQWáOVRNDWNÖYËQXQNKLV]HQD]
DYLOËJUHQGDPHO\PD(XUÛSDVRUVË
UDWHNLQWYHGUËPDLIRUGXODWËEDMXWRWW
QHP PDWHJQDS MÝWW OÒWUH 0LQG WÝEE
HOHP] D IUDQFLD IRUUDGDORPEÛO HUH
GNÒQWMHOÝOLDPDLKHO\]HWHW%NÒW
V]Ë] ÒYHV IRO\DPDWUÛO EHV]ÒOãQN

'WETÅ)RHVI
DPLQHN QHP D KDQ\DWOËVËW HOOHQNH
]OHJ EHWHOMHVHGÒVH MHOHLW WDSDV]WDO
MXN
)UDQFLDRUV]ËJEDQ D ;9,,, V]Ë]DG
YÒJÒQ D] LSDUL IRUUDGDORPEDQ MHOHQ
WVHUYÒIHMOGÝWWSÒQ]YLOËJHJ\HWOHQ
PâYHOHWWHODNDUWD]ÒYV]Ë]DGRNVRUËQ
NLDODNXOWPH]JD]GËONRGËVRQDODSXOÛ
D] ÒOHW PLQGHQ WHUãOHWÒUH NLKDWÛ KD
WDOPL UHQGV]HU KHO\ÒEH MXWQL $ FVD
OËV D] DOMDVVËJ D JD]HPEHUVÒJ PLQ
GHQ HV]NÝ]ÒW EHYHWHWWH D] $QFLHQ
5HJLPHHOSXV]WÖWËVËED$OHIHMH]ÒVWLV
JÒSHVÖWHWWH 0LQW WXGMXN DNNRU D]
áJ\ QHP VLNHUãOW 'H D SÒQ]YLOËJ
PHJPDUDGW PLQW QÝYHNY KDWDOPL
HUYRQDO ÒV YLOËJËWUHQGH] KDWDORP
PË QWW 0HJDONRWWD D PDJD YLOËJ
V]HPOÒOHW UHQGV]HUÒW ÒV D] HPEHUL
WËUVDGDORPLUËQ\ÖWËVËUDDONDOPDVSR
OLWLNDL GRNWULQËNDW DONRWRWW WXGRPË
Q\RV LQWÒ]HWHNEHQ ÒV RNWDWRWW WËUVD
GDORPWXGRPËQ\LHJ\HWHPHNHQ1DJ\
%ULWDQQLD ÒV D] (J\HVãOW ®OODPRN
J\RUV PHJJD]GDJRGËVËEDQ UÒV]HV
EDQNKËOÛ]DW NÒQ\V]HUÖWHWWH D] ËOODP
KDWDOPDW D PDJD V]ROJËODWËED $
J\RUV ÒV QDJ\PÒUHWâ WNHNRQFHQW
UËFLÛ RO\DQ HUYÒ QÝYHNHGHWW DPHO\
PDJD DOË J\âUWH D] ËOODPRW PDMG D]
ËOODP OÒWUHKR]ÛMD IHQQWDUWÛMD LUË
Q\ÖWÛMD OHWW $PHULND QHP NÝ]WËUVD
VËJ KDQHP UÒV]YÒQ\WËUVDVËJ q KRJ\
2UEËQ 9LNWRU UËFÒO]ËVËW IHOLGÒ]]ãN
1HPRNQÒONãOWHWWHPHUWDNÒWQDJ\
KËERUá Q\RPËQ D] DPHULNDL QDJ\
YËOODODWRNWáOQÜWWÒND](J\HVãOW®OOD
PRNDWÒVV]HUWHDQDJ\YLOËJEDQPLQ
GHQãWW EHUHQGH]NHGWHN DKRO PHJ
J\HQJãOW YDJ\ ÝVV]HRPORWW D UÒJL
UHQG7HWWHNLVUÛODKRJ\ÖJ\OHJ\HQ
0D PËU D] DPHULNDL NãOSROLWLND D
PXOWLQDFLRQËOLV YËOODODWRN ÒV SÒQ]
LQWÒ]HWHNÒUGHNHLWV]ROJËOMD
$ EDQNËUYLOËJ UËWÝUW (XUÛSËUD NÒW
YLOËJKËERUáW ]áGÖWRWW UË $ V]ÒWYHUW
(XUÛSDQ\XJDWLUÒV]ÒQDOLEHUDOL]PXV
NL]ËUÛODJRVVËJËWNHOHWLIHOÒQD NRP
PXQL]PXVNL]ËUÛODJRVVËJËWHUOWHWWH
$ Q\XJDWL NÖVÒUOHW YËOW VLNHUHVVÒ
PHJLQGXOKDWRWWDQHP]HWËOODPRNV]ÒW
ROGËVËQDN SURJUDPMD $] HJ\VÖNá
LGHROÛJLËUDNDSWDIË]RWWQ\XJDWLSDUOD
PHQWHNEHQ PLQGHQ PËV SROLWLNDL QÒ
]HW GHPRNUËFLDHOOHQHV EÒO\HJ]ÒVW
NDS
1DSUÛOQDSUD YLOËJRVDEEË YËOLN
KRJ\DOLEHUDOLVWDDODSUDWHWW(XUÛSDL
8QLÛ(XUÛSDHOOHQHVSURJUDPRWNÝYHW
D WÝPHJHV PLJUËFLÛ EHIRJDGËVËYDO
(J\UHDUURJËQVDEEDQHP]HWËOODPRN
HOOHQLXQLÛVSROLWLND2WWWDUWXQNKRJ\
D] $PHULNDV]ãOWH JÛOHP HJ\IÒOH
DXWRPDWDNÒQWKDMWMDYÒJUHDVRUYDV]
WËVSURJUDPMËW
0LO\HQHOOHQWPRQGËVRVD]DKHO\]HW
KRJ\ D QHP]HWËOODPV]HPOÒOHW D 
ÒYUH EROVHYLVWD ËWQHYHOÒVUH UHQGHOW
NHOHWL IÒO(XUÛSËEDQ PDUDGW PHJ
PLQWMÝYÒSÖWSURJUDPÒVXJ\DQDN
NRUDV]DEDGVËJNÒWVÒJWHOHQOHKHWVÒ
JHLYHO ÒO Q\XJDWL PHJV]ËOOËV QÒSHL
IHOHGNH]QHNPHJDQHP]HWLV]DEDGVËJ

HV]PÒLUO ÒV HVQHN D] áM V]ROJDVËJ
HV]PÒOHWOHQ ËOGR]DWDLYË ¹J\ WHKËW D
QHP]HWHOOHQHVLQWHUQDFLRQDOL]PXVUÒ
V]ÒUH D OLEHUDOL]PXV HUHGPÒQ\HVHEE
YROW D EROVHYL]PXVQËO 0D (XUÛSD
NHOHWL IHOH V]DEDGDEE ÒV ÝQËOOÛEE
PLQWDQ\XJDWLUÒV]
(EEHQ D KHO\]HWEHQ QDJ\ IHODGDW
YËOODOËV HVÒO\H YDQ DPLW 0DJ\DURU
V]ËJ YHWW ÒV]UH HOVNÒQW ÒV YËOODOW q
IÝOGUDM]L KHO\]HWÒQÒO IRJYD q RO\DQ
IHODGDWRW DPL V]HPEHKHO\H]NHGLN D]
XQLÛV SROLWLNËYDO XJ\DQDNNRU SÒOGËW
PXWDW (XUÛSD HJÒV]H UÒV]ÒUH ÒV
IOHJHUNÝOFVLOHJPHJWËPDGKDWDWODQ
0LQGHQ YËGDVNRGËV YLVV]DKXOO D]
LQYË]LÛEâQÝ]LIHMÒUH0DJ\DURUV]ËJ
D] HXUÛSDL YÒGHNH]ÒVWÝUWÒQHW HOLQGÖ
WÛMDÒVSÒOGDPXWDWÛMD
'LFVKHO\WËOOËVGHQHPLVYHV]ÒO\
WHOHQD]ÒOHQKDUFROQL



)RQWRV KRJ\ WLV]WËQ OËVVXN D WÝUWÒ
QHWHWPLNÒQWMÝWWOÒWUHD]DPDLKHO\
]HW KRJ\ (XUÛSD HOÝ]ÝQOÒVÒW INÒQW
ILDWDO ÒV KÖPQHPâ PX]XOPËQ KLWâ
HPEHUHNNHO (XUÛSD Q\XJDWL RUV]Ë
JDLQDN SROLWLNDL LQWÒ]PÒQ\HL WËPR
JDWMËN
(J\LNPDJ\DUË]DW 0DJ\DU+ÖUODS
MDQXËU ÖJ\KDQJ]LN
x1DJ\RQPÒO\YËOVËJRNR]WDNÒWVÒJ
EHHVÒVW MHOH] D] D] DJUHVV]LYLWËV
DPHOO\HO D] (XUÛSDL 8QLÛ ÒV HJ\HV
WDJËOODPRN YH]HWL HUOWHWLN D PLJ
UËQVRN ËOODQGÛ NYÛWËN V]HULQWL V]ÒW
RV]WËVËW GH D J\DNRUODWEDQ H] D
PHJROGËV QHP ÒOHWNÒSHV q PRQGWD
ODSXQNQDN D 0LJUËFLÛNXWDWÛ ,QWÒ]HW
YH]HW NXWDWÛMD 6SHLGO %LDQND V]H
ULQW D YROW J\DUPDWWDUWÛ RUV]ËJRN
SROJËUDLEDPÒO\HQEHOHLYÛGRWWDJ\DU
PDWRVÖWËV PLDWW NLDODNXOW EâQWXGDW
H]ÒUW LUUDFLRQËOLVDQ QDLY PÛGRQ ÒV
ÒU]HOPL DODSRQ NÝ]HOÖWLN PHJ D PLJ
UËFLÛNÒUGÒVÒWy
$ YH]HW NXWDWÛ KÝOJ\ LQGRNROËVËW
QHP WDUWMXN NLHOÒJÖWQHN D PLJUËQV
NÒUGÒV NH]HOÒVÒQHN KËWWHUÒUO $
SROJËURNYÒOWOHONLËOODSRWDNHYÒVOHQ
QHLO\HQEUXWËOLVEHDYDWNR]ËVRNR]ÛMD
NÒQW $ YROW J\DUPDWWDUWÛ RUV]ËJRN
SROJËUDLQDNVHPPLNÝ]ãNDPLJUËFLÛ
NÒUGÒVÒKH] WHOMHVHQ LQGRNRODWODQ IH
OHOVVÒWHQQLNHWLUUDFLRQËOLVPHJNÝ
]HOÖWÒVVHO 0LQGHQ GÝQWÒV D] (XUÛSDL
%L]RWWVËJWÛOMÝQHEEHQDWËUJ\EDQ$
%L]RWWVËJHOQÝNH-HDQ&ODXGH-XQF
NHU 0DJ\DURUV]ËJ UÒV]ÒUO WDJMD
1DYUDFVLFV7LERUWOHNHOOHQHPHJ
NÒUGH]QL D EL]RWWVËJL GÝQWÒVHN PL
NÒQWMÒUO (J\ãWW KR]]ËN PHJ D GÝQ
WÒVWYDJ\HJ\HGãODPLJUËFLÛÒUWIHOH
OVEL]WRV'LPLWULV]$YUDPRSXORV]"
$PL D J\DUPDWWDUWÛ RUV]ËJRN ÒV D
IÝOGLJ OHURPEROW 1ÒPHWRUV]ËJ QÒSÒW
LOOHWL D QDJ\ KÖUHV OLEHUËFLÛV GHPRN
UËFLËEDQQHPEHOHV]ÛOËVLGHPHJV]Û
ODOËVL MRJXN VLQFVHQ 0HUW DKRO ]VDU
QRNVËJ YDQ RWW YHV]ÒO\HV D PHJV]Û
ODOËV PHUW PLQGHQNL DONDOPD]RWW D
]VDUQRNVËJEDQqDSROLWLNDYLOËJËEDQ
D VDMWÛ ÒV KDQJPÒGLD YLOËJËEDQ DNL
HOWÒU D SROLWLNDLODJ NRUUHNW YRQDOWÛO

2018. január 18.
D] KROQDS D] ËOOËVWDODQRN NÝ]W WDOËOMD
PDJËW
$ONDOPD]RWW RWW D SDUODPHQWKË]
PLQGHQWDJMDPHUWDSROLWLNDLSËUWRN
YH]HWLVRUËEDLVFVDNQDJ\SUÛEDWÒWHO
XWËQNHUãOEHDSËUKâWDJHJ\LNVHP
IRJMD NRFNË]WDWQL NLHPHOW IL]HWÒVâ
ËOOËVËW PDJËQYÒOHPÒQ\ Q\LOYËQÖWËV
VDO$]VDUQRNVËJEDQPLQGHQNLDONDO
PD]RWWDGLNWDWáUDIHQQWDUWËVËEDQ



q$PLJUËFLÛHVHWÒEHQD]DKHO\]HW
KRJ\KDHOURQWMXNDNNRUD]VRKDWÝE
EÒQHPWHKHWMÛYËÒVQHPFVDNDPL
ÒOHWãQN PHJ\ UË KDQHP D J\HUPH
NHLQNÒVD]XQRNËLQNÒOHWHLVVWD]
ÒOHWãNPÒJLQNËEEqKÖYWDIHOUËDIL
J\HOPHW 6HPMpQ =VROW QHP]HWSROLWL
NËÒUW IHOHOV PLQLV]WHUHOQÝNKHO\HW
WHV 6]HULQWH D ELURGDOPL SROLWLNËW
SËUWROÛ EUãVV]HOL EãURNUËFLD áJ\
DNDUMDIHOÒSÖWHQLD](XUÛSDL(J\HVãOW
®OODPRNDWKRJ\OHURPEROMDDQHP]HW
ËOODPRNDW ÒV HKKH] D VHJÖWVÒJHW D]
(XUÛSËQ NÖYãOL PLJUËFLÛEDQ D QHP
]HWL NÝWGÒV QÒONãOL PLJUËQVRNEDQ
OËWMDÄJ\YÒOL%UãVV]HOYH]HWSROLWL
NXVDL VáO\RV YHV]ÒO\QHN WHV]LN NL D]
HXUÛSDL SROJËURNDW PLNÝ]EHQ D MÛ
HPEHU V]HUHSÒEHQ WHWV]HOHJQHN
DPLNRU DUUÛO EHV]ÒOQHN KRJ\ D xMÛ
HPEHUHN EHIRJDGMËN D PLJUËQVRNDW
DURVV]HPEHUHNSHGLJQHPy6HPMÒQ
=VROW V]HULQW D] HJÒV] PLJUËFLÛV YËO
VËJ NÝYHWNH]PÒQ\HLW D MÝY JHQHUË
FLÛL IRJMËN YLVHOQL ÒV D EHYËQGRUOËV
SËUWL(8VYH]HWNQHYHHJ\LGXWËQ
V]LWRNV]Û OHV] D] HXUÛSDL NXOWáUNÝU
EHQ $ SROLWLNXV QHP ]ËUMD NL KRJ\
NYË]L SROJËUKËERUáV YHV]ÒO\ IHQ\H
JHW



ÀVV]HJH]ÒVãO KD $PHULND KËERUáV
SROLWLNËMËEDQ(XUÛSËEDEHDYDWNR]ËVL
SROLWLNËMËEDQ QHP OHV] YËOWR]ËV D
EUãVV]HOL OLEHUËOLV KDWDOPL IHOÒSÖW
PÒQ\WRYËEEJDUË]GËONRGLN
5HPÒQ\WHOMHV KÒ]DJ PXWDWNR]LN D]
DPHULNDLSROLWLNDLLUËQ\]DWNLDODNXODW
ODQVËJËEDQÒVDQÒPHWRUV]ËJLYËODV]
WËVRNËOWDOIHOV]ÖQUHMÝWWRO\DQKHO\]HW
EHQDPHO\EHQDOLEHUDOLWPXVSROLWLNË
MDNHUãOWYËOVËJED$]HGGLJXUDONRGÛ
0HUNHOq6FKXO]EDOqMREENXW\DPDFV
NDOLEHUËOLVYHJ\HVIHOYËJRWWNRUPËQ\
NRDOÖFLÛ PLQGNÒW HOHPH GH IOHJ D
EDOROGDOL PHJJ\HQJãOW D WDYDO\ V]L
YËODV]WËVRQDPLÒUHOPHWOHQQÒWHV]LD
WRYËEEL HJ\ãWWNRUPËQ\]ËVW 'H KD
QHP HJ\ãWW DNNRU RGD D OLEHUËOLVWD
YDGV]HUHOHPKDWDORP+DHJ\HGãODN
NRURWWYDQD]HUVMÝYHYÒQ\LUJDORP
DW\MDQHKDJ\MHODSROSXOLVWD$I'D]
$OWHUQDWLYH IãU 'HXWVFKODQG 9ÒJH D
GHPRNUËFLËQDN KD D QÒS V]DYD] HE
EHQDV]RUXOWKHO\]HWEHQ
$ V]HSWHPEHU L YËODV]WËVRN ÛWD
WÝEEPLQWV]Ë]QDSWHOWHOáMNRUPËQ\
QÒONãO 2WW YDODPL ÒULN D KHO\]HW ÒU
WHOPHVPHJROGËVDLUËQ\ËEDQ
'LYDWRVV]ÛYDOáJ\MHOOHPH]KHWMãND
PDL HXUÛSDL KHO\]HWHW KRJ\ RWW GH
PRNUËFLDGHILFLWYDQ$OLEHUDOLVWDËO
GHPRNUËFLD V]ÒWKXOODQD KD SÒOGËXO
QÒSV]DYD]ËVUD WHQQÒN (XUÛSDV]HUWH
D]WDNÒUGÒVWKRJ\DNDUMDHDWLV]WHOW
SROJËUKRJ\KD]ËMËEDIDOXMËEDKË]Ë
EDKDV]RQWDODQLGHJHQQÒSNÝOWÝ]]ÝQ"

2. oldal

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Január 17-én Antal, Antónia névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anton,
Antos, Aszter, Leonetta, Oros, Rexana,
Roxán, Roxána, Rozalinda, Toni, Uros
névnapja van.
Január 18-án Piroska névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Aténa,
Aténé, Athena, Atina, Beatrix, Fausztia, Fausztina, Gyöngy, Lizandra, Margit, Margita, Margitta, Margó, Özséb,
Pál, Palmer, Pável, Pírea, Piri, Pirit,
Piros, Pósa, Színes, Szinta, Trixi névnapja van.
Január 19-én Sára, Márió névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, Gajána, Kanut, Kenéz, Margit, Margita,
Margitta, Margó, Máriusz, Márta, Sári, Sarah, Sarolta, Sáron, Sharon, Szelli,
Szulikó, Szulita, Szultána, Vázsony,
Veron, Verona, Veronika, Veronka
névnapja van.
Január 20-án Fábián, Sebestyén
névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Eutim,
Fabia, Fabiána, Fabó, Özséb, Sebastian,
Sebô, Sebôk, Sedékiás, Szebasztian,
Tímea névnapja van.
Január 21-én Ágnes névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Aglent,
Agnéta, Anissza, Baranka, Epifánia,
Inez névnapja van.
Január 22-én Vince, Artúr névnapja van.Kibôvített naptárak szerint
Artemisz, Artemízia, Cintia, Citta, Délia, Dorián, Dormán, Dzsenifer, Surány, Surd, Szindi, Szintia, Szirén,
Szíriusz, Teodolinda névnapja van.
Január 23-án Zelma, Rajmund
névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfonz,
Amázia, Bertram, Emerencia, Emerka, Emese, Ildefonz, Janek, János,
Manyi, Maréza, Mari, Mária, Mariella,
Marinka, Marion, Marióra, Mariska,
Masa, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam,
Moira, Molli, Rajmond névnapja van.
Január 24-én Timót névnapja
van.Kibôvített naptárak szerint Balár,
Bános, Bertram, Erik, Erika, Ferenc,
Metella, Milenka, Oxána, Surány,
Surd, Szaléz, Szalók, Szénia, Taddeus,
Tádé, Timóteus, Timóteusz, Vera, Veron, Verona, Veronika, Veronka, Xénia névnapja van.
Január 25-én Pál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apostol,
Bottyán, Harriet, Hendrik, Henriett,
Henrietta, Henrik, Palmer, Pável, Péter, Petô, Pósa, Saul névnapja van.
Január 26-án Vanda, Paula névnapja van.Kibôvített naptárak szerint
Balam-bér, Bátony, Gobert, Oberon,
Pauletta, Paulin, Polikárp, Stecina, Tamara, Ticián, Timót, Timóteus, Timóteusz, Titánia, Titanilla, Tittína, Titusz,
Valda, Viktorina névnapja van.
Január 27-én Angelika névnapja
van. Kibôvített naptárak szerint Andelin, Andelina, Angyal, Angyalka,
Botár, Janek, János, Krizosztom, Krizsán, Lotár, Ulászló, Vincencia névnapja van.
Január 28-án Károly, Karola névnapja van. Kibôvített naptárak szerint Aglent, Ágnes, Agnéta, Amadé,
Amál, Amália, Amelinda, Amilla, Apol,
Apol-ka, Apollónia, Gyula, Inez, Margit, Margita, Margitta, Margó, Péter,
Petô, Tamás, Thomasz névnapja van.
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MAGYAR
Európai Uniónak, hogy a gôgösség, tudálékosság és atyáskodás helyett a
párbeszédre törekedjék, ha úgy gondolja, hogy valamely tagállamban sérülnek
a jogállamiság elvek.
A CSU Bundestag-frakciójának és a párt vezetôinek Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után Horst Seehofer bejelentette: szövetséget hoz létre
Bajorország a közép-európai államokkal. Tóth Norbert szakértô szerint
ez egyértelmû –- Brüsszelnek és Berlinnek is szóló –- üzenet: Magyarország
számíthat Bajorországra.
A tanácskozáson Orbán Viktor azt emelte ki, hogy Európában 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz. Ennek kapcsán a szakértô emlékeztetett: idén
választások lesznek Olaszországban, Luxemburgban, Svédországban, Lettországban és Magyarországon, s Bajorországban is tartományi választást tartanak. Valamennyi országban meghatározó kérdés marad a migrációs politika –-jegyezte meg a szakértô, példaként említve, hogy Luxemburgban valószínûleg
leváltják a „migrációpárti” kormányt.
A bajorországi választásokról Tóth Norbert azt mondta: a CSU a
legkiemelkedôbb párt, önállóan tud kormányozni. A közvélemény-kutatások
szerint a CSU támogatottsága 2015 szeptembere elôtt még 49 százalékon volt,
most viszont 39 százalékon áll.
Ez a 10 százalékpontos veszteség a szakértô szerint annak következménye,
hogy a migrációs kérdésben a német szövetségi kormány éveken keresztül
nem a nép akaratának megfelelô politikát folytatott. Tóth Norbert hozzátette:
Horst Seehofer bajor kormányfô azért is hívta meg Orbán Viktort, hogy
elvesztett
támogatóit visszaszerezze a CSU.
(Képünkön: látogatók a Szent Korona hazatérésének negyvenedik

Könyv jelenik meg a Szent
Korona hazatérésérôl

évfordulója alkalmából tartott nyílt napon az Országházban)

Pontosan 40 évvel ezelôtt, 1978. január 6-án adta át Cyrus Vance amerikai
külügyminiszter a Szent Koronát, hangsúlyozottan a magyar népnek --–
mondta el Glant Tibor, a Debreceni Egyetem észak-amerikai tanszékének
docense, a korona hazatérésérôl szóló tanulmány szerzôje az M1 aktuális
csatorna esti mûsorában.
Kiemelte: az amerikai kormány ragaszkodott ahhoz, hogy az ünnepélyes
budapesti átadón a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetése ne
legyen jelen.
A Szent Korona 1945 és 1953 között még Európában, német területen volt,
amerikai kézben, nyolc különbözô helyen ôrizték. Innen szállították az Amerikai
Egyesült Államokba, a Kentucky állambeli Fort Knox katonai támaszpontra -–
idézte fel a szakértô.
Richard Nixon amerikai elnök megválasztása után, 1969-ben a diplomáciai
kapcsolatok normalizálódása kezdôdött, ekkor egyszer felmerült a Szent Korona visszaadása, de ez ellen az emigránsok komoly tiltakozása indult el, így
elvetették az ötletet. Jimmy Carter elnök döntött végül a korona visszaadásáról
a magyar népnek –-- ismertette.
A gazdag képanyaggal illusztrált könyv –- A Szent Korona amerikai kalandja
és hazatérése címmel –- a jövô héten jelenik meg –-- hangzott el a mûsorban.

A teljesség igényével

Úgy tûnik, a kormány kiküszöbölte azt az elhibázott munkaerôpiaci politikát,
amellyel a baloldal 2010-re tíz százalék fölé tornázta a munkanélküliséget.
Napjainkban Magyarország egyre közelebb kerül a teljes foglalkoztatottsághoz,
ezzel párhuzamosan a munkanélküliség soha nem látott mélységbe csökkent. A
kormányzati politikának köszönhetôen 2010 óta 750 ezer új munkahely jött
létre, többsége a versenyszférában. A korábban kilátástalan helyzetet elôidézô
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Üzenetértéke volt Orbán Viktor
magyar kormányfô bajorországi
meghívásának
Az Alapjogokét Központ szakértôje szerint Berlin és Brüsszel mellett a

Keresztényszociális Unió (CSU) támogatói számára is üzenetértéke volt Orbán
Viktor magyar kormányfô bajorországi meghívásának.
Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense az M1
aktuális csatorna szombat reggeli mûsorában értékelte a magyar miniszterelnök
a CSU elnökének meghívására tett látogatását.
Horst Seehofer mára bajorországi Seeon kolostorban, pártja szövetségi
parlamenti (Bundestag-) képviselôinek tanácskozása elôtt azt hangsúlyozta:
Orbán Viktor a jogállami elvek talaján áll. Hozzátette: azt tanácsolja az

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kranicz Berta (Betty)
2017. január 6-án, 94 éves korában
csendesen elhunyt.
Gyászolák: veje Miklós, unokái Christina és Ildikó,
dédunokái Izabelle, Zsófia és Ashton, akik nagyon
szerették és akik életébôl nagyon hiányozni fog.
Január 19-én, pénteken 9.30-kor búcsúztatjuk
a Szent Erzsébet Otthon kápolnájából.
Ismerôsôket, barátokat szeretettel várunk.

Emlékét örökre megôrizzük

A gyászoló család
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HÍREK

baloldal a jelenlegi kormányt okolja mindenért, pedig az adatok ennek
ellenkezôjét mutatják.
Mit jelentenek a gyakorlatban ezek az adatok? Emlékezzünk vissza, 2010ben, majd az azt követô pár évben a munkanélküliség jelentette a legnagyobb
gondot. Mind a pályakezdôknek, mind a tapasztalt, ám iskolázatlanabb munkavállalóknak komoly nehézséget okozott az elhelyezkedés. Leginkább azért,
mert a vállalatok az álláshirdetéseikben olyan követelményeket támasztottak,
amelyeket valóban nagyon kevesen tudtak teljesíteni.
Sok cég az egyszerûbb munkakörökben is biztos idegennyelv-tudást várt el,
többéves munkatapasztalattal, emiatt a pályakezdôk már eleve hátránnyal indultak. Aki mégis elhelyezkedett, kezdôként gyakran legfeljebb minimálbért
kapott. Nem mellékesen azért, mert a szocialista kormányok politikája nyomán
a bérek még a környezô országokhoz képest is egyre jobban leszakadtak.
A friss diplomások, fiatalok többsége ebben az idôben hagyta el az országot.
Bár az ellenzék a jelenlegi kormányt vádolja mindezért, világosan látszik, hogy
ez a folyamat jócskán 2010 elôtt kezdôdött. A munkanélkülieknek a kormányváltást megelôzôen kizárólag a szintén alacsony összegû segély, a feketemunka
vagy az ügyeskedés jelentett megélhetést.
Az elmúlt években a hosszú távú gazdasági folyamatok meghozták az
áttörést, ma már mindenki el tud helyezkedni a végzettségének, képességeinek
megfelelôen. Bár a hazai munkaerôpiac most sem mondható tökéletesnek, de a
súlyos munkanélküliség helyett inkább munkaerôhiányról beszélünk. A 2008-as
gazdasági válságot követô konszolidáció ugyanis nemcsak Nyugat-Európában,
de nálunk is elhozta a cégvilág számára a gyarapodást. A világkereskedelem
élénkülésével pedig a szolgáltatások, termékek iránt világszerte megnôtt a
kereslet, a megrendeléseket a vállalkozások pedig csak a munkaerô bôvítésével,
fejlesztésekkel tudják teljesíteni.
Munkaerôt viszont egyre nehezebb találni, a jelenség pedig már a fizetéseken
is meglátszik. Jóllehet a nyugati béreket még nem érjük el, de a korábbiaknál
magasabb életszínvonalon élhetünk. Az állam is szerepet vállalt a munkanélküliség eltûnésében: jelentôsen nôtt a rendôrök, a pedagógusok és az egészségügyi
dolgozók keresete, így ezeken a területeken is megéri elhelyezkedni.
A közfoglalkoztatásnak köszönhetôen eltûntek a segélyért a postán sorban
álló, sok esetben évekig nem dolgozó emberek. A sokat bírált intézkedés jóvoltából az alacsony képzettségûek –-- még ha kis jövedelemért is --– visszataláltak
a munka világába, megtanultak idôben odaérni a munkahelyre, elvégezni a
feladatukat. S ha még oly gyakran hangoztatja is az ellenzék, hogy milyen sokan
vannak, a közmunkások ma az összes munkavállalónak csupán a négy százalékát adják.
Mit hozhat a jövô? Tartós jelenség maradhat a munkaerôhiány, fôként
demográfiai okokból. Ugyanakkor sokakat nem lát a statisztika; a cégek az ô
bevonásukra törekednek. Méghozzá azok a vállalatok, amelyek ma már nem
ragaszkodnak a három diplomához, az öt nyelvvizsgához, és talán a korábbiaknál
tisztességesebb fizetést is hajlandók adni a rugalmasabb körülmények között
foglalkoztatott új munkavállalóiknak. Miért? Mert mind a külföldi, mind a
hazai cégek jelentôs része versenyez, ehhez pedig további, egyre jobban
képzett munkaerôre lesz szükségük.

Wass Albert
otthonra talált Bonyhádon
Wass Albert emlékmûvével nemcsak egy bronzszobor, hanem egy

honfitársunk talált otthonra Bonyhádon, és tért vissza szülôföldjére --–
mondta a nemzetpolitikáért felelôs államtitkár Bonyhádon, az író születésének
110. évfordulóján rendezett megemlékezésen.
Potápi Árpád János, aki egyben Bonyhád országgyûlési képviselôje, az
írót ábrázoló mûalkotás mellett felidézte: a völgységi városban 2005. január 8án a világ elsô köztéri Wass Albert---szobrát állították fel.
„Amikor Wass Albert szobor alakban elindult hazafelé, hosszú utat kellett
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megtennie kontinenseken, országokon át, kálváriákat kellett végig járnia;
tizenhárom éve a város közössége menekülô fiát fogadta be” –-- mondta.
Hozzátette, hogy a bonyhádiak büszkék arra, hogy a város otthont adhat Kolozsy Sándor mûalkotásának, és nemcsak szobrát, hanem hagyatékát is ôrzik
a Wass Albert nap keretében.
A bonyhádiak élen járnak abban, hogy a magyar irodalom nagy alakja
elfoglalhassa helyét a nemzet emlékezetében, „de ennél sokkal többet tettünk:
tizenhárom éve kivettünk egy téglát abból a falból, ami elválasztotta a magyart
a magyartól, nemzetünket szellemi örökségétôl” –-- hangsúlyozta.
Az államtitkár rámutatott: az elmúlt nyolc év közös munkájának eredménye,
hogy ma bukovinai székelyként, vajdasági vagy amerikai magyarként, németként, horvátként, magyarországi szlovákként újra itthon lehetünk ebben az országban.
„Talán nem is adhatnánk határozottabb választ az üldözôknek, mint
azt, hogy immár egymillió külhoni magyar honfitársunk vált közjogilag is
a nemzet részévé, köztük az erdélyi írófejedelem fia, Wass Miklós gróf”
–-- jelentette ki.
Hozzátette: a közös erôfeszítéseknek köszönhetôen Magyarország immár
felelôsséget visel minden magyar sorsáért, éljen bárhol a világon.
Vállaljunk részt a jövôben is hazánk sorsának alakításában, mutassunk utat a
tévelygôknek, legyünk ott áprilisban is, adjunk határozott választ arra, hogy
milyen jövôt szánunk országunknak, nemzetünknek, gyermekeinknek! --–
mondta az emlékezésen jelenlévôknek Potápi Árpád János.
A bonyhádi Wass Albert Törzsasztal és a Vörösmarty Mihály Mûvelôdési Központ által rendezett megemlékezés résztvevôit levélben köszöntötte az író öt fia, Wass Endre, Vid, Huba, Géza és Miklós. A levélben,
amelyet Kovács Gábor, a törzsasztal alapítója tolmácsolt, úgy fogalmaztak: édesapjuk „leírta a jót és a rosszat, de mindig a szívébôl írt, szeretettel, és
nem bosszúval vagy haraggal”.
A bonyhádi emlékprogram keretében kiállítás nyílt a már hagyományosan
meghirdetett meseillusztrációs pályázat alkotásaiból; a pályázaton résztvevô
diákok az írónak A teremtés mondája és A harmadik mese címû mûvéhez
készíthettek rajzokat, festményeket. A programot Csobán bál és táncház zárta a
mûvelôdési központban.
Wass Albert 1908. január 8-án született Válaszúton. Pályakezdô verseskötetei az 1920-as évek végén jelentek meg, 1934-es Farkasverem
címû, Baumgarten-díjjal jutalmazott regénye sikerét követôen több, a
korabeli Erdély jelenével és regényes múltjával foglalkozó könyve jelent
meg, köztük A tizenhárom almafa.
Az író a II. világháború végén emigrált, 1952-ig Németországban, majd
haláláig, 1998. február 17-ig az Egyesült Államokban élt.

Átadták a Baptista egyház
új épületét
Ünnepélyes keretek között átadták a Magyarországi Baptista Egyház (MBE)
új budapesti épületét, amelyet a kormány adott az egyház tulajdonába missziós,
oktatási és szociális célokra.
A Budapest VI. kerületi Benczúr utcában lévô épület, a Baptista Ház ünnepélyes átadásán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelôs államtitkár felidézte, hogy baptistáknak köszönhetôen
40 évvel ezelôtt, 1978. január 6-án térhetett haza a Szent Korona, a jogar, az
országalma és a kard.
A kormány és nemzet nevében az államtitkár köszönetét fejezte ki az egyháznak a negyven évvel ezelôtti, az azt megelôzô üldözések során, valamint napjainkban is végzett szolgálataiért. A kormány és a nemzet köszöneteképpen az
ingatlan átadásáról döntöttek, és a többszintes épület felújításához 400 millió
forinttal járulnak hozzá –-- közölte Soltész Miklós.
Az államtitkár beszélt arról, hogy 1946-tól Billy Graham baptista hitszónok
1977 szeptemberi magyarországi látogatásáig a magyarországi baptistáknak,
keresztény hívôknek, egyházi vezetôknek sok-sok szenvedést, üldöztetést
kellett megélniük.
Kádárék véres kezû diktatúrájukat oldani akarták, a kényszer változást
sürgetett. Így került sor –-- mint mondta –-- Kádár János vatikáni látogatására
1977 nyarán, majd 1977 ôszén érkezett Magyarországra „Amerika lelkipásztora”. A kommunisták akkor kimondták: Billy Graham prédikálhat, de cserébe
visszakérjük a Szent Koronát.
A baptista egyház részérôl segítette a korona hazatérését Jimmy Carter, az Egyesült Államok akkori elnöke, Billy Graham, Haraszti Sándor
és Almási Mihály lelkészek. „Abban azonban nem vagyunk biztosak, hogy az
akkori kommunisták közül akarva vagy akaratlanul kik voltak, akik ezt a
hatalmas szolgálatot Isten tervében megtették” –-- fogalmazott Soltész Miklós
hozzátéve: lehet, hogy nem tudták, de mégis részesei lettek a magyar nemzet
megújulásának, a nemzeti tudat megerôsítésének. Nem tudták, és nem is akarták esetleg, de a döntéssel hozzájárultak a kereszténység, a keresztény hit
megmaradásához és annak megerôsödéséhez.
Azt mondta, a baptista egyházat a 32 bevett egyház részeként tartják számon,
és az MBE erôsíti a keresztény hitet Magyarországon.
Papp János, az MBE elnöke arról beszélt, hogy az ajándék nem csupán
öröm, hanem felelôsség és lehetôség is a szolgálatra. „Mi ezt szeretnénk a testvéreinkért és az egész nemzetünkért szolgálatként végezni” –-- fogalmazott.
Elmondta, Billy Graham 1977-es magyarországi látogatását követôen szót
emelt a magyar népért és a Szent Korona visszaadásáért. Három nappal az
Egyesült Államokba történô visszaérkezése után Jimmy Carter „baptista
amerikai elnök” aláírta a rendelet a magyar korona visszaadásáról. Három
hónap múlva a Szent Korona már Magyarországon volt.
Az átadott épülettel a baptisták a nemzetért szeretnének szolgálni –-- jelentette ki Papp János. Az ünnepség részeként az épület falán az átadásról szóló
emléktáblát lepleztek le és megemlékeztek a Szent Korona hazatérésnek 40.
évfordulójáról is.

3. oldal
LENDVAI PAPAGÁJ
KELT KI A JOBBIKOS
KELTETÔBÔL
Magasabb fokozatba kapcsolt a Jobbik
parlamenti frakciójának poéngyára.
Közleményükben a következô két mondatot követték el: „Ne legyenek kétségeink: ha a Fidesz-kormány maradna április után, Magyarországon elszabadulnának
az energiaárak. Lassan mondjuk, hogy
Orbán Viktor is megértse: ha a Fidesz
marad, jön a villany- és gázárak növekedése.”
Lassan mondjuk, hogy Lendvai Ildikó
eltévedt papagájának szerepét betöltô, a
fenti közleményt jegyzô Kepli Lajos,
jobbikos országgyûlési képviselô is
megértse: az Orbán Viktor vezette magyar kormány rezsicsökkentésnek köszönhetôen tavaly Magyarországon volt
a harmadik legalacsonyabb az áram ára
és a negyedik legalacsonyabb a gáz ára
az Európai Unióban.
Amióta huszonöt százalékkal csökkentette a kormány a gáz, az áram és a távhô
árát, a magyar családok évente átlagosan 170 ezer forintot takarítottak meg a
rezsicsökkentéseknek köszönhetôen,
összesen pedig mintegy 1100 milliárd
forint maradt a családoknál 2013 elejétôl.
A lassan mondott vicces közleményekkel szemben, a fenti adatok lassan
és gyorsan mondva is a tények kategóriába sorolhatók.
(Magyar Idôk)

A NÔVÉ OPERÁLT
FÉRFI SZÜRREÁLIS
TÖRTÉNETE
Nem lehet anyaként bejegyezni azt a
transznemû nôt, akinek a még férfiként
lefagyasztott spermájával megtermékenyített petesejtbôl született késôbb
gyermeke –-- döntött a német legfelsôbb
bíróság Karlsruhében.
A megdöbbentô történet szerint a
transznemû felperes 2012-ben operáltatta magát nôvé, élettársa pedig három
évvel késôbb hozta világra gyermeküket,
miután a még férfiként lefagyasztott
spermával megtermékenyített petesejtet beültették a méhébe.
Ez hihetetlen.
Pontosabban, hihetô, mert ez a valóság,
de nézzük az eredményt:
–-- Adott egy immár nônek kinézô valaki (valami?), aki képtelen szülni, mert
férfi volt. De agyilag van annyira gender, hogy anyaként pereskedik…
–-- Élettársa biológiailag nô, aki nôvel(?), vagyis vele él együtt. A bírósági
ítélet nem szól tudati állapotáról, tehát
biológiai anyja ki tudja milyen genderes.
Tény, hogy szült, vagyis anya.
–-- És adott egy szerencsétlen gyermek,
akinek a bíróság szerint –- érdekes, hogy
ki merészelte mondani –-- nincs két(!)
anyja, de van egy biológiailag férfinak
született, már jogilag nônemû biológiai
apja, aki azért pereskedett, hogy anyja
lehessen, és nyilván anyaként neveli.
Vagyis a gyereknek a valóságban mégiscsak két anyja van!
Az ész megáll, amikor ez a tudatot
mérgezô, beteg genderelmélet Istent
kezd el játszani! Gondoljunk csak bele,
hogy mit mond majd gyermekének a
mélyen tisztelt transznemû felperes:
–-- Egyetlenem, én vagyok az apád…
öööö, az anyád, illetve az apád, ja nem
mégis az anyád… Belegondolni is
félelmetes, hogy mi jöhet még ezután.
Méh átültetés, hogy két apja is lehessen
majd egyszer egy másik szerencsétlen
gyermeknek, vagy önmaga lehessen apja és anyja is?
(Magyar Idôk)
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Európában 2018 a népakarat
helyreállításának éve lesz - jelentette
ki Orbán Viktor miniszterelnök Németországban, a seeoni kolostorban, a
Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselôi háromnapos tanácskozásának
második napján.
A magyar kormányfô megbeszélésük
után Horst Seehofer bajor miniszterelnökkel, a CSU vezetôjével
közösen tartott sajtótájékoztatót,
amelyen úgy fogalmazott, az európai
embereknek világos akaratuk van.
„Egyértelmû a népakarat”: az emberek nem kívánnak terrorveszélyben
élni, azt akarják, hogy legyen közbiztonság, hogy a hatrokat megvédjék,
és hogy vigyék ki a schengeni
övezetbôl azokat, akiknek nincs okuk
arra, hogy itt legyenek. Vigyék vissza
ôket oda, ahol újrakezdhetik az
életüket - fûzte hozzá.
Orbán Viktor hangsúlyozta: „kezdettôl fogva a határvédelem és a
schengeni szerzôdés betartásának a
talaján álltunk. Akkor is a schengeni
szerzôdés talaján álltunk, építettünk
például kerítést és határvédelmet,
amikor még volt olyan hely Európában,
ahol a káoszt meg a jogszerûtlenséget
ünnepelték” - fogalmazott.
Kijelentette, hogy demokráciaproblémává vált a migránskérdés
Európában. Úgy fogalmazott, az
európai embereknek világos akaratuk
van.
Orbán Viktor közölte, a megbeszélésen elmondta, hogy az elmúlt
évek kérdése az volt, sikerül-e teret
nyitni és érvényt szerezni a népakaratnak.
Európában sok helyütt a vezetôk nem
azt tették, amit a nép akart – vélekedett
a magyar kormányfô, megjegyezve:
„a demokráciában ilyenkor mindig zavar keletkezik”, és ezt az ellentmondást
valahogy fel kell oldani.
„Én azt mondtam a bajor barátaimnak, hogy szerintem 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz
Európában” - hangsúlyozta Orbán
Viktor.
Az európai nép lépésrôl lépésre ki
fogja kényszeríteni, hogy olyan
döntések szülessenek, amelyek a
migránskérdésben az ô érdekeit
szolgálják - hangoztatta.
A miniszterelnök azt mondta, sokat
tanult Horst Seehofertôl. Az egyik
ilyen fontos szabály az, hogy jogszerûtlenségre semmilyen jogot nem
lehet építeni, ezért a jogszabályokat
mindig precízen be kell tartani. Minél
nagyobb nyomás és kihívás van, annál
precízebben - tette hozzá.

Magyarország megértette ezt a
szabályt – szögezte le a kormányfô.
Orbán Viktor közölte: világossá tette
bajor partnereinek, hogy Magyarország továbbra is a jogszerûség
talaján áll.
„Továbbra is tekintsenek engem
Bajorország végvári kapitnyának.
Bajorország déli határa a szerbmagyar határnál van, és amikor mi azt
a határt védjük, akkor azzal védjük
Bajorországot is” - jelentette ki.
A bajorokat és a magyarokat hosszú
és mély kapcsolat köti össze; olyan
hosszú, hogy az elsô magyar keresztény király családjától a gyôri
Audi-gyárig húzódik - hangoztatta. Azt
mondta, a kapcsolat mélysége eléri a
barátságot.
„Én Bajorországban soha nem tapasztaltam rosszindulatot a magyarokkal, Magyarországgal vagy a
magyar kormánnyal szemben, mindig
ôszinte, nyílt és korrekt beszélgetésekben volt részem, ma is ez történt” - közölte.
Nem kívánok tiszteletlenül viselkedni
és beavatkozni a német belpolitikába jelentette ki Orbán Viktor.
Így fogalmazott, „a mi testtartásunk
alapvetôen a tisztelet testtartása”.
A német vitákat majd a német emberek lefolytatják, és a német döntéseket meghozzák a német politikusok.
„Sok sikert kívánok az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokhoz” - tette
hozzá.
A miniszterelnök közölte, hogy
gazdasági kérdésekrôl is beszéltek. A
kétoldalú kapcsolatok ragyogóak, de
találtak új területeket, amelyek felé
még terjeszkedni tudnak - jelezte.
Beszéltek az európai gazdaság jövôjérôl is. Orbán Viktor megállapította,
hogy teljes a nézetazonosság a CSU és
a magyar kormánypártok között. Nem
lehet a másik pénzén élni, mindenkinek
elô kell állítania a saját teljesítményét.
Csökkenteni kell az államadósságokat,
a költségvetési hiányt 3 százalék alatt
kell tartani, és a munkaerôpiaci re-

formokat otthon mindenkinek végre
kell hajtania, ez minden tagállamnak
„házi feladat” - sorolta.
Ezt a nemzeti felelôsséget vállalni
kell. Nem támogatnak olyan reformokat, amelyek a nemzeti
felelôsséget a nemzeti felelôtlenséggel
váltanák fel, és valamifajta összeurópai felelôsségben fel akarnák
oldani - nyomatékosította.
Orbán Viktor megköszönte Horst
Seehofernek a „nagyszerû” decemberi
beszédét. Nagyon régóta vártak már
erre a hangra. Elismeréssel nyugtázták azt a mondatot, hogy Bajorország keresztény ország volt, és az
is marad.
„Úgy látom, hogy a jövôrôl szóló
vitáknak van közs szellemi alapja,
úgyhogy izgalmas és termékeny
beszélgetésekre számítok a jövôben
is” - fogalmazott.
Bajorország példája mindig biztatás
volt Magyarországnak. Mi is szeretnénk olyan sikeresek lenni, mint a
bajorok, ennek a módját keressük, ami
nem megy egyik napról a másikra, de
a magyar gazdaság ma azon az úton
halad, hogy büszkék lehessünk rá emelte ki Orbán Viktor.
Közölte: világossá tette, hogy a
magyar gazdaság felépítését a magyar
emberek teljesítményén keresztül
tudták elérni.
„Partnerséget kérnk, és üzleti
együttmûködést keresünk” - zárta
beszédét a magyar miniszterelnök.
A program szerint Orbán Viktor a
nap folyamán elôadást tartott a CSU
frakcióülésén, majd szûk körû megbeszélést folytat Manfred Weberrel,
az Európai Parlament (EP) néppárti
frakciójának vezetôjével.
A Horst Seehoferrel közös ebéden
mások mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán
Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezetô miniszter, Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, Gulyás
Gergely, a Fidesz frakcióvezetôje,
valamint Szájer József fideszes EPképviselô is részt vett.

Orbán Viktor KözépEurópában a sikeres politikai
vezetô példájává vált

Orbán Viktor Közép-Európában a sikeres politikai vezetô példájává vált, aki
több vereség után képes volt felküzdeni magát a csúcsra és ott védelmezni
személyes, a Fidesz és Magyarország érdekeit – írta a Hospodárské Noviny
címû cseh gazdasági és politikai napilap.
Martin Ehl, a tekintélyes újság külpolitikai rovatvezetôje, az Orbán Viktor
portré szerzôje szerint a magyar miniszterelnök tekintélyt és elismerést vívott
ki magának Magyarországon és Európai Unióban is.
„Orbán Viktor a bizonytalan idôkben szuverén és magabiztos politikai vezetô,
ami törvényszerûen imponál a magyarok többségének, amely áprilisban
valószínûleg lehetôvé teszi neki, hogy egymás után harmadszor (összesen
negyedszer) megnyerje a választást és kormányt alakítson” – véli a szerzô.
Hozzáteszi: az ellenzék már annak is örülni fog, ha sikerül megakadályoznia,
hogy Orbán kétharmados többséget szerezzen az Országgyûlésben.
Martin Ehl úgy véli: Orbán, azzal, hogy sikerült megszorítania a külföldi
beruházókat és olyan hazai gazdasági csoportokat létrehoznia Magyarországon,
amelyek tôle függenek, megerôsítette hatalmát. Ezek a gazdasági alapok azok,
amelyek megkülönböztetik Orbánt a többi közép-európai populista vezetôtôl.
„Röviden összegezve Orbán Viktor olyan sikeres közép-európai politikai
vezetô prototípusa, aki teljes mértékben a céljának elérésére összpontosít, és
ennek érdekében szinte minden áron képes megszerezni a választók
többségének a támogatását. És ez az az alap, amely sok jelenlegi politikusnak,
függetlenül politikai orientációjuktól, hiányzik”
– írja Martin Ehl a Hospodárské Novinyben.
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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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MAGYAR ÉLET
vallásválasztást nem engedélyezte. Az
alattvalóknak követniük kellett uralkodóik vallását: akié a föld, azé a vallás… A tordai diéta ezzel is szakított.
Vallási toleranciában példát mutatott
az önmagától eltelt, „mûvelt Nyugatnak”. A törvényalkotók megelôzték a
késôbbi évszázadok ökumenikus törekvéseit. Mertünk nagyok lenni.

KIMARADT
A TANANYAGBÓL

ahogy
Pilhál György
látta
MERTÜNK
NAGYOK LENNI

Tudjuk-e, és ha igen, büszkék vagyunk-e kellôképpen arra, hogy 450
évvel ezelôtt történelmet írtunk ezen a
napon, 1568 vízkeresztjén? Még a
Merjünk kicsik lenni! szellemiségû
szocialista oktatáspolitika is kénytelen
volt a kötelezô iskolai tananyagban
megemlíteni a tordai országgyûlésen
történt nevezetes határozatot. Azt, hogy
a János Zsigmond fejedelem elnökölte
diéta akkor és ott mondta ki „az
erdélyországbeli három nemzet” -– a
magyar, székely és szász –-- friss
törvényét a négy vallás, a katolikus, az
evangélikus, a református és az unitárius szabad gyakorlásának egyenjogúságáról.
Történt mindez egy olyan korban,
amelyben még javában dúltak az európai vallásháborúk; Franciaországban
Szent Bertalan éjjelén hugenották
tízezreit mészárolták le, a Habsburgcsászár pedig kijelentette, inkább váljék lakatlan sivataggá országa, de nem
tûri meg a protestáns vallásúakat.
Erdély viszont a felekezeti béke földjévé lett. Így döntött. A Habsburg és a
török közé ékelôdött földdarabka --–
figyeljünk erôsen! –-- nem engedhette
meg magának, hogy belsô ellentétei
kiszolgáltatottá tegyék a létét fenyegetô külsô ellenség számára. Megszûnt
az államvallás fogalma –-- bár a fejedelemnek megmaradt a hatalma az
egyházak felett, azok között nem tehetett megkülönböztetést.
Igaz ugyan, hogy az 1555-ben megkötött augsburgi vallásbéke megelôzte a
nevezetes erdélyi törvényt, hiszen kimondta az evangélikus vallás egyenjogúságát a katolikussal, ám a szabad

Budapest ostromának kellôs közepén –1945. január 5-én –-- egy József kö-rúti
bérház óvóhelyén érte utol a halál –- az
éhhalál –-- Szabó Dezsôt, a XX. század
egyik legvitatottabb magyar íróját,
költôjét. Teteme napokon át egy
szekrénybôl ácsolt koporsóban hevert a
Rákóczi téri szökôkút mellett. Elképesztô nyelvi erejû íróként, kora egyik
legnagyobb ígéreteként jegyezték Szabó
Dezsôt, akirôl még ma is alig tud valamit
az átlagember. Honnan is tudhatna?
Irodalmunkat is megtaposta a
kommunista közelmúlt.
Az elsodort falu szerzôjét nem csak
mûfaji sokoldalúsága, plasztikus írásai
emelték ki a többiek közül: radikális
politikai állásfoglalásai miatt is megkülönböztetett figyelem övezte. A bolsevizmus demagógiáján éppúgy átlátott, mint az éledezô nácizmus veszélyein. De azt még az ellenségei sem
vitatták, hogy gyötrôdései, sokszor
tettlegességig fajuló indulata mögött
mindig a magyarság féltése állt. Szállóigévé lett ars poeticája –-- Minden
magyar felelôs minden magyarért --–
ma is eleven. Vajon mikor lesz, hogy a
fiatalság iskolai tananyagként is megismerkedhet Szabó Dezsôvel? Azokkal
együtt persze (Tormay Cécile, Wass
Albert, Nyírô József és mások), akiket a
szocialista szellemvasút mozdonyvezetôi –- Révai József, Aczél György,
Magyar Bálint –-- évtizedeken át ne-mes
egyszerûséggel
„kifelejtettek”
a
menetrendbôl.
Ott, a Rákóczi téren hantolták el Az
elsodort falu íróját. Még dörögtek a
fegyverek. (Csak négy évvel késôbb
helyezték végsô nyugalomra a Kerepesi temetôben.) „Meghalok én tízszer,
százszor, / Nem félek én a haláltól. / De
rakhatsz rám hegyet, hatot: / Míg
magyar van: feltámadok” –- jövendölte a
rá jellemzô daccal egyik versében ez a
különös, halálában is rendkívüli em-ber.
Tartozunk neki.

NICKELSDORFI
„KÖCSÖG”

Három hónapos bécsi távollét után
hazaérkezett Tóta W. Árpád, a HVG
vezetô publicistája, majd úti beszámolóját mindjárt sajtó alá is rendezte. „Ide
visszatérni nem büszke gyönyörû-ség –- összegez --–, Magyarországra
visszajönni: szar. Jeges felismerése
annak, hogy nem változott semmi három
hónap és huszonhét év alatt.”
A bánatos felütés után persze részletezi is a szerzô, miért olyan rossz --–
vagy, hogy a szájából vegyem ki: „szar”

Cafe Transylvania
Bistro – Patisserie
Cafeteria

Eredeti receptek nyomán készült
erdélyi különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke
Tel.: (03) 9796-5227
0432 162-907

–-- neki visszajönni a hazájába.
(Helyszûke miatt csak keveset idézek –ô hosszan „szarozik”.) „Magyarország
oda érkezett meg –- kesereg --–, hogy a
kormány álláspontjával ellentétes
megszólalás nemkívánatos. Csak a
többségi véleménynek van helye.” Ez
azért érdekes, merthogy ez a „nemkívánatos” megállapítás is –-- lám! --–
nyomtatásban olvasható… (Vagy ezt
már szamizdatban írtad, Árpi? Nehogy
tömlöcbe dugjanak a végén!) „Ebben a
legszörnyûbb a visszatérés az egyre
hangosabb pisszegésbe –-- osztja meg a
Nickelsdorfnál beléhasító fájdalmat
Tóta W. utazó. –-- Néhány hivatásos
politikus és aktivista szól már csak, és
körülöttük egyre szaporodnak a gyáva
majmok.”
Nekünk, olvasóknak viszont az a szerencsénk, hogy Tóta W. Árpád nem
gyáva majom. De nem ám! Vagy legalábbis ezt sugallja. Dacol, szembeszegül. Sôt, igét hirdet. Szenvedélyesre vett
tudósításában így ír az idegenbôl
hazatérô ember keblében dúló érzésekrôl: „Próbáljuk nem észrevenni az
elnézô mosolyokat, és illedelmesen
megköszönni a banánt –-- rajtad mosolyognak, köcsög.”
Szerintem ezt nagyon rosszul látod,
Árpi.
A hazájába visszatérô magyar em-bert
a határkerítésnél nem megmoso-lyogják
–-- megölelik. Elnézôn csak az úti
beszámolódon mosolyognak –- hogy a
szavaidat használjam -–, „köcsög”!
Ezt elkerülni úgy tudod, ha odakint
maradsz.

NÉPSZAVAZÁS
LÁRIFERIRÔL?

Régóta idôszerû népszavazási kezdeményezést nyújtott be a napokban
Bencsik András, a Demokrata hetilap
fôszerkesztôje az Országos Választási
Bizottsághoz: „Egyetért-e ön azzal, hogy
ne szavazhasson az, aki Magyar-ország
miniszterelnökeként
a
magyar
állampolgárokat megverette, a hatá-ron
túli magyarok ellen buzdított, és nem
viselte ennek következményét?”
A beadvány erôsen rímel egy nem
sokkal korábbi, Gyurcsány-párti kezdeményezésre: „Egyetért-e ön azzal,
hogy ne szavazhassanak azok, akik soha
nem éltek Magyarországon, és nem
viselik a szavazatuk következ-ményeit?”
(Az ötletgazda DK-vezér még arra is
kéjesen ügyelt, hogy a ki-rekesztô
dokumentum benyújtása igazodjék az
emlékezetes
és
szégyen-teljes
népszavazás decemberi dátumá-hoz…)
Természetesen a választási bi-zottság az
alaptörvényre
hivatkozva
postafordultával elutasította a nemzetfroclizó ember kérelmét. Jellemzô, hogy
még a kriptokommunista 168 Óra is
felhívta Miferink figyelmét, vegye már
észre, épp eleget veszített azon, hogy a
határon túli magyarságba törölte a
lábát. Nem kellene tovább folytatnia a
szégyenkampányt. Szektás hívein kívül
már mindenkit elundorí-tott maga
körül.
„Nem kirekeszteni, csak kifigurázni
akarom Gyurcsány Ferencet -– magyarázta Bencsik András. --– Nem árt
szembesíteni azzal, hogy milyen kisstílû alak.” (A kommentelôk ennél nagyságrendekkel sarkosabban fogalmaznak.) A túlbérmálkozott bajkeverô -– ezt
már én mondom –-- ismét a ma-gyarság
széthúzására játszik, elvégre az a
nemzet, amelyik széthúz, erôt-lenné
válik. És ugye ez a cél…
A fôszerkesztô kifigurázós szándékában csupán az a bukfenc, hogy feltételezi, egészséges lelkivilágú emberrel
áll szemben, nem pedig egy velejéig
romlott anyaszomorítónak tart tükröt.
Így viszont kevés a remény arra, hogy a
csökönyös Láriferi egyszer csak magába száll, fülig pirul, majd bocsánatot
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kér a nemzettôl. Arra ugyan várhatunk…

ROBBANTÁSOKRÓL
ÁLMODIK

Egy Békesi Lászlóval készített karácsonyi interjúval kedveskedett olvasóinak a HVG. Figyelmes szerkesztôi
gesztus. Mondják, a Horn-kormány
egykori pénzügyminiszterének jótékony a kisugárzása.
Meleg tekintete annak idején állítólag
sikeresen tompította a szocialista áremeléseket követô anyázásokat. Szeretetrôl, betlehemi áhítatról ezúttal nem
esett szó, megtudhattuk viszont, hogy az
expolitikus ma sem megy a szom-szédba
egy kis demagógiáért. Azt fej-tegette,
hogy Orbán Viktor kormánya még a
módszeres robbantásoktól sem riadna
vissza, hogy hatalomban ma-radhasson.
–-- Néhány robbantás után hívei könyörögni fognak a szükségállapotért -–
magyarázta a lepukkant gondolkodó,
igazolva ezzel a róla kialakult korábbi
képet, hogy tudniillik nem állt kétszer
sorba, amikor az észt osztogatták.
Eszmefuttatását most abból vezette le,
hogy a Fidesz, ha kedve tartaná, akár el
is halaszthatná a tavasszal esedékes
választást. Miért is ne? Erre persze
igazából akkor lenne szüksége, ha erôs
ellenzék állna szemben a kormánnyal,
nem ez a szerencsétlen gyülekezet.
Így viszont, okoskodik emberünk, csak
abban lehet reménykedni, hogy az uniós
költségvetési ciklus után a kormánynak
elfogy a „beáramló in-gyenpénze”,
kifutnak az olcsó hitelek, és abba fog
belebukni. Akkor más helyzet lesz –-közölte prognózisát a jövendômondó –--,
merthogy nem le-het betömni az
elégedetlen társadalmi csoportok száját
némi
béremeléssel
meg
ajándékutalványokkal. Persze ez még
odébb van, egyelôre maradni fog a
kormány, de már meg vannak számlálva a napjai.
Karácsony lévén, a cikk kommentelôinek legtöbbje az együttérzés hang-ján
szólt az interjút adó, kétségbeejtô
emberrôl. Általános vélemények szerint a hatalom huzamos hiánya okozhatja a riasztó tüneteket, borogatás,
ráolvasás nem segít. Javallat: tartós
csönd, gumiszoba.

KÖSZÖNIK
GYURCSÁNYNAK

A „Gyurcsány rosszindulata…” kezdetû mondatokra az olvasó nem szokta
fölkapni a fejét (nincs hírértéke a
kijelentésnek) –-- legföljebb, ha az így
folytatódik: „…még a hatalomvágyánál
is nagyobb”.
Most, hogy zajlik a Demokratikus
Koalíció aláírásgyûjtése a kettôs állampolgárok szavazati jogának megakadályozásáért, tényleg fölkaphatjuk a
fejünket… A Vezér rosszindulata
erôsebb a hatalomvágyánál.
Idézet a párt közleményébôl:
„A Fidesz az ünnepek alatt is a magyar adófizetôk pénzébôl kampányol
olyan kettôs állampolgárok szavazataiért, akik soha nem éltek itt, soha
nem fizettek itt adót és nem is viselik a
döntésük következményét. (…) A DK
folytatja az aláírásgyûjtést azért, hogy
ne szavazhasson, aki soha nem élt itt.”
Satöbbi.
Régi nóta. Épeszû ember, sôt még a
Vezér is pontosan tudja, hogy a Gyurcsány-országlás alatt megtartott, a határon túliakat megtagadó 2004-es népszavazás nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a nemzeti oldal késôbb lavinaszerû gyôzelmet arasson a választáson,
s azóta is az ország élén álljon.
A nemzet hitvány megtagadása
(megspékelve a 2006-os ôszödi beszéddel, majd az ôszi rendôrrohamokkal)
nem maradt megválaszolatlan. Gyurcsány egyebek közt ezzel a most újraélesztett hazugságkampánnyal vívta ki
az ország legelutasítottabb politiku-sa
címet. A hatalomra törô embert a saját
rosszindulata terítette le –-- az élet
bölcs rendezô.
(Aljasságának ráadásul logikája sincsen. Hiszen a határon túliakat megtagadó ember, ha rajta múlna, kontroll
nélkül beengedné a Délvidéken tolongó migránsokat. Gyurcsány a lakosság
elsöprô többségével szemben úgy
tartja, a bevándorlás nem jelent semmi kockázatot.)
Egy kommentben olvasom:
„Külön köszönetet mondunk a Fidesz
leendô, 2018-as gyôzelméért is Gyurcsány Ferencnek. Az ô fáradhatatlan
munkája nélkül nem sikerült volna.”
Stimmel.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal
rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!

302 - 306 Waverley Rd. East Malvern VIC 3145
Tel.: (03) 9534-0901, Fax: (03) 9534-8679
Website: www.aclandtravel.com.au
License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge
szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet
részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.
Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK A GULÁG-GUPVI Emlékév keretében, a Gulág Emlékbizottság támogatásával megnyílt a sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeuma
Ungváron.
A Kárpátaljai Nemzetiségek Házában
létrehozott emlékmúzeumot megnyitó
beszédében Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelôs titkára, gulágkutató fontos fejleménynek
nevezte, hogy a sztálinizmus áldozatainak immáron nem csak a szolyvai
emlékparkban, hanem a kárpátaljai
megyeszékhelyen is sikerült emléket
állítani. Hozzátette, az emlékmúzeum
az 1944 novemberében sztálini lágerekbe elhurcolt 30 ezer kárpátaljai
magyar férfi tragédiája mellett részletesen bemutatja a térség német és
ruszin-ukrán lakossága, valamint az
egyházak és az értelmiség ellen a
szovjet hatóságok által elkövetett
megtorlásokat.
A gulágkutató elmondta, a mintegy
200 négyzetméter alapterületû emlékmúzeum anyagai az 1944-1955-ös idôszakot fogják át. Jelezte, a kárpátaljai
magyar férfiak deportálásának története külön teremben 23 roll-upon elhelyezett dokumentummásolatok, fotók,
naplórészletek alapján ismerhetô
meg. A kárpátaljai nemzetiségek, egyházak és értelmiségiek második világháború utáni üldözését 48 tabló és
négy tárló mutatja be --- emelte ki.
Dupka György köszönetet mondott
a Gulág Emlékbizottságot létrehozó
magyar kormánynak a sztálinizmus
kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeuma létesítéséhez nyújtott 14 millió forintos támogatásért.
Az emlékmúzeumban felavatták
Bródy Andrásnak, Podkarpatszka
Rusz --- az egykori Csehszlovákián
belül autonóm tartományként mûködô
Kárpátalja ---- miniszterelnökének, késôbb magyar országgyûlési képviselônek az emléktábláját. Bródy Andrást
az NKVD szovjet titkosrendôrség
1945-ben ôrizetbe vette, majd az Ungváron mûködô népbíróság a következô
évben halálra ítélte és kivégezték. Az
emlékmúzeumban külön emléktábla
örökíti meg az Országgyûlés 19451946-ban kivégzett és a Gulág táboraiban elpusztult kárpátaljai képviselôinek és felsôházi tagjainak a neveit is.
***
Marosvásárhely polgármestere január elsejei hatállyal leváltotta tisztségérôl Valentin Bretfeleant, a maros-

vásárhelyi polgármesteri hivatalnak
alárendelt helyi rendôrség magyarellenességérôl ismert parancsnokát.
A Marosvásárhelyi Rádió román
nyelvû adása által közölt hírt megerôsítette az MTI-nek Cosmin Blaga, a
polgármesteri hivatal szóvivôje. Mint
elmondta, a döntés a helyi rendôrség
átszervezésével áll összefüggésben,
semmilyen szolgálati probléma nem
merült fel Valentin Bretfeleannal
szemben. A szóvivô tájékoztatása szerint a helyi rendôrség vezetését január
elsejétôl Ioan Damaschin, Bretfelean
korábbi helyettese látja el, Bretfelean
pedig Damaschin helyetteseként folytatja a munkát. A rendôrfônöki tisztség betöltésére hamarosan versenypályázatot írnak ki.
A Valentin Bretfelean által vezetett
marosvásárhelyi rendôrség a magyar
jogkövetelések akadályozásáról vált
híressé az elmúlt években. Rendôrei
2012-ben bekísérték és megbírságolták
az egyik román-magyar tannyelvû
marosvásárhelyi iskola szülôi bizottságának magyar tagját, amiért magyar
nyelvû iratot próbált iktatni az iskolában, és akkor is kitartott szándéka
mellett, amikor ezt megtagadták tôle
és távozásra szólították fel.
A marosvásárhelyi tömegrendezvények bejelentését láttamozó bizottság vezetôjeként évrôl évre akadályozta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
március 10-re szervezett autonómiapárti felvonulásait vagy a marosvásárhelyi magyarok tiltakozó megmozdulásait.
Valentin Bretfelean rendôrei a reklámtörvényre hivatkozva róttak ki
bírságot az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanácsra (EMNT) a székházára kitûzött székely zászló miatt, és a rendôrfônök a kétnyelvû utcanévtáblákat is
illegális reklámoknak tekintette, és
tetemes bírságot rótt ki azokra a civil
aktivistákra, akik ilyen táblákat tûztek
ki. A bíróság azonban jogerôs ítéletben
érvénytelenítette mind a székely zászló, mind az utcanévtáblák miatti rendôrségi bírságolási jegyzôkönyveket.
2015 októberében a székelyföldi román civil szervezetek marosvásárhelyi
tanácskozásán felszólalva Bretfelean
személyes érdemének tekintette, hogy
Marosvásárhelyen sikerült megakadályozni a kétnyelvû utcanévtáblák
kihelyezését. Arra buzdította a székelyföldi román szervezeteket, hogy
álljanak ellen a magyar nyomásnak.

A kijelentések miatt az RMDSZ a
rendôrfônök leváltását követelte, ám
ez nem történt meg. Dorin Florea
polgármester kijelentette, büntetést
szabott ki a rendôrfônökre a kijelentései miatt, és megtiltotta neki,
hogy politikai rendezvényekre járjon.
A városvezetô nem részletezte, hogy
miben állt a büntetése.
Valentin Bretfelean tíz éve vezette a
marosvásárhelyi helyi rendôrséget.
Korábban súlyos fegyelmi vétségek
miatt mentették fel a Román Hírszerzô
Szolgálat (SRI) Máramaros megyei
részlegének élérôl.
***
Semmilyen brüsszeli bürokrata nem
kényszeríthet minket arra, hogy migránsokat fogadjunk be ---- jelentette ki
Robert Fico szlovák miniszterelnök
azon a sajtótájékoztatón, amelyet az
elsô hivatalos útjára Pozsonyba látogató Andrej Babis cseh kormányfôvel
együtt tartottak.
Robert Fico és Andrej Babis találkozóján a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett központi témaként jelent
meg a visegrádi négyeknek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) az Európai Unión belüli
érdekérvényesítése, különös tekintettel a migrációt érintô kérdésekre.
Ezzel kapcsolatban a két kormányfô
ismételten elutasította, illetve nem
hatékonynak és megosztónak nevezte
a migránsok szétosztására vonatkozó
kvótákat. Leszögezték azt is, hogy a
migránskvótákról szóló döntés elutasítása miatt Magyarország, Csehország
és Lengyelország ellen megindított
kötelezettségszegési eljárás tekintetében a V4-ek szolidaritást fognak
mutatni egymás iránt, és hangsúlyozták: kitartanak amellett, hogy az EUban az alapvetô fontosságú politikai
döntéseket teljes konszenzussal kell
meghozni.
Fico a tárgyalás után elmondta:
mindketten aggódva tekintenek az
Európát megosztó témákra, így a migrációra, illetve ezzel összefüggésben
arra az igyekezetre is, hogy az EU-ban
fontos kérdésekben nem teljes konszenzussal, hanem csupán többséggel,
az egyes miniszteri tanácsok szintjén
hozzanak meg döntéseket.
„Ezt rendkívül helytelennek és veszélyesnek tartjuk az Európai Unióra
nézve” ---- szögezte le Robert Fico,
hozzátéve: közös erôvel fognak nyomást gyakorolni annak érdekében,

Csendes Don
Az 1965-ös Nobel bizottság az iro-

1933-ban felemelte szavát a sztálini
kegyetlen kollektivizálás ellen és
1938-ban tiltakozott a tömeges letartóztatások ellen, Solohov hû volt és hû
maradt a szovjet rendszerhez.
Itt megint szembe találjuk magunkat
egy kettôs mércével. Az a tény hogy
Solohov a szovjet parancsuralmi
rendszer kiszolgálója, támogatója sôt
szerves „establishment” színvonalú
része volt nem zavarta a Nobel bizottságot amikor az irodalom Nobel díjat
adták át az írónak. De csak próbálkozzon meg nálunk valaki ugyan azt az
elbánást alkalmazni Wass Albertra,
Herceg Ferencre vagy Nyírô Józsefre akkor eget rázó tiltakozás, fasisztázás tanúi lehetnénk a baloldali „haladó” politikai elíttôl.
De fejezzünk be egy Csendes Don
történettel. Az ötvenes évek elején a
„szocialista realista” Solohov könyvét
sok helyen ismerték így a soproni Ha-

lász utcai általános iskolában is. Egy
nap a nyolcadik osztályban “lukas óra”
volt ami azt jelentette, hogy nem a szokott tanár jött, hanem egy pót pedagógust küldtek a rend és csend feltartására. Sok esetben az óra azzal telt
el, hogy egy könyvbôl mindenki olvasott egy részt és a könyv ment diáktól
diákra. A fiatal tanító néni leült a katedra mögé és várta az olvasás kezdetét. Öt percen belül vérvörös arccal
kirohant az osztályterembôl. Az oka
ennek az volt, hogy a Csendes Don-ból
hogyan, hogyan nem épp az a rész lett
olvasva ahol a kozákok többszörösen
megerôszakolnak egy lengyel parasztlányt. A „szocialista realista” Solohov
nem hagyott ki semmi részletet, de ezt
most mi nem fogjuk részletezni.

dalom Nobel díját egy szovjet-orosz
írónak ítélte és amely ezzel a magyarázattal igazolta ezt a nagy kitüntetést:
„Azért az erôért és mûvészi lelkiismeretességért amellyel a szerzô a Donvidékrôl szóló époszában az orosz nép
életének egyik történelmi fázisát leírta.”
Nos, ez író Mihail Solohov aki 1926ban kezdte el a Csendes Don címû
monumentális regényciklusát amely
az orosz irodalom aranykorának hagyományait követi sok száz szereplôjével szétágazó cselekményével és
ihletett természeti képeivel.
Solohov elvtárs 1932-ben lépett be a
kommunista pártba 1961-ben beválasztották a Kommunista Párt Központi
Bizottságába. Annak ellenére, hogy
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tagállamok vezetôinek teljes konszenzusával szülessenek meg.
Késôbb közölte: az uniónak tudatosítania kell, hogy ha a migrációval kapcsolatban miniszterek szintjén hozna
döntéseket, akkor az az EU-ra hosszú
távon is rossz hatással lenne.
A szlovák kormányfô kiemelte: a V4ek a Líbiának tett anyagi felajánlásukkal megmutatták, hogy szolidaritásak a migráció kérdésében, de senki
nem kényszerítheti rájuk a migránsok
befogadását.
Senki, semmilyen brüsszeli bürokrata
nem kényszerítheti a szlovák kormányt arra, hogy migránsokat fogadjon be ---- hangsúlyozta, hozzátéve: ha
egyszer az EU tagállamok vezetôinek
szintjén politikai döntés született arról, hogy a befogadás önkéntes legyen,
akkor annak kizárólag önkéntes alapon
szabad mûködnie.
Andrej Babis, aki nyitottnak és konstruktívnak minôsítette a szlovák hivatali partnerével folytatott tárgyalást,
nagyon fontosnak nevezte, hogy nézeteik azonosak az EU-n belüli közös
fellépés fontosságáról.
Rámutatott:meg kell gyôzni az EU-t
arról, hogy a migránskvóták nem jelentenek megoldást, nem hatékonyak
és megosztóak. Hozzátette: dolgozni
kell azon, hogy ehhez a meggyôzéshez

a visegrádi négyek további támogató
partnereket találjanak, majd utalt rá,
hogy ilyenként Ausztria is szóba jöhet.
„Úgy gondolom, hogy jó esélyeink
vannak” ---- jegyezte meg.
A miniszterelnök országának az eurózónába való belépését firtató kérdésre
azt válaszolta: az euróövezetnek megvannak a maga problémái, s Csehország elégedett a cseh koronával, így
pillanatnyilag nem fontolgatja a belépést, mert abban több negatívumot lát,
mint pozitívumot.
A cseh kormányfô szlovákiai látogatásával egy idôben ugyancsak Pozsonyban találkoztak a két ország
védelmi miniszterei, és aláírták a közös légtérvédelemrôl korábban kötött
megállapodás végrehajtási szerzôdését.
***
Döntött az osztrák kormány arról,
hogy csökkenti az országban dolgozók,
illetve legálisan tartózkodók külföldön
élô gyerekei után járó szociális juttatásokat.
A Leibnitz közelében levô Seggaukastélyban tartott, kétnapos koalíciós
találkozó a kormány ülésével ért véget. Ezt követôen Sebastian Kurz
kancellár bejelentette, hogy a kormányprogramban szereplô több mint
2000 intézkedés közül hatnak a végrehajtásáról megszületett a hivatalos
döntés.

Ezek közé tartozik a külföldön élô
gyerekek utáni juttatások csökkentése,
amelynek tervérôl a sajtó már korábban beszámolt.
Azon gyerekek után folyósított családtámogatásról van szó, akik olyan
országokban élnek, ahol az ausztriainál
alacsonyabbak a megélhetési költségek.
A kormány számításai szerint ez 114
millió euró megtakarítást jelent. A dpa
német hírügynökség adatai szerint
tavalyelôtt 132 ezer gyermek után
összesen 273 millió eurónyi juttatás
került ilyen módon külföldre, fôként
Magyarországra, Szlovákiába és Lengyelországba.
Az Európai Bizottság megerôsítette,
hogy meg fogja vizsgálni az intézkedés
összhangját az uniós alapelvekkel és
szabályokkal. Brüsszel tavaly bírálta a
hasonló intézkedés német tervét.
Kurz korábban azt mondta, igazságosabb lesz a rendszer, ha a külföldön
élô gyerekek utáni juttatásokat a jövôben a helyi megélhetési költségekhez
igazítják.
A közlések szerint a kormánytalálkozón megállapodás született az idei
és jövô évi költségvetés sarokpontjairól
is. A két év alatt a Kurz vezette, konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és az
attól jobbra elhelyezkedô Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) koalíciója 2,5 milli-

árd eurónyi megtakarítást tervez,
egyebek között --- mint az FPÖ-t vezetô
Heinz-Christian Strache alkancellár
elmondta ---- az államapparátus kiadásainak csökkentésével.
Korábbi bejelentésének megfelelôen
a kormány döntött arról is, hogy az
alacsonyabb jövedelmi kategóriákban
csökkenti a munkanélküliségi hozzájárulást.
Kurz és Strache pénteken azt is
megerôsítették, hogy a két párt között
jó az együttmûködés, és a közös
munka során pozitív volt a légkör.
A 31 éves Kurz vezette kormány azt
követôen alakult meg, hogy az ÖVP
október közepén megnyerte az elôrehozott parlamenti választást. A korábbinál szigorúbb bevándorlási politikát
ígérô ÖVP a szociáldemokratákkal
addig alkotott nagykoalíció helyett a
választáson harmadik helyen végzett -- a migrációról hasonlóan gondolkodó
--- FPÖ-vel kötött koalíciós megállapodást.
***
Nicolas Hulot francia baloldali környezetvédelmi és szolidaritásügyi
miniszter az év végén kénytelen volt
közzétenni a vagyonnyilatkozatát.
Ahogy többi minisztertársa is. A bukott szocialista gazdasági miniszterbôl
elnökké lett Macron kormánya ugyanis most elôször készítette el nyilatkozatát. Öt multimilliomos is van a kormányban, ami önmagában nem gond
vagy meglepetés, hiszen ôk valamenynyien az üzleti életbôl jöttek. Ami
érdekesebb, az egy hatodik miniszter,
Nicolas Hulot vagyona, hiszen ô mindig a szerénységrôl, a személyes példamutatásról, a szegények istápolásáról és mindenekelôtt a környezet
óvásáról papolt.
A legfeltûnôbb: 9 benzines autója
van, amelyek ugye a legkevésbé sem
nevezhetôk környezetkímélônek. Van
egy drága hajója is.
Persze, Nicolas Hulot mindent megpróbál megmagyarázni. Állítása szerint 95%-ban egy tizedik autót, egy
elektromos kocsit használ, egy-két
autó csak az ô nevén van, de a lánya
használja, az óriási terepjáróra a családi nyaraláskor van szükség, és így
tovább. Ezer négyzetméter alapterülete korzikai házát is a családdal magyarázza. A hajóról és a legnagyobb
BMW-jérôl viszont kevesebb szót ejtett.
Hulot-nak van egy egymillió eurós
életbiztosítása is, és összesen négy
háza Franciaországban. A JDD (a vasárnap megjelenô, heti politikai újság)
kérdésére a korábban mindig a nyilvánosságra és átláthatóságra hivatkozó politikus azt mondta, hogy az átláthatóság az rendben, de ô mindig nemet
mondott a leskelôdésre és a szôrszálhasogatásra. És a vagyonának a kibeszélése szerinte egyszerû kukkolás.
Az egykori tévést már Francois Hollande elnök is hívta kormánytagnak,
akkor nem vállalta. A család neve
egyébként a világ filmtörténetének a
részévé vált. Nagyapja ugyanis egy
házban lakott Jacques Tatival, a
francia Chaplinnek nevezett, Oscardíjas nagy filmrendezôvel, és csetlôbotló fôszereplôjét (Hulot úr nyaral,
Hulot úr közlekedik, stb.) a mostani
miniszter nagyapjáról nevezte el.
***
Norvégiáról eddig is lehetett tudni,
hogy gazdag ország, azonban fontos
határt lépett át a nemzet vagyonalapja.

Az ezer milliárd dolláros pénztömeg
még a norvégokat is meglepte, a külön
számla gyakorlatilag spórolás az olaj
nélküli, szûkösebb idôkre.
Szeptember 19-én egy elképesztô
mérföldkövet lépett át a norvég vagyonalap. Az abban gyûjtött pénz elôször haladta meg az 1000 mil-liárd
dollárt, köszönhetôen a gyenge dollárnak és az erôsödô részvénypiacoknak.
Nem hiszem, hogy bárki számított
volna arra, hogy az alap valaha eléri az
1000 milliárd dolláros határ, amikor az
elsô olajszállítmány bevétele megérkezett 1996 májusában –-- mondta Yngve
Slyngstad, az alap vezérigazgatója.
A Bloomberg azt írja, hogy az alap
vagyona megegyezik Mexikó teljes
GDP-jével. A magyar GDP 2016-ban
125 675 millió dollár volt, azaz nyolcadannyi, mint a norvég alap vagyona.
Norvégia úgy hozta össze ezt a félelmetes számot, hogy az állam 21 éve
elkezdte gyûjteni az olajból szerzett
jövedelmeket egy külön számlán,
majd azokat befektette. Ezzel az alappal az volt a skandináv nemzet célja,
hogy az államnak akkor is legyen pénze nyugdíjra vagy egyéb jóléti kiadásokra, amikor már nem számíthat bevételre a kôolajból.
A CNBC azt írja, hogy az alap részvények mellett ingatlanokba, és fix
kamatozású eszközökbe is fektetett, a
portfolió közel 9000 vállalat papírjait
tartalmazza 77 országból.
A norvég alap ingatlanjai között található több épület a Times Square-en,
a Champs Elysees-n és a londoni Regent Streeten is.
Az ingatlanok júniusban 26 milliárd
dollárt tettek ki az alapból.
Az óriási pénzmennyiség néha gondot
is jelent, külön kihívás olyan piacot találni, amely elég nagy ahhoz, hogy ekkora vagyon befektetésére alkalmas
legyen. Az alap vezetôi azért is bajban
vannak, mert szerintük nem érdemes
tovább diverzifikálni a portfóliót, mert
jelenleg az árak és a kamatszintek
szinte stagnálnak a világ legtöbb országában.
Érdekesség, hogy az alapnak a vagyonához képest viszonylag kevés alkalmazottja van, 550-en dolgoznak világszerte.
Norvégia arra számít, hogy az alap
2025-re eléri az 1300 milliárd dollárt.
Az alapkezelô vezetôsége ennél némileg pesszimistább, szerintük a vagyonalap már túl van a csúcson. Tavaly az
alap történetében elôször történt kifizetés, 9 milliárd dollárt már kivett a
norvég kormány a hatalmas vagyonból.
A Bloomberg gyûjtése alapján a norvég alap a 15. olyan vagyonalap, amely
átlépte a bûvös 1000 milliárd dolláros
határt.
Ebbe nem tartozik bele Kína, amely
becslések szerint 3 ezer milliárd dolláron ül.
A 15 legnagyobb alapból 11 az Egyesült Államokban található, az elsô helyen a BlackRock áll 5700 milliárdos
vagyonnal.
Nem Norvégia az egyetlen skandináv
ország, amely szinte úszik a pénzben,
júniusban arról írtunk, hogy Svédország már annyira gazdag, hogy nem
tudja mire költeni a vagyonát, így azt
inkább elrakják a következô generáció
számára.
***

8. oldal
A hatvanas évek végén kis ideje
mûködött a Mikroszkóp Színpad, amikor az egyik elôadáson a színház mindenese, Komlós János kérdéssel provokálta a nézôtéren ülô Latinovits
Zoltánt. „A rabbi, az ÁVH-s ôrnagy
vagy a direktor kérdez?” –- szólt
vissza a mûvész.
A belügyi levéltár hitelesíti Komlós
sajátos stációit (ÁBTL 2.8.1. 2916),
mert az ávós az ávóst is figyelte, iktatta, feljelentette, elhurcolta és selejtezte. A dosszié szerint Komlós
1939-ben érettségizett, majd a Pázmány-egyetemen pszichológiát és filozófiát hallgatott. Az Országos Rabbiképzô Intézet igazgatója, Scheiber
Sándor tudatja: „1941 május 18-án,
613 szám alatt tett Intézetünkben teológiai érettségit, 1941 szeptemberében lépett be Intézetünk tagozatába.”
Komlós az „l942/43. tanévben a teológia I-sô évfolyamát járta”. 1942.
májusi alapvizsgájának eredménye:
„Bibliai tudományok: jó-jeles. Talmud
és szertartástan: elégséges. Zsidók
története: jó. Vallásbölcselet: jeles.”
Péner Tibor, a Magyar Izraeliták Országos Képviseleti Irodája fôtitkárának levele szerint (1961. június 5.)
hét esztendôn át az akkori Ferenc
József Országos Rabbiképzô Intézet
növendéke volt. Komlós tudományos
intézetekben dolgozott, 1944-ben magyar–latin szakos tanárként abszolvált.
Munkaszolgálatra Kôszegre, majd
Jászberénybe és a fôvárosba parancsolták, végül megszökött s bujkált.
Apját elhurcolták, és haláltáborban
pusztult el.
Példás táncmester
Ezerkilencszáznegyvenötben rövid
ideig a budapesti városháza közellátási
nyomozója, a kommunista párt tagja,
májusban önkéntesként az ÁVH-ba
jelentkezett. 1947-ben Szegeden osztályvezetô-helyettes, majd vezetô,
1948-ban a Budakörnyéki Osztály élére került, 1950-ben Pécsre vezényelték.
Komlós egy elménckedésében írta:
„Aki nem tudta kitalálni, hogy aznap
hogyan kell táncolni, azt megtáncoltatták” (Fô a fejünk). Beosztottjai szerint fônökként kíméletlen táncmesterként mûködött: „…rendkívül durva,
goromba volt velünk szemben. Indokolatlanul késô éjszakáig /sokszor hajnali órákig/ tartva bent az elvtársakat,
lealacsonyító hangon beszélt hozzájuk
/te hülye, marha stb./ […] Ez a magatartása olyan hangulatot idézett elô,
hogy az elvtársak legszívesebben elkerülték vezetôjüket, féltek tôle. Többen leszerelés és [az] öngyilkosság
gondolatával foglalkoztak, mert Komlós szabotázzsal vádolta ôket” –-- vallotta Sztankó János százados (1954.
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Az ávós az ávóst is figyelte
augusztus 22.).
Komlós bestiálisan hajszolta a tagosítást; Szilágyi Józsefné hadnagy szerint
délelôttjeit bizonyos Máriánál, a Nádor Szállóban töltötte, s az éjszaka volt
rémjárásának szaka, s „a Pécsi Osztály
az ô utasítására a törvénytelenségek
sorozatát követte el” (1954. augusztus
12.). Lencsés Miklós IV/4-es hadnagy
hamis költségszámláit említette, s egy
Lajka fényképezôgép légiesítésérôl is
beszélt (1954. június 22.). Az erôsen
hiányosnak tûnô dossziéból kitûnik:
magas mûveltségét dicsérik, nyelvtudása: angol német, orosz, továbbá
héber és latin, utóbbiakat életrajzában
nem vallotta be (1960). Példás táncmesterként dolgozott a feloszlatott
szabadkômûvesek körében éppúgy,
mint a „Grôsz [József] ügy vizsgálati
munkájában [1951 tavaszán] kiváló
eredményt érte el, majd ezután egy
különlegesen bizalmas ügy vizsgálatában […] jól megállta a helyét”.
Váratlan fordulat: 1953 elején elbocsátották Komlóst. Az elismerô frázisok után oka gyanúsan egyszerû érvelés: „Siránkozó, puha kispolgár, aki a
kemény bírálat hatására összeomlik,
letörik.” (Pekár József fôhadnagy)
Alkalmatlanság miatt leszerelték?
Pontosítsunk: beszerelték a tudomány
területére. A Mezôgazdasági Kutatóintézetbe lesz személyzetis, igazi ÁVH-s
poszt, majd a Középgépipari Technológiai Intézetben szakfordító. 1953.
február 14-i nyilatkozata szerint bármely, munkájával kapcsolatos információival az ÁVH-t „haladéktalanul
értesíti”. 1955 végén hivatalosan is
visszakerült az alvilági cég állományába. A Külkereskedelmi Minisztérium protokollfônöke: „Miután teljesen
átvette a meglévô hálózat irányítását
az operatív munka ezen a területen
lényegesen megjavult” –-- jellemezte
Muzserák József százados.
1956. október 23-án a rádióból a tömeget figyelô szaktársai Komlóst a
tüntetôk között vélik észrevenni. S ha
ez nem az ôt gyûlölô ÁVH-sok hamis
vádja, akkor hangulatfelelôsi provokátornak is gyaníthatjuk, mert november
2-án már az MSZMP tagja, azonban a
kémelhárítás emberei nem óhajtanak
vele találkozni. S minô fordulat: „Az
ellenforradalom után a Rádió magyar
irodalmi csoportjának vezetôje lettem” –-- írta életrajzában.
Ezerkilencszázötvenhétszeptemberében már a Magyar Nemzet munkatársa, 1958. szeptember 16-tól a lap
kulturális rovatvezetôje. Mihályfi Ernô fôszerkesztô: „Az ellenforradalom

Komlós János konferanszié és Hofi Géza jelenete
a Mikroszkóp Színpadon

idején becsületesen viselkedett.” Feladatát pedig „nagy szorgalommal, hozzáértéssel látja el” (1959. június 24.).
Fônöki voltát így jellemzi: „Viszonya
munkatársaihoz általában jó, közvetlen, baráti modora azonban néha fölényeskedô. A kulturális rovat vezetésében megfontolt határozott, olykor talán túlzottan is magabíztos.”
Oka talányos, de feltûnô: 1960–61-ben
több belügyi irat is készült Komlós
korábbi életérôl, de akkor már a Népszabadságnál dolgozott. Új ügyosztály
titkos szolgájává avatták volna?
Gyártja cikkeit, és „a német militalizmus” újjáéledô veszélyének jegyében
megírta Elárult ország címû könyvét,
mely az 1944. március 19-i náci megszállást követô idôket idézi fel (1961) a
hivatalos politikai diktátum szerint, de
jobb, színesebb stílusban, mint a Szabó
László- és Pintér Tamás-féle uszító
cikkiparosok. Ôket éppúgy lenézhette,
mint az ÁVH-s hadnagyokat.
A Rózsa Ferenc-díj I. fokozatára
érdemesült, de az irodalmi-szellemi
körökben semmibe vették; Kodolányi
János elhajtotta, amikor interjúra kérte, mások „ÁVH-s strici”-ként emlegették. Többet ésszel, mint anélkül címû kötete (1962) már szatirikus hajlandóságáról árulkodott, s aztán kéthárom évenként újabb könyvek; hétköznapi témák, ifjúság, futball, építkezés, a mûvészet észleletei, párizsi,
velencei, moszkvai beszámolók. Az
érem harmadik oldala címû tévémûsorában a külföldjárás, a meztelenség,
a giccs, a színház kérdésében is szórakoztatta a nagyérdemût. „Történelmünkben sokkal több a vicc, mint
bármely kabaréban” –- írja. Nem érti a
modernizmus kérdéseit, az abszurd
drámát, miközben mindenrôl vélekedik, például: „A tiszta mûvészet makulátlan halandzsa lett.” Az államosítás
(1949) óta az elsô direktor, aki személyére méretezett színházat nyithatott.
A politika dramaturgiájának néhány
jelét érdemes felidézni. Mindenekelôtt:
téves ôt Szirmai István kreatúrájának
tekinteni, a kulturális pártvezért 1966ban leváltották. Aczél György miniszterhelyettesként már 1957-tôl felügyelte a színi életet. Komlós a hatvanas
évek elején szemlézte a szatirikus dráma és színház eseményeit, Arisztophanész vígszínházi és Nemzeti-beli
elôadását éppúgy, mint a Rajkin jegyezte leningrádi Szatíra Színházat.
„Forradalmi” esztétikája Brecht és Eisenstein mellett Majakovszkij jegyében is üzemelt, akinek Budapesten és
Moszkvában is nézte szatíráit.
Az 1965/66-os színi évadról hatalmas
tanulmányt írt. „Izgalmas” jelzôje az
elôadások mellett a korra utalt, mely a
„reform” idôt is célozza: „…egyre sürgetôbb szükségünk van olyan magyar
darabokra, amelyek teljes szenvedélylyel kommunisták akarnak lenni.” Aztán: „…a magyar drámát nem nyelvi,
hanem lelki, ideológiai értelemben
fogom fel.” (Nyitott szemmel) Balra is
kacsint, amikor az amúgy tiltott Mroceket is rugdossa. Arról persze szava
sincs, hogy Csurka, Mészöly Miklós,
Illyés és mások darabjai mélyhûtött
állapotban várják a színpadot.
Amikor a színházról értekezett
(1966), már tudhatta: Majakovszkij
átdolgozását a Nemzeti bemutatja.
Major Brecht mámorában ekkor ébredt mejerholdi cirkuszi korszakára.
1964 tavaszán Lengyel György már a
fôpróbáig jutott el Majakovszkij Gôz-

fürdôjével, de a Nemzeti fôrendezôje
nem engedte bemutatóra, ôsszel Both
Béla szelídítésében kerülhetett színpadra. Komlós Az édent bezárták címmel úgy átírta a Buffó misztériumot,
hogy szerzôként fölöslegesnek vélték
Majakovszkij nevét feltüntetni. Major
rendezte (1967. május. 20.), s a Bohóc
szerepét is ô alakította. Elvszerû téma;
a két világrendszer harcában a harmadik világháború fenyegetettségének
ébresztô akciós terméke. Nagy Péter
(„Borisz”!) szerint: „…Major értelmezési hibát is elkövet: a tragikumot
hangsúlyozza a bohócban ahelyett,
hogy bohócságot mutatná meg a tragikumban. Így a tragikum válik bohóckodássá, úgy a bohócság lehetne tragikus” (Zsöllyére ítélve).
„Pimasz mûsorterv”
Még próbálják darabját a Nemzetiben, amikor a Film Színház Muzsika
közölte (április 28.): „Szatírikus pódium nyílik”, melynek igazgatója Komlós János. Nyilatkozata szerint: „pimasz mûsortervet akarok”, ötlet, pantomim, zene, tánc is a színház eleme.
Ôsszel a Nagymezô utcai Rátkai
Klubban az Érem a színházban címmel
a Mikroszkóp elindult. Este kilenckor,
emelt helyáron a kevesek, a beavatottak zsebszínháza. Komlós rajkini színészi képességek híján, hûvös kommentárjaival a spiritus rectort alakította. Mátrai Betegh Béla az „egész
mûsoron végigcsavargó konferanszai,
beleszólásaiban” jelölte az este vivôerejét (Évadról-évadra). S így volt 13
évadon át. A Lear király, majd a Bánk
bán kabarista átfazonírozása kevéssé
sikerült Major hangszerelésében.
Major mûvészi transzvesztitakorát
élte. Komlós a szerzôje a Hacsek és
Sajó mintájára szerzett kettôsnek:
Jenô (Major) és Lujza (Psota Irén) a
napi politikáról és jelenségekrôl szóló
dialógusait a rádió visszhangosította
országossá. Ekkor jegyezte naplójába
Karinthy Ferenc Majorról: „Teljes
eszmei, izlésbeli zûrzavarban él,
Brecht és a kabaré között, szimata is
elhagyta, ami azelôtt mégiscsak jó
mûvészek felé vitte, K. a partnere, ez a
jellemtelen és tehetségtelen, rosszízû
vigéc” (Napló – 1968. február 26.).
Jogosítvány a bátorságra
K., vagyis Komlós a kabaréról írott
cikkében a bátorságot és a „határozott
világnézetet” hangsúlyozta. Ami számára a „proletár internacionalizmus
pozícióját” jelentette. Megkérdezte:
„lehet-e a kabaréban az új gazdasági
mechanizmuson gúnyolódni? Képtelenség. A gazdasági reform a kommunista mozgalom izgalma, progresszív,
korszakalkotó, tudományos kísérlete.
Ezen csak a tájékozatlan filiszter vagy
a kelekótya kispolgár mulathat.” (Színház 1971/9.) Túlélô ambícióval 1970
januárjában Hofi Gézát szerzôdtette.
Hofi színészi, muzikális, rögtönzô zsenialitásával a mikroszkópi esték utolsó
fél óráját makropillanattá növelte, s
aztán a zsebszínházban kipróbált, politikailag is politúrozott magánszámait
országjáró turnéin is elôadta, aztán
ezek a szilveszteri tévémûsor össznépi
ünnepévé emelkedtek.
A jókedvûség ürügyén a nemzeti önpiszkolás programja is üzemelt. Már
erôsen fogyatkoztunk, s Komlós a magyar anyák anyanyúltermészetén cinikuskodott. A Röpülj, páva! országos
jelentôségû népzenei vetélkedô kiváló
mûsorvezetôjét, Vass Lajos karnagyot örökre eltüntették a képernyôrôl.

A komlósi Hofi-szám, a Röpülj, pulyka! pedig az ünnepet gúnyolta. Ennyit
a humor erkölcsérôl, melyrôl idézett
cikkében Komlósnak szava sem volt.
Freudi ambíciójában konferanszié
elôdjeivel viaskodott: Nagy Endrét
antibolsevizmusáért kritizálta, Békeffi
László ugyan antifasiszta, de a „kormányzó kedves embere, kártyapartnere volt”. Arról persze hallgatott, hogy
egyik sem az állam pénzébôl mûködtette kabaréját. És ne feledjük: korábban mindkettô a magyar írókat is
pódiumra szólította. A hatvanas-hetvenes években a szatíra kiválóságai
éltek és írtak: Örkény, Csurka, Karinthy Ferenc, Páskándi, Rákosy
Gergely, Szeberényi Lehel, Mocsár
Gábor, de ôk nem kellettek Komlósnak. Nem, mert szuverének, ôket nem
felügyelhette.
Írni, igazgatni, több ezer estén szellemeskedni ihletsorvasztó attrakció.
Mint hírlett, egyre több konyakkal
hevítette kedvét és fáradó szervezetét.
Komlós János 58 évesen hunyt el 1980
júliusában. Színházi lapomnál nem
volt, aki nekrológját megírja. Így a
külsôs Szász Péter vékonyka hasábon
állította: „a demokratizmus volt a veszszôparipája” (Film Színház Muzsika
1980/30.). Pontosítsuk: sajátos, kommunista demokrata volt, aki például az
1974-es Alföldben rendezett színházi
vitáról a Népszabadságban így pökhendiskedett: vannak, akik a pályán
kívülrôl kiabálnak be a játékba. Komlós felsôbbrendûnek és bírónak képzelte magát. Ám Szász maga is leleplezte a sajátos játéktéri demokratát:
„…külön jogosítványa van a bátorságra, az úgynevezett »beolvasásra«.”
Napra idôzített elviségének titka pedig: „konzultál hatóságokkal, miniszterekkel, mit mondjon este, vagy mit
írjon.” Nagy Endre és Békeffi senkivel
nem konzultált a poénjairól.
Egy lap sincs az ÁVH-s irattárban,
mely a mikroszkópi estékrôl tudósítana. Bizonyos pedig, hogy lesték s
jelentették a poénok hatását, a gesztusok és kacsintások irányát és a kacagások hullámhosszát, miközben az
egykori kollégák szakmai továbbképzésben is részesültek a cég volt ôrnagyától. Mert Komlós János átváltozómûvész és internacionalista politikai
légsúlymérô s egyben hitelminôsítô
volt, akit a humor drogbárójának is
nevezhetünk. Máig szívjuk azt a pesti
bolseviki belterjes fülledtséget, melynek nyomásából oly nehezen ébredünk
tisztázott nemzeti voltunkra.
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A humor drogbárója
magyaridok.hu

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN
nagy gyakorlattal és
szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal:

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

2018. január 18.
Ezerkilencszáznegyvenöt március 1jén az Andrássy úti Kamaraszínházban
a Karnyónéval éledt újra a Nemzeti
Színház, s azonmód viszály lobbant,
mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium leiratban szólította fel az
igazgatóságot: az ifjúsági elôadásban
bizonyos sorok „kihagyassanak”! Oka
pedig: „A mai közízlést sérthetik.”
Tételesen is sorolva a törlendôt, például Lázár deák mondja: „…Egy
félviselt ökör bikafark a dámák mulatságára…” Az elsô felvonás hetedik
jelenetében Tipptopp dalában így vélekedik Karnyónéról: „Vén ugyan vén
a Kurvannya / De van ezüstje aranynya”. Nem soroljuk a felügyeleti példatárat, csak ámuljunk a méltóságos
fanyalgáson, mert hiszen Csokonai
1799. szeptember 1-jén és 23-án diákjaival adta elô darabját Csurgón, s
akkor gróf Festeticset, továbbá az
urakat és asszonyságokat s egyéb nézôi népeket nem zavarta a szabadszájúság.
Ami századok óta az iskolai színjátszás stílusa. Csorba János, Budapest
székesfôváros polgármestere tovább
szigorított: a Csokonai-darabot a Városi (ma Erkel) Színházban nem engedélyezte játszani az ifjúságnak. A
Nemzeti Major Tamás vezetésével
válaszolt: május 1-jén a Karnyóné komédiásai élén Gobbi Hildával a polgármestert gúnyoló táblákkal szekereztek a Városligetbe, ahol elôadták a
darabot.
Nyelvi ügyben súlyosabb kérdés is
adódott 1945 ôszén. A Hevesi Sándor
fordította Szent Johanna negyedik jelenetében Stogumber káplán (Bihary
József alakította) szövegében „a gaz
zsidók” szerzésére utaló alantas szöveg hangzott el. Elmondani, avagy
törölni a szöveget? A Pesti Mûsor
tudósítása szerint (1945/24. sz.) az „inkriminált [két] mondatot” több elôadáson elhagyták, „késôbb Major Tamás úgy döntött, hogy néhány buta
fiatalember kedvéért nem csonkítja
meg Shaw remekmûvét.
Majd csak megtanulja az ifjúsági elôadások publikuma is, hogy a faji gyûlölködés divatja egyszer s mindenkorra elmúlt.” Sajátos pedagógiai
liberalizmus, kis idôvel azután, hogy a
túlélôk hazatérhettek a haláltáborokból. Csak tûnôdünk: vajon mivel okolható a direktori-rendezôi engedékenység? Major sokat emlegetett ördögi
voltának megnyilvánulása? Netán lappangó emlékek tolultak fel családi
múltjából? Avagy provokáció, hogy a
spicliknek okuk legyen a nézôteret
szemlézni, s majd jelenteni Péter Gábor banditáinak? –-- ez is Major-talány.
Megnéztem az elôadás öreg súgópéldányát: sok húzás cifrázza a lapokat,
de a gyalázkodás sértetlenül olvasható!
Major súlyos kérdésben felelôtlen,
miközben polgárundorában számos,
fôként magyar szerzôrôl lemondott.
Amíg kezdetben más színházak még
változatos repertoárt mutattak, a
Nemzetiben a polgárinak minôsített
szerzôk szóba se kerülhettek, Herczeg
Ferenc, Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Szép Ernô, Lengyel Menyhért,
Füst Milán és mások. Bánffy Miklós
sem, aki Kolozsvárott élt, és városában
még Az ostoba Li címû darabjának
premierjét is megélhette (1946). Bánffy fô bûne az is lehetett, hogy A
Nagyúr címû Attila-drámáját 1944
szeptemberében felújította a Kovách
Aladár vezette Nemzeti. Az örök
bolsevik módi, a nemzeti szellem és
érdek destrukciója a Nemzeti életében
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Az uborkafa lázadói

Békekölcsönjegyzés a Nemzeti Színházban 1950-ben.
Az asztalnál Major Tamás igazgató,
mögötte Ruttkai Éva (gyöngysorral),
az elsô sorban a második Ferrari Violetta
a drámaíró-hagyomány felrúgásában
nyilvánult meg. Azon új írói nemzedék,
amelyet Németh Antal indított el,
Major Tamás Nemzetijének nem kellett. Lemondott A kassai polgárokat
író Márai Sándorról (1943), a Villámfénynél-lel (1938) és a VII. Gergellyel
induló (1939) Németh Lászlóról, de a
Fatornyok (1943) szerzôjét, Zilahy
Lajost is hanyagolta, aki pedig Nyugatra távozása elôtt a Magyar–Szovjet
Baráti Társaság élembereként is mûködött.
Major Tamás kommunista Nemzeti
Színházat hirdetett, így elvtársi szerzôvel kezdett, Háy Gyulával, aki
Moszkvából postázta a Tiszazugot
(1945. V. 18.). A darab a méregkeverô
parasztasszonyok weimari szcénájában, önpiszkításként az újra élni akaró
ország Nemzetijének ideológiáját is
alapozta. Azóta se került színpadra,
ám újkori hódítása elkezdôdött: nemrégiben Alföldi Róbert a bécsi nagyérdemûnek prezentálta. Bertolt
Brecht Munkanaplójában (vál., szerk.:
Eörsi István, 1983) „bánatos szennymûnek” jellemezte a moszkvai klikk
ünnepelt darabját. Háyt, az Isten, császár, paraszt (1946), a Romok (1947),
Az élet hídja (1951), az Erô (1952)
íróját a Nemzeti mintaszerzôvé avatta.
Semmi meghatódás, hogy a Németh
Antal rendelte Tamási-játék, a Hullámzó vôlegény színpadra juthatott
(1947. I. 30.), s hogy azonmód a Magyar
Rádió beszélgetésekkel kísérve, kétszer is közvetítette. A párizsi „béke”
(1947. február 10.) általános döbbenetében s Erdély újraveszejtésének légkörében Tamási a köznyugtatás okán
juthatott színpadra. Ha már a tárgyalásokról (1946. október) Vásárhelyi
Miklós elvakult tudósításai csonkításunk helyes voltát dallották a Szabad
Népben. Tamási Mezei próféta címû
filmjét (1948-ban) már betiltották.
A Nemzeti annalesében egy ôsbemutató is szerepel: 1948. március 15-én az
Operával közösen elôadták Kodály–
Balázs Béla Cinka Panna címû mûvét.
De hogy miért csak kétszer játszották,
kérdésemre az elôadás szereplôi, Lukács Margit és Raksányi Kutya sem
tudtak válaszolni. Még olyan legenda
is élt, hogy a bemutatót nem játszották
végig, hanem a második felvonás után
bankett következett. A kurucok és labancok közötti helytelen ideológiai nézôpont mellett Balázs mûvének homályában Moszkvában fogant elvtársi

viszályokat is gyanítunk; az 1945-ben
hazatért, s íróként, filmtudósként is
mellôzött Balázs munkái ügyében hiába instanciázott a pártvezetésnél.
1949-ben ugyan Kossuth-díjat kapott,
ám megviselt és megalázott kommunistaként 1949-ben szívroham vitte el.
Gellért Endre megrendezhette
Illyés Lélekbúvár címû kettôsfedelû
szatíráját (1948. XI. 13.); színpadán a
freudizmus kórtanának mélyén a bolseviki elvakultság gúnyrajza elevenült
meg, amely a Szabad Nép napi tananyagával félelmes idôket szabadított
az országra. Immár senki nem merte
leírni a darab égetô és pokoli idôszerûségét, így a szervezett ankétokra az
író el se ment. „Munkás” felháborodásokra hivatkozva aztán elhamvasztották az elôadást.
A tétet Major emelte, mert immár a
színházi élet ideológusaként 1948 szeptemberében a Zeneakadémián egy
szólamban koncertezett. Németh
Lászlóról beszélt, mondván, a Széchenyiben „…csak az ôrült érdekelte.
Darabja a döblingi ôrültekházától az
öngyilkosságig írja le hôsét.” Eltekintve attól, hogy nyelvtanilag sem
pontos a fogalmazás, Széchenyi úgy
volt ôrült, ahogy Hamlet. Majort
beszéde igazolja, nem olvasta a darabot. Hozzá a kicsinylése is: Németh
„raktárból elôkerült” darabokat árul.
Valójában Németh (a szárszói beszéd
szerzôje) Hódmezôvásárhelyen már
1945-ben bajlátásának újkori stációját
fogalmazta meg drámáiban: Sámson,
Eklézsia megkövetés, és a Széchenyi.
A „narodnyik” Tamási következett,
akinek „szentimentális darabját” lám
még elô is adták! A Hullámzó vôlegény
költôi példázat az igazmondásról, a jelek szerint a Nemzeti igazgatóját nem
érintette meg. Amint az sem, hogy
Somlay Artúr lázas örömmel vitte
direktorához a Genfbôl hazatért Hubay Miklóst, s vitte direktorához,
írjon darabot, hiszen a huszonhárom
éves fiatalembert a Hôsök nélkül fôszerepében ô avatta szerzôvé (1942).
Major nyájasan kitessékelte a vendégeket.
Madách Tragédiáját csöndben mulasztották el a Nemzetiben: az 1947-es
ôszi felújítást nyolcvankilencszer játszották (rendezô: Both Béla), majd
1948 elején eltûnt a színpadról, évekig
még az elôadás gondolatát is fagyasztották. Színháztörténeti érdem a
Madách Gimnáziumé: Lengyel
György és társai a Zeneakadémia kis-
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termében elôadták a drámakölteményt,
s a nézôtéren jeles személyek, Kodály
Zoltán és a Nemzeti kiválóságai tapsoltak. Így a fiatalok is bátorították a
hangulatot: Gellért Endre, Major
Tamás és Marton Endre rendezésében a Tragédia 1955. január 7-én
újra színpadra kerülhetett.
A Rókus-kórházig állt a sor jegyelôvételi napokon, különvonatokkal érkeztek vidékrôl. Aztán Lukács György
kétrészes cikke, mely szovjet lapban
is megjelent, s így moszkvai üzenettel
erôsítve megdermesztette az elôadás
sorsát. Így hát az ötvenkilenc párttag
értelmiségi a központi vezetôséghez
írott levelében (1955. október 18.) okkal hivatkozhatott a Tragédiára, s
persze a Galilei 1953-tól hirdetett tiltására, melynek próbáit kétszer állítottak le, és Bartók A csodálatos mandarin címû táncjátéka „körüli
méltatlan huzavona” is felrovatott.
S mennyi galádság, alávaló hadmûvelet, anatémás ügy süllyedt évtizedek
Atlantiszába, amely az egészséges mûvészeti élet kiteljesedését gátolta. Urbán Ernô Uborkafája (1953. XI. 25.)
sikerébe belerokkant, mert hírére Rákosi is megnézte, és a szerzôt másnapra magához rendelte. Utasítására a
szatírát módosítani kellett, mert a nép
nem lázadhat fel a Szôrnevál önkényeskedô vezetôje ellen. Cs. Szabó
László Londonból mulatott Darvas
József cikkén: „A rövid igazság az,
hogy a zsarnokság egyetlen igaz szót
sem bír el, még tréfából sem.
Hogy is bírna, mikor a rendszer állandó fegyveres önvédelembôl áll!
Nincs kiút a ketrecbôl, akármerre
futkos az író…” (Hódoltsági irodalom)
Tamási Áron hiába remélte 1952-ben
Ördögölô Józsiásának bemutatóját,
mesejátéka olyannyira e világról szólt,
hogy 1957-ben is csak hitegette a
Nemzeti, több mint két évtizeddel
késôbb juthatott közönség elé. A dramaturg szakon tanuló Vizinczey Istvánnak, aki a forradalom után Kanadában, majd Angliában telepedett le, s
lett neves író, 1954-ben írt darabját a
József Attila Színház készült elôadni.
Egyszerû tiltásnál is súlyosabb lett a
kézirat sorsa: a politikai rendôrség
még a szereppéldányokat is begyûjtötte a színészektôl.
Kádár János 1957 májusában fôcenzori sugallattal is megszólalt a parlamentben: „Csupán példaként említem
meg a Horthy-korszak népszerû
tollforgatóinak, Herczeg Ferencnek,
Molnár Ferencnek, Vaszary Gábornak és másoknak könyvkiadásunkban, de különösen színházi életünkben
szinte
eluralkodó
másodvirágzását.” Vádja azért is hamis, mert Herczeg Ferenc munkái
sorában csak remekmûvét, az Európa
összeomlásának metaforáját vizionáló
Bizáncot mutatta be a gyôri színház
1956 szeptemberében. Annak a hithû
kommunista Földes Gábornak a
rendezésében, akit éppen 1957 májusában letartóztattak, s Kádár 1958
januárjában felakasztatott. Molnár
Ferencrôl pedig imigyen szóla Kádár
elvtárs: „1957 áprilisában, röviddel az
ellenforradalom fegyveres erejének
szétzúzása után, hat darabját tûzték
mûsorra színházaink.”
Hogy Molnár sok évtizeddel korábban írt, vígságban pácolt játékai miként mételyezték a szovjet tankok, az
elvtársak és ÁVH-sok honmentését,
azt Kádár nem fejtette ki. Májusban
egyébiránt mégsem a hazatért Páger
elsô szerepét adó A hattyú-t tiltották
be, hanem Németh László Széchenyi-

jét, amelyet Ádám Ottó rendezésében
a Madách Kamarában mutattak be. Az
apparatcsikok már elôre huhogták az
elôadást, de csapdában volt a kádári
vezetés, mert a Nemzetibôl való kiûzetésének jóvátételeként Timár Józsefnek és a szerzônek Kossuth-díjat adott
áprilisban.
Utóbbi nem jelent meg az átadáson,
kérte, hogy a pénzt utalják a hódmezôvásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumnak. Gábor Miklós naplójában
(Sánta szabadság) olvashatjuk: „A premier napján a belügy hivatta Ádám
Ottót és Timárt, hogy ezt meg azt
húzzák ki a Széchenyibôl. Másnap újra
vitatkoztak, majd közölték, hogy az
elsô tüntetésre betiltják a darabot.”
(Május 16.) S hogy a dráma megannyi
mondata gyúanyag, persze hogy tapsot lobbantott.
Mert zsarnokságban a színház parlamentté emelkedik, ahol még a néma
színpad látványa is hevíti az érzelmeket. Így történt 1944. március 19én, azon a napon, amikor a hitleri Németország gyarmattá süllyesztette
honunkat, Németh Antal a Nemzetiben
mûsorváltozást hirdetett: Hegedûs Lóránt fogyatékos színmûvét, a Kossuthot tûzte mûsorra. Tudta, miért. Abban a képben, amikor Kossuth
Amerika földjére lép, a színpadot a
sávos-csillagos zászlók lengték be, s
látványára a tüntetéserejû taps megállította az elôadást; 1957 májusában a
Széchenyi-elôadások második felvonásában, amikor felment a függöny, feldúlt szoba képe tárult a nézô elé. „Kihúzott fiókok. kicsapott szekrényajtó,
elmozdított székek jelzik a házkutatást” –-- olvasható a darab színi jelzéseként. Timár háziköntösben és papucsban még meg sem jelent,
felzúgott a taps: a kádári dermesztô
mindennapok félelmét a döblingi spionjárás látványa robbantotta.
Tizenkét elôadás után a Széchenyit
betiltották.
Major Tamás 1948-as zeneakadémiai
beszéde ilyenképpen emelkedett határozattá. „Eljött Magyarország!” --–
utoljára mondta a dráma zárásaként
Bessenyei 1957. március 15-én kora
este a Fáklyaláng turini képében, midôn a honából érkezô Józsát felismerte.
Immár a nézôi lelkek váltak a bujdosásba kényszerült szabad Magyarország álmának ôrizôivé.

Ablonczy László
(Magyar Idôk)

Kedves Szerkesztôség!
Márton Gabriella (https://
hu.wikipedia.org/wiki/Márton_
Gabriella) Ady Endre muzsája
volt. Fiatalon halt meg 1922-ben,
lánya Kulcsár Lili (1906-?)
valamikor Sydneybe költözött,
ahova követte Kulcsár Andor is,
Lili apja 1957-ben. Vajon élnek-e
ott leszármazottjai? Fényképet
keresnék Márton Gabrielláról a
Wikipédia számára.
Amennyiben tudnak segíteni,
kapcsolatba hozni valakivel,
kérem tegyék meg.
Üdvözelettel, Kása Zoltán
Kolozsvárról
(kasa@ms.sapientia.ro)
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Negyven éve érkezett vissza Magyarországra a Szent Korona az
Amerikai Egyesült Államokból
Az a tárgyiasult princípium, amely
teljes valójában megtestesíti a magyar
nemzet létét, lelkiségét, küldetését,
egyediségét. Amelynek keletkezése és
sorsa épp oly talányos és hányatott,
mint a nemzetnek, amely még mindig
él a Kárpát-medencében. Nincs a világon még egy ilyen tárgyszerûségében
megnyilvánuló misztikus akarat, mint
a Szent Koronáé. Érezhetik magyarok
és nem magyarok, gazdagok és szegények, istenhívôk és pogányok; lehetnek még republikánusok is, konzervatívok vagy forradalmárok, ha
elismerik, hogy minden hatalom csak
a nemzettel együtt gyakorolható. Mert
ez a garancia arra, hogy a közösség
érdekében kormányoznak. A korona
Kádár János kommunista uralmának
huszonegyedik évében érkezett haza
Budapestre. Az amerikai néptôl a magyar népnek –-- ezzel nyugtatgatták
magukat Washingtonban.
Negyven éve 1978 januárját írtuk.
Zajlott az élet. Ami leginkább azt jelentette, hogy emelkedtek az árak.
Már felborult az államháztartás. Omladozott az épület. A mozikban az Egy
erkölcsös éjszaka és a Veri az ördög a
feleségét címû magyar filmeket játszották. A Szent Koronáról nem tudtam sokat. Talán annyit, hogy az amerikaiaknál van. Örültem, hogy nem az
oroszoknál. Megnéztem a Nemzeti
Múzeum kupolacsarnokában. Aztán
lent, a földszinten balra. Utóbbi elhelyezés már bántott. Méltatlan volt.
Sokkal késôbb értettem csak meg,
miért tiltakozott a korona idô elôtti
„visszaadása” ellen Mindszenty József
bíboros, esztergomi érsek. Rákosiék
csak ímmel-ámmal kérték vissza a koronát. Mit is kezdhettek volna vele?
Legjobb esetben bezárják egy szekA Szent Korona kálváriájának utolsó
stációja negyven évvel ezelôtt ért véget, amikor a magyar koronázási
ékszereket szállító amerikai Air Force
Two (az elnöki kettes számú különgép)
1978. január 5-én késô este leszállt Ferihegyen, és másnap délután az Országház kupolacsarnokában az amerikai küldöttséget vezetô Cyrus Vance
külügyminiszter ünnepélyes keretek
között átadta ôket Apró Antalnak, az
Országgyûlés akkori elnökének. Persze csak formálisan neki, a diplomáciai
protokoll szerint a Rákosit és Kádárt
egyaránt kiszolgáló, hétpróbás kommunista funkcionáriusnak –-- és jobb
híján, mert az MSZMP KB elsô titkárának, az elnyomó rezsim tényleges
urának a washingtoni adminisztráció
képviselôje mégsem adhatta át. James
Earl Carter elnök valójában –- mint azt
a két kormány 1977. december 16-i hivatalos közös közleménye is tartalmazta –-- valójában Magyarország népének (!) adta vissza Szent István
koronáját és a koronázási ékszereket,
amelyek a második világháború befejezése óta az Amerikai Egyesült Államok ôrizetében voltak. A szovjet csapatok elôl 1945 márciusában nyugatra
menekített Szent Korona majdnem
harminchárom évi távollét után tért
haza, s hosszú évekig múzeumi (kiállítási) tárgy lett, mígnem az elsô Orbán-kormány alatt, 2000. január
elsején átszállították méltó, vélhetôleg
végleges helyére, a Parlament kupolacsarnokába. Koronánk a 2011 húsvétján elfogadott új alaptörvényünkbe is
bekerült, mint amely --– történeti
alkotmányunk vívmányaival együtt -–

MAGYAR ÉLET

Korona a hegygerincen
rénybe, mint a Szent Jobbot, hogy soha
többé ne kelljen elôvenni. Kádár már
akarta, de úgy, hogy a lényege ne érvényesüljön. Látszatnak kellett. Mindszenty ezt érezte. És így köszönte meg
egy amerikai képviselônek, hogy ellenezte a visszaadást: „Uram! A legmélyebb hála érzésével értesültem határozati javaslatáról, amelyet Szent
István Koronájának megôrzésérôl
nyújtott be abból a célból, hogy megakadályozza annak leggonoszabb ellenségeink kezébe való visszaszolgáltatását.” Errôl sem tudtam. Csak büszke
voltam a mi koronánkra.
A bíboros halála után (1975) az amerikaiak is elbizonytalanodtak. Végül
döntöttek: visszaadják a koronát. Voltak kikötéseik. Az amerikai nemzet
adja a magyarnak. Ki kell állítani, közszemlére tenni. (Ez volt a legfontosabb.) Feltétel volt, nehogy elvigyék
Moszkvába. Úgy hidalták át, hogy a
korona soha többé nem fogja elhagyni
Magyarországot. Óvatosan körülírt
igény volt, hogy ne Kádár vegye át a
koronát. Mindenre rábólintottak, fôleg
mert már megegyeztek a Politikai Bizottságban, hogy Kádár nem lesz ott,
sôt, nem is fogadja az amerikai delegáció vezetôjét. Carter elnök 1977. október 1-jén döntött. Kitûzték az átadás
napját is. A döntés mögött az húzódhatott meg, hogy úgy számoltak, a
korona nem Kádárt erôsíti, hanem a
nemzetet. És tényleg így történt. Elfogadom. De miért kellett éppen 1977.
november 4-én bejelenteni a döntést?
Mert a döntés november 3-án kiszivárgott, és az elnöknek, megelôzendô a
nagyobb belpolitikai vihart, másnap
nyilatkoznia kellett. Eszükbe sem juthatott, mit jelent nekünk november 4e, a kádári árulás és a forradalom

eltiprása.
Így a döntés és fôleg bejelentésének
idôpontja a magyar kommunista rendszer politikai gyôzelmeként is felfogható. Igaz, a pártvezetés a korona
érkezésének pontos dátumát nem közölte. Jöttek a „sugallatok”: a korona
visszaadásában döntô szerepe volt Kádár János és VI. Pál pápa találkozójának. Vagyis Kádár még a pápánál
is eljárt a Szent Korona ügyében! Micsoda hazafi! (Kádárt 1977. június 9-én
fogadta VI. Pál pápa.)
A hangulatjelentések szerint a dolgozók örültek, hogy a fiatal generáció
passzívan vette tudomásul a korona
hazatértét. Semmi zászló, semmi tüntetés. Így volt. Pedagógusok írták,
hogy helytelenítik az átadáskor elhangzott kifejezéseket: „Szent Korona,
„Szent István”. Helyesen „magyar korona” és I. István. Vajon hányan gondolják ma is így? Mások meglepôdtek,
hogy az átadási ünnepség végén a Parlamentben elhangzott a Szózat. Többen
megjegyezték, hogy az osztrák televízió megelôzött bennünket, január 5én egyenesben közvetítette Ferihegyrôl a korona megérkezését. És tényleg:
az Air Force Two –-- többszöri idôpontmódosítás után –-- délután öt óra helyett este fél tízkor szállt le Ferihegyen.
Mire kipakoltak, éjfél lett. A magyar
televízió másnap adott tudósítást a
Parlamentben lezajlott átadási ünnepségrôl. Azt is késleltetve. Vagyis a korona január 5-én érkezett vissza magyar földre. A relikviákat egy Robur
márkájú –-- akkori kenyérszállító teherautóra hajazó –-- csukott tehergépkocsin, illô kíséret mellett az Országházba szállították. Kis vita volt, hogy
éjszakára ne vigyék-e inkább az amerikai követségre, de aztán az átadó fél

A korona visszatér
„megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet
egységét”.
Helyénvaló hát méltó módon megemlékezni a hazatérés negyvenedik évfordulójáról, s az is indokolt, hogy a
Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetése, a
nemzet tudatának és közjogi hagyományainak erôsítése végett egész
éves eseménysorozatot szervez a kormány az érintett egyházakkal együtt.
De amikor joggal örülünk, hogy négy
évtized óta ismét a miénk legszentebb
nemzeti ereklyénk, egy percre gondoljunk azokra is, akiknek kiemelkedô
szerepük volt abban, hogy visszakapjuk. Három hívô baptista baráti
szövetsége volt a kovász, ami megérlelte és sikerre vitte az ügyet,
ketten közülük még élnek. Elsô helyen James „Jimmy” Cartert, az
Amerikai Egyesült Államok harminckilencedik elnökét említsük
meg, aki 1977. januári hivatalba
lépésétôl fogva gondolkozott az
1953 tavasza óta Amerikában ôrzött magyar nemzeti kincsek visszaszolgáltatásának gondolatával. A
döntés nem volt könnyû, mert bár a
budapesti kormányzat korábban többször is hivatalosan visszakérte a Szent
Koronát, a Moszkvából kézi vezérléssel irányított kommunista kormánynak visszaadni a magyar államiságot jelképezô legbecsesebb
ereklyét gyakorlatilag egyet jelentett

a Kádár-rezsim legitimitásának elismerésével. Ám a Moszkva és Washington között elôrehaladó enyhülési
folyamat (détente) és a helsinki záróokmány 1975-ös aláírása –-- amely
kimondta az államok szuverén egyenjogúságának tiszteletben tartását, a
területi sérthetetlenséget, a viták békés rendezésének és a belügyekbe
való be nem avatkozás elvét, az emberi
jogok tiszteletben tartását, a népek
önrendelkezési jogát –-- kedvezô feltételt teremtett az amerikai–magyar
kétoldalú kapcsolatok normalizálásához.
Carter elnök döntését megkönnyítették amerikai és magyar baptisták,
már csak azért is, mert a tavaly ôsszel
94. életévébe lépett exelnök maga is
hívô baptista, aki szülôfalujában, a
Georgia állambeli Plainsben vasárnapi
iskolai hitoktató volt, s aki szoros baráti viszonyt ápolt a világhírû baptista
evangélistával, a ma már századik
évében járó Billy Grahammel. Amikor
hazai és amerikai magyar baptisták –
elsôsorban Haraszti Sándor orvosmisszionárius, az Amerikai Magyar
Baptista Szövetség vezetôje –- kitartó
munkával 1977-ben kieszközölték Graham magyarországi meghívását, ô
magyar barátai kívánságára személyesen kérte Carter elnök pozitív döntését
a korona visszaszolgáltatását és a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény
megadását illetôen. Az elnök azt felelte neki, hogy mindkét kérést jóin-
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beleegyezett, hogy egy diplomatája
éjjel a Parlamentben ôrizheti a relikviákat. Az ô zsebében voltak az 1608ban készíttetett nagy láda kulcsai is.
Másnap érkezett meg Cyrus Vance, az
Egyesült Államok elnökének személyes megbízottja, külügyminiszter, aki
a Parlament kupolacsarnokában hivatalosan átadta a koronát és a koronázási jelvényeket Apró Antalnak, az
Országgyûlés elnökének. Jelen volt
Illyés Gyula költô és Mizik László, a
Csepel Vas- és Fémmûvek lakatosa,
valamint Noszlopi Péter állattenyésztési brigádvezetô. Vagyis a koronát
valóban a „szocialista magyar nemzet”
képviselôi vették át: a munkásosztály,
dolgozó parasztság és haladó értelmiség képviselôi.
Cyrus Vance beszédében hálával
adózott Kováts Mihály ezredesnek, aki
segített George Washington tábornok
lovassági alakulatainak megszervezésében. „Kováts ezredes –-- mondta -– életét áldozta az amerikai függetlenségért
Dél-Karolinában,
a
charlestoni csatában.” Vance ezután
arról beszélt, hogy az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely
elismerte a magyar köztársaságot
1849-ben, s aztán tárt karokkal fogadta
Kossuth Lajost. Hangsúlyozta, hogy
1945-ben a magyar koronaôrség menekítette a koronaékszereket nyugatra, s adta át az amerikai hadseregnek,
amely azt átvette megôrzésre azzal,
hogy az a magyar nép tulajdona. (Vagyis nem hadizsákmány.) Eztán Carter
elnök üzenetét olvasta fel: „A büszkeség ôszinte érzésével tölt el, hogy
visszaadhatom Magyarország népének ezt a felbecsülhetetlen értékû
kincset, amelyet megóvni a második
világháború szörnyû pusztítása óta az
Egyesült Államok számára megtiszteltetés volt. Ebben a tettben én a két nép
hagyományos barátságának megerô-

sítését látom.”
Apró Antal válaszolt, és kínosan
ügyelt arra, hogy a magyar nép, az
Országgyûlés és „más vezetô testületek” nevében vegye át „becses nemzeti ereklyéinket, elsô királyunk koronáját és a koronázási ékszereket”. Az
amerikai kívánságok szerint a koronát
közszemlére tették, január 31-tôl hetente négy alkalommal volt látogatható.
Aczél György így foglalta össze a hivatalos véleményt: „A korona egyetlen
jogos tulajdonosa a magyar nép, a
szocialista magyar nemzet, amely ehhez illô méltósággal fogadta és tisztelettel vette át az ôsi ereklyét.”
A „szocialista” magyar nemzet nem
létezett. Sem a vívmányi, sem a távlatai. Sem a „szocialista” demokrácia.
Mindszenty József helyesen mondta: „Nem igaz az, hogy otthon minden
jól van már. Egyre rosszabb napról
napra a helyzet.” Örültem akkor, hogy
láthatom a Szent Koronát. De most
már úgy gondolom, jobb lett volna, ha
csak akkor tér haza, ha már kivívtuk a
szabadságot. Mint ahogy jobb lett volna a bíboros földi maradványait is
csak az utolsó szovjet katona távoztával hazahozni. S bizony Nagy Imrét
és fôként a szimbolikus üres koporsóban rejtôzô áldozatokat is jobb lett
volna akkor eltemetni, ha már továbbléptünk, s a koporsók mellett nem
feszíthetnek a hóhérok és utódaik, a
„bukott rendszer örökösei”. Vagy akkor el sem jutunk a szabadság kéklô
hegygerincére? Ki tudja. Egy biztos:
tíz év múlva a kommunista diktatúra
recsegve ropogva összeomlott, s ebben a Szent Koronának is megvolt a
maga csontnyíllal szárnyaló misztikus
szerepe. Haza akart jutni, s hazatért.

dulattal fogja kezelni, és hamarosan
döntést hoz. Haraszti kezdeményezésére Billy Graham 1977 szeptemberében látogatott Magyarországra, s ez
volt az elsô alkalom, hogy az istentagadó kommunizmust gyakran bíráló
amerikai evangélista szocialista országban prédikálhatott. A nagy sikerû
történelmi látogatás befejezése után
két nappal írta alá Carter elnök a
magyar korona visszaszolgáltatásáról
szóló rendeletét, amit pár hét múlva az
ENSZ ülésszakán közölt Vance külügyminiszter magyar kollégájával.
A baptista fôszereplôk mellett közvetve a katolikus egyház is elôsegítette
a korona hazahozatalát. Miután az ezt
kérlelhetetlenül ellenzô Mindszenty
bíboros, hercegprímás 1975-ben
ausztriai számûzetésében elhunyt, VI.
Pál pápa Lékai László személyében
ismét esztergomi érseket nevezett ki,
akinek a személyéhez az amerikaiak
nagy reményeket fûztek. A magyar
kommunista kormányzat és a katolikus egyház viszonyának további javulását ígérte Kádár 1977. júniusi vatikáni látogatása is. Végsô soron
azonban valószínûleg az amerikai
elnök új külpolitikai doktrínája volt a
döntô tényezô, ugyanis Carter a hidegháborús szembenállás helyett enyhülést szorgalmazott a szocialista tábor fellazítása végett. A szovjetekkel
szembeni geostratégiai játszmában a
két leglazább téglát –-- Magyarországot
és Lengyelországot –-- próbálta kibontani a szovjet tömb falából, s ebben
fontos gesztus, egyben tudatos akció
volt a korona visszaadása, mégpedig

úgy, hogy egyfelôl ne Kádár vegye át,
sôt ott se legyen az ünnepélyes átadáson, másfelôl a nemzeti ereklyét
elvileg bárki bármikor megtekinthesse.
Az akció amerikai és magyar szempontból is sikeres volt negyven éve, és
még inkább hosszabb távon, mert a
Szent Koronát ôrzô nemzeti múzeumi
terem igazi zarándokhellyé vált, az
ékszereket 1978 elejétôl a rendszerváltozásig milliók nézték és csodálták
meg. Ez a tömeges élmény is hozzájárult a nemzeti önérzet és öntudat
megerôsödéséhez, végsô soron a demokratikus rendszerváltozás lelki,
szellemi elôkészítéséhez. Mert a mi
koronánk nemcsak különlegesen értékes mûvészettörténeti kincs, nem is
csupán a régi királyság jelképe, hanem a magyar nép legdrágább történeti ereklyéje, nemzeti identitásunknak és öntudatunknak –-- a magyar
nyelv mellett –-- legfôbb forrása, ma is
élô és ható szimbóluma.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)
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Dr. Márfi Gyula Érsek Atyának a Szent Család vasárnapjára
kiadott, a szentmiséken felolvasott körlevele:
Fôpásztori üzenet Szent Család ...
Az Unió illetékeseinek keresztényvasárnapjára
ellenessége megnyilatkozott abban
Fôtisztelendô Paptestvéreim, Sze- is, hogy alkotmányának elôszavában
retett Krisztus-hívô Testvéreim! hivatkozott ugyan a görög-római
örökség és a felvilágosodás jelentôEngedjék meg, hogy most, Szent ségére, de nem említette meg EuróCsalád vasárnapján és egyben 2017 pa keresztény gyökereit, pedig a göutol só napján megosszam Testvé- rög-római kultúra értékeit a
reimmel a bennem élô aggodalmakat, keresztények --- ezen belül fôleg paugyanakkor a lelkemet betöltô re- pok és szerzetesek --- ôrizték meg, és
a felvilágosodás által meghirdetett:
ménységet és örömet is.
1. Ami aggodalommal tölt el, az el- szabadság, egyenlôség, testvériség
sôsorban Európa látványos elkeresz- is csak a keresztény államokban érténytelenedése, amit latin szóval dek- vényesül. (Keressük meg a szabadsárisztianizálódásnak is mondhatunk. got és az egyenlôséget az iszlám
A Szentatyával való két órás országokban, Indiában, Kínában
együtt-létünk alkalmával világos- vagy Japánban...! Ezekben az orszásá vált elôttünk, hogy ezt Szent gokban a legfôbb erény nem a szaPéter utódja is látja. Ô maga mond- bad akaratot feltételezô szeretet, hata, hogy vannak olyan európai pályá- nem az engedelmesség.)
zatok, amelyek nyertesei közül eleve Döbbenetes volt számomra, hogy a
kizárják azokat az országokat, ame- templomokkal zsúfolt Rómában az
lyekben még nem törvényesítették a egyik állami egyetemre meghívták
„melegházasságot” és nem hoztak XVI. Benedek pápát egy elôadás
létre a gender-ideológiát népszerûsí- megtartására, majd visszamondták
tô intézményeket. ---- A gender- a meghívást, mondván, hogy az ô inideológia alapjaiban akarja megsem- tézményük nem egy házi, hanem
misíteni a hagyományos családi világi egyetem... Ez olyan tettnek miéletet, meg akarván szüntetni a nôk nôsíthetô, mintha mi templomainkba,
és a férfiak közt lévô különbségeket, múzeumainkba senkit sem engedösszetévesztve az egyenlôséget az nénk be, aki nem tudja igazolni, hogy
egyformasággal.
keresztelkedett és bérmálkozott. A
Az Európai Unió vezetô politikusai különbség csak az, hogy minket
és a nyugat-európai országok vezetôi azonnal kirekesztônek minôsítenéközt alig találunk hívô kereszténye- nek, miközben önmagukatnem tartket, és igen kevés a normális családi ják kirekesztônek. (Erre mondjuk
életet élôk száma is. Ha valaki nagy mi, hogy: kettôs mércét alkalmaznyilvánosság elôtt közzéteszi “más- nak.)
ságát”, például azt, hogy ô se nem Ugyancsak döbbenetes a karáférfi, se nem nô, azt valóságos hôs- csonyfák, betlehemek és keresztek
ként ünneplik, selejtes produkcióval eltávolítása Nyugat-Európa közterüis megnyerhet bizonyos versenyeket leteirôl. Azt az angers-i (olv.: anzséi)

A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezetô
útjával hasonlította össze Ferenc
pápa a római Szent Péter-székesegyházban vízkereszt ünnepén
szombaton bemutatott szentmisén,
amelyen számos nyelv mellett magyarul is fohászkodtak.
Ferenc pápa homíliájában azt
mondta, hogy a három királyok
azért vették észre a gyermek Jézushoz vezetô csillagot, mert felemelték tekintetüket az égre.
Életünkben gyakran megelégszünk
azzal, amit magunk elôtt találunk
(...) a napkeleti bölcsek viszont
ráéreztek arra, hogy az igazi élethez
magas célkitûzés kell, amelyhez fel
kell emelnünk a tekintetünket” -–
jelentette ki az egyházfô. Hozzátette, hogy a Jézushoz vezetô csillag
nem vakít és nem kábít el, mint a
pénz, a karrier, a pillanatnyi dicsôség hullócsillaga.
A Szent Péter-székesegyházban
bemutatott szentmisén többek között latinul, olaszul, filippínó, burmai, arámi és kínai nyelven imádkoztak.
Magyarul
Isten
bölcsességéhez szólt a fohász, amelyet a szentszéki magyar nagykövetség diplomatája olvasott fel.
Ferenc pápa a Szent Péter téren
délben mondott beszédében kijelentette, hogy a napkeleti bölcsek útke-

regionális közgyûlés elnökétôl hallottam Veszprémben, hogy én az ô
intézményeikbe püspöki mellkereszttel a nyakamban nem léphetnék
be... A tilalom természetesen az általuk legfontosabbnak tartott szabadság jegyében született meg...
Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott 3 millió példányban egy naptárt, amelyben megtalálhatók az
Unió keletkezésének fontosabb dátumai és a világ nagy vallásainak
ünnepei is. Hogy-hogysem: a keresztény ünnepeket kifelejtették. December 25-nél egy üres lapot találunk, egy mondattal a lap alján: „A jó
barát megosztja foglalatosságaidat
és osztozik örömödben.” Angliában a
karácsonyt csak „gyermekek napjának” hívják, Franciaországban „karácsony-apóról” énekelnek.
Ezek után talán nem járunk messze
az igazságtól, ha feltételezzük, hogy
a migráció támogatása mögött is a
kereszténység elleni megmagyarázhatatlan- és talán ördöginek is nevezhetô --- gyûlölet húzódik meg.
Ahogy két ezer évvel ezelôtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az általuk gyûlölt Pilátust, hogy
megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat,
hogy véglegesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Európát Jézus híveitôl. Azt
természetesen nem állítjuk, hogy ez
a migráció támogatásának egyetlen
célja, de hogy az alapcélok közt jelen
van, abban biztosak lehetünk. Ha
pedig a migráció okait kutatjuk, ezek
közül nem felejthetjük ki az európai
kereszténység meggyengülését. És

ebben mi is bûnösök vagyunk. Mi
hoztuk létre azt a vallási és demográfiai (népesedési) vákuumot (légüres teret), amely szinte magától hívja az erôsebb vallást és az életképesebb
társadalmat.
2. Ezek után mire alapozhatjuk a
reményt, hogy hazánk mégis
megszabadul az iszlamizálódástól,
illetve az elkereszténytelenedéstôl?
---Vannak apró jelek, amelyekbôl párat felsorolok:
a) Van egy szép alkotmányunk,
amelyet a hanyatló európai erôk dühösen támadnak, de ez csak azt mutatja, hogy jövôbe mutató. Ebben
olvassuk az alábbiakat:
„Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Becsüljük országunk különbözô vallási hagyományait.” ---- “Valljuk, hogy a huszadik
század erkölcsi megrendüléshez
vezetô évtizedei után múlhatatlanul
szükségünk van a lelki és szellemi
megújulásra.”“Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei: a család és a nemzet, összetartozásunk
alapvetô értékei: a hûség, a hit és a
szeretet.” ---- Magyarország védi a
házasság intézményét, mint férfi és
nô közt, önkéntes elhatározás alapján
létrejött életközösséget, valamint a
családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. ---- Magyarország
támogatja a gyermekválla lást.”
Hálásak vagyunk azoknak a szülôknek, akik szívesen vállalják a gyermeknevelés –-- akár a több gyermek
nevelésének –-- felelôsségét és feladatát. Jutalmazza ôket a jó Isten soksok örömmel és el nem múló boldogsággal.
Az is biztató, hogy a házasságköté-

Magyar imát is mondtak a római Szent
Péter-székesegyházban vízkereszt ünnepén

seknek és a születéseknek (ezzel
együtt a kereszteléseknek) száma is
pár éve lassú emelkedést mutat. Az
ország még most is öregszik, de az
elöregedés csökkenôben van.
Hazánk világi vezetôi közt egyre
többen vállalják nyíltan a hitüket, s
akik nem gyakorolják vallásukat,
azok is jó kapcsolatokra törekszenek
a vallási vezetôkkel és támogatják az
egyházakat. Magam is egyre nehezebben tudok eleget tenni a meghívásoknak, amelyek világi objektumok, illetve felújított keresztek,
keresztutak, szentkutak megáldására
szólnak. A szent helyek profanizálódása után elindult egy ellenkezô
folyamat: szakralizáljuk azt is, ami
profán.
Eredményesen és szépen folyik a
legtöbb egyházmegyében, így nálunk is a családpasztoráció, ezzel
együtt a Schönstatt Mozgalom családi ága is, amelynek Óbudaváron
van a központja, s eredményesen
mûködik. Elbizakodottságra természetesen semmi ok, annál inkább
okunk van a bizalomra. Ezt a bizalmat erôsíti bennünk az Ige megtestesülésének titka, amelyet örvendezô
lélekkel ültünk meg mi, akik már korábban is “Krisztusba vetettük
reményünket” (Ef 1,12). Ebben a
reményben kívánok áldásos új
évet Paptestvéreimnek, fôegyházmegyénk családjainak és minden
Krisztushívô Testvéremnek fôpásztori áldással:
Veszprém, 2017. december 17-én
+ Gyula érsek--„Boldogok a tiszta szívûek, mert
meglátják az Istent.”

resését az akkori idôkben is sokak
részérôl közöny kísérte, a hatalmat
képviselô Heródes pedig egyenesen
félt a gyermek Jézustól.
A katolikus egyházfô a karácsonyt
most ünneplô keleti egyházakat is
köszöntötte.
Vízkereszt ünnepén a három király
lóháton vonult be a Szent Péter térre: a Róma közelében fekvô városokból 1400 jelmezes elevenítette
fel a napkeleti bölcsek útját római
katonának, apostolnak vagy éppen
reneszánsz dámának beöltözve. Közöttük több vízkereszti boszorkány,
Befana is menetelt seprûvel a kezében. A Befana január hatodikán
reggel hoz ajándékot az olasz gyerekeknek.
Vízkereszttel véget ér a téli szünet
Olaszországban, a hétvégén több
tízmillió olasz tér vissza a vakációról. Kiemelt biztonsági készültség
van az olasz autósztrádákon, pályaudvarokon és repülôtereken, valamint a vásárlóutcákban és kereskedelmi központokban a most
kezdôdött akciós vásárlási szezon
miatt. Róma belvárosát teljesen
lezárták a jármûforgalom elôtt, a
vízkereszti ünneplés helyszínének
számító Navona térre csak fémdetektoros ellenôrzés után lehet belépni.

12. oldal

Értékmentés –
Értékôrzés

–- 2018-ban is folytatódik a
Mikes Kelemen Program
Melbourneben –-

A többévi sikeres gyûjtômunka után
idén ismét folytatódik a tudományos
gyûjtés, amely régi újságok és folyóiratok, fotók, okiratok, kéziratok, aprónyomtatványok, plakátok gyûjtésén
kívül személyes interjúk (Oral History) készítését is tartalmazza. Jánovszki Tamással, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága
megbízottjával beszélgetünk a kutatási sajátosságairól és eddigi tapasztalatairól.
–-- Mit kell tudni Önrôl, mit kell tudni
a Mikes Kelemen programról, mik
azok az információk, amelyek a Melbourne-ben végzett gyûjtésrôl tudni
kell?

MAGYAR ÉLET

KRÓNIKA
–-- A 20. század eseményeivel foglalkozó történész vagyok és Budapestrôl
érkeztem december elején. Megbízatásom három hónapra szól ---- ennyi idô
áll a rendelkezésemre ahhoz, hogy
eleget tegyek annak az igénynek amelyet a tengerentúli magyarság képviselôi fogalmaztak meg a magyar kormányzat felé: összegyûjteni és biztonságba helyezni, méltó módon feldolgozni mindazt a szellemi kincset,
amely az emigráció hosszú évtizedei
alatt az új otthont jelentô országban
felhalmozódott. A Victoriai Magyar
Tanács, mint a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezete felkarolta ezt az
értékfeltáró és értékmentô kezdeményezést és segíti a munkámat itteni
tartózkodásom során.
--- Mik a Mikes program legfontosabb
célkitûzései, vannak e változások a
tavalyi gyakorlathoz képest?
--- A 2013-ban indult kezdeményezés
messzemenôen beváltotta a hozzáfûzött reményeket, így a 2017-18-as
program tennivalói egyszerûen összefoglalhatók: a tengerentúli magyarság
hivatalos szervezeteinek hagyatékaként felajánlott könyvtári anyagot valamint iratokat és egyéb dokumentumokat feltárni, veszélyeztetett anyag
esetében pedig rendezett módon öszszegyûjtve Magyarországra szállítani
és elôkészíteni az ottani tudományos
célú felhasználásra. A program kezdetekor hét tengerentúli országban
(Ausztrália, Amerikai Egyesült Álla-

KARÁCSONYI GONDOLATAIM

Legyen minden keresztény magyarnak is a gondolata. ...Úgy látszik, hogy
egyfajta kiskirályok és elnyomok is közénk emigráltak. Élô példa erre a
jelenlegi helyzet a Szent Erzsébet otthonban TALÁLHATÓ. Magyarországban
ezek ellen fogtunk fegyvert 1956-ban, de úgy látszik én itt is tovább harcolok
ellenük.
Jó lesz komolyan odafigyelnünk, hogy most is mi történik körülöttünk. Az
Erzsébet Otthon hivatalosan egy magyar többséggel rendelkezô idôsek otthona,
ahol megnyugvást és még esetleg kedves magyar szót is hallhatunk. Elôször is
ne felejtkezzünk meg arról, hogy Jézus a keresztfán is megbocsátást és
bebocsájtást ígért az egyik latornak az Ô Ura házába. S itt a keresztény
otthonban és az egész otthon területérôl kitagadták, eltiltották a magyar
katolikus lelkipásztort. Most amikor már idôsek és esetleg betegek vannak ott, és nagy szükségük van valakire, aki nem pletykál és segít a hitet
és a lelki egyensúlyt megtartani. Amikor már nincs kihez fordulnunk,
akkor szeretnénk a jó Isten földi szolgájával megbeszélni a lelki betegségeinket, s amikor a legjobban szükségünk van a magyar anyanyelvre, és
hogy legyen egy pár ápoló körülöttünk, aki megérti szavainkat, akkor az
adott helyzet miatt a magyar ápolok elhagyják a munkahelyüket. A
magyar nyelvû dolgozok nem azt hajtogatják, hogy -–Speak English— csak a
többségben dolgozó magyarul nem tudok fordulnak így honfitársaink felé.
Egyesek szerint ez rendben is van hiszen elég régen vagyunk itt ahhoz, hogy
angolul beszéljünk. Az öregséggel a felvett nyelvet is elfelejtjük, s visszatérünk
az anyanyelvünkhöz. Az idô több ízben igazolja ezt.
Azt se felejtsük el, hogy az Otthon területén van a magyar kápolna is,
ahol magyarul a magyar lelkipásztorral, közelebb kerülhetünk Tanítónkhoz, életünk Teremtôjéhez.
Tisztelt idôsödô, öreg magyarok, akiknek legtöbb esetben a Szent Erzsébet
otthon a végállomásuk, figyeljenek nagyon oda, hogy kik a vezetôk, milyen
megértéssel és tudással és emberséggel vezetik a jövendô Otthonunkat. Mert
ha ezek a magyar juttatások nem állnak rendelkezésünkre, akkor miért a
célunk hogy ide kerüljünk?
Bár melyik ujjonan épülô idôsek otthonával szemben???
Talán meglehetne szervezni, hogy a különbözô magyar szervezetekkel
egyesülve, Katolikus közösség, Karitász, s nem utolsó sorban a Magyar NSW-i
egyesület segítségével közös nevezôre jutnánk. Közösen eldönteni, hiszen
mindnyájan a magyar érdekeket szolgáljuk. S akkor el lehet kerülni ilyen
radikális intézkedéseket. S akkor megint lehet magyar esküvô, keresztelô, s
temetkezés, ahol magyar ima mellett Búcsúznánk, nem pedig a -- Speak English
— nyelven, ami fájdalmunkban idegen nyelv.
Adjon a jó Isten mindenkinek tiszta elmét, igaz szívet és egymás iránti
megértést és szeretetet.

Gellért Mária

mok, Kanada, Venezuela, Brazília, Argentína és Uruguay) létesültek gyûjtôhelyek, ahol az ottani magyar közösségek és magánszemélyek helyezhették
el írásos emlékeiket. Az önzetlen felajánlóknak köszönhetôen mára jelentôs mennyiségû szellemi kincs gyûlt
össze. A beérkezett hagyatékok összetételét vizsgálva érdekes képet kaphattunk: a diaszpórában élô magyarságának és a közösségük életérôl szóló
folyóiratok,
aprónyomtatványok,
meghívók, „flyerek”, plakátok, térképek mellett kép- és hangfelvételek
egyaránt felajánlásra kerültek. Fontos
tudnivaló, hogy az idei munka helyszínei megváltoztak, az USA-n, Kanadán és Ausztrálián kívül már Németországban is folytatjuk tevékenységünket.
---- Milyen eredményei vannak a
programnak, milyen mennyiségû
gyûjtött anyagot sikerült eddig feldolgozni Budapesten? Mi lesz a sorsa
az összegyûjtött könyveknek és dokumentumoknak?
---- A gyûjtômunkát két nagy magyar
közgyûjtemény, a Magyar Országos
Levéltár és az Országos Széchenyi
Könyvtár szakmai irányítása mellett
végezzük, az ô szakembereik dolgoznak a hazaküldött anyag feldolgozásán.
A begyûjtött anyag jellege szerint kerül az egyik vagy a másik intézmény
gyûjteményébe: a pubikált, sokszorosított nyomtatványok (könyvek, folyóiratok, plakátok, stb.) az Országos
Széchenyi Könyvtár, a nem publikált,
egyedinek tekinthetô dokumentumok
(kéziratok, levelezések, fotók és egyebek pedig a Magyar Országos Levéltár
gyûjteményét gyarapítják. Azok a
könyvek, amelyek már szerepelnek a
Széchenyi Könyvtár gyûjteményében,
Magyarország egyéb könyvtáraiba
illetve a határon túli magyar területek
könyvtáraiba kerülnek. 2014 óta 200
köbméter hagyaték, és több mint
100.000 dokumentum került Budapestre és az elmúlt évben érkezett jelentôs
mennyiségû anyagnak eddig a fele lett
feldolgozva, ez hozzávetôlegesen négy
és félezer példány –-- a hátralevô rész
szakmai feldolgozása jelenleg is folyamatban van. A levéltári anyag esetében a májusi konferencián ismét
komoly sikerekrôl számolhattunk be:
Munkám során különös figyelmet
szentelek az úgynevezett „Hungaricum” illetve „Hungarika” anyagok
gyûjtésének. Ezek mindazok a kiadványok illetve egyéb dokumentumok,
amelyek Magyarország mindenkori
területén kívül magyar nyelven jelentek meg, magyar illetve magyarországi
szerzôtôl bárhol, bármilyen nyelven
jelentek meg vagy tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak. Külön figyelmet kívánok szentelni azoknak az újságoknak, amelyek
itt Ausztráliában jelentek meg magyar
nyelven –-- ezeknek a régi kiadványoknak minden egyes lapszáma nagy
jelentôségû lehet.
--- Minden fellelt példányt, minden
dokumentumot haza kíván szállítani?
--- Nem, egyáltalán nem –-- még a
látszatát is kerülni akarom annak,
hogy megfosszam az ausztráliai magyarságot ezektôl a pótolhatatlan kincsektôl. Azokat az itteni gyûjteményeket és archívumokat, amelyek
megôrzése és épsége biztosított min-
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den esetben a keletkezésük helyszínén
hagyom, a tulajdonos engedélye esetén digitális másolatot készítek róluk
illetve ún. „Hungarika” nyilvántartásba
veszem azokat. Viszont abban az esetben, ha bármilyen okból veszélyeztetetté válik egy irattár vagy dokumentumgyûjtemény (haláleset, tárolási hely
megszûnése, stb.) igyekszem biztosítani az anyag Magyarországra szállítását.
–-- Ha jól tudom a régi újságok és
dokumentumok gyûjtésén kívül még a
Melbourne-ben élô magyar emberek
élete és az ô történeteik is érdeklik. Mi
az oka ennek, miért fontos ez egy Budapestrôl érkezett történész számára?
–-- A Mikes Kelemen Program nem
csupán a papírra és a legkülönfélébb
audiovizuális adathordozókra rögzített
történeti információk gyûjtését célozza. Tekintettel arra, hogy idôs emberekként közöttünk élnek olyanok, akik
szemtanúi és átélôi voltak Magyarország nagy történelmi sorsfordulóinak
–-- az 1944-45-ös eseményeknek, az ötvenes éveknek és 1956-nak --- pótolhatatlan és különleges információk
birtokában vannak. Az, amire ôk emlékeznek ---- és csak ôk tudnak --- örökre
elvész, ha nem adják tovább az utókornak. A Mikes Program keretében
készített beszélgetések segítségével
folytatjuk a történeti források feltárását abból a célból, hogy pontosab-

ban, hitelesebben és árnyaltabban ismerhessük és értsük a magyar történelmet, azon belül pedig az emigrációban élôk történetét, gyûjtsük azokat a
helyszínen fellelhetô dokumentumokat, amelyek segíthetnek jobban megismerni a földkerekség minden táján
élô és boldoguló magyar emberek
múltját.
–-- Hol lehet önnel találkozni, hol van
a gyûjtômunka helyszíne?
–-- Szerencsésnek mondhatom magam, mert a melbourne-i Magyar Központ vezetôsége és a Victoriai Magyar
Tanács részérôl minden támogatást
megkapok. A Központ épületében
gyûjtöm a beérkezett anyagot, minden
pénteken 10 órától délután 1-ig, oda
várom mindazokat a victoriai magyarokat, akik a régi dobozokban porosodó
írásos emlékeiket, fotóikat, filmfelvételeiket vagy hangszalagjaikat Magyarországnak szeretnék adni.
Cím: Faith Ferenc Könyvtár, Hungarian Community Center ---- 760
Boronia Road, Wantirna, Victoria
3152, Melbourne. Amennyiben további kérdések merülnek fel a
gyûjtômunkával kapcsolatban, szívesen adok felvilágosítást e-mailben
(mkp.2016.melbourne@gmail.com
) vagy telefonon: 04 90 96 47 75
--- Sok sikert kívánok a munkájához,
köszönöm a beszélgetést!

S.F.

ESEMÉNYEK A NEW SOUTH WALES-i
MAGYAR SZÖVETSÉGBEN

A New South Wales-i Magyar Szövetség több mint 60 évvel ezelôtt tette le
alapjait. Azóta - megfogyva bár de törve nem - végzi munkáját.
A Szövetség minden hónap elsô hétfôjén este 6.30-kor tart tanácsülst a Magyar
Házban, 1-3 Breust Pl. Punchbowl (vasutállomás mellett).
A Szövetséghez mint ernyô szervezethez tartoznak a NSW-ben lévô különféle
egyesületek.
A tanácsüléseken megtárgtalják az aktuális, soronkövetkezô eseményeket,
rendezvényeket. A tagegyesletek elmondják mikor, min dolgoznak, nehézségeiket, problémáikat. Megismerve egymás munkáit, igyekszünk segiteni,
megoldást találni a különbözô nehézségekre.
A szokásos programokon kívül most egy nagy multikulturális fesztivál megvalósitásán dolgozunk, amit április közepére tervezünk. Ahogy több információ
áll majd rendelkezésünkre, arról rendszeresen itt be fogunk számolni.
A New South Wales-i Magyar Szövetség 2017. november 20-án tartott évi
közgyûlésén az alábbi tisztségviselôk lettek megválasztva:
Elnök: Rozgonyi Magdolna
Alelnökök: Bárány Márta, Vass Sándor
Titkár: Kedves Anna
Pénztáros: Bakos Bálint
Program szervezô: Ilosvay-Egyed Katalin

R.M.

KMKSZ: Ukrajna egyeztesse nemzetiségpolitikai
koncepciója tervezetét a kisebbségekkel
Nyílt levélben kéri Volodimir
Hrojszman ukrán miniszterelnöktôl
Ukrajna elôkészületben lévô nemzetiségpolitikai koncepciójának egyeztetését a nemzeti kisebbségekkel és a
dokumentum-tervezet elküldését a
Velencei Bizottságnak véleményezésre
Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke,
az ukrán parlament képviselôje.
Az MTI-hez eljuttatott levél szerint a
nemzetiségpolitikai koncepció tervezetével kapcsolatban az ukrajnai nemzetiségek szervezetei számos kérdést
és javaslatot megfogalmaztak, a dokumentum ugyanis szerintük a jelenlegi
formájában ellentmond Ukrajna alkotmányának és törvényeinek, s mint
ilyen, „másodrendû állampolgárokká degradálja a nemzetiségi
kisebbségekhez tartozó polgárokat”.
Ezért a KMKSZ elnöke azt kéri az
ukrán kormányfôtôl, hogy a nemzetiségpolitikai koncepció tervezetének
végleges szövegét az elfogadása elôtt

egyeztessék a nemzetiségi kisebbségek szervezeteivel, vegyék figyelembe
azok javaslatait, észrevételeit.
A kárpátaljai magyar szervezetek és
történelmi egyházak vezetôi a napokban közös nyilatkozatban fejezték ki
aggodalmukat a nemzetiségpolitikai
koncepciótervezettel kapcsolatban,
mert ---- mint rámutattak ---- a kidolgozására létrehozott bizottságban a
nemzetiségek képviselôi nem kaptak
helyet, ami szerintük azt vetíti elôre,
hogy Ukrajnában ismét a nemzetiségek képviselôinek érdemi bevonása
nélkül akarnak a létüket alapvetôen
befolyásoló döntéseket hozni. A dokumentum kívül helyezi magát az ország
alkotmányos, nemzetközi jogi és
egyéb jogszabályi keretein, azzal érvelve, hogy erre az ukrán nemzet sokéves szovjet elnyomása nyújt morális
alapot, miközben a nemzetiségi kisebbségek helyzetének tárgyalásánál
ugyanezt már nem kívánja figyelembe
venni --- állapították meg a nyilatkoza-
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Kicsiny jachtok, panorámát mutató
hajók százai róják köreiket, tömegközlekedésben részt vevô jármûvek haladnak dokkról dokkra,
diszkóhajóról harsog a tuc-tuc zene, és
impozáns hosszúságú luxus-szállodahajókkal érkeznek a világ távoli
részeirôl a turisták. Ebbôl a hatalmas
dunai forgalomból ezrek élnek:
hordóban tárolt konyhai hulladékot
görgetnek a partra a munkások, bejelentkezik a kukáshajó, a fodrász, a
kozmetikus, a pedikûrös, a halas, a pék
s a koktéljégszállító.
A pesti Duna-parton, a Petôfi téri
hajómegállónál csapdos a szél. A mi
hajónk még sehol, de a mûanyag falú
váróban türelmesen ücsörögnek néhányan. Északra igyekszik négy indiai,
két amerikai, egy kisgyermekes bolgár család és egy magyar nyugdíjas, a
Miskolcról érkezett Bagdi János.
Három munkaruhás férfi közelít
felénk. Ketten egy hatalmas zöld
molinót próbálnak kifeszíteni a kövek
közül kinôtt gazt fûkaszával irtó társuk
és a parton ténfergôk közé.
Bagdi János kárpitosként dolgozott
egy vállalatnál, még néha kap
fusimunkát, amikor teherautókat
visznek vizsgára, s az üléseiket gyorsan rendbe kell tenni. Nála már hagyomány, hogy évente egyszer
„feljön” Budapestre, s utazgat egyet a
BKV-hajókkal. Most az a terve, hogy a
Római-partig megy, ott pohár sörrel
lekísérve megeszik egy sajtos-tejfölös
lángost, majd fordul is vissza. Este
hétkor indul haza a vonatja a Keletibôl,
kilenc után már a betegeskedô felesége mellett lesz.
A százötven férôhelyes Szent Lászlóra már alig férünk fel, hétköznap
BKV-bérlettel is lehet utazni vele. A
Lánchídnál három óriási szállodahajó,
a baseli Viking társaság Lif, Ingvi,
Aegir hajói láthatóak egymás mellé
kötve, majd ahogy a jobb és bal parton
is kikötünk néha, a Táncsicsot, a
Legenda társaság Delfin 1 és Delfin 2
hajóit látjuk. Többek között megelôz
minket a Szent Gellért és az Európa,
amelyen – bár még a delet sem ütötték
el a város templomaiban – diszkózenére
mulatnak a fiatalok százai.
Nagyobbacska a Thurgau Ultra, itt
úszik a Vén Duna s a Gulács, de a
Rubin még mellettük is eltörpül. A
parlamenti hajómegállónál szinte
ijesztô kolosszus horgonyoz. A Vizafogó lakótelepnél a Rapszódia, Onyx,
Ludwig, Neptun és a My Story
várakozik. A 10-es kikötônél a Primus
után sorolunk be, meg kell várnunk,
míg lekászálódnak róla az emberek, s
csak ezt követôen kötünk ki mi is egy
rövid ki- és beszállási idôre.
Délelôttönként egy kopottas sárga
Mercedes teherautó araszolgat a Jane
Haining rakpart kövein. Meg-megáll a
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Nyári hajónapló
szállodahajóknál, és az emberek a part
menti úszó létesítményekbôl acélhordókat görgetnek ki, a konyhai
hulladékot szállítják el. Egy másik teherautó kék mûanyag kannákért jött,
hetente három alkalommal bio-ételhulladékot visz, most éppen a Symphonie és a Beethoven hajókról. A
Viking és az Avalon hajótársaságokkal
szerzôdött erre a feladatra. Megjelenik
egy ponyvajavító társaság, mert egy
étteremhajón lesz munkájuk. Több
furgonnal érkezve a parthoz minôségi
francia pékárut, zöldséget, gyümölcsöt
visznek egy francia felségjelû hajóra.
– A 14 napos hajóút alatt Passauban,
Bécsben feltöltik az árukészletet. Mi
azt hozzuk ide elôrendelésre, ami éppen hiányzik a luxushajók konyhájáról,
büféibôl, éttermeibôl – mondja
vezetôjük, Gyulai Patrícia. Hozzáteszi:
ez zárt rendszerû bizalmi munka, tíz
éve csinálják.
Megérkezik a koktéljeges is, zúzalék
szükséges a halas látványpultba, darabosabb a koktélokba. Jön még a
fodrász, a kozmetikus, munkaruhában
a zárjavító, este pedig zenészek lépnek
a hajóhidakra. Van olyan hajó, amely
Budapesten mosatja az ágynemût, a
hajók ôrzését pedig általában magyar
ôrzô-védô szolgálatok látják el.
Háromezer-háromszáz forintnál kezdôdik a komolyabb hajós városnézés
margitszigeti kikötéssel. Több társaság kínálja szolgáltatásait sok nyelven beszélô kollégákkal. A Szabadság
hídnál kezdi a programot például a
Legenda társaság, megkerülik a Margitszigetet, majd ki is kötnek rajta.
Egy óra tíz perc a program, aki kiszáll
a szigeten, az másfél, három, négy és
fél órával késôbb visszajöhet valamelyik hajónkkal ide – mondja Panni,
aki még középiskolás, s ez a nyári,
hajóhíd végi információs pultos munka nagyon hasznos a nyelvgyakorláshoz. Háromezer-kilencszáz forint
egy jegy, amelyben két ital ára is
benne foglaltatik, s harminc nyelven
elérhetô a Budapestet bemutató
autoguide szolgáltatásuk – teszi hozzá.
– Egy idegenvezetô barátunk tanácsára a rendszerváltás idején indítottuk a családi vállalkozást, 2004-tôl
pedig saját hajókat állítottunk munkába – tudom meg Hudacsek Balázstól,
a vállalkozás tulajdonosától. Megvásároltak egy Ukrajnában elsüllyedt
hajót és két, a honvédségnél leselejtezett aknamentesítô hajót, amelyeket
a kor igényeinek megfelelôen átépítettek, így jött létre a három óriási
üvegablakos, egyedi megjelenésû
panorámahajójuk.
Régóta idegenforgalomban dolgozó
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szakember Barkaszi Mária. Az IBUSZnál kezdte, az idegenvezetôi osztályon.
Ôk koordinálták a félezer idegenvezetô
munkabeosztását. Az egykori IBUSZos kollégák létrehoztak egy céget,
mostanában már a tulajdonukban lévô
negyven busz egy részével kiszolgálják a Budapestre hajóval érkezôk
csoportjait. Fôleg angol nyelvterületrôl, Amerikából, Ausztráliából
érkezô ügyfeleik vannak.
A hajók egy része csak egy napot tölt
Budapesten, így a frekventáltabb útvonalakon haladva próbálják a város
nevezetességeit bemutatni. Kiskörút,
Andrássy út, Hôsök tere, esetleg a Vár
és a Gellért-hegy fér a négyórás
programba. A legfôbb visszajelzés a
turistáktól, hogy nagy meglepetés
számukra Budapest, és keveslik az itt
töltött idôt. A hajózás nagyon kényelmes, így azt inkább a közép- és
idôs korosztály veszi igénybe. Az ötcsillagos szolgáltatást egy tehetôs réteg igényli, ôk nagyon sokat költenek
Budapesten, nem egy csoportjuk szervezett formában a Michelin-csillagos
éttermeket keresi fel. Barkaszi Mária
szerint a város a Duna-partról nézve
megtelt, az érkezô hajószámot már
nehezen szolgálják ki a kikötôk.
Erre bizonyosság, hogy két-három
hajó is egymás mellé van kötve a
parton, de limitáltak a buszos parkolók
is, a mindennapi logisztika súrlódásokkal jár. A kikötôi terület növelésére
gyakorlatilag nincs lehetôség.
Egyes szakemberek szerint sokszor a
hátizsákos turistákra nagyobb marketingfigyelem irányul, miközben a
luxushajókkal sokat költô, tehetôs
réteg jön hozzánk. Egy parti hajóétterem árai is errôl beszélnek: erdeigomba-krémleves 1800 forint, a
mangalicaszûz 6500, a lazacsteak 6800
forint. Az italok ára még inkább mellbevágó: egy üveg Thummerer bikavér
17 ezer, egy félliteres 6 puttonyos
Disznókô aszú 56 ezer forint, de kapható feltételezhetôen garantáltan finom Louis Roederer pezsgô is potom
255 ezer forintért.
A Duna-parti terület hossza az északi
összekötô hídtól a Rákóczi hídig mintegy 15 kilométer. A legtöbb kikötôt
mûködtetô többségi állami tulajdonú
Mahart PassNave Kft. kommunikációs
vezetôje, Sztojanovits Kristóf szerint
nehéz választ adni arra, hogy hány
hajó halad át a fôvároson egy átlagos
napon. A tranzitforgalom nem annyira
jelentôs, mint a Budapestre érkezô
hajók személyforgalma, nem beszélve
arról, hogy csúcsidôben hetven
városnézô és menetrendi hajó is a
budapesti Duna-szakaszon teljesít
szolgálatot.
Egy felmérés szerint az idelátogató
külföldi turisták 80 százaléka vesz
igénybe valamilyen hajós programot.
Nemzetközi szállodahajóval tengerentúli és európai vendégek jönnek.
Utóbbiak egyhetes túrán vesznek
részt Passau–Budapest vagy Budapest–Fekete-tenger útvonalon. A tengerentúli vendég akár háromhetes
utakat is igénybe vesz, jellemzôen
Amszterdam–Budapest útvonalon. A
tengerentúli piacokon akviráló hajóstársaságok nagy része budapesti
dunai panorámával hirdeti útjait.
Egy kishajó kikötése fél órán belüli
idôtartamra tizen-egynéhány ezer,
míg egy 200 fôsnél nagyobb hajóé
csaknem százezer forint. Egy napra
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33, illetve 190 ezer forint ez az összeg.
A Mahart kikötôi szolgáltatásának
elmúlt éves tapasztalatai alapján Budapesten a közútról történô napi
rendszeres szemétszedés, az éttermi
állóhajók, a nemzetközi szállodahajók,
valamint a rendezvényhajók kiszolgálása komoly emissziós terhelést ró
az amúgy is túlzsúfolt pesti alsó
rakpartra. Ezért a társaság 2015-ben
megvásárolta azt a holland hajót,
amelyet átalakított hulladékszállítóvá.
A cég éves bevétele a kikötôi szolgáltatásokból 1,3-2 milliárd forint. A
fôvárosi önkormányzat a partfalhasználati jog címén jut jóval csekélyebb mértékû bevételhez.
Két évvel ezelôtt egyszerre két hajót
is avatott Budapesten az egyik legnagyobb ausztrál hajóstársaság. Az
Emerald Waterways Emerald Sun és
Emerald Dawn névre hallgató vadonatúj hajói ötcsillagos szolgáltatásokat kínálnak a tengerentúlról
érkezô vendégeknek. Budapest az
egyetlen olyan fôváros a Dunán,
amelynek kikötôi sétatávolságra vannak a belváros látnivalóitól. Ez azért is
rendkívül fontos, mert kikötôvárosi
funkcióban élezôdik a verseny Béccsel
és Pozsonnyal.
Elindult a Római-partról visszafelé a
BKV másik hajója, a Várhegy. Egykor
Balatonfüreden készült görög megrendelésre folyami uszályt kísérô
bokszerhajónak, de végül nem vették
át, így került a Dunára – tudom meg
magától a kapitánytól, Szarvas
Csabától. A kormány mellett távcsô és
a hajónapló, amelybe a reggeli kezdéstôl beírja az eseményeket. Aztán a
kapcsolók rengetegje: utastér közlekedôjéé, kormányé, gépházé, tetôvilágításé. Egy zacskó lengyel karamella s mûanyag kupakok, amelyeket
a felesége gyûjt karitatív célra.
Összeszedi neki a végállomásoknál.
– A déli irány annyira nem vonzó, s a
magyar emberek nem olvassák el a
menetrendet. Volt, aki a Gellértnél
felszállt, s csodálkozott, hogy nem a
Margit híd felé, hanem dél felé veszem
az irányt. Azt mondta, hogy ô vidéki, s
nem tudja, hogy merre van dél és
észak. Hát ezzel én már nem tudtam
mit kezdeni – füstölög a kapitány. – A
külföldinek pedig mindegy, ô csak a
folyami szirénre várva hajózni
szeretne a csodaszép Dunán – teszi
hozzá.
Szarvas Csaba majdnem egész
életében hajózott. Debrecenben született. A Hortobágyi Állami Gazdaságnál
dolgozott, de megunta a pusztaságot.
Hajdúböszörményben a Tungsramnál
dróthúzó, majd kôcsiszoló volt, aztán
hamar váltott. Így már 1979-tôl a
vízügynél kitûzôhajón szolgált, amely
a hajózási szakaszokat jelölte ki a
folyókon, a hídépítôs évtizedekben
pedig a hidak építését biztosító mentôhajókat vezette.
– Vannak itt a budapesti Dunán rossz
kikötôk is, ahol ha nagy a szél, vagy
visszafelé forog a víz, azaz limány van,
többször is próbálkozni kell a kikötéssel – magyarázza, miközben
figyelmesen, a folyásiránnyal szemben manôverez. – Ez a cikcakkolás
annyira unalmas, hogy nem is nekem
való. Lehet, hogy sok a látnivaló, de
nekem a szolgálatban idôm sincs arra,
hogy felnézzek.
MÁR A ROMANOVOK IS…
A Mahart hajóit részben felújították,
az idén például zászlóshajójuk, a 400
fôs Budapest is korszerûsödött. A
BKV is igyekszik öregecske hajóit jó
állapotban tartani. Egy hajózás iránt

rajongók által mûködtetett internetes
honlap szerint a Budapesten az utóbbi
években kikötött 250 szállodahajóból
húsz már egyáltalán nem üzemel,
vagy fizikailag sem létezik.
Tizenegy parthoz kötött szállodaként
mûködik, hármat tengeri munkásszállásnak alakítottak át. Harminchét hajót távoli vizekre vezényeltek a tulajdonosaik, az Elbán, a
Garonne-on, a Pón, a Rajnán, a Rhôneon, a Szajnán és a holland belvizeken
szolgálnak. Három hajót feldaraboltak.
Különleges helyen fejezi be északra
tartó útját az utasokkal teli BKV-hajó
is. Az Aquamarina szállodahajó
vélhetôen Európában egyedülálló
azzal, hogy a hajózási tömegközlekedés
egyik megállója is. Néhány éve a
Trivago utazási portál jóvoltából
Európa tíz legjobb úszó szállodája
közé került a római-parti Dunán
ringatózó hajó.
A négycsillagos szálloda különlegességét elsôsorban az adja, hogy
egy orosz lapátkerekes gôzhajó ad
neki otthont, amelyet 1903-ban a cári
család megrendelésére a Szomorszkij
hajógyárban készítettek. A Romanovdinasztia kirándulóhajónak használta.
Velilikij Knyaz Alexander Mihajlovics
néven a Kaukázus, a Merkur és a
Volga folyón teljesített szolgálatot. A
hajó 1917-ben új nevet kapott, Harkovra keresztelték át, és ezen a néven
futott 1924-ig. Ezután a Pamjaty Azina
nevet kapta.
– Az elsô és a második világháborúban
sebesülteket szállított a Volga, Merkur, Kaukázus folyókon. Viszont errôl
az idôszakról az orosz hajózási
archívumokban több adat nincs – kezdi
a fedélzeti kalauzolást Hammad Réda
szállodaigazgató. A fiatalember Budapesten született, de büszke algériai
gyökereire. Marketingszakemberként
került a hajó igazgatói székébe, sôt a
matrózvizsgát is letette az új megbízatása kedvéért. A hajó 1996-ban
albán tulajdonba került Iliria néven.
Ekkor építették át jelenlegi formájára.
Három lakosztálya és negyven
szobája van. Évi statisztikát nézve 6070 százalékban külföldi vendégeik
vannak, a magyarok inkább a téli idôszakban jellemzôek. A Sziget fesztivál
s a Forma–1 idôszakára már fél évvel
elôre foglaltak lakosztályaik és
szobáik. Magyarország legnagyobb
„személyszállító” hajója 93 méter
hosszú, 21 méter széles és négyszintes.
– Olyan szálloda nincsen rajtunk
kívül Budapesten, ahol a tömegközlekedési jármû konkrétan az
ajtóban áll meg. Így évente
negyvenezer olyan „utasunk” van,
akik az itt kikötô menetrendszerû
járatokról szállnak le, s a recepció
elôtt elhaladva a hajóhídon keresztül
lépnek ki a Római-partra – mondta
Hammad Réda.
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Egyperces tudomány

Tudja-e, hol van az egyetlen
épségben fennmaradt magyar
királysír?

magyar történelem 38 királyának
fejére tették fel a koronát, akik közül
15 uralkodót itt is temettek el.
Csak Könyves Kálmán halálától
vált szokássá a székesfehérvári temetkezés
A székesfehérvári bazilikába való
királyi temetkezés egyébként csak
Könyves Kálmán 1116-ban bekövetkezett haláltól vált szokássá, elôdei közül
Orselo Pétert még a pécsi székesegyházban, Aba Sámuelt Sármonostorban, I. Andrást a tihanyi apátságban, I. Bélát Szekszárdon, I.
Gézát az egykori váci székesegyházban, míg Szent Lászlót Váradon
temették el.
A török hódoltság idején a székesfehérvári királysírokat feldúltak, uralkodóink földi maradványait pedig
szétszórták a törökök, az itt eltemetett
egykori királyaink közül egyedül csak
a 12. század végén uralkodott III.
Béla, valamint felesége, Antiókhiai
Katalin maradványait sikerült azonosítani.
Ám a királyi pár földi maradványai
sem maradtak itt az eredeti temetkezési helyen, mivel csontjaikat az
azonosításuk után 1898-ban, Ferenc
József császár személyes költségén a
budavári Mátyás-templomban helyezték végsô nyugalomra, ünnepélyes
külsôségek között. (Egyes feltételezések szerint a maradványok Könyves
Kálmán és felesége csontjai.)
Az elmúlt évezred vérzivataros történelme csak egyetlen királyunk, I.
András síremlékét kímélte meg teljes
épségében, amely ugyanúgy látható a
tihanyi bencés apátság altemplomában,
mint 1060-ban, amikor az elhunyt uralkodó sírgödrére ráemelték a kriptafedelet.

Az Árpád-házi magyar királyok tradicionális koronázó és temetkezési
helye, egészen I. (Szapolyai) János
haláláig Székesfehérvár volt. Természetesen akadtak köztük kivételek is,
akiket nem az ôsi koronázó város
bazilikájában temettek el, ám közülük
csupán egyetlen egy uralkodónknak
maradt fenn háborítatlan épségben a
koraközépkori sírhelye, hazánk területén.
A székesfehérvári Nagyboldogaszszony-bazilika Orseolo Péter 1038ban történt megkoronázásától kezdve
egészen a tragikus mohácsi csatavesztésig, a bazilika falai között utolsóként felkent Szapolyai János 1526.
november 11-én történ megkoronázásáig a magyar királyok tradicionális
koronázó temploma volt.
Az ôsi bazilika falai között, amelyet A legkeresztényibb jogarhordó
még Szent István kezdett el építtetni, és a tihanyi alapítólevél
és ami a középkori Magyarország I. András magyar király, a „legkelegnagyobb templomának számított, a resztényebb jogarhordó”, 1055-ben a
Tihanyi-félszigeten monostort és királyi temetkezési helyet alapított. A
„Fehér”, illetve „Katolikus” mellékneVálaszok a legutóbb feltett kérdé- vekkel is felruházott király az altemsekre a válasz: 1. Alexandr Szolzse- plomi kripta fölé építtetett monostorba
nyicin, 2. Athéné, 3. Az evezés világ- bencés szerzeteseket költöztetett.
bajnokai, 4. Németország keleti ré- Az altemplomot vulkáni tufába mészén, 5. Az uszkáré, 6. A csillagközi lyítették, és mind a mai napig itt
ködöt, ködfelhôt, 7. Az Atlanti-oceáné, látható az 1060-ban elhunyt I. András
8. Foky Ottó, 9. 2002-ben, 10. a torinói király sírja. A Tihanyi Apátságnak a
Pannonhalmi Fôapátság levéltárában
Juventusé.
ôrzött alapítólevelébôl tudjuk, hogy
András az akkori uralkodók szokását
E heti kérdéseink:
1. Melyik városunknálömlik a Dunába követve építtette a monostort és a
királyi temetkezôhelyet.
a lajta?
2. Melyik sportjáték feltalálását tu- Ez eredetileg bizánci szokás volt,
amit késôbb a nyugati uralkodók is
lajdonítják Abner Doubledaynek?
3. Hány osztálya van a francia Be- átvettek.
A korai középkorban trónra lépô
csületrendnek?
4. Melyik ország folyója a Bío-Bío? uralkodó elsô ténykedései közé tar5. Melyik csendes-oceáni szigetnek tozott annak a márványnak a kiváadta Magellán --- lakói viselkedése lasztása, amibôl a felséges úr halála
alapján --- a Tolvajok szigete nevet?
esetén elkészítették a szarkofágját. A
6. Mi volt a foglalkozása Jean-Paul „legkeresztényebb jogarhordó” a legBelmondo apjának?
becsesebb fennmaradt írásos nyelv7. Mi a neve a francia bábmûvészet emlékünkben, a tihanyi alapítólevélben
legjellegzetesebb figurájának?
rendelkezett Szent Ányos hitvalló
8. Ki írta Az Álom, élet címû tiszteletére a bencés monostor alapímesejátékot?
tásáról.
9. Melyik óceán melléktengere a ( A latin nyelven írt, és magyar
Bismark-tenger?
szavakat is tartalmazó alapítólevél
10. Melyik részét fogyasztjuk a eredetijét a Pannonhalmi Fôapátság
gyömbérnek?
Válaszunkat a jövô heti újságban levéltárában ôrzik, pontos másolata
azonban a tihanyi apátságban is
olvashatják:
Összeböngézte: B. L. megtekinthetô.)
Anasztázia királyné szerzeteseinek
emléke a Tihanyi-félszigeten
A belharcok elôl András és Levente

Tanár úr kérem

hercegek Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem udvarában leltek oltalomra,
aki 1046-ban minekután András királlyá lett, fegyveres erôvel haza is
segítette ôket. I. András frigyre lépett
Jaroszlav lányával, Anasztáziával,
megerôsítve ezzel szövetségüket.
András király felesége a Kijevi
Nagyfejedelemségbôl bazilita szerzeteseket hozott magával új hazájába,
1050 körül. Anasztázia királyné szerzetesei a 20 méter magas bazalttufasziklába barlangokat vájtak maguknak
lakhely gyanánt.
A barlangsorozat --– a máig fennmaradt úgynevezett barátlakások ---- az
Óvár keleti oldalába mélyítve készültek el. (1952-ben sziklaomlás temette
be egy részüket, a megmaradt kôfalat
és cellákat azonban 1994-ben statikailag stabilizálták, illetve helyreállították.)
A félsziget egyetlen felszínre bukkanó rétegforrása, a barátlakások közelében fekvô Orosz-kút ---- más néven
Cyprián-forrás ---- is Anasztázia királyné szerzeteseinek emlékét ôrzi.
Sohasem került török kezére mégis
megsemmisült, de a királysír megmaradt
Az 1500-as években, a török dúlta
Magyarországon a végvárrá alakított
monostor elpusztult, csak a koraközépkori kripta maradt meg épségben,
ezért a 18. század elején visszatelepült
szerzetesek ott miséztek. Ez a megoldás ugyan átmenetileg megfelelt a
barátok igényének, ám a környékbeli
hívek lelki gondozásához már nem
volt elegendô.
1716-ban a tihanyi monostor és az
apátsági birtokok a Pannonhalmi
Fôapátsághoz kerültek.
Az 1719-ben apátnak beiktatott Grasso Villebald fogott hozzá az apátság
ma is megcsodálható barokk stílusú
templommá építéséhez. Bár a legenda
szerint András ôrizte Attila kardját,
ami miatt alattvalói legyôzhetetlennek
hitték, a testvérével, Béla herceggel a
trónért folytatott küzdelemben mégis
alul maradt.
Németország felé menekülve a ménfôi kapunál elfogták, és a Bakony
erdejébe, Zirc udvarházába vitték fogolyként. Az ellenfelei által „Köszvényes” gúnynéven is emlegetett, idegés lábfájdalmakban szenvedô király
itt halt meg 1060-ban, súlyos betegen.
Halála után holttestét az általa
építtetett tihanyi apátsági altemplomban helyezték örök nyugalomra. I. András király síremlékét
csaknem ezer év múltán is itt tekinthetjük meg eredeti állapotában.

2018. január 18.
A biológia tanárnô kérdezi a tanulókat:
--- Na gyerekek, ki tudja, hogy melyik
állat adja a tejet?
Megszólal az egyik kópé:
--- A konyhás néni!
***
--- Hogy hívják az eltûnt kínait?
--- ???
--- Nin Csen!
***
--- Vigyázzon Jean! Kifut a tej!
--- Azt nem hiszem uram. Az összes
ajtót bezártam!
***
Sorakozó van a katonaságnál. Az
ôrmester egyszer csak felkiált:
--- Ki mozog ott?
--- Uram, csak a Föld mozog --- vágja
rá az egyik lelkes kiskatona.
--- Ki mondta ezt?
--- Galilei.
--- Galilei közlegény, lépjen ki!
--- De hát ô a XVII. században
mondta!
--- Nincs is nálunk 17 század...
***
--- Miért zsíros a tej?
--- ???
--- Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés
közben.
***
Repülôgép közeledik éjszaka a repülôtér felé. A pilóta elhatározza, hogy
megtréfálja a tornyot és eltorzított
hangon szól a mikrofonba:
--- Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere
lekapcsolja a leszállópálya fényeit és
visszaszól:
--- Te meg találd ki, hogy hol vagy...
***
--- Mondj egy olyan szót, amiben
benne van a Titanic!
--- ???
--- Óceán.
***
Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett egy tubus pillanatragasztót adott? --- ront be egy férfi a
sarki élelmiszerboltba.
--- Én voltam uram, nagyon sajnálom,
tévedés történt --- vallja be a segéd.
--- Ugyan fiam, csak megköszönni
jöttem
***
Egy idôs bácsit vizsgál az orvos:
--- Maga kitûnô egészségnek örvend,
semmi baja sincs. Van valami kérdése?
--- Van, doktor úr. Amikor lefekszem
a feleségemmel, nagyon melegem van
és izzadok, és amikor megismételjük a
dolgot, akkor meg fázom és ráz a
hideg. Az orvos a feleséget is megvizsgálja, ô is egészséges.
Elmeséli neki, hogy a férjének milyen furcsa problémája van, erre a

NA NE...
néni így felel:
--- Ó, a vén bolond! Hát ez azért van,
mert az elsô alkalom júliusban van, a
második meg decemberben!
***
--- Jean, miért tette az újságokat a
hûtôbe?
--- Hogy a hírek frissek maradjanak,
uram!
***
--- Mi a neve a német hegymászónak?
--- ???
--- Lezu Hans.
***
Egy fôiskolán a hallgatóknak egy
olyan mondatot kellett fogalmazniuk,
amelyben a “szeretet” és a “szex” szó
is elôfordul.
--- Egy nôi hallgató fogalmazása:
„Amikor két ember mélységesen és
szenvedélyesen szereti egymást, és
mindkettôjükben megvan az egymás
iránti magas fokú és kölcsönös
tisztelet, akkor a társadalom morálisan
és spirituálisan is támogatja, hogy ez a
két személy a fizikai szex mámorában
egyesüljön.”
--- Egy férfi hallgató munkája:
„Szeretem a szexet.”
***
Csakis azért kezdtem el kocogni,
hogy újra lihegést halljak.
***
A demokráciát egyforma emberek
alkotják. Meg egyformábbak.
***
Az idegbaj öröklôdô betegség. Én is a
gyerekeimtôl kaptam.
***
Csak vigyázzunk az egészséges
életmódról szól könyvekkel. Egy
sajtóhiba az életünkbe kerülhet.
***
Mi annyira elmaradottak vagyunk,
hogy nálunk a szivárvány is feketefehér.
***
Miért mindig a horkolók alszanak el
elôbb?
***
Ha ez kávé, akkor hozzon nekem teát,
ha tea, akkor kávét kérek.
***
Nem aggódom az adósságom miatt.
Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzon
magára.
***
Ha nem a megbeszélt helyre mész,
mindegy, hogy mennyit késel.
***
Az ausztrál import jelentôs része a
tengerentúlról érkezik.
***
Sose vegyél semmit, aminek nyele
van. Azzal dolgozni kell.

2018. január 18.

MAGYAR ÉLET

Január 22. hétfô

Január 24. szerda
Január 23. kedd
A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
05:55 Novum
05:55 Nagyok
06:25 Világ
06:25 Család’18
Sebestyén Márta
06:50 Summa
06:50 Magyar gazda
06:25 Kárpát expressz
07:20 Hogy volt?!
07:15 Hogy volt?!
06:50 Kék bolygó
Az Eurovíziós Dalfesztivál Igó Éva felvételeibôl ô volt 07:20 Hogy volt?!
és Magyarország
a My Fair Ladyben Audrey Török Ádám és a Mini Ha
08:15 Német nyelvû hírek Hepburn magyar hangja. szerencsésebb csillagzat
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:10 Német nyelvû hírek alatt születnek, talán világ08:30 Kínai nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek sztárok is lehettek volna...
08:45 Önkéntesek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:15 Német nyelvû hírek
09:20 Rome Reports - 0840Reformátusifjúságim. 08:25 Orosz nyelvû hírek
Vatikáni Híradó
08:45 Református magazin 08:30 Kínai nyelvû hírek
09:50 Tálentum (2000)
09:20 Unitárius ifjúsági m. 08:45 Rome Reports Megszólított kövek - Vörös 09:25 Baptista ifjúsági m. Vatikáni Híradó
Gyôzô egyiptológus
09:40 Tálentum (2000)
09:15 Isten kezében
10:25 Ablonczy László - A Szentkuthy Miklós (1908- 09:50 Tálentum (2003)
Nemzeti varázskörében
1988)- Élet legyen-e vagy Kô Pál szobrászmûvészrôl
11:20 Angol nyelvû hírek
mû?
egyik mûvésztársa azt írta
11:35 Egy pofon, egy csók 10:15 Jánoskúti Márta - A egyszer: „Ha Kô Pált meg(1944) Magyar filmvígjáték részletek poétája A magyar bíznánk, hogy kenyérrôl
Szereplôk: Csortos Gyula jelmeztervezô.
készítsen szobrot, azon dol(Hubert Antal), Vaszary 11:15 Angol nyelvû hírek gozna, hogy jóízû legyen”.
Piri (A felesége), Egry 11:25 Az ember melegségre 10:25 Ôszi üzenet barátaMária (Gizike, a legidôsebb vágyik (1972) Magyartévé- imnak - Tóth Bálint költô
lányuk), Bilicsi Tivadar film Örkény István négy portréja
(Kovács Béla, a férje), Déry novellájának feldolgozása 11:20 Angol nyelvû hírek
Sári (Ellen Elly, énekesnô), kíváló színészek közremû- 11:35 Pillangó (1970)
Tévedések vígjátéka a javá- ködésével, Esztergályos Magyar tévéfilmSzereplôk:
ból. A „mese” ott kezdôdik, Károly rendezésében.
Venczel Vera (Hitves Zuhogy Hubert Gizike, aki bol- 1. Mikor van háború?
zsika), Kozák András (Dadog házasságban él férjével, 2. Az utolsó vonat
rabos Jóska), Gobbi Hilda
Kovács Bélával, arról érte- 3. Jégárpa
(Marótiné) A Pillangó a debsül - mégpedig a leghitele- 4. Az ember melegségre receni parasztvilág Rómeó
sebb forrásból, egy beszélô vágyik
és Júliája – csak éppen halál
papagájtól - hogy a férje 12:50 V4 Híradó
nélkül – igaz, egy hajszálon
megcsalja. Nosza felbolydul 13:00 Híradó
múlik minden. Hitves Zsuaz egész család.
13:20 Család’18
zsika és Darabos Jóska hi12:50 V4 Híradó
13:45 Szerelmes földrajz ába szeretik egymást, szü13:00 Híradó
Illényi Katica
leik nem nézik jó szemmel,
13:20 Életkor
14:15 Térkép
hogy gyermekeik nem va13:45 Ízôrzôk (2012)
14:40 Család-barát
lami módos embert válaszHajdúhadházDebrecentôl 16:15 Srpski ekran
tanak, aki kihúzhatná ôket a
18 km távolságra fekvô vá- 16:50 Unser Bildschrim
nyomorúságból.
ros. Bocskai István 1605. de- 17:20 Útravaló
12:50 V4 Híradó
cember 12-én, Korponán kelt 17:35 Hazai érték
13:00 Híradó
adománylevelében mintegy Ízôrzôk (2016) Maglód a 13:20 Magyar gazda
1000 hajdúkatonát telepített Budapest kapujában fekvô, 13:45 Noé barátai
bájos, élhetô kisvárosba 14:15 Novum
le erre a területre .
csalogatunk mindenkit. A 14:50 Család-barát
14:20 Öt kontinens
törökdúlás után felvidéki- 16:25 Hrvatska Kronika
14:50 Család-barát
ekkel újratelepült Maglód 17:00 Ecranul nostru
16:25 Roma Magazin
története a helytörténeti 17:30 Hazai értékÍzôrzôk
17:00 Domovina
17:30 Hazai érték Ízôrzôk gyûjtemény szép épületé- Kôszegszerdahely, ahol ha(2016) Nagymányok Sok- ben látható.
rapni lehet a levegôt, élvezszínû, soknemzetiségû he- 18:10 Hazai érték
ni a csendet, a madarak
Gasztroangyal - Eszik, énekét, és mindezeken túl
lyen jártunk.
18:05 Hazai érték Gasztro- iszik, sosem alszik... (2013) megtapasztalni a helyiek
angyal - Eszik, iszik, sosem Huszárkonyha
jókedvû vendégszeretetét.
alszik... (2013) A Szigetköz 19:10 Hazai érték
18:05 Hazai érték
19:05 Hazai érték Itthon va Itthon vagy! Tisza-tó
Gasztroangyal - Eszik,
gy!Herend,Magyarpolány, 19:30 Hazai érték Haza- iszik, sosem alszik... (2013)
19:25 Hazai érték Hazajáró járó (2015) Szinyákhegység Ôseink konyhája
(2015) Bodoki-hegyég - 20:00 Van képünk hozzá 19:05 Hazai érték Itthon
Oltfej vidékén Háromszék (2011) Szórakoztató mûsor vagy! Nyugat-Balaton
20:00 Hogy volt?! Horváth Régi és újabb, népszerû 19:30 Magyarország, szeAttila, dalszövegíró a szöveg rádiókabaré-jeleneteket retlek!
elválaszthatatlan része a láthatnak a nézôk új 21:00 Híradó
dalnak.
szereposztásban.
21:25 V4 Híradó
21:00 Híradó
21:00 Híradó
21:35 Ridikül
21:25 V4 Híradó
21:25 V4 Híradó
22:35 Honfoglaló
21:35 Ridikül
21:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
22:35 Honfoglaló
22:35 Honfoglaló
00:05MindenkiAkadémiája
23:30 Kulturális Híradó
23:30 Kulturális Híradó
00:35 Dicsôség a Hôsöknek!
00:05MindenkiAkadémiája 00:05MindenkiAkadémiája 1956 (2017)
00:35 Dicsôség a Hôsöknek! 00:35 Dicsôség a Hôsöknek! 00:40 Az én ’56-om (2016)
1956 (2017)
1956 (2017)
dr. Nemes György
00:40 Az én ’56-om (2016)
00:40 Az én ’56-om (2016) 00:55 Himnusz
Válóczy István
Bolba Lajos
01:00 Híradó
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
01:20 Angol nyelvû hírek
01:00 Híradó
01:00 Híradó
01:35 Kívánságkosár - válo01:20 Angol nyelvû hírek
01:15 Angol nyelvû hírek gatás
01:35 Kívánságkosár - válo- 01:35 Kívánságkosár - 02:25 Pillangó (1970) Jóska
gatás
válogatás
már-már új életet kezd, a
02:30 Egy pofon, egy csók 02:25 Az ember melegségre szülôk választotta menyaszMagyar filmvígjáték
vágyik Magyar tévéfilm
szony oldalán, Zsuzsika hívó
03:35 P´amende (2015)
03:45 Van képünk hozzá szava azonban még a lakoMózes a séf
(2011) Szórakoztatómûsor dalmáról is el tudja szólítani.
04:05 Hogy volt?! Horváth 04:35 Nyitott stúdió (1996) 03:35 Magyarország, szeAttila, dalszövegíró
Merlin kommandó
retlek!
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
05:15 Angol nyelvû hírek 05:15 Angol nyelvû hírek

Január 25. csütörtök
05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Szakrális építkezés
06:25 Forint, fillér
06:50 Útravaló
07:10 Hogy volt?!
Budapest Bábszínház a
mûfaj legjelesebb képviselôivel.
08:05 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 A sokszínû vallás
08:50 A bölcsesség kezdete...
09:10 Kereszt-Tények
Magyar vallási mûsor
09:20 Így szól az Úr!
09:35 Tálentum (2000) Kós
András szobrászmûvész
10:15 Angyalok és ôrangyalok - Dávid Katalin
mûvészettörténész portréja
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 A szigetvári vértanúk
(1996) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Tordy Géza
(Zrinyi), Darvas Iván (Szolejman), Jókai Mór színmûve Szigetvár hôs védôjének,
gróf Zrínyi Miklósnak állít
emléket. Ez a harc Szulejmán hadának iszonyatos
túlereje ellenében katonailag és erkölcsileg egyaránt
a magyar történelem egyik
dicsôséges eseménye a
vereség ellenére is. Jókai
romantikus történetében a
fantázia szülte szerelmi
szál jól illeszkedik a valóságos motívumokhoz.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
Szakrális építkezés
14:50 Család-barát
16:25 Slovenski Utrinki
17:00 Alpok-Duna-Adria
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk (2016) Bár
18:10 Hazai érték Gasztroangyal - Eszik, iszik, sosem
alszik... (2013) Gyorsételek
19:05 Hazai érték Itthon
vagy! Velencei-tó
19:25 Hazai érték Hazajáró (2015) Számvetés 6.
20:00 Szenes Iván emlékkoncert 2017.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Dicsôség a Hôsöknek!
1956 (2017)
00:40 Az én ’56-om (2016)
Dr. Debreczeni László
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Kívánságkosár - válogatás
02:25 A szigetvári vértanúk
(1996) Magyar tévéjáték
03:35 P’amende
Cziffra György emlékére
04:05 Szenes Iván emlékkoncert 2017.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

15. oldal
Január 26. péntek

Január 27. szombat

Január 28. vasárnap

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Hogy volt?!
„Balatoni filmek”
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:40 Tálentum (2000)
Orbán Ottó-Az agyafúrt
költô az egyik legjelentôsebb
kortárs lírikusunk volt. költôt és új mûveit mutatta be.
10:20 Izzás és méltóság Bede-Fazekas Csaba Kossuth-díjas
operaénekes
portréja
11:15 Angol nyelvû hírek
11:25 Gombó kinn van
(1978) Magyar tévéfilm
Szereplôk:
Ôze Lajos
(Gombó Dénes), Kállay
Ilona (Aranka, társbérlô),
Pásztor Erzsi (Klári, Veréb
anyja), Veréb és Szumi
elválaszthatatlan jó barátok.
Gimnazisták, mindketten
csonka családban nôttek fel.
Amikor Szumi apja megnôsül, elhatározzák, hogy
megkeresik a fiú Marokkóban élô édesanyját. De ez
a hetvenes években, Magyarországon nem olyan
egyszerû...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
14:50 Család-barát
16:25 Életkerék
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték Ízôrzôk
(2016) Seregélyes Székesfehérvár szomszédságában,
Seregélyesen voltunk két
napos vendégek.
18:10 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik,
iszik, sosem alszik... (2013)
Régi ételek új köntösben
19:10 Hazai érték
Itthon vagy! Tihany
19:25 Hazai érték Hazajáró (2015) Csíki-havasok 2.
- Alcsík ösvényein
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 Dicsôség a Hôsöknek!
1956 (2017)
00:45 Az én ’56-om (2016)
Juhász Árpád
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár válogatás
02:30 Gombó kinn van
(1978) Magyar tévéfilm
Veréb és Szumi elválaszthatatlan jó barátok. Gimnazisták, mindketten csonka
családban nôttek fel. Amikor Szumi apja megnôsül,
elhatározzák, hogy megkeresik a fiú Marokkóban élô
édesanyját. Magyaror-szágon nem olyan egyszerû...
03:50 Nyitott stúdió (1992)
Inkanan együttes /Bolívia/
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:10 Hogy volt?! Horváth
Attila, dalszövegíró
08:05 Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Távol-keleti konyha
09:30 Tálentum (2000)
Az út, amely Stockholmba
vezet - Szente Imre a Kalevala mûfordítója beszél irodalmi munkásságáról és a
Stockholmba vezetô útjáról.
10:00 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 2 x 2 néha 5 (1954)
Magyar romantikus film
Szereplôk: Zenthe Ferenc
(Kerekes András), Ferrari
Violetta (Dr Tóth Panna),
Kállai Ferenc (Lajoska),
Makláry Zoltán (Profeszszor), Kállai Ferenc (Lajoska), Kiss Manyi, Kerekes
András
aranykoszorússport-repülô esti egyetemre
jár. A Mûszaki Egyetemen
folytat tanulmányokat. A
tanársegéd, dr. Tóth
megbuktatja az anyagból
tájékozatlan diákot.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Felfelé gördülô kô Portréfilm Buda Ferencrôl
14:15 Hangvilla Kottáskönyvek
14:45 Család-barát
16:20 Új idôk új dalai
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2012)
Tótkomlós
20:00 Mindenbôl egy van
(2015) 1. A végrendelet, 2.
Fifti támadása
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show
22:35 Tóth János (2017)
39. rész A befektetô
Magyar sitcom
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 KERN ANDRÁS 70
Sárika, drágám (Sárika,
drágám, 1971) Bóna Péter
(Kern András) filmrendezô
leutazik Pécsre, hogy meglátogassa idôs nagynénjét,
Sárikát (Patkós Irma). No
nem a családi szeretet
vezérli, pénzt szeretne
szerezni az egyedülálló, idôs
hölgytôl, mert csak így
rendezheti volt feleségével
vitás anyagi ügyeit.
02:55 A Dal 2018
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)
KIRÁLYSÍROK
ÉS
MESSZI VÁROSOK
07:45 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalom
mindenkinek
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:45 Noé barátai
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 A Dal 2018
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Sebestyén Márta 2. epizód
13:50 „Egy szabad ember a
félelem világában” (2014)
Magyar dokumentumfilmsorozat Dr. Sántha Kálmán
portréja egy letûnt rendszer
hazugságairól rántja le a
leplet. A gyógyításban meghonosította a radikális modern idegsebészeti eljárásokat és önálló idegsebészeti
osztályt rendezett be klinikáján.
14:55 Ismerd meg!
15:55 Ismerd meg! vetélkedô
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
Kelet és nyugat között, az
Alföld és a Szigethegység
határán, a nektárt csepegtetô, szelíd hajlású
szilágysági dombok és az
ért kalászt lengetô bihari
sík között kanyarog az Ér
kispatakja.
20:00 Gasztroangyal
NagymarosA Dunakanyarba látogat, ahol Marcsi a
nagymarosi piac termelôit
látogatja meg.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 „Egy barázdát én is
vontam...” - Makkai Ádám
portré (2016) Magyar portréfilm Döbbenetes háborús
élményeirôl
22:35 Hogy volt?! Magyar
nóták
23:35 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalom
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 A táncanyanyelv
mestere - Portréfilm Tímár
Sándorról
02:25 MESEAUTÓBAN VADNAY LÁSZLÓ
Ez a villa eladó (1935)
Magyar filmvígjáték (ff.)
03:40 2 x 2 néha 5 (1954)
Magyar romantikus film
Zente Ferenc, Ferrari
Violetta
05:15 Angol nyelvû hírek

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.

16. oldal

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhuzatot 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 megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.

MAGYAR ÉLET
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HAJÓKIRÁNDULÁS
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

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 között élek. Szerernék megismerkedni
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki teljesen független és magányos. Csak
Melbourneben elô ôszinte hölgy hívását várom. Hívjon bizalommal: (03)
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás
költöztetés.
Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559
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
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HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a
Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net

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
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