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MAGYAR
szakban a parancsnokság teljesítette. Korom Ferenc, az új elöljáró ígéretet 
tett arra, hogy a parancsnokság jól fogja szolgálni a Magyar Honvédséget és a 
hazát. Elmondta, hogy elsôdlegesnek tartja a nemzeti érdekek képviseletét, a 
szövetségi rendszereknek való megfelelést, de ugyanígy fontosnak nevezte a 
csapatmunkát, a munkába és eredményességbe vetett hitet.

ÁPRILIS 8-RA TÛZTE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI 
KÉPVISELÔK VÁLASZTÁSÁNAK 

IDÔPONTJÁT ÁDER JÁNOS
Az alábbiakban szó szerint közöljük a Köztársasági Elnöki Hivatal 

közleményét.
1990-ben az elsô szabad országgyûlési választásokon kinyilvánított népakarat 

április 8-án vált véglegessé. Az azóta eltelt idôszakban fiataljaink újabb és 
újabb nemzedékei váltak értékes és nélkülözhetetlen részévé politikai nemze-
tünknek.

Magyarország választójoggal rendelkezô polgárai az akkori sorsdöntô tavasz 
óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák az ország 
ügyeinek intézését.

Az 1990-es polgári demokratikus átmenet lehetôvé tette az európai alkotmá-
nyos hagyományokból építkezô szabad és független Magyarország megszüle-
tését.

1990 óta a választás idôpontjának kitûzése a köztársasági elnök alkotmányos 
joga és kötelessége.

Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruhá-
zott felelôsséggel –- külön köszöntve az elôször szavazó fiatalok százezreit, és 
tisztelegve az elsô szabad választások emléke elôtt ---, a 2018-as általános 
országgyûlési választásokat április 8-ára írom ki.

Áder JánosMagyarország köztársasági elnöke

A Doni katasztrófa 
hôseire emlékdeztek

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán megrendezett ünnepségen 
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hang-
súlyozta: a magyar katonák a távoli hómezôkön a hazájuk, családjuk védelmében 
harcoltak és haltak hôsi halált.

Áldozatuk tanúságul szolgál a nemzetnek, hogy józan politikával és elôrelátó 
döntésekkel, az egység és az összetartozás erejének felmutatásával kell keresni 
a békét, és ezt a feladatunkat át kell adnunk az utánunk következô nemze-
dékeknek –-- mondta a politikus.

Az államtitkár úgy fogalmazott: Magyarország végzetes 20. századi történel-
mének tragikus évfordulóin megrendülten és tanúságokat keresve emlékezünk. 
Két világháború borzalmas vérvesztesége, igazságtalan békerendszere, két 
ideológiai rendszer pusztítása és évtizedekig tartó idegen megszállást követô 
politikai csatározások, a hallgatás és elhallgattatás évtizedei után kötelességünk 
tisztelettel emlékeznünk a második magyar hadsereg 75 évvel ezelôtt bekövet-
kezett tragédiájára.

Felidézte, hogy 1943 januárjában, az ellenfeléhez nem mérhetô felszereléssel 

Új összhaderônemi parancsnok 
Fehérváron

A Magyar Honvédség Összhaderônemi Parancsnokság parancsnoki beosz-
tását Korom Ferenc vezérôrnagy vette át Huszár János altábornagytól, 
aki vezérkarifônök-helyettes lesz. A székesfehérvári ceremónián Simicskó 
István honvédelmi miniszter kijelentette: harmincezer fôs aktív magyar 
honvédségi állomány felállítása a cél, ami 2026-ra elérhetô.

A tárcavezetô hangsúlyozta: az aktív katonák mellett húszezer fôs tartalékos 
állományt is szeretnének felállítani 2026-ig, aminek érdekében minden járásban 
önkéntes területvédelmi egységeket hoznának létre. Úgy vélte, a húszezres 
állomány óriási lehetôségeket ad a honvédségnek képességekben, erôben, 
utánpótlásban egyaránt. Jelenleg hatezer fô felett járnak, ami komoly létszám, 
tekintve, hogy 2010-ben összesen 17 fô volt a tartalékosok létszáma a honvéd-
ségnél, részletezte Simicskó István.

Megjegyezte: a költségvetési források is meglesznek a nagy létszámfejlesz-
téshez, hiszen 2024-re a magyar GDP két százalékát fogja elérni a honvédségi 
büdzsé, ami 1000 milliárd forint feletti összeget jelent.

Kifejtette, hogy történelmi jelentôségû fejlôdés idôszaka kezdôdött el a 
Magyar Honvédségnél, amivel minden érintettnek élnie kell. A Zrínyi 2026 
honvédelmi és haderô-fejlesztési program és a növekvô költségvetés lehetô-
séget ad arra, hogy az egyéni felszerelésektôl kezdve a legmodernebb katonai 
technológiákat is beszerezzék, és olyan képességekkel rendelkezzen a honvéd-
ség, amelyek szükségesek a XXI. században.

Az ünnepélyes átadás-átvételen Huszár János leköszönô parancsok kiemelte: 
a társadalom olyan haderôt akar látni, amelyben a katonák bajtársaikhoz, 
családjukhoz, nemzetükhöz hûen végzik feladatukat. Úgy vélte, ezt az eltelt idô-

Január 29-én Adél névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adala, 

Adália, Adela, Adelaida, Adélia, Ade-
lin, Eta, Etelka, Ferenc, Szaléz, Szalók, 
Valér, Valérián névnapja van.
Január 30-án Martina, Gerda név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adelgund, 

Adelgunda, Aminta, Bars, Barsz, Gel-
lért, Gerhárd, Hiacinta, Jácinta, Mar-
tinella, Martinka, Orgona, Sziringa, 
Taciána névnapja van.
Január 31-én Marcella névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Círus, 

Csikó, Csörsz, Gamáliel, Geminián, 
Janek, János, Lulu, Ludovika, Lujza, 
Péter, Petô, Vulfia, Zella, Zsella név-
napja van.
Február 1-jén Ignác névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Birgit, 

Brigitta, Cinella, Cinna, Cinnia, Efra-
im, Fiametta, Gitta, Imodzsen, Imogén, 
Innocencia, Kincsô, Szevér, Vincencia, 
Virgínia névnapja van.
Február 2-án Karolina, Aida név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adna, 

Apor, Aporka, Bodó, Brúnó, Brútusz, 
Johanna, Manyi, Maréza, Mari, Mária, 
Mariella, Marinka, Marion, Marióra, 
Mariska, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam, 
Opika, Teofánia, Tifani, Virgínia név-
napja van.
Február 3-án Balázs névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Airton, 

Arion, Ariton, Balmaz, Blazsena, Cele-
rina, Csinszka, Izrael, Oszkár, Oszlár 
névnapja van.
Február 4-én Ráhel, Csenge név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Anderz, 

Andorás, Andorjás, Andos, András, 
André, Andrea, Androméda, Bereniké, 
Csengele, Gabriella, Gilbert, Holló, 
Janka, Johanna, Kada, Ormos, Rabán, 
Ráchel, Rákhel, Rákis, Róbert, 
Robertó, Robin, Robinzon, Ronalda, 
Ronett, Ronetta, Veron, Verona, Vero-
nika, Veronka névnapja van.
Február 5-én Ágota, Ingrid név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Abiáta, 

Adelaida, Adelheid, Agáta, Agrippina, 
Akilina, Alett, Alida, Elke, Eta, Etelka, 
Heidi, Izrael, Jáfet, Kájusz, Kolos, Ko-
lozs, Léda, Modeszta, Modesztusz név-
napja van.
Február 6-án Dorottya, Dóra 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agmánd, 

Ajándék, Áldor, Amand, Amanda, 
Ámor, Ditte, Dolli, Dórabella, Doren, 
Dorinka, Dorit, Dorka, Dorkás, Doro-
tea, Doroti, Gara, Júnó, Kalliszta, 
Kasszandra, Korvin, Manda, Mendi, 
Menodóra, Réka, Szamanta, Szilvá-
nusz, Tétisz, Ticiána, Titán, Titánia, 
Titanilla, Titusz, Tódor névnapja van.
Február 7-én Tódor, Rómeó név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Richárd, 

Romuald, Romvald, Terensz, Teres-
tyén, Trisztán, Zília névnapja van.
Február 8-án Aranka névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arina, 

Bagamér, Effi, Elfrida, Jáhel, Jako-
bina, Janek, János, Jeromos, Jutas, 
Jutocsa, Salamon, Salvador, Szelemér, 
Zsaklin névnapja van.

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK



és fegyverzettel rendelkezô hadsereg katonái haltak hôsi halált a szovjet fegy-
verek által vagy a fagy miatt, kerültek évekre fogságba. Egy háborúba sodró-
dott ország áldozatait gyászoljuk, azokat a katonákat akik határainktól sok száz 
kilométerre dúló harcokban áldozták életüket. Eközben a kényszerpályán ver-
gôdô Magyarország akkorra már rég elvesztette az önrendelkezés jogát a nagy-
hatalmi játszmában –-- mondta Vargha Tamás.

A megemlékezés keretében az ünnepség résztvevôi koszorúkat helyeztek el 
és gyertyákat gyújtottak a hôsök emlékére, azoknál az egyes alakulatokat be-
mutató úgynevezett emlékpontoknál is, amelyeket a múzeum elôtt, a Kapisztrán 
téren állítottak fel.

A szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban hetvenöt éve, 1943. január 12-én 
indította meg támadását, amelynek következtében a 207 ezer tagú 2. magyar 
hadsereg mintegy százezer katonája halt meg. A 2. magyar hadsereg anyagi 
veszteségei mintegy 70 százalékosak voltak, az emberveszteségét 93 500-ra, 
más források 120 ezerre, illetve 148 ezerre teszik, és a sebesültek, a fogságba 
kerülôk pontos száma sem ismert.

Ami Trianonban átok volt, 
az a 21. században elônnyé 

szervezhetô
Grezsa István kormánybiztos szerint „ami Trianonban átok volt”, hogy 

szétválasztották a magyarságot, “az a 21. században gazdasági, politikai, kultu-
rális és társadalmi elônnyé szervezhetô”.

A kormánybiztos a Kolozs megyei Szamosújváron beszélt errôl az erdélyi 
Petôfi Sándor-ösztöndíjasok és mentoraik kezdôdött kétnapos tanácskozásán. A 
találkozón 24 olyan fiatal vesz részt, aki a magyar állam ösztöndíjasaként egy-
egy erdélyi szórványközösségben nyújt segítséget a magyar közösségi élet 
megszervezéséhez.

Grezsa elmondta: ha területileg nem is lehet már újraépíteni az egykori 
Magyarországot,lehetôség van arra, hogy befolyásban, gazdaságban, kultúrá-
ban és szellemi kitekintésben vissza tudjuk építeni a nemzeti közösséget.

A politikus úgy vélte, hogy a Kárpát-medence magyar szórványának szóló 
Petôfi Sándor-ösztöndíjprogram, és a világban szétszórt magyarságnak szóló 
Kôrösi Csoma Sándor-ösztöndíjprogram “a magyar nemzetpolitika zászlós-
hajói”.

A kormánybiztos reményének adott hangot, hogy ezek a programok az ápri-
lisi parlamenti választások után is folytatódnak.

Grezsa István megemlítette: Szamosújvár jó helyszín az ösztöndíjasok talál-
kozására, hiszen itt akkor épült magyarországi támogatással modern magyar 
iskola a szórványban élô magyar gyermekek számára, amikor már kimondták 
a halálos ítéletet a mezôségi magyarságra.

Úgy vélte, a szamosújvári iskola a legalkalmasabb helyszín arra, hogy re-
ményt adjon “a végeken élôknek”.

A kormánybiztos elmondta: a kezdeti 50 fôrôl idénre már 65-re növekedett a 
Petôfi-ösztöndíjasok száma, és ez a szám tovább fog növekedni. Az ösztöndíjasok 
közül 31-en erdélyi szórványközösségekben fejtik ki tevékenységüket.

Megszerezte az összes új európai 
engedélyt a Budapest Airport

Az engedélyek az üzemeléshez és a biztonsági szint fenntartásához kellenek
Megszerezte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér üzemeltetôje az összes új, 

uniós engedélyt, amelyek az üzemeléshez és a biztonsági szint fenntartásához 
kellenek --- közölte a Budapest Airport az MTI-vel.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által alkotott, 2014-ben 
hatályba lépett EU-s rendelet 2017. év végét jelölte meg határidônek az Európai 
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Gazdasági Térség (EGT) területén mûködô polgári repülôterek számára a 
rendeletben foglalt elôírások teljesítésére és az új engedélyek megszerzésére.

A közlemény szerint a Budapest Airport a hivatalos határidô lejárta elôtt, 
vagyis 2017. év végéig megszerezte a további mûködéshez szükséges összes 
uniós engedélyt. 

A rendeletben több mint 450 követelményt írtak elô, az ezeknek való meg-
felelést a magyar hatóságok ellenôrizték. A több mint két évig tartó folyamat 
során, a hatósággal szorosan együttmûködve készítette el a Budapest Airport 
azt a több szekrényt megtöltô dokumentum csomagot, amivel részletekbe 
menôen igazolta a repülôtér infrastruktúrájának, szervezetének, és üzemelé-
sének megfelelôségét az európai elôírásoknak.

Az egyik legkiválóbb tokaji 
évjárat lehet a 2017-es

Átlagos mennyiségû, 300 ezer mázsányi szôlôt szüretelhettek idén a Tokaj-
hegyaljai borvidéken, ám minôségében az egyik legkiemelkedôbb lehet a 2017-
es évjárat --- olvasható a csütörtöki Világgazdaságban.

A hegyközségi tanács alelnöke szerint az idei évjárat különlegessége, hogy a 
pezsgôalapanyagtól az aszúszemekig minden szôlô kiváló minôségben kerülhe-
tett a borvidék pincéibe.Klaocsai László szerint az idôjárásnak köszönhetôen 
jó volt az aszúsodás, az aszúszemeket 2000, illetve 2500 forintos kilogram-
monkénti árért teljes mennyiségben felvásárolták a pincészetek.A borászok 
szerint az ország többi részén is kiváló évjáratot szüretelhettek, a tavalyi 2,8 
millió hektoliternél 5-10 százalékkal nagyobb mennyiségben ---- írja a Világ-
gazdaság.

Ne adjanak lakhelyet a 
Soros-kampányközpontnak

A Fidesz pécsi elnöksége arra kéri a város polgárait, vállalkozásait és 
szerve-zeteit, hogy „lehetôség szerint ne adjanak lakhelyet” a baranyai 
megyeszékhely ingatlanjaiban „a Soros György-féle kampányközpont-
nak”.

Hoppál Péter városi Fidesz-elnök errôl sajtótájékoztatón beszélt, azzal 
kapcsolatban, hogy a közelmúltban mintegy 130 millió forintot kapott Az em-
berség erejével elnevezésû pécsi alapítvány Soros György szervezetétôl.

Nyirati András, a pécsi alapítvány elnöke az M1 szombat esti Híradójában 
azt mondta: a pénzt a dunántúli régió civil szervezeteinek megerôsítésére kap-
ták, és a támogatási szerzôdést már alá is írták.

Hoppál Péter –-- aki a baranyai megyeszékhely fideszes országgyûlési 
képvi-selôje is –-- azt hangsúlyozta, hogy a „Soros-kampányközpont” tevékenysé-
ge „egyenesen szembe megy azzal a szándékkal, amelyet a magyar emberek 
elsöp-rô többsége támogat és fontosnak tart a jövônk szempontjából”. Ezért a 
Fidesz pécsi elnöksége a december 14-ei közgyûlési ülésre olyan határozati 
javaslattal készül, amelyben „markánsan elutasítják” a város lakóinak nevében 
a „Soros-kampányközpont” pécsi létesítését –-- emelte ki a politikus.

Hoppál Péter azt mondta, nagyon könnyû levezetni, hogy miért éppen az 
országgyûlési választások elôtt négy és fél hónappal és milyen szándékkal 
érkezik ilyen „óriási támogatás”. „Kikövetkeztethetô volt, hogy amennyiben a 
magyar emberek a kormány által indított nemzeti konzultáción jelentôs szám-
ban vesznek részt, azt a témában megszólított Soros-szervezetek nem fogják 
szó nélkül hagyni” –-- fogalmazott, majd felidézte, hogy mintegy 2,3 millió 
konzultációs ív érkezett vissza.
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SZÁNALMAS 
KARÁCSONY

Valóban nem tud jobbat kitalálni egy 
miniszterelnök-jelölt annál, mint hogy 
fideszesek könyörögnek neki, hogy ne 
legyen kétharmad?

Igen, tudjuk hogy a Spinoza-házban 
kevesen vannak, de nehezen hihetô, 
hogy ezt az információt még ott is 
elhitte volna bárki.

Érthetô, hogy egy ideje már nem a 
Fidesz sima gyôzelmével való rettene-
tes fenyegetés az opció, hanem az 
újabb kétharmaddal próbálnak riogat-
ni, mert az a hihetô, de akkor is… 
mennyire szánalmas már ez a gondo-
latsor!

Ha pontos az index.hu Karácsony-
idézete: „Öt éven keresztül tudnám 
mesélni, hogyan könyörögnek nekem 
a fideszesek, hogy nehogy kétharma-
duk legyen megint, mert akkor min-
dennek vége.”Ezt hogyan értelmez-
zük?

Ott, a XIV. kerületben, valamelyik 
templomban öt éve felállítottak egy 
(szent) Karácsony-szobrot, ahova kö-
nyörögni járnak (meg nem nevezett) 
fideszesek? Vagy írásban fogalmazták 
meg azok a könyörgô fideszesek sirá-
mukat, és bedobták az önkormányzat 
postaládájába? Ezt tudná öt éven ke-
resztül mesélni Zugló polgármestere?

És mi az, hogy „mert akkor min-
dennek vége”?

Mi az a „minden” aminek vége van?
Minden Magyarország elleni táma-

dásnak?
Minden Magyarországot sújtó gazda-

sági válságnak?
Vagy minden demokratikusnak gú-

nyolt ballib sunyiságnak, félrebeszé-
lésnek, amelynek egyik tartóoszlopa 
maga Karácsony Gergely?

…mert akkor valóban sok mindennek 
vége lehet egy esetleges kétharmados 
Fidesz-gyôzelem esetén!

(Magyar Idôk)

TEMPLOMROMBOLÁS 
MÁSKÉPP

A kommunisták temprombolási akci-
óit megszégyenítô képsorok érkeztek 
Németországból, amint éppen ledóze-
rolják Immerath település Sankt-Lam-
bertus nevezetû, immár csak egykori 
neoromán székesegyházát.

A felkavaró esetrôl beszámoló híra-
dásokból –-- mint az rp-online.de cik-
kébôl is –-- kiderül, az indok ezúttal 
más, mint amivel például a franciaor-
szági hasonló tetteket indokolják (a túl 
magas felújítási költségek mellett ott 
már a nyílt szekularizációt sem rejtik 
véka alá): Németországban egész fal-
vakat tüntetnek el, illetve költöztetnek 
át máshová.

Ennek oka, pedig a német államnak 
az a vállalása, amelynek értelmében 
az összes atomerômûvet bezárják, így 
ugyanis más energiaforrás után kell 
nézniük. Éppen ezért a környezetet 
kiemelten szennyezô szénbányákat 
kénytelenek nyitni, amelyeket a le-
rombolt falvak helyén hoznak létre.

A hazai atomenergiát permanensen 
támadó Szél Bernadett-féle LMP ter-
vei között nem tudni, szerepel-e szé-
kesegyházak eltüntetése céljaik eléré-
se érdekében, de az látható: a 
templomrombolásban testesül meg a 
kommunista, az ateista, és a szélsôsé-
ges környezetvédôknek álcázott libe-
rális ideológia.

Köszönjük, ebbôl nem kérünk Ma-
gyarországon!

(Magyar Idôk)

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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SÖTÉT KEZDET
Még csengett a fülünk a startpisztoly 

dörrenésétôl, és máris elkezdték. Pon-
tosan úgy rontottak rá gyûlöletük tár-
gyára, ahogyan azt elôre meg lehetett 
jósolni. A szokott sunyi módon külföldi 
végrehajtókra bízták a felvezetést, 
majd teleszórták bûzbombáikkal a tel-
jes magyar médiát. Rendkívül áthal-
lásos, hogy a sötétség követeinek a 
fénnyel van most is bajuk.

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az 
Európai Unió Csalás Elleni Hivatala az 
Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 
között elnyert, uniós forrásból fizetett 
közbeszerzésekkel kapcsolatban, így 
szól a politikai értelemben látszólag 
ártatlannak tûnô, mégis megfelelô 
drámaisággal tálalt hír. Mert ha az 
Elios korábbi tulajdonosa, Tiborcz 
István nem veszi el Orbán Viktor 
miniszterelnök lányát, a kutyát nem 
érdekelte volna, hogy az önkormány-
zatok hogyan és mennyiért korszerû-
sítik településeik közvilágítását.

Ám miután az ellenzéki fejvadászok 
szemében nagyvadnak számító sze-
replô jelent meg a célkeresztben, 
Jávor Benedek és társai már az elôzô 
országgyûlési választások elôtt szintén 
feljelentésekkel kezdték el bombázni 
a magyar hatóságokat és az OLAF-ot 
is. Nyomozás is indult, amely bûncse-
lekmény hiányában akkor lezárult. 
Nem lenne szerencsés, ha eluralkodna 
az a paranoiás állapot hazánkban, hogy 
aki megfordult már a kormányfô köré 
rajzolható tízméteres sugarú körön 
belül, az sürgôsen ássa el magát, ám 
Tiborcz az elsô támadások idején 
megvált az Eliostól. De ez inkább 
feldühítette az ellenzéki csahosokat, 
akik azóta permanens kampányt foly-
tatnak a témában.

Apropó, kampány! Nem furcsa, hogy 
a lerágott csontnak tûnô ügy éppen 
most kapott újabb lendületet? Infor-
mációink szerint az elmúlt egy hó-
napban hirtelen nagyon sürgôs lett az 
OLAF számára a magyarázataik sze-
rint szélesebb körre kiterjesztett új-
bóli vizsgálat lezárása. Meg sem vár-
ták az érintettek összes észrevételét, 
villámgyorsan elkészítették a jelen-
tést, amire –- minô véletlen! –-- 
nyomban rá is bukkant a Magyar-
országot polgári kormányzás idején 
elôszeretettel ekézô The Wall Street 
Journal. Nem egészen három hónappal 
a választások elôtt tehát ismét a 
közvilágítás kérdései tartják lázban az 
Orbán-fóbiások megtépázott seregeit. 
Most abban bíznak, hogy az Európai 
Bizottság majd jól visszakéri a negy-
venmillió eurót, mire az érintett har-
mincöt önkormányzatnál lekapcsolják 
a villanyt, a nép föllázad, és eljöhet 
végre újra az ô idejük, a sötétség bi-
rodalma.

Könnyû azonban belátni, hogy ez 
nem így lesz. A –- még a Gyurcsány- és 
Bajnai-kormányok hatóságai által el-
indított –-- pályázati eljárások vizs-
gálata hosszú hónapokig elhúzódik, s 
bár Soros hazai bérencei közben 
ezerszer leírhatják, hogy az Elios ko-
rábban Orbán Viktor veje, Tiborcz 
István tulajdonában volt, ez nem pó-
tolja az ország jövôjérôl alkotott vonzó 
elképzelések döbbenetes hiányát az 
ellenzéki oldalon.

Ellenben az a tény, hogy az önkor-
mányzatok és a települések lakói elé-
gedettek a megvalósult programmal, 
ami a legkorszerûbb LED-es techno-
lógiával tette komfortosabbá a tele-
pülések életét, és jelentôs energia-
spórolást, költségmegtakarítást is 
jelent egyben, a folyamatos balhé-

keltésben érdekeltek esélyeit rontja.
A hatóságok folytatják majd a vizs-

gálódást, és talán még az idén kiderül, 
mennyire is voltak súlyosak azok a 
szabálytalanságok. Mindannyiunk ele-
mi érdeke, hogy Európa egyik legszi-
gorúbb közbeszerzési törvényének 
érvényt tudjunk szerezni, különösen 
az uniós források felhasználása során.

Mint ahogy alapvetô érdekünk az is, 
hogy ezeket a vizsgálatokat senki ne 
tudja felhasználni alantas politikai 
játszmáiban. Ne külföldi takarítókkal 
akarjon rezsimet söpörni az, aki el 
akarja hitetni magáról, hogy képes 
kormányozni ezt az országot.

Gajdics Ottó
(Magyar Idôk)

SOROS ZSEBÉBEN 
LÉVÔ AMERIKAI 

SZENÁTOROK 
TILTANÁK KI A 

MAGYAR 
DIPLOMATÁKAT

A napokban látott napvilágot az a hír, 
amely szerint amerikai demokrata 
párti politikusok az elnök szemére 
vetették, hogy nincs stratégiai terve 
az orosz törekvéseket kivédeni igyek-
vô nyugati demokráciák erôfeszíté-
seinek támogatására, valamint az 
Egyesült Államok megvédésére.

A témával kapcsolatban Magyaror-
szágnak is szenteltek pár oldalt, ahol 
úgy fogalmaztak, hogy az Orbán-kor-
mány saját hatalmának növelése érde-
kében teret engedett az orosz beavat-
kozásnak, ezért javasolják, hogy 
Washington ismét tiltson ki korrupt 
magyar köztisztviselôket, csakúgy 
mint 2014-ben.

Sokatmondó viszont az a tény, hogy a 
több mint 200 oldalas jelentést a sze-
nátus külügyi bizottságából csak a 
Demokrata Párt képviselôi írták alá.

Róluk köztudomású, hogy szoros 
szövetségben állnak Soros Györggyel, 
ez utóbbira csak egy példa a sok közül 
az amerikai választási kampányban 
nyújtott 25 millió dolláros támogatása.

Az, hogy az amerikai demokraták 
elôszeretettel marasztalják el az Or-
bán-kormányt, ahol csak tudják, nem 
újdonság.

Az sem véletlen, hogy a Magyaror-
szágot támadó nyilatkozók és jelenté-
seket tevôk az esetek nagy százalé-
kában olyan diplomaták, akiket a 
Demokrata Párthoz lehet kötni.

Ilyen diplomata, a még az Obama-
kormány örökségének tekinthetô 
David. J. Kostelancik amerikai 
ügyvivô, vagy az amerikai külügyi 
helyettes államtitkári posztról nemrég 
lemondott Hoyt Yee, ilyen a „feled-
hetetlen emlékû” André Goodfriend 
is, hogy a Magyarország sírásójaként 
jellemzett Victoria Nulandról ne is 
beszéljünk.

Ôk rendre a hazai, Soros György által 
támogatott ismerôs szervezetek 
(TASZ, Helsinki, stb.) által felmondot-
takat mantrázták mindig is –-- nem 
véletlenül, hiszen ezen megszólalókról 
rendre kiderül, hogy valamilyen kap-
csolatban állnak a spekulánssal. A 
Magyarországot elítélô nyilatkozataik 
mindenesetre aztán menetrendszerûen 
landolnak a hazai balliberális sajtóter-
mékek címoldalain.

Ennek fényében érdemes gyanakod-
va szemlélni ezen megnyilvánulásokat, 
így a mostani jelentésben a Magyaror-
szágra vonatkozóan megfogalmazotta-
kat is.
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Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan és méltatlan Tudose nyilatkozata
Szijjártó Péter külgazdasági és kü-

lügyminiszter teljes mértékben el-
fogadhatatlannak, az európai érté-
kekhez és a 21. századhoz 
méltatlannak tartja Mihai Tudose 
román miniszterelnök magyar au-
tonómiatörekvésekkel kapcsolatos 
nyilatkozatát, és közölte, hogy az 
ügy miatt p a Külügyminisztériumba 
rendelték Románia budapesti 
nagykövetét.

Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján 
arra reagált, hogy a román kormányfô 
egy televíziónak nyilatkozva kijelen-
tette: „Ugyanaz lesz a válaszom, mint 
amikor, nem tudom milyen nap alkal-
mából, zászlót próbáltak kitûzni. Ek-

Szijjártó Péter természetesnek, evi-
densnek és vitán felül állónak gondol-
ja, hogy Románia kormányának, mi-
niszterelnökének ezt a helyzetet minél 
elôbb rendeznie kell. Jelezte:  Külügy-
minisztériumba rendelték Románia 
budapesti nagykövetét, és a „minisz-
ter-helyettes világossá tette számára” 
a magyar kormány álláspontját, a 
nagykövet pedig „bizonyos nyelvta-
ni magyarázatot” próbált adni a 
kijelentésre. A magyar kormány ezt 
nem nyelvtani kérdésnek tekinti, ha-
nem annál sokkal fontosabbnak. Ma-
gyarország célja továbbra is az, hogy 
Románia területén elô magyar nem-
zeti közösség érdekében kiegyensúlyo-

zott, nyugodt, higgadt, kölcsönös tisz-
teleten alapuló kapcsolata legyen 
Romániával --- szögezte le Szijjártó.

Szijjártó Péter azt is nyomatékosította: 
a kisebbségek jogairól szóló viták gya-
koriak Európában, és mivel érzékeny 
kérdésrôl van szó, fontos a kulturáltság 
és egymás tisztelete, azonban a román 
kormányfô nyilatkozata ezt teljes 
mértékben nélkülözte. Fizikailag meg-
fenyegetni, kivégzéssel megfenyegetni 
mást, másokat, pláne egy egész közös-
séget és annak képviselôit, teljes mér-
tékben elfogadhatatlan” --- ismételte 
meg a tárcavezetô.

„Ha valaki a 21. században egy ország 
miniszterelnökeként egy másik nem-
zeti közösséget bármilyen oknál fogva 
kivégzéssel fenyeget, az a minimum, 
hogy azért bocsánatot kér és világossá 
teszi, hogy nem arra gondolt. Ha nem 
arra gondolt” --- jegyezte meg Szij-
jártó, aki szerint az autonómiáról szóló 
vita legitim, ezt a kezdeményezést a 
Románia területén törvényesen mûkö-
dô pártok tették meg, és ezt a vitát le 
lehet folytatni kulturáltan.

Ugyanakkor arra is a felhívta a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt idôszakban 
„bárhogy is ugrált a román-magyar 
politikai együttmûködés bizalmi szint-
je”, a gazdasági, kereskedelmi együtt-
mûködés ettôl függetlenül dinamiku-
san növekedett. Reméljük, hogy az 
ilyen kulturálatlan megnyilvánulások 
az élet mindennapi szintjén nem fog-
nak problémákat okozni --- tette hozzá.
KDNP: Nehéz szavakat találni
A Kereszténydemokrata Néppárt 

sze-rint nehéz szavakat találni Mihai 
Tudose román miniszterelnök kijelen-
tésére, felháborító és rendkívül szo-
morú, hogy egy európai ország veze-
tôje ilyen felelôtlenül és 
minôsíthetetlen stílusban nyilatkozik. 
A kisebbik kormánypárt reagálásában 
azt írta, ha nem marad más hátra, 
akkor EP-képviselôjükön keresztül 
uniós szinten is szeretnék az esetre 
ráirányítani a figyelmet, és igyekeznek 
elérni, hogy a román kormányfô a le-
hetô leghamarabb bocsánatot kérjen a 
megsértett emberektôl.
Kelemen Hunor szerint az Európai 

Unióban nem maradhat tisztségé-
ben az a miniszterelnök, aki olyan 
kijelentést tesz, mint Mihai Tudose.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) elnöke sérelmezte, 
hogy a román politikai pártok nem 
határolódtak el Mihai Tudose kije-
lentésétôl. „Ilyen körülmények között 
azt is hihetnénk, egyetértenek Mihai 
Tudose miniszterelnökkel, ez pedig 
nagy baj” ---- mondta Kelemen.

Tôkés László szerint a román minisz-
terelnöknek távoznia kell tisztségébôl 
a „brutális hungarofób megnyilatkozá-
sa” miatt, melyet az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) is a „náci ideológiák-
kal rokon” kijelentésnek tart. Tôkés 
László európai parlamenti képvise-
lô az MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében megengedhetetlennek tartot-
ta, hogy az ország egyik elsô embere 
“vörös (véres) posztóként” lobog-
tassa meg a székelyek nemzeti szim-
bólumát, és a magyarság jogos és 
törvényes autonómiakövetelései kri-
minalizálása által a magyarság ellen 
uszítsa a többségi román társadalmat.

„A lelkiismereti és vallásszabadság 
erdélyi kikiáltásának 450. évfordulóján 
felháborodással tiltakozunk a román 
kormányfônek a maga nemében csak 
az antiszemitizmushoz hasonlítható, 
brutális hungarofób megnyilatkozása 

ellen” --- áll Tôkés közleményében. 
Tôkés László úgy vélte, ezen a hely-
zeten már a bocsánatkérés sem segít-
het, a kormányfônek le kell mondania. 
A politikus felkérte ugyanakkor Kele-
men Hunor RMDSZ-elnököt, hogy a 
lemondás esetleges elmaradása esetén 
a szövetség 24 órán belül függessze fel 
a kormánykoalíció parlamenti támoga-
tására vonatkozó megállapodását.
Az EMNP elnöksége közleményé-

ben szintén lemondásra szólította 
fel a miniszterelnököt, és közölte: 
elvárja a román politikai élet sze-
replôitôl, hogy egyértelmûen hatá-
rolódjanak el MihaiTudosenyilatko
zatától. A párt szerint a miniszterelnök 
„náci ideológiákkal rokon” kijelentése 
elfogadhatatlan és alkalmas arra, 
hogy félelmet keltsen a magyar nem-
zeti közösségben. Leszögezte: ennek 
ellenére nem hátrál meg az autonó-
miáért folytatott békés demokratikus 
küzdelemben. Az EMNP közölte: nem-
zetközi fórumok segítségét kéri annak 
érdekében, hogy Mihai Tudose kijel-
entése ne legyen következmények 
nélküli, az itt élô magyarság pedig 
megerôsödhessen önrendelkezési küz-
delmében.

A magyarországi ellenzék 
is tiltakozik

A Jobbik azonnali távozásra szólította 
fel a román miniszterelnököt, a ma-
gyar kormánytól pedig azt kéri, hogy 
az elvárható konzekvenciák levonásáig 
rendelje haza a bukaresti nagykövetet. 
Szávay István, a Jobbik országgyû-
lési képviselôje ---- kezében székely 
zászlóval, nyakában kötéllel ---- tartott 
sajtótájékoztatót Románia budapesti 
nagykövetsége elôtt, tiltakozva az el-
len, hogy a román kormányfô “gyakor-
latilag halállal fenyegette meg Erdély 
azon magyarjait, akik a székely 
autonómiáért küzdenek”.

Az MSZP szerint felelôs politikus 
nem beszélhet Európában kisebbségek 
fellógatásáról következmények nél-
kül, s Mihai Tudose román minisz-
ter-elnöknek nincs helye többé az 
európai közéletben.
Ujhelyi István EP-képviselô közle-

ményében szintén elítélte Tudose sza-
vait, és arra kérte román kollégáit, 
hogy tolmácsolják üzenetét a kor-
mányfônek. Ujhelyi megengedhetet-
lennek nevezte ezt a hangnemet, és 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 
európai demokráciában egy miniszter-
elnök nem reagálhat így egy ôshonos 
kisebbség törvényes autonómiaigé-
nyére.

Barbárok
Az ember megdöbben, s önkéntelenül 

kifogásokat, mentôövet keres a román 
miniszterelnök számára

Hiszen olyan nincs, hogy 2018-ban 
egy európai ország kormányfôje 
akasztással fenyegesse meg egy nem-
zeti kisebbség tagjait egy zászló kitû-
zése miatt. Ilyen nem létezik: biztos 
nem úgy gondolta, félreértették vagy 
félrefordították –-- kattog az ember 
agya, önkéntelenül tiltakozva a sötét 
középkort idézô szöveg ellen. „Vilá-
gossá tettem, hogy ha az a zászló 
lobogni fog a szélben, ott fognak 
lengeni mellette a helyi felelôsök” –-
- így hangzott Mihai Tudose eredeti 
mondata, s a magyar külügy által be-
citált román nagykövet sem tett mást, 
mint mismásolva-nyelvészkedve pró-

bálta magyarázni a megmagyarázha-
tatlant.

Csakhogy mi már nem vagyunk part-
nerek ebben, nem nyom el, nem 
domesztikál minket Rákosi és Kádár a 
„baráti” kisantanttal való kényszeres 
összekacsintásra, hogy a románok me-
gint úgy tehessenek, mintha csak affé-
le félreértésrôl lenne szó, sôt, még mi 
kérjünk elnézést holmi irredenta érzé-
kenységért. Amit Tudose mondott, 
tûrhetetlen, ez vitán felül áll --– fogal-
mazott Szijjártó Péter külügyminiszter, 
s kivételesen az ellenzéki pártok is ki-
álltak a hungarofób sovinizmus ellen.

A Mandiner publicistája foglalta ösz-
sze legtalálóbban a Tudose-jelenség 
lényegét: elôjött a románból a román 
–- írta. A kormányfô csupán kimondta 
azt, ami számos román politikus gon-
dolatainak motorja, de mindig valami 
vékonyka européer mázzal lefújja a 
karosszériát, amikor könnyített vizs-
gára viszi a NATO, az EU vagy legú-
jabban az OECD és Schengen mûhe-
lyébe. A máskor oly hangos uniós 
intézmények persze hallgatnak, pél-
dául az EU igen tisztelt bírósága éppen 
olyan kulcsfontosságú diszkriminációs 
ügyekkel volt elfoglalva Románia kap-
csán, mint hogy egy kanadai–román 
homoszexuális pár tengerentúli tagja 
letelepedhet-e Romániában, vagy 
hogy megfigyelheti-e egy bukaresti 
dolgozója munkahelyi levelezését a 
munkáltatója.

Persze a román félt is meg lehet 
érteni: identitásuk alapja a szíriuszi 
magyarság meséjével vetekedô dáko-
román vágyálom, majd az „ôsi föld” 
visszaszerzéséért folytatott tiszta küz-
delem –-- indulószerû himnuszukban a 
„barbár zsarnokok” elleni harc –--- s a 
római mintára, kultúrfölényre alapo-
zott nagylelkû uralom. 

A román néplélek nem viselné el a 
szembesülést azzal, hogy a románok 
valójában ágrólszakadt balkáni pászto-
rok magyar királyok és nemesek ke-
gyelembôl Erdélybe befogadott utó-
dai, akik elitje azóta is primitív 
hordaként viselkedik Európában, por-
celánbolti elefántként az erdélyi tün-
dérkertben.

S ahogy Drakula sem lép ki a halálos 
napfényre, a Román Akadémia sem 
hajlandó vitázni az 1918-as „nagy 
egyesülés” centenáriumán --– emléke-
zetes, éppen száz éve szerezték meg 
ármánnyal, kétszeres árulással és a 
budapesti Károlyi-kormányzat köldök-
nézô ostobasága jóvoltából Erdélyt. S 
románosítják azóta is, korábban népir-
tással, kitelepítéssel, most üldözéssel, 
erôszakos asszimilációval –-- hiszen a 
rablógyilkosnak is elemi érdeke eltün-
tetni a szemtanút. Csak azok a fránya 
magyarok nem tudtak kihalni, beol-
vadni vagy elköltözni. Ehelyett bosz-
szantó létezésükkel nap mint nap rá-
mutatnak a kínos történelem  
hamisításra.

Eközben nincs olyan hét, hogy Buka-
rest ne ismételgetné: Románia modell-
értékû kisebbségpolitikát folytat. A 
számtalan atrocitás melletti alkalmi 
gesztusaik azonban kimerülnek egy 
díszszász fajankó elnökké emelésében, 
kényszermosolyokban és ígérgetések-
ben. Majd jön egy ilyen Tudose-féle 
kirohanás, ami szertefoszlat minden 
délibábot –-- s rámutat, ki is viselkedik 
a himnuszban megénekelt barbár 
zsarnokként.

Veczán Zoltán
(Magyar Hírlap)

Bukarest: 
Tudose 

kiijelentése 
nem volt 

magyarellenes 
A bukaresti külügyminisztérium sze-

rint Mihai Tudose román kormányfô a 
Romániát egységes és oszthatatlan 
nemzetállamként meghatározó alkot-
mány betartásának szükségességére, 
a helyi és a központi hatóságok fele-
lôsségére hívta fel a figyelmet, de 
nyilatkozatának nem volt etnikai vo-
natkozása, és nem volt magyarellenes. 

A külügyi kommünikét válasznak 
szánták arra, hogy aznap reggel a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium be-
kérette a román nagykövetet, de egy 
szóval sem említi, hogy Budapest lépé-
sére amiatt került sor, mert Tudose 
egy televíziós interjúban akasztással 
fenyegetôzött az erdélyi magyar pár-
tok közös autonómiaköveteléseit kom-
mentálva. 

A román külügyminisztérium úgy 
véli: az autonómiaigény nem tesz jót 
az etnikai harmóniának, és nem segíti 
a kétoldalú román-magyar kapcso-
latok fejlesztését.

Mire gondolt Tudose?
Az erdélyi magyar lapok és portálok 

arra világítanak rá, hogy nem lehet 
biztosan tudni, milyen zászlóállítási 
kísérletre és kikre utalt a miniszter-
elnök a magyar közösségben rendkí-
vüli felháborodást kiváltó kijelentésé-
ben. A Krónika internetes oldalán 
közölte a miniszterelnök nyilatkozatá-
nak a hangfelvételét, és arra figyel-
meztetett, hogy a miniszterelnök nem 
említette a székely zászlót és a széke-
lyeket nyilatkozatában. A Krónika 
szerint a román miniszterelnök sokkal 
inkább a karhatalmi erôk helyi veze-
tôit figyelmeztette, hogy ne engedjék 
a magyar vagy székely zászló kitûzését 
A Fôtér.ro portál valószínûsíti, hogy a 
miniszterelnök a magyar országzászló 
tavaly novemberi kitûzésének a meg-
hiúsult sepsiszentgyörgyi kísérletére 
utalt. Ekkor az MPP egy történelmi 
kiállítás keretében állította fel a város 
központjában 75 évvel korábban ava-
tott országzászló emlékmûnek a ma-
kettjét. A szervezôk a karhatalmi erôk 
felszólítására végül elálltak attól, hogy 
a makett zászlórúdjára felvonják az 
országzászlót. A végül csak meglen-
getett lobogón piros-fehér-zöld alapon 
két angyal tartja a magyar Szent Ko-
rona országainak a címerét.

kor világossá tettem, hogy ha az a 
zászló lobogni fog a szélben, ott fog-
nak lengeni mellette a helyi felelô-
sök is”.

A külgazdasági és külügyminiszter 
hangsúlyozta: a Románia területén élô 
magyar nemzeti közösség érdekében 
a magyar kormány mindig a kölcsönös 
tisztelet talajára kívánta építeni a 
magyar-román kétoldalú kapcsolato-
kat, ugyanakkor kijelentette: vitatha-
tatlan, hogy Tudose nyilatkozata, ami-
kor „egy nemzeti közösséget, annak 
képviselôit gyakorlatilag kivégzéssel 
fenyegetett meg, teljes mértékben el-
fogadhatatlan, Európához, az európai 
értékekhez, a 21. századhoz teljes mér-
tékben méltatlan”.



A tordai országgyûlés mai üzenete 
nem egyszerûen a tolerancia, a vallási 
türelem, hanem az is, hogy küzdeni 
kell az igazságért nemes eszközökkel 
–- mondta Balog Zoltán, az emberi 
erôforrások minisztere szombaton, a 
vallásszabadság elsô kinyilvánításának 
450. évfordulóján az erdélyi Tordán.

A miniszter azt mondta, a fenti üze-
netben egymásra találhatnak protes-
tánsok, katolikusok és ortodoxok, hi-
szen az emberi lét alapvetô 
kérdéseiben ugyanazt vallják: terem-
tettségüket, a férfi és a nô méltóságát, 
a családot mint teremtési rendet, az 
állam és az egyház megkülönböztetését, 
valamint –-- mindenek elôtt –-- a fele-
baráti szeretetet.

„A nagy kérdés, a mi kérdésünk, ha 
befelé tekintünk, hogy fel tudjuk-e 
ismerni az igazságot, hogy az össze-
kössön bennünket, és erôssé, erôsebbé 
tegyen” –-- fogalmazott a miniszter, 
hozzáfûzve, egy keresztény kulturális 
ökumenizmusra van szükség katoliku-
sok, ortodoxok és protestánsok között.

Balog Zoltán kiemelte: ha egymás 
ellen küzdünk, akkor a közös ellenség 
gyôz. Annak idején ez az ellenség az 
Oszmán Birodalom volt, míg ma, ez 

mindazokat az erôket jelenti, ame-
lyeknek nemcsak nem kell a keresz-
tény kultúra és az abból fakadó élet, 
hanem el akarják tüntetni, meg akar-
ják azt szüntetni. „Ezek az erôk Euró-
pán belül és azon kívül egyaránt azt 
gondolják, hogy övék a jövô, rajtunk is 
áll, hogy igazuk lesz-e, hogy a keresz-
ténység a múlt egy darabja, túlhaladott 
életforma, eszmerendszer lesz-e, vagy 
Európa jövôjét alakító erô marad” -– 
fûzte hozzá a miniszter.
Németh Zsolt, az Országgyûlés Kü-

lügyi Bizottságának fideszes elnöke 
elmondta, 1568-ban a három nemzet és 
a négy vallás politikai küzdelmeibôl 
kialakult az egyensúly, miközben min-
denkinek autonómiája volt. „Erdély 
450 évvel ezelôtt nagyon az élen járt a 
világban; egyik forrása, méghozzá a 
tartalomban és az idôrendben kútfôje 
volt Európa máig érvényes gyakorlatá-
nak: a vallásszabadság kialakításának” 
–- fogalmazott az elnök. Hozzátette, ez 
a törvény szép példája Európa ke-
resztény gyökereinek, és ma is ebbôl 
táplálkozik liberális, konzervatív és 
szociáldemokrata.

Szólt arról is, ma újra kell tanulni a 
tolerancia azóta elveszett gyakorlatát, 

például azt, hogy mindenki ott dönthet 
a jogairól, ahol gyakorolja azokat. Ez 
akkor a gyülekezeteket jelentette, ma 
az Európai Unióban a régiókat, nem-
zeteket és az államokat. Európa sok-
színû nemzeteinek a kereszténység 
megadta az egység érzését, és úgy 
tudják gyakorolni hitüket, hogy az 
állam és az egyház végzi a maga dol-
gát. A cél az, hogy Európában újraal-
kossák a szólás- és a vallásszabadságot, 
ami nem más, mint az „alkotmányos 
identitás szabadsága” –-- fogalmazott 
Németh Zsolt.

* * *
A 20. század eseményei alapján úgy 

tûnik, hogy ez utóbbi évszázad nem a 
magyaroké volt, de a tervek szerint a 
21. században erôs magyarság és erôs 
Magyarország épül, és ezt támasztják 
alá a magyar nemzetpolitika tevé-
kenységei –-- hangsúlyozta Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért fele-
lôs államtitkár pénteken Zentán, ahol 
a magyar nemzetpolitika utóbbi nyolc 
évét ismertette.

Kiemelte, hogy ha van egy erôsödô, 
illetve gazdaságilag erôs Magyaror-
szág, akkor arra a külhoni magyarok is 
fel tudnak nézni, és büszkék lehetnek 
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TUDOSE 
CENTENÁRIUMI 
BUNKÓSÁGA

Naponta találkozunk olyan emberek-
kel, akikrôl gyorsan meg tudjuk álla-
pítani, hogy alkalmatlanok arra, amit 
csinálnak, amivel megbízták, amiért 
fizetik ôket. Ôk azok, akik kisebb-
nagyobb károkat okoznak tetteikkel, 
munkájukkal nekünk, a közösségnek, 
az országnak.

A szomszédos Romániában most ép-
pen egy olyan ember ül a miniszterel-
nöki székben, aki alkalmatlan a fela-
datra.
Mihai Tudose vélhetôleg soha életé-

ben, még ittas állapotban sem álmo-
dozott kormányfôségrôl. Liviu Drag-
nea szociáldemokrata pártelnök a 
priusza miatt nem ülhetett a miniszter-
elnöki székbe pártja választási gyôzel-
me után, így elôbb egy Sorin Grinde-
anu nevû embert húzott elô a kalapból, 
s miután csalódott benne, szólt Tudo-
sénak. Elôbb csak azon hüledezett a 
romániai közvélemény, hogy az új mi-
niszterelnök mély ráncai sehogyan 
sem találkoznak ötvenéves korával. 
Aztán azon, ahogyan beszél. Pedig Ro-
mániában láttak már egyet s mást. A 
cipészinasból lett diktátor emléke még 
eleven…

Tudoséhoz hasonló emberekkel a vi-
lág minden táján találkozhatunk. 
Kocsmákban, piacon, a szomszéd la-
kásban. Olykor nagyon cifrákat mon-
danak azokról, akiket nem szeretnek 
vagy akik éppen felbosszantották 
ôket. Tudose csak a formáját hozta. 
Kicsit bepöccent, s a lógás, lobogás 
jutott eszébe a magyarok kapcsán.

Lehet most politikai elemzést írni 
arról, hogy a nagyromán centenárium 
évében miként virul ki a Ceausescu 
nemzetiszocializmusát idézô magyar-
ellenesség. Hogy a román miniszterel-
nök most látta elérkezettnek az idôt a 
magyarkártya bedobására, elterelve a 
figyelmet a rossz kormányzásról.

Geopolitikai környezetbe is illeszthet-
nénk Tudose lépését: az Egyesült Ál-
lamokból bôkezûen fegyverkezô Ro-

mánia külpolitikai izomzatát 
mutogatja a mindig duzzogó szom-
szédnak. Csakhogy nem errôl van szó. 
Még az sem igaz, hogy ez a Tudose egy 
tôrôlmetszett magyargyûlölô. Nem, ô 
csupán a tahó a sarokról, akinek a 
bunkóság természetes, akkor is, ha az 
élet úgy hozta, hogy egy országot 
vezethet. Ez talán a legveszélyesebb 
fajta, mert tökéletesen kiszámíthatat-
lan.

Megszoktuk már az erdélyi magyar 
autonómiakövetelések román elutasí-
tását. Egy közösség vezetôinek joguk 
van igényeiket nyilvánosan közzétenni, 
ahogyan egy ország vezetésének is jo-
gában áll azokat –- lehetôleg hitelesen 
érvelve –- elutasítani. A tudatos vagy 
tahóságból adódó sértegetések viszont 
a politikai színtéren is a legártalmasab-
bak. Olyan sebeket ejtenek, amelyek 
hosszú távon is rendre felszakadnak.

2018 a román centenárium éve. A 
Nagy-Románia megalakulását elôké-
szítô gyulafehérvári nagygyûlés szá-
zadik évfordulójának szimbolikája 
nem kerülhetô meg a magyar–román 
kapcsolatok egyetlen szintjén sem. 
Ennek következtében minden olyan 
politikai nyilatkozat, amely a kétoldalú 
viszonyt érinti, átmegy a centenárium 
miatti érzékenység szûrôjén is. Ami 
félreérthetô, azt félre is fogják érteni 
mindkét oldalon. A bizalmatlanságot 
jól mutatja a Román Akadémia állás-
pontja, amely szerint Bukarestnek 
nem szabad a magyarokkal vitába 
bocsátkoznia sem az 1918. december 
elsejei gyulafehérvári nyilatkozatról, 
sem Trianonról, mert azzal azt üzenné 
a világnak, hogy megoldandó vitája 
van a szomszédaival.

A dokumentum leszögezi: Romániá-
ban nincs etnikai feszültség, más álla-
mok számára is modellként szolgál, az 
1918-as egyesülés és „az akkori etni-
kumközi konszenzus fontos lecke azok 
számára, akik ma zavarosban halász-
nak”. Az akadémikusok abból követ-
keztettek a száz évvel korábbi egyetér-
tésre, hogy a gyulafehérvári 
nyilatkozat nem polgárháború ered-
ménye volt, az Erdélyben élô magya-
rok vagy németek „nem harcoltak sem 

az egyesülésért, sem ellene”. A párbe-
szédet elutasító Román Akadémia vé-
gül a lehetô legképmutatóbb módon 
leszögezi: mindent megtesz azért, 
hogy a centenárium ne váljon a szét-
húzás vagy az etnikai feszültségek 
ürügyévé.

A szimbolikus mezôben márciusra 
várható a csúcsra járatás. Addigra 
eldôlhet, hogy megalapítható-e a helyi 
önkormányzat procedurális hibái és a 
korrupcióellenes ügyészség túlbuzgó, 
jogilag egyáltalán nem meggyôzô 
igyekezete miatt megszûnt marosvá-
sárhelyi katolikus gimnázium helyett 
létrehozandó új, magyar tannyelvû 
felekezeti iskola.

Az idei március 15-i nemzeti ünnepet 
minden valószínûség szerint román 
nacionalista reagálások sora kíséri, 
annál is inkább, mert Kelemen Hunor 
nyilatkozata, miszerint a magyaroknak 
nincs mit ünnepelniük a nagyromán 
centenárium évében, nyilvánvalóan 
bukaresti visszavágást eredményez. 
Kiemelten kerülhet célkeresztbe a 
székely szabadság napja néven évente 
megtartott autonómiapárti marosvá-
sárhelyi felvonulás.

Ami Tudosét, a legfrissebb botrány 
kirobbantóját illeti, hamarabb eltûnhet 
a képbôl, mint gondolnánk. Liviu 
Dragnea, a bukaresti kormány vezetô 
erejét képezô Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke ôt is félreállítaná, ahogy 
azt a korábbi PSD-s kormányfôvel, 
Sorin Grindeanuval tette tavaly júni-
usban.

A bukaresti Adevarul szerint a kor-
mányfô a pártvezetést is meg akarja 
kaparintani, és arra vár, hogy a koráb-
ban jogerôsen két év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélt PSD-vezér má-
sodik korrupciós ügyében megszüles-
sen legalább az elsôfokú ítélet. Drag-
nea azonban nem akarja megvárni a 
nyílt lázadást, s megpróbálja lemon-
dásra kényszeríteni a kormányfôt.
Elemzôk január végére jósolják 

Tudose megbuktatását.

Pataky István
 (Magyar Idôk)
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a magyarországi eredményekre. 
Buda-pest pedig a külhoniakkal is 
megosztja sikerét.

Emlékeztetett arra, hogy a múlt év 
végén letette esküjét az egymilliomo-
dik külhoni magyar állampolgár, ezt 
pedig az tette lehetôvé, hogy 2010-ben 
a magyar parlament elfogadta az egy-
szerûsített honosítási eljárásra vonat-
kozó törvényt. Ezzel egy idôben létre-
hozták a nemzetpolitikai 
államtitkárságot, amely azóta temati-
kus éveket hirdetett, és ezek keretében 
is segítette a külhoni magyarságot.
Potápi Árpád János felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy az utóbbi években 
a Vajdaságban számos kiemelt kultu-
rális támogatást tett lehetôvé a ma-
gyar kormány: a szabadkai zsinagóga 
felújítására 836 millió forintot, az 
újvidéki Európa Kollégium kiépítésére 
765 millió forintot, a szabadkai kép-
zôközpontra 400 milliót, a doroszló-
szentkúti zarándokhelyre 760 milliót, a 
zentai csata emléktemplomára 110 
milliót, a nagybecskereki zárdára 650 
milliót, a muzslyai Emmausz Fiúkollé-
giumra pedig 288 millió forintot for-
dított.

Ezen felül az oktatási-nevelési támo-
gatásokon keresztül igyekeztek min-
den magyar családot elérni és támo-
gatni. A cél az, hogy minden magyar 
gyermek magyar oktatási intézményt 
válasszon már az elsô pillanattól kezd-
ve –- fogalmazott az államtitkár.

Ezzel összefüggésben kiemelt prog-
rammá nyilvánították a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési programot, 
amelynek keretében a 2016-2018-as 
idôszakban 17,1 milliárd forintból 76 
új óvoda és bölcsôde épült, valamint 
több mint 200 intézmény felújítása 
valósult meg, 2018-tól pedig a program 
második ütemében 21,5 milliárd fo-
rintból 77 új óvoda és bölcsôde épülhet 
és 217 intézmény felújítása kezdôdhet 
meg.

A kormány fontos célja az is, hogy 
nôjön a magyarság kezében lévô va-
gyon, és biztosítsák a szülôföldön való 
megmaradást és boldogulást. Ebben a 
Délvidéken a Vajdasági Magyar Szö-
vetség és a vajdasági Magyar Nemzeti 
Tanács a kormány stratégiai partnere, 
akiknek köszönhetôen megerôsödött 
az együttmûködés –-- tette hozzá. az 
államtitkár.

Összkormányzati szinten 2017-ben 
Magyarország több mint 100 milliárd 
forintot fordított nemzetpolitikára, és 
2018-ban is csaknem 100 milliárd 
forint áll rendelkezésre.

Az államtitkár felhívta a figyelmet 
arra, hogy 2018 a külhoni magyar 
családok éve. A cél az, hogy több gyer-
mek szülessen a magyar családokban, 
és több magyar gyermek szülessen a 
vegyesházasságokban is –-- magyaráz-
ta.

Emlékeztetett arra, hogy már a kül-
honi magyar állampolgárok is igényel-

hetik az anyasági támogatást, és a ba-
bakötvényt is kiterjesztették a 
Kárpát-medencei magyarságra. Emel-
lett az anyasági támogatást igénylôk-
nek kezdôcsomagot adnak át. A végsô 
cél az, hogy a külhonban is hasonló 
legyen a családtámogatás, mint Ma-
gyarországon –-- tette hozzá.
Potápi Árpád János szólt arról is, 

hogy a nemzetpolitikai államtitkárság 
az utóbbi idôszakban emlékéveket 
hirdet, így 2018 Mátyás király-em-
lékév lett. Ô volt ugyanis az az 
uralkodó –-- fogalmazott a politikus ---, 
aki komolyan vette, hogy Magyaror-
szág képtelen egyedül megállítani a 
terjeszkedô Oszmán Birodalmat, és 
szükség van a közép-európai országok 
összefogására, és ezt magyar irányí-
tással akarta megteremteni. Neki kö-
szönhetôen jelentôsebb hadjáratot 
nem is indítottak a törökök Magyar-
ország ellen egészen 1526-ig –-- tette 
hozzá.

* * *
Hatásos a dohányzási tilalom beve-

zetése, de nem egyformán érinti a tár-
sadalom különbözô rétegeit –- mutat-
ták ki amerikai kutatók.

A szakemberek a fiatal és középkorú 
dohányosok egészségére vonatkozó 
adatokat gyûjtötték össze 25 évre visz-
szamenôleg és vetették össze az Ame-
rikai Nemdohányzók Jogainak Alapít-
ványa által a dohányzási tilalomról 
összegyûjtött adatokkal.

Kiderült, hogy általában a dohányzási 
tilalom bevezetése a leghatékonyabban 
a felsôfokú végzettségûek körében 
csökkentette a dohányzás kockázatát. 
Azokban a térségekben, ahol elrendel-
ték a tilalmat, az egyetemi végzettsé-
gûek körében 20 százalékkal csökkent 
a dohányzók aránya –-- írták a szakem-
berek az American Journal of Epide-
miology címû tudományos folyóirat-
ban megjelent tanulmányukban.

Eredményeink azt is kimutatták, 
hogy a dohányzási tilalom az alacso-
nyabb végzettségû emberek körében 
is segítheti a leszokást, de sokat kell 
tenni annak érdekében, hogy a próbál-
kozás sikerrel végzôdjön –-- mondta 
Stephanie Mayne, az Északnyugati-
Egyetem kutatója. A legalacsonyabban 
iskolázottak körében 15 százalékkal 
nagyobb az esélye annak, hogy meg-
próbáljanak leszokni, ha olyan térség-
ben élnek, ahol bevezették a tilalmat.

A leszokási kísérletek száma a do-
hányzással való felhagyás fontos fok-
mérôje. Átlagosan 8-14 kísérlet vezet 
el oda, hogy valaki végleg eldobja a 
cigarettát –- idézte Amy Auschinc-
losst, a Drexel Egyetem docensét a 
Medicalxpress orvostudományi hír-
portál.

A tilalom csökkentheti továbbá annak 
kockázatát, hogy valaki erôs dohányos 
legyen, azaz napi fél csomag cigarettát 
vagy annál többet szívjon. A fôisko-
lánál alacsonyabb végzettségûek ese-

tében azonban nem csökkenti a do-
hányzás mértékét.

Számos korábbi tanulmány kimutatta, 
hogy a dohányzási tilalom csökkenti a 
passzív dohányzás, azaz a dohányfüst 
káros hatásait is, ami a alacsonyabb 
végzettségûek körében az átlagnál 
magasabb. Bár ezen tanulmány szerint 
a dohányzás kockázata e csoportnál 
változatlan, a tilalom a körükben élô 
passzív dohányosok esetében is elô-
nyösen hat.

* * *
Radikális megoldással próbálják 

csökkenteni a közlekedési balesetben 
elhunytak számát Franciaországban.

Ahogy az EU számos országában, úgy 
Franciaországban is 90 km/h a megen-
gedett legnagyobb sebesség országuta-
kon. Mivel azonban a statisztikai ada-
tok szerint a legtöbben az ilyen utakon 
veszítik életüket, a kormány a sebes-
séghatár csökkentésérôl döntött.

Július 1-jétôl legfeljebb 80 km/h-s 
tempóval lehet közlekedni a kétsávos 
országutakon, csupán a négysávosokon 
marad érvényben a korábbi limit.

A sebességhatár csökkentésének ha-
tásait részletesen tanulmányozzák 
majd, az eredményekkel 2020-ban áll-
nak elô. Feltehetôen ekkor döntenek 
arról is, hogy indokolt-e a korlátozás 
fenntartása, vagy visszaállhat a koráb-
bi 90-es határ.

* * *
Marx Károly születésének 200. 

évfordulójára készülnek a németorszá-
gi Trierben. A bicentenáriumi esemé-
nyeket a katolikus egyház közremûkö-
désével szervezik és a születésnapon a 
filozófus leszármazottainak részvételé-
vel tartanak megemlékezést.

A kommunizmus szellemi atyjának 
számító filozófus múzeummá alakított 
egykori trieri szülôházában két ükuno-
ka, Frédérique és Anne Longuet-
Marx részvételével nyitják meg az új 
állandó kiállítást május 5-én. A Marx 
Károly születésnapjára idôzített ese-
mény “családi ünnepség lesz”–-- idézte 
az emlékházat (Museum Karl-Marx-
Haus ---- KMH) mûködtetô Friedrich 
Ebert Alapítvány (FES) munkatársát, 
Oliver Schaelt a Rheinische Post címû 
lap .

A Német Szociáldemokrata Párthoz 
(SPD) közel álló FES a városvezetéssel, 
Rajna-vidék-Pfalz tartomány kormá-
nyával és a trieri római katolikus egy-
házmegyével nagyszabású rendez-
vénysorozatot szervez a 200. 
évfordulóra. A sorozat tavaly, a filozó-
fus születésének 199. évfordulóján 
kezdôdött, amikor a KMH udvarán 
felavatták Marx Károly mellszobrát, 
amelyet évtizedekkel korábban készí-
tett 1981-ben elhunyt dédunokája, 
Karl-Jean Longuet, és a család ado-
mányozott a múzeumnak.

A bicentenáriumi rendezvények kö-
zéppontja a KMH új állandó kiállítása, 
amely a digitális átalakulás követel-
ményeihez igazodva mutatja be Marx 
Károly életét, gondolkodását és filozó-

fiája hatását. Így például a látogatók 
akár szelfit is készíthetnek a “virtuális 
Marx” társaságában.

A tartalmat tekintve a legnagyobb 
újítás, hogy a marxi ideológia hatás-
történetének bemutatása nem fejezô-
dik be a kelet-közép-európai kommu-
nista rezsimek 1989-es bukásánál, 
hanem eljut egészen 2007-2008-ig, a 
legutóbbi globális pénzügyi válság el-
mélyüléséig.

A kiállítás köré konferenciákat, 
könyvbemutatókat, filmvetítéseket, 
elôadásokat, beszélgetéseket és sok 
egyéb rendezvényt szerveznek, az 
általános iskolásoktól a hatvan éven 
felüliekig valamennyi korcsoportot 
megcélozva.

A FES a száznál is több külföldi iro-
dájára támaszkodva a világ számos 
pontján tervez még eseményeket az 
évforduló alkalmából, hamarosan kü-
lön honlapot indít karlmarx2018.de 
címen, a Twitteren pedig a #marx2018 
címkével látja el az emlékévrôl szóló 
bejegyzéseit, programajánlóit.

A FES Németország legrégibb poli-
tikai alapítványa. Önmeghatározása 
szerint a szociális demokrácia alapér-
tékei iránt elkötelezett intézményként 
világszerte tevékenykedik a szabadsá-
gon, a szolidaritáson és a szociális 
igazságosságon alapuló politikáért.

Marx Károly filozófus, közgazdász és 
szociológus volt, 1818. május 5-én szü-
letett Trierben, és élete elsô 17 évét is 
a Németország nyugati részén, a 
luxemburgi határ térségében fekvô 
városban élte le.

* * *
Aláírta az oroszországi hír- és híre-

lemzô mûsorok közvetítésének betiltá-
sáról rendelkezô törvényt Andrian
Candu moldovai házelnök --- jelentette 
szerdán a moldovai parlament sajtó-
szolgálata a RIA Novosztyi hírügynök-
ség jelentése szerint.

A jogszabály értelmében tilos azok-
nak a hírmagyarázó, katonai vagy po-
litikai tartalmú rádió- és televíziómû-
soroknak a közvetítése, amelyek a 
határokon átnyúló televíziózásról szóló 
európai egyezményt nem ratifikáló 
országokban készültek. Oroszország-
ban ez nem történt meg.

Mindeközben a szórakoztató és egyéb 
tartalmú mûsorok sugárzása továbbra 
is engedélyezett. A külföldi propagan-
dával szembeni harcról szóló törvény 
aláírásának jogával az alkotmánybíró-
ság ruházta fel Candut, miután azt 
Igor Dodon elnök kétszer is elutasí-
totta.

A bírói testület szerint ugyanis az 
elnök köteles jóváhagyni a dokumentu-
mot, ha azt a parlament kétszer is elfo-
gadta.
Sergiu Sirbu, a parlamenti többség-

gel rendelkezô Európa-barát erôkhöz 
tartozó demokrata párt képviselôje 
fordult az alkotmánybírósághoz az 
ügyben, arra hivatkozva, hogy az adott 
helyzetben ideiglenesen eljáró elnökre 
van szükség.

A bíró úgy döntött, hogy a televízió-
zásra és a rádiózásra vonatkozó jog-
szabályok módosításáról szóló tör-
vényt ez esetben a házelnök, vagy a 
miniszterelnök is jóváhagyhatja.

A moldovai államfô szerint a törvény 
közvetlenül megsérti Moldova állam-
polgárainak információs szabadságát. 
Igor Dodon a jogszabály felülvizsgá-
latát kérte az alkotmánybíróságtól.

A törvényrôl orosz részrôl többek 
között Grigorij Karaszin külügymi-

niszter-helyettes mondott véleményt, 
aki szerint a moldovai kormány in-
formációs blokádot vezetett be saját 
népével szemben.

Hasonló eljárást korábban is alkal-
maztak Moldovában, amikor tavaly 
októberben az alkotmánybíróság 
engedélyezte Candunak, hogy az 
államfô helyett aláírhassa Eugen
Sturza védelmi miniszterré történô 
kinevezését. Ugyanígy a moldovai 
házelnök írta alá múlt kedden a kü-
lügyminiszter és hat kormánytag kine-
vezését azután, hogy az alkotmánybíró-
ság felfüggesztette az államfô ezen 
jogkörének gyakorlását, minthogy Do-
don többször is elutasította a minisz-
terjelöltek megerôsítését posztjukon.

A moldovai alkotmány egy közelmúlt-
beli módosítása csak egyetlen alka-
lommal engedélyezi az államfônek, 
hogy visszautasítsa miniszterek mege-
rôsítését a posztjukon.

Dodont 2016-ban a Moldovában elsô 
ízben tartott közvetlen elnökválasztá-
son választották meg.

Úgy tartják róla, hogy Moszkva befo-
lyása alatt áll, miközben a parlament 
által megválasztott Pavel Filip kor-
mányfô Nyugat-barát irányvonalat 
követ.

* * *
2017-ben 7 százalékkal többen utaztak 

külföldre világszerte, mint az elôzô 
évben. Az utazók száma meghaladta az 
1,3 milliárdot, ami minden várakozást 
felülmúló eredmény – derült ki a 
madridi székhelyû Turisztikai Vi-
lágszervezet (UNWTO) most nyil-
vánosságra hozott jelentésébôl.

Hét év óta ez a legnagyobb éves nö-
vekedés, amely valószínûleg 2018-ban 
is folytatódni fog, még ha mér-
sékeltebb, 4-5 százalékos ütemben is. 
Azoknak az utazóknak a száma, akik 
legalább egy éjszakát külföldi cél-
pontjukon töltöttek, 2017-ben elérte az 
1,3 milliárdot.

A legnagyobb mértékû, 8 százalékos 
bôvülést Európában és Afrikában 
tapasztalták.

Európába 671 millió turista érkezett, 
míg Afrikát 62 millióan választották 
úti célul.

Az utazók elsô számú célpontja 
továbbra is Franciaország. A francia 
külügyminisztérium becslései szerint 
a 2016-os 82, 6 millióval szemben az 
elmúlt évben 88-89 millió turista 
érkezett az országba. 

A második leglátogatottabb ország – a 
katalán válság ellenére is – Spa-
nyolország volt, amely a 82 millió 
külföldi turistának köszönhetôen 9 
százalékos növekedést könyvelhetett 
el 2016-hoz képest. Ezzel a harmadik 
helyre szorította vissza az Egyesült 
Államokat, amely mindössze 2 szá-
zalékos növekedést ért el a múlt 
évben.

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

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006



Duna Televízió Emlékkönyve
VOLT EGYSZER EGY KÉK DUNA — Történetek, vallomások, 

tanulmányok a 25. évfordulón. Nap Kiadó, Budapest, 2017.

Mûsorok a
kézipoggyászban
„Elérkezett hát a nagy nap: ma-

gyarul szólt hozzám a televízió! Be 
kell vallanom, egészen elérzékenyül-
tem.

Mert mégiscsak hihetetlen: itt ülök 
Sydneyben, s a földgömb túlsó olda-
láról eljut hozzám a m°sor egyenesen 
BudapestrŒl! Na jó: egy kicsit görbén, 
vagy cikkcakkban, vagy mi. Mert 
egyenesen már csak a Föld kerek 
volta miatt sem jöhetne, ugye. Szóval 
eljut idáig, méghozzá égi közvetítés-
sel, m°holdon keresztül, pedig nem is 
olyan rég még Kolozsvárig sem sike-
rült eljutnia, fennakadt a Királyhá-
gón. Most meg bezzeg átkel az ópe-
rencián, meg az üveghegyen, s hát ott 
beszél nekem a nappalimban!

Örülök neki, mint a gyerek a habos 
tortának!

Mikor a szerelŒk felrakták a tetŒre 
az antennát, s megnyomták a varázs-
latos gombot, történelmi pillanat kö-
vetkezett. Olyan, mint mondjuk a 
holdraszállás, vagy Diana hercegnŒ 
halála, amire élete végéig emlékezni 
fog az ember, hogy hol látta, hol 
hallotta meg a hírét. 

Én is örökké emlékezni fogok im-
már arra, hogyan szólalt meg nekem 
a Duna: amikor bejött a jel, egy pro-
fesszor azt magyarázta éppen egy 
egyetemi amfiteátrum diákjainak, 
hogy mitŒl világít a Szentjánosbogár! 
S jó alaposan megmagyarázta, vagy 
egy órán keresztül. Na mondom: le-
szünk mi most már aztán olyan tudó-
sok! De az elsŒ ijedelem után minden 
jóra fordult, mert gyönyör°szép m°-
sor következett hazánk szép tájairól. 
Aztán táncoltak jó sokat. KésŒbb 
TörŒcsik Mari- és Gábor Miklós-film 
ment. S aztán a nagy attrakció: élŒben 
volt látható a reggeli hírmagazin, az 
Indul a nap!”

Olvasom újra 2003-ban írott cikke-
met, mellyel címoldalon köszöntötte a 
Duna tévét az ausztráliai magyarok 
hetilapja, a Magyar Élet. ElsŒk között 
szereltettük fel a parabola antennát, 
már csak azért is mert végigizgultam 
a hónapokon át tartó elŒkészületeket, 
nyakig benne voltam a szervezésben, 
az ausztráliai Globecast sugárzó és a 
Duna tévé tárgyalásaiban, a beharan-
gozásban, elŒfizetŒk verbuválásában, 
hát igyekeztem elöl járni a jó példá-
val.

Bevallom, egy jó darabig ki sem 
kapcsoltuk a készüléket, állandóan 
ment a m°sor, pedig eleinte 8 órás 
szeletet kaptunk csak, amit aztán 
kétszer megismételtek. Jólesett a 
magyarul beszélŒ tévé a háttérben, 
valahogy otthonosabb lett tŒle az 
otthon.

Azokat a boldogult nagyváradi éve-
ket idézte, amikor becsuktuk magunk 
mögött az ajtót, s néztük a magyar 
tévét, ami által megsz°ntek a határok, 
lélekben ott voltunk mi is, és ez a 
lélekbeni kivándorlás kibírhatóvá 
tette azt, ami az ajtó túloldalán kibír-
hatatlan volt.

Lélekben most is ki- vagyis inkább 
vissza-vándorlunk. Leny°gözve néz-
zük, hogyan öregedtek hozzánk azok 
az emlékezetünkben fiatalon maradt 
színészarcok. Nézzük az ismeretlen 
fiatalokat, akik már nem is olyan fia-
talok – dehát egy újszülöttnek minden 
vicc új! Tovább pereg a film, ami 
mindannyiunknak elszakadt, amikor 
a régi életünket hátrahagytuk. Két-
három évente való hazautazás otthon 
töltött pár hetétŒl eltekintve a mi 

családunknak közel két évtizedet kell 
bepótolnia, a régieknek 50–60 otthoni 
év maradt ki az életébŒl. Van aki a 
régi rendszer alatt elvbŒl nem ment 
haza, aztán pedig már kiöregedett az 
utazgatásból. ElképzelhetŒ hogyan 
csodálkoznak rá a rég elhagyott he-
lyek mostani képére. Beülünk az idŒ-
gépbe: vissza a jelenbe!

A gyerekeknek különösen sokat fog 
jelenteni, hogy a nyelvet, amit csak 
családon belül használnak, a tévébŒl 
is hallják: lámcsak, van a világon 
olyan hely, ahol mindneki ezt a nyel-
vet beszéli! Minél kisebbek, annál 
természetesebb  lesz ez számukra. 
Bárcsak hamarabb történt volna… 

Az én Ausztráliában született ki-
sebbik fiam csak somfordál a magya-

rul beszélŒ tévé körül: azt hiszem 
tizenévesen az Œ Digimon és Nintendó 
kultúrán táplálkozó ízlését már nehe-
zen fogja megnyerni a Barika és Vad-
malac bábjáték. Édesanyám viszont, 
aki tíz éve csatlakozott hozzánk, le 
nem veszi a szemét a képernyŒrŒl, 
nála élete utolsó napjáig 24 órán át 
folyamatosan fog menni az adás, 
megnéz mindent, akár 2–3 ismétlést 
is beleértve. Ez lesz számára az ablak 
a világra, hiszen az angol nyelv° té-
vébŒl nem sokat ért meg.

Eleinte minden új, leny°gözve néz-
zük még az idŒjárásjelentést is Nagy-
Magyarország térképével – mintha 
sohasem lett volna Trianon! Hát  már 
ezt is lehet!

Júniusban aztán megtörténik a 

hivatalos felavatás is: Pekár István a 
Duna tévé  elnöke személyesen jön el 
Ausztráliába, hogy találkozzon a leg-
újabb nézŒkkel. A sydneyi Magyar 
Házban rendezett találkozóra érke-
zŒket meglepetés várja: a frissiben 
felszerelt antenna jóvoltából nagy 
képernyŒn kivetítve látható a m°sor. 

A véletlen – vannak ilyen véletle-
nek? – úgy hozza, hogy ezen a vasár-
napon  (mint már évek óta minden 
Pünkösdkor) éppen a Csíksomlyói 
búcsút közvetítik, amely a Duna tévé 
egyik legnagyobb szabású, legmé-
lyebb jelentés° és egyben leglátvá-
nyosabb vállalkozása.

A Magyar Házban a levegŒ is meg-
áll, amikor a szent zarándokhelyen 
összegy°lt több százezres tömeg rá-
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zendít a Himnuszra. Talán fel sem 
fogjuk: a történelemben elŒször egy-
szerre, egyidŒben, együtt éneklik a 
magyar és székely himnuszt a szé-
kelység szívében összegy°lt százez-
rekkel a sydneyi magyarok is.

Sok varázslatos pillanatot éltem 
még meg a Duna tévének köszönhe-
tŒen nemcsak nézŒként, hanem mun-
katársként is. Valójában, amikor vég-
re Ausztráliáig is eljutott a m°sor, 
már csaknem 10 éve végeztem a 

tudósítói munkát. 1994-tŒl, a kezdeti 
években átlag kéthetente kértek 
riportokat, interjúkat innen. Igen 
nagy volt az érdeklŒdés minden iránt, 
ami Ausztráliában történik. Úgy érez-
tem ablakot nyitunk e távoli földrész-
re, legfŒképpen az itteni magyarokra, 
akikrŒl addig jóformán semmit nem 
tudtak otthon. Az pedig amit tudni 
véltek egyáltalán nem tükrözte a 
valóságot. Az elŒzŒ rendszer évizede-
kig tartó agymosása igen hatékonyan 
torzította a képet azokról, akik elmen-
tek.

Odahaza mit sem tudtak például 
arról a hihetetlen kitartással folyta-
tott munkáról, amit a nemzeti emig-
ráció az otthoniakért tett 1947 és 1989 
között. Nem tudhattak arról sem, 
hogy milyen valójában az emigráns 
élet. Riportról riportra, interjúról in-
terjúra építgettük, rakosgattuk össze 
a képet. Férjemmel, Demian József 
rendezŒ-operatŒrrel eleinte kölcsön-
felszereléssel dolgoztunk, éjszakán-
ként a filmfŒiskola vágójában vág-
tunk. Gyerekeink  gyakrabban alud-
tak a fŒiskola foteljeiben, mint a saját 
ágyukban. Hihetetlenül szoros határ-
idŒkkel kellett megbírkóznunk hiszen 
a kazettáknak még el is kellett vala-
hogy jutniuk Magyarországra s innen 
csupán a repülŒút 24 óra! Még a 
leggyorsabb expressz posta is több 
mint egy hétbe telt.  Hol volt akkor 
még, a kilencvenes években, az inter-
netes közvetítés! Hogy idŒben odaér-
jenek a kazetták, személyesen kellett 
repülŒvel elvinni. No, persze nem 
utazhattunk minden kazettával haza – 
utasokat kellett találnunk a határidŒk-
höz passzoló napokra. A magyar uta-
zási ügynököknek örök hálával tarto-
zom, amiért vállalták a közvetítŒ sze-
repét, összekapcsoltak az utazókkal, 
akik aztán elvitték és kézbesítették a 
Duna tévének a küldeményt.  Mekko-
ra izgalom volt miden alkalommal, 
hogy vállalják-e? Mai napig csodálko-
zom rajta: mindenki vállalta! SŒt, 
büszkék voltak  a szerepükre, pedig – 
ne feledjük  – akkor még Ausztráliá-
ban nem lehetett látni az adást, pos-
tásaink egy általuk soha nem látott 
tévének kézbesítettek! De nekünk is 

Az 1992. december 24-én létrejött Duna Televízió 
emlékkönyvében régi dunások, valamint az azonos szel-
lemiséggel, értékrenddel idŒközben hozzájuk csatlakozó 
alkotók, szerkesztŒk, m°sorvezetŒk, rendezŒk osztják 
meg emlékeiket, történeteiket, valamint a világ négy 
égtáján élŒ, a Nemzet Televíziójában gyakran szereplŒ 
munkatársak SydneytŒl Csíkszeredáig, New Yorktól 
Pozsonyig, Szabadkáig. 

A könyvet Csáky Zoltán kezdeményezte és szerkesz-
tette. Józsa Erikát kérte fel az ausztráliai fejezet 
megírására, aki 1994 óta volt a Duna tévé ausztráliai 
tudósítója. Férjével, Demian József rendezŒ-operatŒrrel 
az évek során több mint száz híranyagban, riportban, 30–
60 perces dokumentumfimben mutatta be az ausztráliai 
magyarok eseményeit, rendezvényeit, értékeit, személyi-
ségeit a Duna tv képernyŒjén. 

ELÔSZÓ a könyvben
Édesapa, édesapa, magyarul beszélnek! – kiáltott fel 

lelkendezve a távoli Zágonban a székely fiúcska, miután 
a felszerelt „lavórnak”, m°holdas vevŒnek köszönhetŒen 
a Duna TV képernyŒjén Lukács Bea köszöntötte a 
nézŒket. Ilyen m°holdas vevŒket vittünk, vittek maguk-
kal a stábok az elsŒ forgatásokon a Kárpát-medencébe, 
hogy megörökítsék a híradó számára a méltán média-
történeti pillanatot. Mert az elsŒ magyar m°holdas tévé-
csatorna születése médiatörténeti és kultúrtörténeti 
pillanat – tett. A Duna Tv újkorszakot nyitott a külhoni 
magyarság számára, létrejötte, miként Sütô András 
fogalmazott: a legnagyobb dolog, amit Trianon óta az 
anyaország tett a határon kívül maradottakért. Szellemi 
kapocs, híd a világon SZétSZÓrtan élŒ magyarság között. 
Negyedszázada történt. Egy lelkes, nemzeti elkötelezett-
ség° csapat vállalkozása, a filmgyártásból jött szakem-

berekkel karöltve – heroikus kísérlet volt a magyar 
médiatörténelemben. A Duna Televízió fennállásának 
legsikeresebb éveiben több volt, mint tájékoztatást 
nyújtó, kultúrát, szórakoztatást sugárzó tv-csatorna, 
nemzeti intézmény: a Nemzet Televíziója. Létét már 
születésének pillanatában megkérdŒjelezték, gúnyolód-
tak elsŒ produkcióinak szeplŒin, ifjú korába lépve meg-
kezdŒdött feje fölött a politikai osztozkodás, kapta és 
állta a pofonokat a médiaháborúban. De éveken át h° 
maradt az alapításakor megfogalmazott küldetéséhez, 
nézŒihez. A Nemzet Televíziójából értesült a Londonban 
vagy Dél-Amerikában élŒ magyar a székely kisvárosok 
március 15-ei ünnepségeirŒl, filmjei hagyományt ápol-
tak, értéket mentettek, hírm°sorainak középpontjában a 
nemzetpolitika állt, a csíksomlyói zarándoklat a Duna Tv 
közvetítései által vált az összmagyarság legnagyobb 
ünnepévé, miként a történelmi Magyarország nemrég 
felújított gyimesbükki határállomása is felkerült az 
ünneplŒ magyarság térképére. Az 1992. december 24-én 
létrejött Duna Televízió, nevét megŒrizve, ma a hét 
csatornán sugárzó magyar közmédia fŒ adója. Legne-
mesebb értékeinek folytatását láthatjuk viszont a Föl-
szállott a páva és a Virtuózok m°soraiban. Ebben az 
emlékkönyvben a régi dunások, valamint az azonos 
szellemiséggel, értékrenddel idŒközben hozzájuk csatla-
kozó alkotók, szerkesztŒk, m°sorvezetŒk, rendezŒk oszt-
ják meg emlékeiket, történeteiket, de megtiszteltek 
bennünket írásaikkal a világ négy égtáján élŒ, a Nemzet 
Televíziójában gyakran szereplŒ honfitársaink, Sydney-
tŒl Csíkszeredáig, New Yorktól Pozsonyig, Szabadkáig. 
Vallomások – az együvé tartozásról.

Csáky Zoltán 
                        a Duna Televízió alapító és örökös tagja

                   A korabeli Magyar Élet címoldala
A könyvbemutató plakátja

Józsa Erika tudósító
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Hát, ezt is megértük. Úgy suhant el kétezer év, mint egy 
könnyû, tavaszi szellô. Mondjuk, 
ahol én élek, konok, kemény, fafejû 
székelyek között: a szellô hóvihar. 
Európában már nem divatos, nem 
korrekt, nem halálfüle, direkt nem 
mondom, hogy nem „píszí”, nem. A 
lényeg: a kereszt ma már sértô. Még 
egyszer leírom: a kereszt sértô. 
Harmadszorra is: a kereszt sértô. 
Melyik Európának? Amelyik az 

általunk ismert civilizált világot te-
remtette? A felfedezô, bátor, harcos 
Európának? A reformátoroknak? A 
reneszánsznak? Hagyjuk is. Nem. Ez 
egy másik világ. Szomorúan, tényleg 
szomorúan, de hagyjuk meghalni azt 
a világot, ahol harmadik nemet ve-
zetnek be az anyakönyvekbe, ahol 

minden lehetsz, csak keresztény 
nem, közben Heidelbergben üvölt a 
müezzin, Göteborgban már nincs 
külön férfi és nôi illemhely, és 
Németországban állatbordélyok 
nyílnak. 

Néha-néha, úgy naponta kétszer 
történik egy terrorcselekmény, pár 
száz ember meghal, már el sem éri 
az ingerküszöbünket. Napi hír. De a 
kereszt… Igen, azt le kell venni, a 
fene sem érti miért, tényleg 
megbolondult a világ? Igen, meg-
bolondult. A kereszt amúgy nem a 
muszlimokat sérti. Erre hivatkoznak, 
de soha, egyetlen vezetô mollát, 
ajatollahot, bárkit nem hallottam 
errôl így nyilatkozni. Szerintük is a 
Könyv emberei vagyunk, békes-
ségben élünk, Insalláh. Nem. A ke-
reszt másokat sért. Nem tudom 
megnevezni, nem is akarom. Ki 
tudná ma már, ki ácsolta Jézusnak a 
keresztet? Fátylat rá. De a keresztre 
nem. Nem vagyok vallásos ember, 
katolikus létemre legalább tíz éve 
nem gyóntam. Feleségem unitárius. 
Nem járok templomba, ahogyan 
errefelé mondják: romlott katolikus 
vagyok. De a kereszt, az szent. 

Mert jelkép, mert hozzám tartozik, 
akkor is, ha éppen sztoikus vagyok, 

buddhista, alijázott magyar, libanoni 
vagy kínai adventista. 

Ez jelkép. 
A kereszt régebbi, mint a ke-

reszténység, már a kôkorszaki bar-
langokban jelen van, mint a négybe 
osztott mindenség, lehet horgokat 
rakni rá, lehet kettôs kereszt, lehet 
hármas, lehet jeruzsálemi: de ke-
reszt. 
Ennek az Európának a jelképe. 

Amit mi szeretnénk annak hinni: de 
nem. 
Csak mi vagyunk Európa, itt, a kicsi 

kisbetûs európa közepén, kicsi 
országok, kicsi falukkal, karcsú 
templomokkal és erôdtemplomokkal, 

de a tornyon ott a kereszt. Amúgy a 
lakóházaknál is. Mert megvéd.. 
Villámlástól, istennyilától és ettôl az 
ôrülettôl is. Amikor már az is bûn 
lassan, ha az ember keresztbe teszi a 
lábát. Keresztbe teszi a kezét. Ke-
resztet már csak az vet harangszókor, 
aki teljesen elvetemült európai 
kövület. Ilyenkor köszönünk egy-
másnak. Kenyérre még a rendes 
ember keresztet rajzol, mielôtt 
megszegi. 
Igen, ez Európa. A Kereszt. 

Viseljük.
 És nem engedjük levenni, mert a 

mi terhünk. 

György Attila
 - csíkszeredai író

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
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Az elmúlt 
hét

ARAD, 1989
Ha rajtam múlik, már huszonharma-

dikán indultam volna, csak az asszony 
tartott vissza. „Mit mondanék a kicsi-
nek, miért nem vagy itthon a gyertya-
gyújtásnál? Azt, hogy apu elment Ro-
mániába megnézni, miért lônek?” Ez 
hatott. Csak az ünnep után vágtam ne-
ki az útnak. 1989. december 27-ét ír-
tuk.

A nagylaki határtól csak húszasával 
engedték tovább az autókat, minden 
kocsira jókora vörös keresztet kellett 
ragasztani. A román oldalon nem so-
kat babráltak velünk, az ottani hatóság 
láthatóan ki volt billenve a járásából… 
Ceausescu ekkor már nem élt, a nagy-
városokból vegyes hírek érkeztek. 
Szórványos lövöldözésekrôl beszéltek, 
meg hogy Nagyszeben ég, Bukarest-
ben pedig mindenki az utcán van. Te-
mesvárra, Tôkés László városába ter-
veztem az utam, de már Arad után 
kiskatonák álltak elém. Senki nem 
mehet tovább, magyarázták. Írjak 
Aradról, ott is forradalom van.

Euforikus hangulat közepébe csöp-
pentem, csonkaországi magyarnak 
lenni akkor, ott, a partiumi városban 
kivételes státust jelentett. Bejutni a 
polgármesterhez is könnyen ment. A 
nyilatkozatra kért városvezetô csak 
arra figyelmeztetett, ne az ablak köze-
lébe üljek, mert még hátba lônek, mint 
elôzô napon a munkatársát… Készsé-
gesen tájékoztatott, még azt is elintéz-
te, hogy a rendôrség fogdájából áthoz-
zanak egy megbilincselt Securitate-
tisztet „nyilatkozni”. Az éjszakát is 
Aradon töltöttem. Vendéglátóm keser-
gett, amiért a román rádió azt mondta 
a hírekben, hogy a bukaresti tömeg 
csinálta a forradalmat. Tôkés Lászlót 
meg sem említették… (Honnan is tud-
hattuk volna akkor, hogy ezeket a „hí-
reket” már a diktátort váltó „reformjó-
madár”, a kommunista Iliescu szer-
keszti?)

Harmadnap, sötétedés elôtt indultam 
haza. Az Alföldön már sûrû pelyhekben 
hullott a hó, araszolva haladtam a ro-
pogó fehérségben. A rádióból erdélyi 
népzene szólt. Minden szépnek tûnt…

PAPÍRFORMA
Nem volt ôszinte a mosolya a szocia-

lista Molnár Gyulának, mikor a szerdai 
MSZP–DK-megbeszélés után Gyur-
csány Ferenc társaságában kiállt az 
újságírók elé a nagy hírrel: megszüle-

tett az egyezség. Ugyan már! Milyen 
egyezség?

Csupán arról állapodott meg a két 
elnök, hogy semelyik párt nem indít 
saját jelöltet a másik körzetében. 
Slussz. Szegény Molnár Gyula ugyan 
magától értetôdônek vette, hogy Kará-
csony Gergely miniszterelnök-jelölt-
ségét mindenki támogatja, aki részt 
vesz a megállapodásban –-- de nagyon 
úgy fest, tévedett.

A DK honlapján sok mindenrôl szó 
van, csak épp megállapodásról nem. 
Az MSZP neve még csak elô sem 
fordul a címlapon, Karácsonyról sincs 
szó. Egyébként is az ôszödi trágár azt 
nyilatkozta: a Demokratikus Koalíció 
önálló listával indul, azt pedig ô vezeti.

Értsd: mostantól nem rejtôzik többet, 
sôt elôfordulhat az is –-- bár néhány 
hete még tagadta --–, hogy miniszterel-
nök-jelölt lesz. Miért is ne? „Végtelenül 
fiatal vagyok, jól tartom magam, a 
Gyurcsányok hosszú életûek voltak. 
(…) Abban reménykedem, hogy soká-
ig jelentek politikai alternatívát annak, 
amit a Fidesz képvisel.”

Az a Gyurcsány mondta ezt, aki négy 
éve még azért kapart a baloldalon, 
hogy ki ne hagyják az összefogásból. 
De hát az rég volt. Ma már úgy érzi, 
nyertese lehet a bicepszfeszegetésnek. 
Legalábbis a „demokratikus” ellenzék 
háziversenyében –-- hiszen a torta 
ugyanakkora maradt, csak most ô fog-
ja szeletelni… Fletó mindenesetre 
repes. Már megint ô nyomja a gázt a 
baloldalon. Ért hozzá. A többi csak 
fékezni tud. Sok balfék…

Szegény szocialisták! Sosem hittem 
volna, hogy valaha sajnálni fogom 
ôket, de most valami ilyet érzek… 
Ahogy ott állt a folyosón ez a szegény, 
átkettyintett Gyula… Hogy a kétség-
beejtô Karácsonyról már ne is beszél-
jek… (Hiába nôtt nagyra, csórikám, 
Gyurcsány kis Karácsonyt csinált be-
lôle.) És még hol a vége?

NEM KELL 
SZIMATOLNI

Kell-e jobb ajánlólevél a „néppárto-
sodó” Jobbiknak, mint az a Magyar 
Narancsnak minap adott Heller Ág-
nes-interjú, amelyben a filozófus asz-
szony a Vona-párt vonzerejérôl be-
szél?

„A Jobbik senkit nem gyilkolt meg, 
úgyhogy nem érdekel a múltja, nem 
érdekelnek az ellentmondásai -– nyi-
latkozza a lapnak Lukács György 
neves tanítványa. –-- Mindenki azzal 
jön, hogy az antiszemitáktól védi az 
országot meg az ellenzéket. Uramisten, 
én vagyok holokauszt-túlélô és nem 
ôk.” Értsd: azt, hogy ki antiszemita 
(náci, fasiszta, rasszista, kirekesztô 
stb.), azt Heller Ágnes mondja meg. Ô 
az illetékes. Ô a zsûri.

Az nem derül ki a cikkbôl, hogy 
filozófus asszony az interjút mege-
lôzôen egyeztetett-e valamelyik túlélô-
szervezettel, esetleg a hitközség illeté-
kesével. Vagy csak úgy, amolyan szóló 
holokauszt-túlélôként nyilatkozott. 
Mellesleg más, érdekes dolgokat is 
mondott még a tudós asszonyka: 
„Hazafiságról van szó. (…) A Jobbik 
sokat változott négy év alatt. (…) Ez 
nem egy erkölcsi iskola, nem egy 
moralitástársaság, nem arról van szó, 
hogy kit hívok meg ebédre vagy va-
csorára.”

Heller Ágnes példaként említi, hogy 
amerikai barátai annak idején „befo-
gott orral” szavaztak Hillary Clintonra, 
akit ugyan korruptnak és ellenszen-
vesnek tartottak, viszont nem akarták, 
hogy Trump kerüljön hatalomra. Ilyen 

ahogy 
Pilhál György 

látta

egyszerû. „Kérem, hölgyeim, uraim, 
fogják be az orrukat!” –-- javasolja hát 
a hazai szavazóknak Ágnes asszony. 
Nem kell örökké szimatolni.

Változnak az idôk. Minden jel arra 
utal, hogy Heller Ágnes „népfrontjába” 
a Fideszen kívül valamennyi párt 
belefér. Nem lennék meglepve, ha a 
legújabb –-- árengedményes –-- 
Jobbik-plakát már a Vona Gábort 
szenvedélyesen átölelô Heller Ágnest 
ábrázolná. (Ez egyébként jó fényt vet-
ne a nyugdíjasoknak korábban beszóló 
Vonára.) Meg aztán kell is a cuki fo-
tó…

A SZEMBENÉZÉS 
HIÁNYA

A történészt sok más mellett az 
különbözteti meg a politikustól, hogy 
–- nem politizál. Ha mégis ezt teszi, 
nyomban lenullázza magát, propagan-
dista lesz. Ügynök. Titulusát elôbb-
utóbb idézôjelbe teszik. Így járt Ung-
váry Krisztián „történész” is, aki nem-
rég megjelent, A szembenézés hiánya 
címû könyve kapcsán minap interjút 
adott a 24.hu hírportálnak. Ebben 
mondja a Fideszrôl a szerzô: „Ennyire 
fegyelmezett és a fônök utasításaitól 
el nem térô frakciója legfeljebb Szá-
lasi Ferencnek volt. […] Van egy 
sanda gyanúm, hogy a képviselôk eme 
csicskaviselkedése mögött nem a bel-
sô meggyôzôdésük áll, hanem hogy 
fogják a töküket.”

Értjük, ugye? A Fidesz-frakció a né-
hai nemzetvezetô Nyilaskeresztes 
Pártjáéra hajaz.

Még a kormánypártisággal nem vá-
dolható portál riportere is fölteszi 
Ungvárynak a kérdést: nem válik hi-
teltelenné, amiért túl sok politikai vé-
leményt fogalmaz meg? Ungváry vá-
lasza: „Abban bízom, az emberek lát-
ják, hogy független vagyok.”

Vagy inkább az emberek emlékezet-
kiesésében bízik a „független” Ungvá-
ry, aki tavaly október 23-án Juhász 
Péter randalírozóival együtt fütyülte 
végig a miniszterelnök ünnepi be-
szédét a Kossuth téren. (Aztán meg 
csodálkozott, amikor a több tízezer 
ünnepelni vágyó egyike orrba vágta.)

Az is a „tárgyilagos” Ungváry Krisz-
tián volt, aki –-- a szintén „független” -
– Révész Sándornak adott interjújában 
(Könyvesblog, 2016. december 18.) 
egyebek mellett ezt mondta Horthy 
Miklósról: „Sohasem volt egy szellemi 
sasmadár.” (Vajon a korabeli Európa 
vezetôi közül melyik „sasmadár” mert 
olyan magasra szállni, mint a melles-
leg hat nyelven beszélô kormányzó, 
akinek Hitler szövetségeseként is volt 
mersze a német megszállásig megta-
gadni a zsidóság deportálását?)

Mi is a friss Ungváry-könyv címe? 
Megvan… „A szembenézés hiánya.”

Igen, az tényleg hiányzik, kedves 
Krisztián!

AKKOR MAJD 
IZOMBÓL…

Strasbourgba utazott a napokban 
Kálmán Attila, a 24.hu munkatársa, 
hogy megtudja, hogyan áll Magyaror-
szág helyzete az EU-ban, tudnak-e 
valamit kezdeni az ottaniak a „renitens 
Mr. Orbánnal”. Hogy képben legyen 
az olvasó, a szerzô már a bevezetôben 
elmagyarázza, hogy az EU-szervek sa-
játos válaszaira „Orbánék olyan pro-
vokációi miatt van szükség, mint 
például az unióellenes nemzeti konzul-
táció”.

(Én már itt elveszítettem a fonalat. 
Unióellenes nemzeti konzultáció? Mi-

kor volt ilyen? Én csak a Soros-tervvel 
kapcsolatos nemzeti konzultációról 
hallottam. Mióta szinonimája Soros 
György az uniónak? Azért, mert Gyuri 
bácsi Juncker elnök komálósa, még 
nem azonos az unióval.)

Riporterünk a plenáris ülés szünete-
iben több olyan EP-képviselôvel be-
szélgetett, akik ilyen-olyan módon 
kapcsolatban vannak a „magyarügy-
gyel”. Az egyik képviselô, aki a LIBE-
bizottságnak is tagja, így kesergett: 
„Az unió szerveinek eszközei korláto-
sak (…) Lássuk be, hogy egy határon 
nem mehetünk túl.”

Pedig mi mindent megpróbáltak sze-
gények az eltelt hónapokban, felsorolni 
is nehéz: a Fidesz kizárása a néppárti 
frakcióból, a 7-es cikkely alkalmazása, 
a kohéziós alapból 2020 után juttatott 
támogatások megvágása stb. A kor-
mány számára a legnagyobb veszélyt 
a támogatások csökkentése jelentené 
(ez nyilván újabb keleti nyitásra kény-
szerítené) –-- ámbár a nettó befizetô 
tagállamoknak komoly profit a ma-
gyar piac, majd bolondok lesznek koc-
kára tenni.

Hogy valami „biztató” is legyen a 
tudósításban, a szerzô a végén elárulja: 
Brüsszel úgy szeretné módosítani eze-
ket az eljárásokat, hogy ezentúl ke-
vesebb legyen a konszenzusos döntés, 
helyette egyszerû többséggel határoz-
zanak. Hatalmi szóval. Izomból.

A társalgások rezüméjét egyébként a 
cikk címe híven visszaadja: „Orbánt 
nem az EU-nak kell megbuktatnia”.

Ezért az információért kár volt 
kiutaznia a kollégának!

KÉSZ RÖHEJ
Igazából még le sem csengett a vic-

ces Kész Zoltán múlt heti attrakciója 
(a részletekrôl késôbb), minap arról 
érkezett hír, hogy a független vesz-
prémi honatya pénzkidobásnak tartja 
a holokauszt emlékéve megrendezését. 
A politikus olyan fotókat osztott meg 
az interneten, amelyek egyikén egy 
lista a „felesleges kormányzati, állami 
költségeket” sorolja. Ezen szerepel 
„zsidó emlékezet” néven egy általa 
nehezményezett 4,7 milliárdos összeg 
–- a holokauszt emlékéve költsége –- is, 
amelyet más mellett egy nagyszabású 
emlékkiállítás megrendezésére, vala-
mint elhagyatott zsidó temetôk hely-
reállítására költöttek. El lehet képzelni 
a hazai zsidóság értetlenkedését a 
Kész-mellékleten…

Ha ehhez hozzávesszük a zavaros 
ember korábbi, sarló-kalapácsos vic-
celôdését, nyugodtan kimondhatjuk: 
Kész Zoltán problémás ember. (Mások 
másképpen fogalmaznak…) A Pesti-
Srácok írta meg, hogy Kész egy, a 
miniszterelnök által a Fidesz támo-
gatóinak kiküldött csekket cirill be-
tûkkel firkált tele, sarló-kalapácsos 
motívumot rajzolt mellé, majd az egé-
szet föltette a közösségi oldalára.

Kész Zoltán tréfás produkcióját nem 

követte nevetés –- a gyér kacaj inkább 
az ötletgazda kétségbeejtô szellemi 
állapotának szólt. Miközben „alkotásá-
ért” több 56-os szervezet lemondásra 
szólította fel, Kész még bocsánatot 
sem kért, mindössze törölte a posztot. 
(Itt jegyzem meg, hogy a Facebook-
függô honatya Brusznyai Árpádnak, 
Veszprém mártírhalált halt áldozatá-
nak minapi, évfordulós megemlékezé-
sére még egy megveszekedett sort 
sem írt –-- s persze el sem ment az 
eseményre, de még egy koszorút sem 
küldött a város mártírjának.)

A sarló-kalapácsos ügyben azóta már 
nyomozást indított a Központi Nyo-
mozó Ügyészség. Ismerôi szerint Kész 
ûzött tekintete, zavaros viselkedése 
talán mentô körülmény lehet…

EGY ELTÉVESZTETT 
CSATAMEZÔ

Don-kanyar. Hetvenöt éve –-- 1943. 
január 12-én –-- történt az urivi áttörés. 
Sokezernyi magyar katona maradt az 
orosz hómezôkön, ez a magyar törté-
nelem egyik legnagyobb tragédiája. 
Tegyünk ma égô gyertyát az ablakba!

Az nem úgy volt, ahogyan évtizedeken 
át megpróbálták belénk sulykolni. 
Nem a hódítás vágya sodorta Magyar-
országot a második világháborúba, 
hanem a Tanácsköztársaság és a gya-
lázatos békediktátum. A kommün és 
Trianon.

A megtaposott magyarságot egyetlen 
remény éltette: a revízió. Mi másról is 
szólhatott volna Horthy Miklós ország-
lása, mint a meggyalázott és felda-
rabolt haza testi, lelki talpra állításáról, 
a diktátum újratárgyalásáról?

Ám a revízióra akkortájt kizárólag 
német (és olasz) segítséggel lehetett 
esélyünk –-- ahogyan azt az 1938-ban 
elkezdett határmódosítások is igazol-
ták. Ennek azonban súlyos ára volt, 
belesodródtunk az újabb világháború-
ba. Bár Hitler 1942 végéig nem köve-
telt magyar részvételt a Szovjetunió 
elleni háborújához, amikor lelassult az 
elôrenyomulása, benyújtotta a szám-
lát…

A Sztálingrádnál elakadó német tá-
madás után érkezett a végzetes pa-
rancs: egy irreálisan hosszú front-
szakaszt kell megvédenie a 2. magyar 
hadseregnek a vörös ármádiával 
szemben. A többit már betéve tudjuk. 
Hajnalban, mínusz negyvenfokos hi-
degben kezdôdött az offenzíva az urivi 
hídfôállásnál.

A magyar katonák megfelelô ruházat 
és hadifelszerelés nélkül is hô siesen 
védekeztek az óriási túlerôvel szem-
ben, de a végtelen hómezôkön napok 
alatt elfagyott a remény. (A vérgôzös 
népbíróság 1947-ben koncepciós ítéle-
tet hozott a hadsereg fôparancsnokának 
peré ben. Mintha Jány Gusztáv vezér-
ezredes tehetett volna a tragédiáról.)

Sose felejtsük: nem hódítani indult a 
magyar baka – nemes célért vívott egy 
eltévesztett csatamezôn.

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu



2018. január 25.                                                   MAGYAR ÉLET                                                               11. oldal   

Wass Albert szellemi 
hagyatéka a Kárpát-

medencében és a 
nagyvilágban

Emlékév és díszünnepség 
a Duna Palotában – Wass 

Albert Örökség Díj –  
Megalakult Wass Albert 

Tisztelôinek Társasága  – 
Szavazás arról, melyik a 

legnépszerûbb mûve?
 „A magyarságtudat lelkünk mé-

lyébe beültetett vallás, ami az Istenbe 
és önmagunkba vetett hiten alapszik, 
s annak rendíthetetlen tudatán, hogy 
magyari voltunknál fogva csak mint 
magyaroknak van helyünk ezen a 
Földön, s csak mint magyarok telje-
síthetjük hivatásunkat, amire rendel-
tettünk. Egyedül a magyarságtudat 
teszi magyarrá a magyart és nem-
zetté a magyarul beszélŒ népet” – írta 
ezeket a sorokat  Wass Albert. 

Az  író születésének  110.  és halálá-
nak 20.  évfordulója tiszteletére Wass 
Albert fiai – Vid, Huba, Miklós, 
Géza, Endre és családjuk –,  a Cze-
gei Wass Alapítvány és a Panoráma 
Világklub szervezésében a 2018-as 
Emlékévben méltó megemlékezések-
re kerül sor.

A Panoráma Világklub Wass Albert 
Emlékévet tart, s ennek tiszteletére 
jelentették meg „Örökségkönyv – 
Wass Albert szellemi hagyatéka a 
Kárpát-medencében és a nagyvi-
lágban” címmel azt az emlékkönyvet, 
amely a Kárpát-medencében és a 
nagyvilágban szétszóratott magyar-
ságnak az író és m°vei iránti tiszte-
letét, m°vei hatását mutatja be. A 
képes kiadvány a szellemi hagyatékot 
ŒrzŒ és tovább vivŒ szervezetek, em-
lékhelyek, a róla elnevezett utcák, 
terek, közösségek, irodalmi, iskolai 
rendezvények, s egyéb kezdeménye-
zések, például kiadványok, könyvek, 
emléktúrák, táborok, versenyek, fel-
olvasások, stb. bemutatása mellett 
összegy°jti azokat a személyes vallo-
másokat, élményeket, amelyek az 
íróhoz és m°veihez kötŒdnek. 

A könyv számos egyéb érdekessé-
geket is tartalmaz, megszólalnak ben-
ne a Wass-fiúk, élményeiket elmesél-
ve édesapjukról, valamint olyan sze-
mélyek, akik ismerték és kapcsolat-
ban álltak az íróval. Továbbá neves 
és kevésbé ismert személyiségek val-
lanak arról, hogy Wass Albert m°vei 
és gondolatai milyen útravalóval szol-
gáltak számukra életükben? 

Megszavaztatjuk a világ magyarsá-
gát arról, melyik a legnépszer°bb 
Wass Albert m°? 

A könyv melléklete pedig tartalmaz-
za azt az egy órás riportfilmet – „Fe-
nyŒktŒl a pálmafákig”, amelyet flo-

ridai otthonában készített s magán-
beszélgetései sorozatából állított ösz-
sze Szalay Róbert rendezŒ. 

A könyv fŒszerkesztŒje a Magyarok 
a nagyvilágban, az Ausztrália és Új-
Zéland magyar világa, az Amerikai 
magyarok arcképcsarnoka, és még 
számos életrajz-kötetet kiadó dr. 
Tanka László, társszerkesztŒje az 
Amerikában élŒ, Wass Albert hagya-
tékát évtizedek óta ápoló dr. Lukácsi 
Éva író, a könyv anyagainak megírá-
sában számos, magyarországi és kül-
honi neves Wass Albert-kutató, az író 
munkásságának magas színvonalon 
képviselŒ személyiség is részt vesz.   

Az emlékkönyv mellett még számos 
egyéb kezdeményezésre is sor kerül. 
A tervek szerint, január 7-én, Buda-
pesten, a Duna Palotában, a máris 
megtörtént díszünnepségen,  gálam°-
sor keretében adták át elŒször a Wass 
Albert Örökség Díjakat. 

A Panoráma Világklub keretében 
létrejött a WATT: Wass Albert Tisz-
telŒinek Társasága, amely az író m°-

vei iránt érdeklŒdŒket és a szellemi 
örökségét tovább vivŒket fogja össze.

Tisztelettel és köszönettel
 a Czegei Wass Alapítvány nevében, 

Wass Albert fiai: Vid, Huba, Miklós, 
Géza és Endre – és családja; a könyv 
fŒszerkesztŒje: dr. Tanka László, a 
Panoráma Világklub alapító elnöke; 
valamint dr. Lukácsi Éva, Bartha 
Kata és Bodó Julianna szerkesztŒk.

Emlékpogram
Bonyhádon

– Wass Albert emlékm°vével nem-
csak egy bronzszobor, hanem egy 
honfitársunk tért vissza szülŒföldjére, 
és otthonra talált Bonyhádon – mond-
ta a nemzetpolitikáért felelŒs állam-
titkár  Bonyhádon, az író születésének 
110. évfordulóján rendezett megem-
lékezésen.

Potápi Árpád János, aki egyben 
Bonyhád országgy°lési képviselŒje, 
az írót ábrázoló m°alkotás mellett 
felidézte, kogy a világ elsŒ köztéri 
Wass Albert-szobrát a völgységi vá-
rosban 2005. január 8-án állították fel.

„Amikor Wass Albert szobor alak-
ban elindult hazafelé, hosszú utat kel-
lett megtennie kontinenseken, orszá-
gokon át, kálváriákat kellett végig 
járni, végül, tizenhárom éve, a város 
közössége menekülŒ fiát fogadta be” 
– mondta. Hozzátette, hogy a bonyhá-
diak büszkék arra, hogy a város ott-
hont adhat Kolozsy Sándor m°alkotá-
sának, és nemcsak szobrát, hanem 
hagyatékát is Œrzik a Wass Albert nap 
keretében.

– A bonyhádiak élen járnak abban, 
hogy a magyar irodalom nagy alakja 
elfoglalhassa helyét a nemzet emlé-
kezetében, „de ennél sokkal többet 

Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka
tettünk: tizenhárom éve kivettünk 
egy téglát abból a falból, ami elvá-
lasztotta a magyart a magyartól, 
nemzetünket szellemi örökségétŒl” –
hangsúlyozta. Az államtitkár rámu-
tatott: az elmúlt nyolc év közös mun-
kájának eredménye, hogy ma buko-
vinai székelyként, vajdasági vagy 
amerikai magyarként, németként, 
horvátként, magyarországi szlovák-
ként újra itthon lehetünk ebben az 
országban.

„Talán nem is adhatnánk határo-
zottabb választ az üldözŒknek, mint 
azt, hogy immár egymillió külhoni 
magyar honfitársunk vált közjogilag 
is a nemzet részévé, köztük az erdélyi 
írófejedelem fia, Wass Miklós gróf. A 
közös erŒfeszítéseknek köszönhetŒen 
Magyarország immár felelŒsséget 
visel minden magyar sorsáért, éljen 
bárhol a világon. Vállaljunk részt a 
jövŒben is hazánk sorsának alakítá-
sában, mutassunk utat a tévelygŒk-
nek, legyünk ott áprilisban is, adjunk 
határozott választ arra, hogy milyen 

jövŒt szánunk országunk-
nak, nemzetünknek, gyer-
mekeinknek!” – mondta az 
emlékezésen jelenlévŒk-
nek Potápi Árpád János.

A bonyhádi Wass Albert 
Törzsasztal és a Vörös-
marty Mihály M°velŒdési 
Központ által rendezett 
megemlékezés résztvevŒit 
levélben köszöntötte az író 
öt fia, Wass Endre, Vid, 
Huba, Géza és Miklós. A 
levélben, amelyet Kovács 
Gábor, a törzsasztal ala-
pítója tolmácsolt, úgy fo-
galmaztak: – édes-apjuk 

leírta a jót és a rosszat, de mindig a 
szívébŒl írt, szeretettel, és nem 
bosszúval vagy haraggal.

A bonyhádi emlékprogram kereté-
ben kiállítás nyílt a már hagyomá-
nyosan meghirdetett meseillusztrá-
ciós pályázat alkotásaiból; a pályá-
zaton résztvevŒ diákok az írónak A 
teremtés mondája és A harmadik 
mese cím° m°véhez készíthettek 
rajzokat, festményeket. A programot 
Csobán bál és táncház zárta a m°ve-
lŒdési központban.

Wass Albert 1908. január 8-án szüle-
tett Válaszúton. PályakezdŒ verses-
kötetei az 1920-as évek végén jelen-
tek meg, 1934-es Farkasverem cím°, 
Baumgarten-díjjal jutalmazott regé-
nye sikerét követŒen több, a korabeli 
Erdély jelenével és regényes múlt-
jával 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 Álla-
mokban élt.

Wass Albert Emlékest – Wass 
Albert Örökség Díjak átadása  
Az ünnepi esemény moderátorai: 

Nagyváradi-Kis Anna és Joó Géza. 
Dr. Tanka László, Panoráma Vi-

lágklub elnök, a Wass Albert Örökség 
Díj alapítójának köszöntŒje: Levél 
Wass Alberthez! 

„Tisztelt Czegei Wass Albert! 
Kedves Albert Bátyám! 
Levelem küldöm BudapestrŒl, szüle-

tésed 110. évfordulójának elŒestéjén, 
az elegáns Duna Palota színháztermé-
bŒl, ahol több mint háromszázan jöt-
tünk össze Téged ünnepelni. Hallgat-
juk verseidet, felolvasunk írásaidból, 

nézzük a rólad készült filmet. És 
megköszönjük mindazok a munkássá-
gát, akik szellemi örökséged tovább-
vitelében az élen járnak. Gondoltad 
volna, hogy egyszer majd ekkora lesz 
a népszer°séged?! Százezrek olvas-
sák írásaidat. Szobrokat állítanak em-
lékedre. Utcákat, tereket neveznek el 
rólad. Filmeket készítenek regényeid-
bŒl, alkotásaidat m°sorra t°zik a 
színházak. ElŒadók járják m°veiddel 
a világot, 25 órás felolvasóesteket 
tartanak. … Elkészült az Örökség-
könyv is, amely a Kárpát-medencé-
ben és a nagyvilágban szétszórt ma-
gyarságnak életm°ved iránti tiszte-
letét, hatását mutatja be. 

Amerikában hamar megtaláltad azt 
a helyet, ahol a természet közelsége 
Erdélyre emlékeztetett. ErdŒk, vizek, 
madarak, a fák csendje és nyugalma. 
Egy nagy család tagjaként, négy 
gyermekeddel talpon tudtál maradni, 
sikeresen felnevelted Œket, miközben 
a magyar kultúra apostolaként jártad 
az amerikai kontinenst és pároddal, 
hirdettétek Erdély és a magyarság 
igazát. 

Bocsásd meg nekünk, hogy mene-
kültként zajlott le életed nagy része, s 
a magyar állampolgárságot is csupán 
életed végén, egy évre kaptad meg. 
Bocsásd meg nekünk, hogy életedben 
nem ismertük el írói nagyságodat, így 
nem kerülhetett sor arra, hogy lásd, 
milyen sok embernek nyújtanak írá-
said igazi szellemi táplálékot. Még 
mindig vannak közöttünk olyan befo-
lyásos emberek, ellendrukkerek, akik 
attól félnek, hogy követŒidben életre 
kelnek álmaid, s ezért megpróbálnak 
elhallgattatni. De mi vagyunk a több-
ség. Akik hálás h°séggel ápoljuk és 
továbbvisszük azt a szellemi hagyaté-
kot – a hitet Istenben s emberben, 
egy szép, jó és igaz világban – melyet 
te adtál örökségül. 

Tudjuk, hogy nemzetünk és az egye-

temes magyar irodalom legjobbjai 
között van a helyed. És rövidesen 
eljön az idŒ, amikor ezt a helyet 
hivatalosan és végleg is elfoglalhatod. 
Mert valljuk, töretlen hittel, ember-
ként és magyarként, hogy a víz sza-
lad, de a kŒ marad. A kŒ marad.”

Az ünnepi m°sorból: Tarics Péter 
elmondta az Üzenet haza cím° verset. 
Szalóczy Pál felolvasta a Wass-fiúk 
levelét, majd elszavalta az Erdély 
cím° verset. Vincze B. András: 
Dalol a honvágy. Látható az Isten. 
Gyermekkórus mezŒségi népdalokat 
énekelt. Jónás Csaba – Mikor a buj-
dosó az Istennel beszél cím° versét 
mondta el. K. Szabó Benedek – Ôszi 
hangulat. Ágoston Máté: Kéne ne-
künk egy ország. Gyöngyösi Szabó 
Katalin Virágtemetés, ElŒhang. Vers 
angolul: Suták Ferenc – An old 
man’s. 

Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás 
Zenede m°sora – Nagypénteki sirató 
és Magyar Miatyánk – zenés feldol-
gozások. RegélŒ Táltos Dobcsapat – a   
Magyar vagyok cím° dalt adta elŒ. 

Joó Géza, szóvivŒ a közönség sora-
iban ülŒkkel interjúkat készített 
nevesebb vendégekkel. Dr. Papp 
Lajos ünnepi köszöntŒt mondott. 
Szalóczy Pál laudációban méltatta a 
Wass Albert Örökség Díjasok érde-
meit. ElsŒként említve Dr. Lukácsi 
Évát Floridából. A díjat átvette: Mi-
hály Jolán. Második djazott az Új-
színház. A díjat Dörner György 
igazgató vette át. A harmadik díja-
zott: Simó József és az IsmerŒs Ar-
cok közösen. Átvette a díjat Simó 
József, Nyerges Attila, Leczó Szil-
veszter. 

IsmerŒs Arcok elŒadta a Veletek 
maradok és a Nélküled cím° dalt. 
Közösen elénekeltük a Székely him-
nuszt. 

Kolozsy Sándor alkotása
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1943 január–februárjában egy csak-
nem kétszázezer fôs magyar katonai 
erô, a magyar királyi 2. honvéd-
hadsereg próbálta megállítani a jelen-
tôs létszám- és haditechnikai fölény-
ben lévô szovjet Vörös Hadsereg 
csapatainak elôretörését. Tette mind-
ezt reményvesztetten és sikertelenül.

Az 1943. január 1-jén 194 334 fôs 
élelmezési létszámmal bíró hadsereg 
–- körülbelül 10 ezer katona volt sza-
badságon a hátországban –-- 1943. 
április 6-án 100 818 fôs élelmezési 
létszámot –- 7500 fô volt szabadságon a 
hátországban –- jelentett. A Don menti 
harcok során a 2. hadsereg 28 044, 
kórházvonaton hazaszállított sebesül-
tet és beteget, szovjet jelentések sze-
rint 26 ezer hadifogságba került 
katonát és munkaszolgálatost, továbbá 
41 972 hôsi halottat és eltûntet ve-
szített.

Napjainkig a második világháborús 
magyar részvétel egyik legtöbbet em-
legetett katonai mûveletének tartják a 
Don menti harcokat. Okkal és joggal. 
Már csak ezért sem szabad, hogy a 
feledés homályába vesszenek azok, 
akik soha nem tértek vissza a hazába, 
a szülôföldre.

Évtizedekig hallgatás övezte emlékü-
ket, ha szóltak róluk, többnyire csak 
mint „fasisztákat” emlegették ôket. A 
katonák és a munkaszolgálatosok 
azonban nem fasiszták voltak, hanem 
a háborúban helytállni akaró, de a 
nagyobb erô elôtt meghajolni kény-
szerülô emberek.

Olyan valakik, akik esküjükhöz híven 
cselekedtek, még akkor is, ha 1943. 
január 24-én a harcokat közelrôl szem-
lélô hadseregparancsnok, vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredes sokat idézett, 
de késôbb visszavont parancsában így 
szólt: „A 2. magyar hds. elvesztette 
becsületét, mert kevés –- esküjéhez és 
kötelességéhez hû –- ember kivételével 
nem váltotta be azt, amit tôle mindenki 
joggal elvárhatott.”

Mit vártak el tôlük? A végsôkig való 
kitartást, a félelmetes szovjet túlerô 
feltartóztatását. Feltartóztatását an-
nak a Vörös Hadseregnek, amelyet 
akkorra már sem a német, sem a ro-
mán, sem az olasz csapatok nem tud-
tak megállítani.

Jány Gusztáv is tudta, hogy lehetet-
lent várnak el tôle, de miután önállóan 
nem cselekedhetett, a német elöljáró 
parancsnokság pedig nem adott enge-
délyt a visszavonulásra, a végsôkig 
való kitartást várta el csapataitól. Vol-
tak olyan csapatok és parancsnokok –- 
a magyar királyi 13. honvéd könnyû 
hadosztály, a magyar királyi 9. honvéd 
könnyû hadosztály –--, amelyek és akik 
a végsôkig való kitartást vállalva mél-
tán érezhették sértônek Jány paran-
csát.

Nem véletlen vitéz gertenyesi Holló-
sy-Kuthy László vezérôrnagynak, a 13. 
könnyû hadosztály parancsnokának 
1943. január 31-i jelentése (a vonatkozó 
hadseregparancsra), amelyben többek 
között a következôket írta: „Jelentem, 
hogy a 13. k. ho. csapatai a most lefolyt 
harcokban az áttörés következtében 
meghosszabbodott arcvonalát meg-
védte és tartotta. Visszavonulást csak 
parancsra hajtott végre. (…) Kérem 
annak a kivizsgálását, hogy a 13. k. ho. 
megtette-e kötelességét, elvesztette-e 
becsületét és végrehajtotta-e feladatát. 
A kivizsgálást nemcsak a 13. k. ho., 
hanem az egész 2. magyar hds. érde-
kében kérem.”

Jány Gusztáv, megismerve katonái 
és munkaszolgálatosai teljesítményét 
–- utóbbiakról a sokat idézett paran-

csának 13. pontjában így írt: „Az utolsó 
napok alatt látottak azt mutatták, hogy 
a zsidó munkás szd.-ok zárkózottan és 
rendben menetelnek, míg az úgyneve-
zett csapat legénység szétszóródott, 
állati színvonalra süllyedt csürhe be-
nyomását keltette” –-- katonáit megkö-
vette, és a sokat emlegetett parancsát 
visszavonta.

1943. április 9-én a 45. számú had-
seregparancsban többek között ezt ír-
ta: „Hódolattal hajlok meg lélekben 
hôsi halottaink és sebesültjeink elôtt, 
és megköszönöm valamennyiünk ne-
vében, mit értünk és a magyar jö-
vendôért tettek. Egyikünk se felejtse 
el, hogy azok helyett és azok mellé, kik 
egyáltalán nem, vagy féllábbal, fél-
karral, csonkán, bénán kerültek haza, 
nekünk kell odaállni, nekünk kell sze-
retteiken segíteni azzal, hogy elvé-
gezzük helyettük azt a munkát, melyre 
ôk már képtelenek. Segíts, mert az 
Isten téged is csak akkor segít meg. 
Töröld le a könnyet, adj karod erejé-
bôl, szíved melegébôl, mert ôk még 
többet adtak érettünk.”

Miért is kellett 1942 tavaszán a mint-
egy 207 ezer fôs, honvédekbôl és 
munkaszolgálatosokból álló magyar 
királyi 2. honvédhadsereget a keleti 
hadszíntérre küldeni? Nem azért, 
mert a magyar politikai és katonai 
vezetés halálra szánta volna ôket, 
hanem azért, mert a Trianonban kény-
szerpályára állított ország vezetése 
1942 januárjában már nem talált kiu-
tat a német kívánság teljesítése elôl. 
Az 1938 és 1941 közötti évek területi 
visszacsatolásaiért akkor már csak 
így lehetett „fizetni”.

A nemzetiszocialista német biroda-
lom által a gyors sikerek reményében 
indított, Szovjetunió elleni háború nem 
a várt eredménnyel járt. A gyors gyô-
zelem helyett kemény harcok, addig 
szinte nem ismert német vereségek 
„alapozták meg” a magyar királyi 2. 
honvédhadsereg hadmûveleti terület-
re történô küldését. A korábbi gaz-
dasági támogatás és engedmények 
mellett katonai részvétellel kellett 
már fizetni a visszacsatolt Felvidékért, 
Kárpátaljáért, Észak-Erdélyért és a 
keleti országrészekért, valamint a 
Délvidékért.

Már nem volt elegendô a jelképesnek 
tekinthetô részvétel. A háború egyre 
több anyagi és emberi erôt igényelt. A 
német hiányokat más, kisebb fegyver-
társ országok élô erejével, nyersanya-
gával kellett pótolni. Ezt a német 
elvárást Magyarország sem tudta 
visszautasítani. Amit tehetett: alkudo-

zott. Kisebb katonai erôt ajánlva, és ha 
lehetséges, annak olyan alkalmazását 
kérve, amely nem jár(hat) jelentôs 
veszteséggel. Erre azonban sem ígé-
retet, sem garanciát nem kapott a ma-
gyar politikai és katonai vezetés.

Az 1942 januárjában Budapesten 
folytatott tárgyalásokon kompromisz-
szumos megoldás született. Akkor egy 
esetleges magyar „nem” az ország 
függetlenségét is kockáztathatta vol-
na.

A békehadrendbeli magyar királyi 2. 
honvédhadsereg, nevét és parancsno-
kát (vitéz Jány Gusztáv vezérezredest) 
megtartva, a különbözô sereg- és 
csapattestek mozgósítása után alig két 
hónap alatt összeállt, és 1942. április 
11-én az elsô szállítmányok elindultak 
a távoli Oroszországba.

De hogy miként és milyen útravaló-
val, arról érdemes idézni a honvéd 
vezérkar fônökének, vitéz Szombat-
helyi Ferenc vezérezredesnek 1942. 
április 11-én megjelent parancsából a 
hadmûveleti területre indított hadse-
reget illetôen: „A rendelkezésre álló 
idôhöz és eszközökhöz mérten mindent 
megtettünk, hogy a 2. hds-et a várható 
feladataira legjobban felkészítsük.” Ez 
igaz is volt.

A magyar királyi 2. honvédhadsereg 
megkapott minden olyan fegyverzetet, 
felszerelést, amit a korabeli szabályok 
elôírtak, és még annál is többet. S hogy 
mi volt a honvéd vezérkar fônöke 
szerint a hadseregben szolgáló, külön-
bözô beosztású parancsnokok köteles-
sége, feladata? Arról a következôket 
írta a már említett parancsában: „El-
sôsorban a zlj. pk-okat, de az összes 
ennél alacsonyabb és magasabb pk-
okat felszólítom, hogy vigyázzanak 
csapataikra. A vezetôk, a csapatok 
kiképzése nem azt a célt szolgálja, 
hogy hôsi halottakat produkáljanak. A 
harc célja a gyôzelem, ami természe-
tesen –-- sajnos –-- áldozat nélkül nem-
igen érhetô el. De arra kell minden 
pk-nak törekednie, hogy minél keve-
sebb áldozattal minél nagyobb sikert 
vívjon ki. A drága magyar vérrel 
takarékoskodni kell, ezt minden ma-
gyar pk-nak kötelességévé teszem.”

A parancsnokok többsége e parancs 
szellemében járt el, miközben legjobb 
tudása szerint igyekezett teljesíteni 
kötelességét. Az 1942. nyári–ôszi 
harcok után következett 1943 januárja, 
februárja, a súlyos harcok és a meg-
szenvedett visszavonulás. Ezek „ered-
ménye” lett a csaknem 42 ezer hôsi 
halott és eltûnt, a több mint 28 ezer 
hazaszállított sebesült és a mintegy 26 

A DON MENTI TRAGÉDIA
A MAGYAR KIRÁLYI  2. HONVÉDHADSEREG 

EMLÉKEZETE
ezer hadifogoly.

Ôk valamennyien a mieink voltak, és 
azok is maradnak, legyenek honvédek 
vagy munkaszolgálatosok, tisztek 
vagy tiszthelyettesek, magyarok, né-
metek, románok, szlovákok, szerbek; 
bárkik, akik e nemzethez, országhoz, 
hazához kötôdtek.

Ôrizze emléküket a magyarság kö-
zös emlékezete!
Kerüljön jelképes sírjukra, a ne-

veiket megörökítô emléktáblákra, 
az emlékmûvekre virág, koszorú, 
mécses és kavics, és emlékezzen 
mindenki arra, hogy volt egyszer 
egy, a néhai Cseh Tamás által is 
megénekelt magyar királyi 2. hon-
védhadsereg, amely a miénk volt, és 
emléke a miénk is kell hogy ma-
radjon.

Szakály Sándor
A szerzô a Veritas Történetkutató 

Intézet fôigazgatója

A DONI ÁTTÖRÉS ÉVFORDULÓJÁRA
A lefokozott tábornok gyermektelenül halt meg 1947-ben. Felesége és édesanyja, 

dédanyánk hál’ istennek nem érte meg a honvédségbôl való kicsapatását és 
kivégzését. Ilona húga és Sándor öccse népes családot hagyott. Az unokaöccsök és 
-húgok életére sok tekintetben rányomta a bélyegét a „doni hóhér” rokonsága. 
Kitelepítések, elakadt pályák jutottak osztályrészül a gyerekek –-- szüleink -– 
generációjának.

Történelmi helyével, szerepével, a személyét ért vádakkal kapcsolatban évtize-
dekig nem rendelkeztünk biztos információkkal. Nagyszüleink elbeszélései, a ránk 
maradt magánlevelek és a népbírósági per megmaradt iratai egyáltalán nem egy 
szörnyeteg képét mutatták. Valamikor a hatvanas évek elején kiadták a 2. hadsereg 
levelezését, és mi civilként próbáltuk megérteni a számunkra teljesen ismeretlen 
helyzetet, az elborzasztó felelôsséget, a felfoghatatlan döntési dilemmákat. A 
hetvenes években legalább a hadsereg elesett honvédjeirôl lekerült a bélyeg. Jány 
Gusztáv ezúttal már nem fasiszta fenevad, csak korlátolt és alkalmatlan, 
horthysta tábornok volt.

A nyolcvanas–kilencvenes évekre aztán átvehette a 2. magyar hadsereg emlékét a 
történészszakma. Politikai megrendelés nélkül, dokumentumokból, személyes 
visszaemlékezôktôl nyert pontos és pontatlan beszámolókból nagyszabású törté-
nelmi munkák születtek, végre valós képünk alakulhatott az 1942–43-as harcokról, 
az 1943. január 12-i orosz áttörés utáni tragikus menekülésrôl. Apáink hiába voltak 
maguk is résztvevôi a 40 fokos hidegben zajlott harcoknak, ilyenfajta áttekintést 
nem szerezhettünk ritka és óvatos elbeszéléseikbôl.

Jány vezérezredes a második hadsereg élén a hídfôcsaták során maga is meg-
sebesült egyik szemléje során. Jó célpontot nyújtott tábornoki egyenruhában, 195 
centiméteres magasságával. Az áttörés az adott helyzetben, a mínusz 40 fokban, a 
magyar hadsereg fegyvereivel elháríthatatlan volt. Ahogyan Jány két hónappal 
korábban jelentette: aki egy-két ponton támad, jobban tudja erejét összpontosítani, 
mint aki egy 220 kilométeres szakaszon védekezik. A parancsnokságon elôkészítet-
ték a négy részre szakított hadsereg visszavonulásához szükséges útvonalat, gon-
doskodtak a védelmérôl, intézkedtek az útvonalon megtartandó támaszpontok, 
Osztrogozsszk és Ilovszkoje védelmérôl, kijelölték a visszavonulási körzet parancs-
nokául Heszlényi József altábornagyot, és amikor a vonalak végképp összeom-
lottak, Jány minden felsôbb parancsnokságon a visszavonulási parancsot próbálta 
kiharcolni.

Adolf Hitler „Kitartani az utolsó emberig!” parancsára hivatkozva azonban a 
visszavonulást elutasította Maximilian von Weichs tábornok, Szombathelyi 
Ferenc vezérkari fônök és maga Horthy Miklós kormányzó is. A történetírók 
ezen a ponton állapítják meg, hogy egy nála önállóbb parancsnok szembeszállt 
volna az ukázzal. Lajtos Árpád vezérkari tiszt –-- saját szerepét természetesen 
némiképp túlértékelve –- is arról számol be, hogy ô is sürgette Jányt, mielôtt ô maga 
aludni tért. Reggel aztán arról értesült, hogy Jány, önállóan cselekedve, éjjel 
kettôkor kiadta a visszavonulási parancsot. Korán? Késôn? A német fôparancs-
nokság késôbbi megállapítása szerint mindenesetre a legfelsôbb paranccsal szem-
beszegülve. Talán nem véletlenül ugyanakkor, amikor a Don mentén a magyaroktól 
délre harcoló olasz nyolcadik hadsereg parancsnoka, Italo Gariboldi tábornok. 
Mire Lajtos Árpád felébredt, a fôparancsnok eltûnt. Miután elôzô este imádkozás 
közben találta, úgy gondolta, a halált kereste.

A következô napok Jányt Bugyonnijban találták, a visszavonulási útvonal 
csomópontján, ahol Heszlényi József altábornaggyal a visszavonulókat szemlézte, 
és a magyar és német páncélosok együttmûködését összehangolva gondoskodtak 
az egyetlen megtisztított és ellátást biztosító út védelmérôl. 

A fôparancsnokságon, ahol megszakadtak a távbeszélôvonalak és az irányítás 
lehetetlenné vált, a visszavonulók gyülekeztetését tiszttársaira hagyta, és az 
egyetlen pontra repült, ahol még dolga lehetett. Kereste-e a halált? Nem félt tôle, de 
nem kereshette, mert dolga volt. Pont ott, ahol volt. 24-én a megmaradt hat magyar 
páncélos egyikével tért vissza Novij Oszkolba, a parancsnokságra. Lajtos fôtiszt 
csodálkozott a derûjén. Ôk valamennyien többé-kevésbé osztoztak a vezérkari 
fônök depressziójában, és szégyenkeztek a német összekötô törzs tisztjei elôtt. – 
„Ungarische Trosse, Scheiss Ungarn! (Magyar csürhe, szar magyarok!)” – hangzott 
el. – Nem beszélnének így, ha látták volna azt, amit én láttam! – szólt rájuk a belépô 
Jány.

A hírhedt, késôbb visszavont hadparancs aznap este született.
A második hadsereg tragédiáját 1943-ban elemezte a honvéd vezérkar. Meg-

állapította, hogy annak veszteségeit nem a vezetés hibái, hanem a túlerô koncentrált 
támadása és a mínusz 40 fokos hideg okozta. Jány a népbírósági perek idôszakában 
önként tért haza az amerikai hadifogságból, mert megindultak a bajtársai elleni 
perek, és méltatlannak érezte, hogy hallgasson. A népbírósági per, amelyben a 
védelem tanúit meg sem hallgatták, megcsúfolása volt az igazságszolgáltatásnak, 
és ítéletét pontos indoklással – mert a terhére rótt bûncselekményeket nem követte 
el – semmisítette meg 1993-ban a Legfelsô Bíróság.

Az ügy jogilag és emberileg lezárult. Jány Gusztávval szemben egyetlen, az elô-
zôekbôl adódó kötelezettsége van a hazájának: katonai becsületének helyreállítása. 
A többirôl, hitünk szerint, a legfelsô bírónak tartozik elszámolni.
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SPORT

 Ikonikus magyar 
gól: Öcsi bevágta 
a Wembleyben

„Egy ilyen gólt, te jó ég! Az évszázad 
mérkôzésén az évszázad gólja!”

Így kommentálta élôben Szepesi 
György a legendás londoni 6:3 har-
madik magyar gólját a Magyar Rádió 
történetének talán leghallgatottabb 
(jóval tízmillió fölött lehetett a hallga-
tók száma) közvetítése során. Ez volt 
az a meccs és az a pillanat, amikor a 
tudósító maga is a történelem része 
lett, és a magyar játékosok által a pá-
lyán nyújtott világszínvonalú teljesít-

vagyis valósággal kicsúszott a salakra 
Puskás visszahúzós cselénél. Hiszen 
nem arról volt szó, hogy egy zöldfülû 
újoncot csapott volna be a magyar 
balösszekötô, valami lúzert, aki többé 
nem kapott meghívót a válogatottba, 
hanem csapatkapitányként a neki osz-
tott ellenfelet, a szintén csapatkapitány, 
már akkor legenda Wrightot, ahogyan 
illik.

Ez az a gól, amellyel kapcsolatban 
nem üres közhely, hanem tárgyilagos 
tény, hogy ódákat zengtek róla (a 6:3 
másnapján hatszáznál is több vers 
érkezett a Népsport szerkesztôségébe, 
jóllehet ezek szerzôi nem látták, csak 
„hallották” a gólt).

És persze nem a magyar válogatott 
szerezte volna ezt a gólt, ha nem 
mondhatnánk el róla egyszersmind 
azt is, hogy teljes pompájában nem-
hogy élôben nem láthatta az ország, 
még hosszú évtizedekig sem. A kiutazó 
magyar operatôrök ugyanis nem for-
gathattak a Wembleyben, ez az oka 
annak, hogy a hamarosan a mozikban 
mutogatott, Évszázad mérkôzése cí-
mû, Bárdy György által narrált féló-
rás filmben túltengenek az úti filmbe 
való utcai és vonatos jelenetek, míg a 

senki sem láthatott, s a lelátón sem 
volt összesen egy tucatnyi Magyar-
országról érkezô nézô, azt tapasztaltuk, 
hogy Szepesi minden angol és magyar 
játékost megismert, minden akciót 
pontosan úgy közvetített, ahogyan az 
megtörtént, pedig egykor nem tudhat-
ta, hogy jó fél évszázaddal késôbb lesz, 
aki majd kockáról kockára összeha-
sonlítja a képet a hanggal.

És hogy ihletett pillanat, a magyar 
kultúrtörténelem Csomolungmája 
volt az a harmadik gól, a teljes csapat 
tudásának minden csodáját felvonul-
tató produkció a játékosokkal páratlan 
összhangban „alkotó” riporterrel, arra 
számos bizonyítékunk van. Ha van 
tökéletes, soha meg nem ismétlôdô, 
minden részletében hibátlan mûalko-
tás, akkor ez a performansz a balszélsô 
létére a jobb oldali szögletzászlónál a 
totális futball elôképeként feltûnô 
Cziborostul, az akció elején a jobbhát-
véd helyén passzoló Budaistul, Pus-
kásostul, Szepesistôl, százezer né-
zôstül, sôt Billy Wrightostul az volt! 
Persze, ki miként értelmezi a látottakat 
ugye, hiszen Wright egyik volt játéko-
sa, az Arsenal késôbbi utánpótlásedzôje 
mesélte nekem, hogy amikor a hatva-

eredeti közvetítés is (Szepesi utólag 
mondta alá még egyszer a gólokat, 
talán nem tudták a rádió felvételével 
összedolgozni a filmet a korabeli tech-
nikai lehetôségekkel, ám így fele olyan 
hangulatosra sem sikerült az anyag, 
mint amilyen az eredeti hang spontán 
izgalma volt).

Ami a pályán történt, és ahogyan ez 
elhangzott a rádióban, az tényleg 
maga a történelem. Döbbenetes, hogy 
a végül az öt és feles sarkáról lövô 
Puskástól indult az akció a kezdô-
körbôl, a magyar térfélrôl, és Szepesi, 
mintha ráérzett volna, hogy az akció 
leendô befejezése miatt minden szó-
nak, minden elôzménynek jelentôsége 
lesz, és mintha elôre tudta volna, hogy 
laposan, igazi magyaros passzokkal 
fog végigfutni az akció a pályán, el-
kezdte mondani:

„Budai a magyar térfélen szerzi meg. 
Buzánszkynak adja hátra, ô Puskásnak 
teszi, Puskás a mi térfelünkön indul el 
vele, laposan gurítja Kocsis lábára, 
Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bo-
zsik laposan tovább Hidegkutinak, Hi-
degkuti laposan tovább Budainak, így 
laposan, na most laposan Czibornak, 
Czibor elmegy a labdával, nincsen raj-
ta senki, a jobbszélsô helyén van e 
pillanatban, Czibor most az alapvonal-
ról most Puskásnak adja, Puskás cselt 
csinál, lô... Gól, három egy, gól, gól, 
gól, gól!”

És valóban, a mai napig szokás min-
denféle összeállításokban, rangsorok-
ban szerepeltetni ezt a gólt, a video-
megosztó oldalakon ma is több szögbôl 
megnézhetô (ötvenöt évvel a meccs 
után, Szepesi már említett segítségével 
is, végre itthon is megjelent a mér-
kôzés eredeti felvétele, DVD-n 2008 
óta lehet hozzájutni), amely sûríti Pus-
kás minden szemfülességét és zsenia-
litását, a kurucos virtus minden 
pimaszságát és hetykeségét, és persze 
a virtuóz technikai tudás és a tökéletes 
kivitelezés minden eleganciáját.

A köpcös kis magyar két, jól össze-

hangolt mozdulattal csinált bohócot az 
ellenfél kapitányából, és sújtotta a 
porba a gyarmatbirodalmát éppen 
akkoriban napról napra elveszítô 
világbirodalmat, a megcsonkított, két 
világháborúban vesztes, vasfüggöny 
mögötti Magyarország kapitányaként. 
A nagy jelképek nem túlzóak: ebben a 
pillanatban Dávid legyôzte Góliátot, 
Botond szétzúzta Bizánc érckapuját.

Nem véletlen, hogy a televíziós baj-
noki gólösszefoglaló szignálja a kilenc-
venes években számtalanszor juttatta 
újra és újra az eszünkbe Puskás Öcsi 
„visszahúzós gólját”, hogy a világszerte 
elterjedt hollandiai eredetû Coerver-
képzés egyik, ma is oktatott csele en-
nek a gólnak a nyomán a „Puskás-
trükk” (bár ha a hiányosságból erényt 
kovácsoló Puskás nem végletesen 
egylábas, akkor nem „igazította volna 
meg” az inkább a jobb lábára érkezô 
labdát a csellel, hanem talán egybôl 
lô), az sem nem véletlen, hogy az ak-
kor tizenkét éves skót kissrác, az isko-
lából a meccsközvetítés miatt ellógó 
Alex Ferguson aztán naphosszat gya-
korolta a cselt a házuk hátsó udvarán, 
és az sem, hogy sok évvel a gól után a 
magyar válogatottat egy újabb angol–
magyarra díszvendégként elkísérô 
Puskás Ferenc 1996-ban, 69 évesen 
egy Nemzeti Sport-címlap kedvéért a 
londoni Wembley Stadion gyepén, 
ugyanonnan, ugyanoda még egyszer 
berúgta a labdát, ahogyan az újság 
hirdette az elsô oldalon: „Öcsi bácsi 
újra bevágta!”

Maga a becsapott Billy Wright is cso-
dálattal beszélt a különféle interjúkban 
a gólról, Puskás cselérôl, s magáról 
Puskásról, akivel életre szóló barátsá-
got kötött.

Szepesi közvetítése pedig így folyta-
tódott: „Tapsoljanak, kedves hallgató-
im! Egy ilyen gólt, te jó ég! Az évszá-
zad mérkôzésén az évszázad gólja...”
Nekünk az.

Szöllôsi György
(Nemzeti Sport)

ményhez felnôtt a pálya mellett, a 
mikrofon mögött. 

A mindig szerény és elsôsorban a 
sportolók nagyszerûségét hirdetô ri-
porterlegenda ebben az egy esetben 
maga is rácsodálkozott a saját pro-
dukciójára és kijelentette, midôn tíz 
évvel ezelôtt a BBC filmjét szink-
ronizáltuk az ô korabeli rádióközvetíté-
sével: „Hát ezt tényleg nagyon jól köz-
vetítettem. Méltó volt Öcsiék 
teljesítményéhez.”

Hogy mennyire így van, azon magam 
is tátottam a szám: 55 esztendôvel a 
meccs után, amelyet idehaza egykor 

nas években az Arsenal menedzsere 
volt az egykori 105-szörös válogatott 
half, és együtt videózott a csapat, a 
kívánságlista élén a szemtelen játéko-
soknál mindig a 6:3 szerepelt, amelyet 
Szuper 8-as filmtekercsen kereskedel-
mi forgalomban lehetett kapni akko-
riban az öniróniára mindig hajlamos 
Angliában.

Azon ugyanis minden alkalommal 
óriásit röhögtek Wright játékosai, 
amikor az ötvenes évek ikonja, a Wol-
verhampton Wanderers stadionjának 
mai névadója, akinek szobra áll a Wol-
ves arénája elôtt, „elment gyufáért”, 

meccsfelvételeket a nagy nehezen 
megszerzett francia filmhíradós anya-
gokból rakták össze, csapnivaló módon 
összevágva, aminek az lett a következ-
ménye, hogy még harminc-negyven 
év múlva is, amikor már vetítgettek a 
magyar televízióban is ilyen-olyan ösz-
szefoglalókat, csak ezeket a gyaláza-
tosan szerkesztett gólokat lehetett 
megnézni.

A visszahúzás és a ballábas, rövid 
felsô sarkos bomba persze ott is szép 
volt, de az így is világszámnak számító 
gól elôzményei teljes mértékben hiá-
nyoztak, ahogyan a felülmúlhatatlan 

Miklós Edit nem lesz ott az olimpián
Miklós Edit nem indul a phjongcshangi téli olimpián, miután az alpesi sízôk 

világkupa-sorozatának ausztriai állomásán, a szombati szuperóriás-mûlesiklás 
során bukott és jobb térdében elszakadt a keresztszalag.

A hazai sportági szövetség közleményben tudatta, hogy a versenyzôt az éjsza-
ka folyamán megmûtik, rehabilitációja várhatóan több hónapot vesz igénybe, 
így a február 9-én kezdôdô téli játékokon nem tud részt venni. Miklós Edit Bad 
Kleinkirchheim az utolsó kaput kihagyva haladt át a célvonalon, hanyatt esett, 
a hátán többször megpördült, majd percekig mozdulatlanul feküdt a havon. 
Rövid idô múlva a mentôk hordágyra tették és helikopterrel a villachi kórházba 
szállították.
Stark Márton szövetségi kapitány elmondása szerint a versenyzô nem 

vesztette el az eszméletét.
„A célegyenes elôtt túl közel ment az egyik kapuhoz, korrigált, de úgy érezte, 

mintha valami elvitte volna a lábát. Ezek után nem akarta megterhelni a jobb 
térdét, és ezért csak úgy tudott megállni a célban, hogy eldôlt. A jobb lábában 
fájdalmat érzett, a bal lába szerencsére sértetlen maradt”.

A szakvezetô kora este még reménykedett, hogy nem annyira komoly a baj, 
hogy Miklós Editnek ki kell hagynia az olimpiát, utóbb azonban kiderült: nem a 
belsô, hanem a keresztszalag szakadt el, ami súlyosabb sérülés.

Miklós Edit szinte napra pontosan egy éve sérült meg az ausztriai Altenmarkt-
Zauchensee-ben, a világkupa edzésén, ezután mindkét térdét meg kellett mûte-
ni. Küzdelmes rehabilitációs idôszak következett a számára, majd augusztusban 
kezdte el a havas edzéseket, és december elején tért vissza, Lake Louise-ban a 
világkupa-sorozatba.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Mosonmagyaróvár-
nál, 2. A baseball feltalálását, 3. Öt, 
nagykeresztesek, fôtisztek, parancsno-
kok, tisztek, lovagok, 4. Chiléé, 5. A 
mai Guam szigetének, 6. Híres szob-
rászmûvész volt, 7. Guignol, 8. Franz 
Grillparzel, 9. a Csendes-óceáné, 10. A 
rizómáját (föld alatti szárát).

E heti kérdéseink:
1. Melyik gôzhajó szelte át elôször 

menetrendszerûen az Atlanti-óceánt?
2. Hogy nevezik a nepáli gurkák 

rövid, hajlított pengéjû tôrét?
3. Mi a fôvárosa Guineának?
4. Hogy nevezik a kréta korban élt, 

háromszarvú, növényevô dinoszauru-
szokat?

5. Ki volt Kanada miniszterelnöke 
1969, valamint 1980 és 1984 között?

6. Melyik olasz történelmi vidék-
székhelye Perugia?

7. Mi volt a francia forradalom által 
divatba hozott carmagnole?

8. Kinek az operája A szabadság 
diadala és A becsület diadala?

9. Melyik országban él zömmel a san 
nemzetiség?

10. Melyik országban húzódik a 
Sierra Maestra hegység?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Mi az, ami 100% fém, mégis 

átlátszó?
--- ???
--- Drótkerítés.

* * *
--- Mi az abszolút pech?
--- ???
--- Lezuhanni egy repülôvel egy 

süllyedô hajóra.
* * *

--- Jean! Miért dobta bele az órámat a 
gôzölgô fazékba?

--- Mert fô a pontosság, uram!
* * *

Egy öreg hölgy ül a kandallója elött a 
kandúrjával, és törölget egy öreg 
lámpát, amit a padláson talált. Egyszer 
csak egy szellem tûnik elô, és fela-
jánlja, hogy három kívánságát tel-
jesíti:

--- Szeretnék gazdag lenni, szeretnék 
fiatal lenni, és szeretném, ha a kan-
dúrom átváltozna királyfivá!

Abban a pillanatban egy kastélyban 
találja magát, fiatalon és kívánatosan, 
elötte egy királyfi, mosolyogva és a 
karját széttárva.

A hölgy a karjaiba simul. Ekkor a 
királyfi a fülébe súgja:

--- Ugye most nagyon bánod, hogy két 
éve kiheréltettél.

* * *
Ha a pornó segít a szexuális prob-

lémákon, miért nem csillapítja a sza-
kácskönyv az éhséget?

* * *
A klórunkban túl sok a víz.

* * *
A nép telhetetlen, követeli, amit 

megígértek neki.
* * *

Muszáj reggeliznem egy kortyot!
* * *

Öngyilkossági ügyekben csak olya-
noktól fogadok el tanácsot, akiknek 
már sikerült.

* * *
Még hogy az úszástól jó alakod lesz! 

Nézd meg a bálnákat!
* * *

Az alvástól megéhezem. Az evéstôl 
elálmosodom. 

* * *
Az igazolványképemmel dobják fel 

az unalmasabb horrorfilmeket.
* * *

Az önkéntes katonai szolgálatot -–
tekintettel a polgárok nagy érdek-
lôdésére –- kötelezôvé tettük.

* * *
Hm, nehéz az élet... vasalni a nad-

rágba.
* * *

A nô olyan, mint az olimpiai érem. 
Harcolnod kell érte, aztán egy életen 
át lóg a nyakadon.

Egyperces tudományAz álmatlanság élharcosai --- 
ezekkel az élelmiszerekkel a 
rossz alvás a múlté

Hosszú volt a nap, fáradtan dôlünk be 
az ágyba, aztán azon kapjuk magunkat, 
hogy már egy órája forgolódunk. 
Próbáljuk kikapcsolni a gondolata-
inkat, ami csak nagy erôfeszítések 
árán sikerül. Végre elalszunk, de az 
éjszaka közepén ki is pattan a sze-
münk, és erôlködnünk kell, hogy újra 
elnyomjon az álom. Ezt többször is 
eljátsszuk, ám az utolsó alkalommal 
hiába minden erôfeszítés, mert a tele-
fonunk éles visítása arra figyelmeztet, 
hogy ideje felkelni. Feszülten kelünk 
ki az ágyból, hiszen ugyanolyan fá-
radtak vagyunk, mint lefekvéskor. 

A legrosszabb, hogy ezen még egy 
liter kávé sem fog segíteni.

A jó alvás hihetetlenül fontos pillére 
az egészségnek. A mai stresszes vi-
lágban –-- a feszített munkatempó, a 
ránk szakadó feladatok miatt –- azon-
ban nem meglepô jelenség az alvás-
probléma: sokan küzdenek álmatlan-
sággal vagy krónikus alváshiánnyal.

Szerencsére azonban sokféle straté-
gia van, amit a jó alvás érdekében 
alkalmazni lehet, ide sorolhatjuk pél-
dául az étrendet is. Pontosabban annak 
megváltoztatását, hiszen bizonyos 
élelmiszerek alvást segítô tulajdon-
ságokkal rendelkeznek.

A cseresznyelé, mármint a házi készí-
tésû –-- akár friss, akár fagyasztott 
cseresznyébôl –-- lenyûgözô egészségi 
elônyökkel jár: 240 ml-ben a napi A-
vitamin szükséglet 62%-a, a C-vitamin 
40%-a és a mangán 14%-a található 
meg.

Ezenkívül antioxidánsok gazdag for-
rása, amik védik a sejteket és a testet a 
krónikus betegségektôl. 

A cseresznye és meggy javíthatja az 
alvás minôségét is, hiszen mindkettô 
növeli a melatonin hormon mennyi-
ségét, amely az alvás minôségére és 
mennyiségére hat. 

Ezek a piros gyümölcsök akár 
egészben, akár lé formájában segítik a 
pihenést.

alvás elôtt legalább egy órával fo-
gyasztani. A rizs és az alvás kapcso-
latának vizsgálatában 1848 ember vett 
részt: összehasonlították az alvási szo-
kásaikat. A magasabb rizsbevitelhez 
jobb alvás és hosszabb alvásidô tár-
sult.

Emellett van még számos olyan élel-
miszer, ami a jó tulajdonságainak kö-
szönhetôen elôsegíti az alvást, noha az 
erre gyakorolt hatásukat még nem 
vizsgálták. 

Ilyen például a banán, ami szintén 
tartalmaz triptofánt és magnéziumot, 
vagy a zab, amely szintén növeli a me-
latonint. 

A fent említett élelmiszereket érde-
mes alvás elôtt 1-3 órával fogyasztani, 
és egyénileg kikísérletezni, melyik hat 
leginkább. És még egy tanács: sokan 
ugyan állítják, hogy egy jó kávé után 
probléma nélkül elalszanak, de megle-
het, hogy nem is sejtik, mennyire 
nyugtalan az álmuk. Érdemes kipró-
bálni egy-két héten át, hogy milyen 
hatása van annak, ha lefekvés elôtt 8 
órával már nem fogyaszt koffeintar-
talmú italt, így kávét, fekete teát, zöld 
teát, energiaitalt, de még kólát sem.

Nem érdemes kihagyni 
a reggelit

A reggeli kihagyása és az érfalak 
vastagodása, merevvé válása, vagyis 
az érelmeszesedés kockázata között 
összefüggést találtak spanyol és ame-
rikai tudósok.

Korábbi tanulmányok kimutatták, 
hogy a reggelizés segít egészségesebbé 
válni többek között azzal, hogy hozzá-
járul a normális testsúly és kolesz-
terinszint megtartásához. Más kuta-
tások a reggeli kihagyását és a 
szívkoszorúér betegségeit hozták 
összefüggésbe.

A Journal of the American College of 
Cardiology címû szaklapban közölt 
tanulmány szerzôi vizsgálták elôször a 
nem reggelizés és a korai érelme-
szesedés kapcsolatát.

Akik általában nem reggeliznek, azok 
valószínûleg egyébként is egészség-
telen életmódot folytatnak”--- mutatott 
rá Valentin Fuster, az egyik szerzô, a 
Mount Sinai szívkórház vezetôje, a 
szaklap fôszerkesztôje.

Madridi kutatók olyan férfiakat és 
nôket kértek fel a vizsgálatra, akiknek 
sem szív- és érrendszeri, sem vese-
betegségük nem volt. Étkezési szoká-
saikat kérdôívvel mérték fel, regge-
lijük alapján három csoportba sorolták 
ôket: az egyikbe azok tartoztak, akik 
napi energiabevitelük kevesebb mint 
öt százalékát fogyasztották reggel, 
ôket nem reggelizôknek nevezték, a 
másodikba azok, akik keveset, a napi 
energiabevitel 5-20 százalékát, a har-
madikba kerültek, akik ennél többet 
ettek reggel, ôket nevezték reggelizôk-
nek.

A 4052 résztvevô 2,9 százaléka nem 
reggelizett, 69,4 százaléka keveset 
evett reggelire, 27,7 százaléka regge-
lizett. Az érszûkület gyakoribb volt a 
nem és a keveset reggelizôk körében.

A nem reggelizôknek volt a legna-
gyobb derékbôsége, testtömegindexe, 
vérnyomása, vérzsír- és éhgyomori 
vércukorszintje.

A nem reggelizôk nagyobb valószí-
nûséggel éltek egészségtelen életet, 
fogyasztottak helytelen étrendet, gya-
koribb volt köztük az alkoholfogyasztás 
és a dohányzás.

* * *
Egészen kis koromban születtem.

* * *
A nôk addig nem lesznek egyenlôk a 

férfiakkal, amíg nem tudnak az utcán 
végigsétálni kövéren és kopaszon azt 
gondolva, hogy csodálatosak és min-
denki kívánja ôket.

* * *
Bölcsességeket rendkívül egyszerû 

kitalálni. Az ember egyszerûen leírja 
az ellenkezôjét annak, amit tesz. 

* * *
Annyi esélyem van, mint háromlábú 

sünnek az autópályán.
* * *

Üres fejjel meg lehet élni, de üres 
gyomorral nem.

* * *
A tehén nem más, mint egy olyan 

gép, ami ihatóvá teszi a füvet.
* * *

Az „idô pénz” kifejezés leginkább a 
kupikra illik.

* * *
Nem kocogok. Szeretnék beteg lenni, 

amikor meghalok.
* * *

Anyád is inkább a placentát nevelte 
volna fel helyetted!

* * *
Van egy hátránya a homo-kapcso-

latomnak. Minden március 8-án 
vitatkozunk, hogy melyikünk legyen a 
nô.

* * *
Egy váratlan nukleáris háború 

elcseszheti az egész napodat.
* * *

Engem nem lehet elképzelni, engem 
ki kell próbálni!

* * *
A dohányzás megrövidíti a ciga-

rettádat.
* * *

A dohányzó készletembôl már megint 
csak a pofámat hoztam el.

* * *
Arra ébredtem, hogy a takarítónô az 

ôrület határát súrolja.
* * *

Az idô pénz! --- gondolta a pincér és 
hozzáadta a számlához a dátumot.

* * *
Mórickát dorgálja az apukája:
 --- Kisfiam, pont úgy eszel, mint a 

malacok! Igen, pont olyan vagy mint 
egy malac! Tudod egyáltalán mi az a 
malac?

–-- Igen, papa! A malac egy nagy 
disznónak a gyereke!

* * *

A kivi alacsony kalóriatartalmú és 
nagyon tápláló. Egy közepes méretû 
gyümölcs mindössze 50 kalóriát tar-
talmaz, ám fedezi a napi C-vitamin 
szükséglet 117%-át, illetve a K-vitamin 
38%-át. Emellett tisztességes meny-
nyiségû folsavval, káliummal és ás-
ványi anyagokkal is büszkélkedhet. 

A kivi hozzájárul az emésztôrendszer 
egészségéhez, a gyulladások, a ko-
leszterinszint csökkenéséhez, és javít-
ja az alvásminôséget. 

24 felnôtt vett részt egy négyhetes 
alvásvizsgálaton, ahol egy órával le-
fekvés elôtt kellett elfogyasztaniuk 
két kivit: a résztvevôk 42%-kal gyor-
sabban aludtak el.

A mandula fogyasztása –-- megfelelô 
étrend mellett –-- a krónikus beteg-
ségek, például a 2-es típusú cukorbe-
tegség kockázatát csökkenti. Ez telí-
tetlen zsír-, rost- és antioxidáns 
-tartalmának köszönhetô. Emellett az 
alvás minôségének javításához is hoz-
zájárul, hiszen a mandula –- és más 
diófélék –- hatnak az alvást szabályozó 
hormonra, azaz a melatoninra. Remek 
magnéziumforrás is, hiszen 1 gramm-
ban a napi szükséglet 19%-a található 
meg, a magnézium pedig segít a 
stresszhormon szintjének csökkenté-
sében is: ez a bûnös az éjszakai éb-
renlétekért. 

Egy tanulmány kimutatta, hogy 400 
mg mandulakivonattól a patkányok 
hosszabb ideig és mélyebben aludtak, 
mint nélküle.

A dió több mint 19 vitamint és ásvá-
nyi anyagot tartalmaz: különösen 
gazdag magnéziumban, foszforban, 
rézben és mangánban. Továbbá az 
egészséges zsírok kitûnô forrása, be-
leértve az ómega-3 zsírsavat és a linol-
savat.

A mandula, a diófélék és az alvás 
kapcsolatát vizsgáló kutatások ígére-
tesek ugyan, ám ahhoz, hogy ezt terá-
piában is lehessen alkalmazni, kiter-
jedtebb, embereken végzett 
vizsgálatokra van szükség. Ha otthon 
mégis szívesen kísérletezne, és sze-
retné kipróbálni, hogy valóban hatá-
sos-e, lefekvés elôtt minimum egy 
órával kapjon be egy marékkal (2-3 
dkg).

A kamilla igen népszerû gyógynö-
vény, amelynek számos egészségügyi 
elônyét ismerjük már. A kamilla fla-
vonoidokat tartalmaz, amelyek anti-
oxidánsok. Azt már gyerekkorunk óta 
tudjuk, hogy csökkenti a gyulladásokat 
–- mindenki kapott már egy bögrével 
nátha idején, vagy kamilla teás szem-
lemosást kötôhártya-gyulladáskor. 
Erôsíti az immunrendszert, javítja a 
bôr egészségi állapotát, és folyamatos 
fogyasztása csökkenti a szorongást és 
a depressziót, így az alvás minôségét 
is. 

Az apigenin nevû antioxidáns az agy 
bizonyos receptoraihoz kötôdik, ame-
lyek csökkentik az álmatlanságot. 

34 felnôttel végeztek vizsgálatot: 270 
mg kamillakivonatot kaptak naponta 
kétszer, 28 napig. Az eredmények: 15 
perccel gyorsabban aludtak el, és ke-
vesebbszer ébredtek fel az éjszaka 
közepén, mint akik nem kaptak kivo-
natot.

Noha a fehér rizsbôl eltávolítják a 
korpát és a csírát, még mindig tisz-
tességes mennyiségû vitamint és ás-
ványi anyagot, illetve alvást segítô 
aminosav-triptofánt tartalmaz. Ha 
nem szeretjük a hántolatlan rizst, ak-
kor maradjunk a fehérnél –- érdemes 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Hogy volt?!   Buda-

pest dalban  és maga a város 
is számtalan titkot rejt. 
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Az utódok reménysége  
09:10 Önkéntesek
09:40 Tálentum (2000)
Keresztes Ildikó aki mesél 

erdélyi gyermekkoráról, a 
tornához fûzôdô kapcsolatá-
ról, barátokról.
10:15  „Tisztelem a mûvelt-

séget…” - Portréfilm Devich 
János gordonkamûvészrôl   
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A falu rossza (1937)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Greguss Zoltán 

(Göndös Sándor), Somogyi 
Erzsi (Bátkai Tercsi), Ölve-
dy Zsóka (Feledi Piroska), 
Dajka Margit (Finum Rózsi), 
Somlay Arthúr (Feledi bíró)
Göndör Sándort a falu 

rosszának tartják mindenfe-
lé. Miután fogságból haza-
tér, Bátki Teribe szeret be-
le, ám azt a bíró fiához ad-
ják. Sándorba Feledi Boris-
ka szerelmes, de a férfi ezt 
nem veszi észre. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2012)
SárszentlôrincBudapesttôl

140 kilométerre fekvô Tolna 
megyei település.  Itt tanult 
Petôfi Sándor és Lázár 
Ervin.
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:30 Roma Magazin
17:00 Domovina
17:35 Hazai érték 
Ízôrzôk (2016)  Hidasközség 

Tolna megye közvetlen 
szomszédságában, Baranya 
északkeleti csücskében. 
18:10 Hazai érték  Gaszt-

roangyal - Eszik, iszik, so-
sem alszik... (2013)  Hódme-
zôvásárhely és környéke
19:05 Hazai érték 
Itthon vagy!  Hortobágy
19:25 Hazai érték
Hazajáró (2015)
Retyezát-hegység 2. - 

Átkelés a Kis-Retyezáton
20:00 Hogy volt?!   Magyar 

nóták Kik voltak a legnép-
szerûbb képviselôi?
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Hudoba György: Az égbolt 

képeskönyve
00:30 Dicsôség a Hôsöknek! 

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

válogatás
02:30 A falu rossza (1937)    
Magyar játékfilm  (ff.)
03:45 Nyitott stúdió (1995)   
Moldvai dallamok 
04:05 Hogy volt?!
Magyar nóták
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2018. január 25. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Január 29. hétfô Január 30. kedd Január 31.  szerda

Február 1.  csütörtök

Február 2. péntek Február 3.  szombat Február 4.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:15 Hogy volt?!   Dolly
Dolly 1980-ban csatlakozott 

a Hungáriához. Az új for-
máció elképesztô sikerei 
megmutatkoznak a leme-
zeladási példányszámokban
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Evangélikus magazin   
09:45 Tálentum (2000)
Novák Ferenc „A néptánc-

ban ott lüktet egy nép ôsi 
szívverése...
10:20  Az elátkozott malom 

- Portréfilm Kemény Hen-
rik bábmûvészrôl (1998)
11:05 Angol nyelvû hírek    
11:20 Nóra (1986)   Magyar 

tévéfilm  Szereplôk: Venczel 
Vera (Nóra, Torvald Hel-
mer ügyvéd felesége), Balá-
zsovits Lajos (Torvald Hel-
mer,ügyvéd), Iglódi István 
(Krogstad, ügyvéd), Gálffi 
László (Rank doktor), Nóra 
évekkel ezelôtt titokban 
kölcsönt vett fel, hogy férje 
megrendült egészségét egy 
dél-európai utazássalhelyre-
állítsa. Annak idején apja 
nevét hamisította a váltó 
alá, s a drámai cselekményt 
ez a múltbéli meggondo-
latlanság indítja el.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:45 Hazajáró   Kelet és 

nyugat között, az Alföld és a 
Szigethegység határán, a 
nektárt csepegtetô, szelíd 
hajlású szilágysági dombok 
14:15 Térkép
14:45 Család-barát
16:20 Srpski ekran
16:50 Unser Bildschrim
17:20 Útravaló
17:35 Hazai érték  Ízôrzôk 

(2016)  Pincehely Tolna me-
gyébe látogattunk el.
18:10 Hazai érték  Gaszt-

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

vagy!  Szentendre és a 
Szentendrei sziget
19:30 Hazai érték  Haza-

járó (2015)  Medves-vidék - 
Nógrád-Gömöri vidék
20:00 Van képünk hozzá 

(2011)   Klasszikus rádióka-
baré-jelenetek újköntösben.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Ottományi Katalin:  a kora 

római vezetôréteg sírjai 
00:35 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 Nóra (1986)    Magyar 

tévéfilm Pénz felvevés név 
hamísítással
 03:55 Nyitott stúdió (1994)   
Gyimesi muzsika – 
04:05 Van képünk hozzá 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Forint, fillér
06:45 Útravaló
07:05 Hogy volt?!   Mucsi 

Zoltán születésnapjára
08:00 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:30 Útmutató
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Kereszt-Tények
09:20 A sokszínû vallás
Bányik Roland börtönmisz-

sziós lelkészt mutatja be.
09:35 Tálentum (2000)
Temesi Ferenc a mai ma-

gyar próza egyik legmar-
kánsabb, meghatározó alakja. 
10:10  Változatok a remény-

re - Kalász Márton költô, 
író, mûfordító (2016)
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A tûz balladája - A 

lány, aki maga volt a tûz 
(1972)   Magyar tévéjáték
Egy farkasvonyítástól han-

gos téli éjszakán a faluba 
idegen pár érkezik. Mely-
ben a csôszkunyhóba befo-
gadott pár életét áldozta a 
faluért, amikor éhes farka-
sok támadtak rájuk. A bíró 
úgy döntött, legyen a lányka 
évszakonként máscsaládnál. 
A kislány tûzet tudott fa-
kasztani. A négy család 
hiába kérte a lányt, ne adja 
ingyen a tüzet, de az nem 
akarta pénzért adni azt, 
amit szüleitôl ingyen kapott, 
ezért összefogtak ellene és 
kitagadták.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:10 Magyar Krónika
14:45 Család-barát
16:20 Rondo
16:50 Kvartett
17:25 Hazai érték  Ízôrzôk 

(2016)  Somodor 
18:00 Hazai érték  Gasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2013) Kálimedence
19:00 Hazai érték  Itthon 

vagy!  Vértes
19:25 Hazai érték Haza-

járó (2015)  Borló-hegysé
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2017.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Barbarics Márta
00:30 Szabadságunk harco-

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

gatás
02:30 A tûz balladája - A 

lány, aki maga volt a tûz
Magyar tévéjáték
04:05 Szenes Iván emlék-

koncert 2017.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:20 Hogy volt?!
Szilveszter
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:15 Katolikus krónika
09:50 Tálentum (2000)
Tokay Rozália fafaragó-

mûvész Megtaláltam a 
nemes fának azt a részét, 
ami üzen nekünk valamit.
10:25  Záborszky Kálmán 

karmester, intézményveze-
tô (2013)  A portréfilmben a 
hallatlan kitartással, energi-
ával és szeretettel dolgozó 
embert, mûvészt, zeneokta-
tót  megismerhetjük.
11:20 Angol nyelvû hírek    
11:35 Tizenhat város tizen-

hat leánya  Magyartévéfilm  
1412. Zsimond király zá-

logba adja a lengyel ki-
rálynak Késmárkot és még 
tizenöt várost. A lengyel 
király lánytúszokat követel. 
Fabricius takácsmester a 
város érdekében felajánlja 
egyetlen leányát. Annát 
Joánesz diák kíséri és oltal-
mazza. A tizenhat túszra 
apácaruhás lengyel vitézek 
vigyáznak. A lengyel ud-
varban a csillagász azt 
jósolja a királynak, hogy 
leányát veszély fenyegeti. 
Anna királykisasszonymeg-
látogatja a túszokat. Út-
közben a hajdemákok, Visz-
ta lovag vezetésével el 
akarják rabolni, de a lány-
nak sikerül a várba mene-
külnie.  A királykisasszony 
saját kívánságára kolostor-
ba vonul. Lubomirszky her-
ceg megkéri Fabricius An-
na kezét és Anna igent mond.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Család-barát
16:20 P’amende
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték  Ízôrzôk 

(2016)  Somogytúr
18:05 Hazai érték  Gaszt-

ro-angyal  (2013)BagiNacsa
19:00 Hazai érték  Itthon 

vagy!  Balatonfüred - Cspak 
19:25 Hazai érték  Haza-járó 
(2015)  Kis-Küküllô mente  
Marosszékitekergés
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Deregán Gábor:
00:35 Szabadságunk harco-

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

válogatás
02:30 Tizenhat város tizen-

hat leánya  Magyartévéfilm  
03:40 P’amende   Balajt
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
07:05 Hogy volt?!
Magyar nóták
08:00 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:30 Gasztroangyal   a 

Dunakanyarba látogat
09:30 Tálentum (2000)   Do-

bai Péter - Verses portré
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek    
11:15 Isten ôszi csillaga 

(1962)   Magyar játékfilm  
Szereplôk: Avar István, Pá-
ger Antal, Törôcsik Mari, 
Sinkovits Imre A földosz-
tásból kimaradt kubikusok 
a városháza elôtt tüntetnek. 
A hadifogságból hazatért 
állástalan mérnök, Bordács 
javaslatára egy parlagon 
heverô, terméketlen földda-
rabot osztanak ki nekik. A 
béke elsô, politikailag zava-
ros éveiben játszódó törté-
net.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20   A táncanyanyelv 

mestere - Portréfilm Tímár 
Sándorról
14:15 Hangvilla
A Nyolcadik (Beethoven)
14:50 Család-barát
16:20 Új idôk új dalai
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2012)
Szigliget  a Balaton északi 

partján fekszik. 
20:00 DOKUZÓNA - VÁLO-

GATÁS A  PALICSI TELE-
VÍZIÓS SZEMLE DÍJA-
ZOTT ALKOTÁSAIBÓL 
Ének a fák tetejébôl (2016)  
Romániai magyar doku-

mentumfilm  Vaszi Levente 
tehetséges csángó-magyar 
fiatalember, aki a Romániá-
ban található Csíki-havasok 
moldvai áthajlásánál, a sûrû 
erdôk között megbúvó 
Kosteleken lakik. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János    Magyar 

sitcom  Léna, az új befekte-
tô, gyökeresen felforgatja a 
cég életét. 
23:30 Kulturális Híradó
00:05 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 SUNYOVSZKY 

SZILVIA KÖSZÖNTÉSE 
Fekete gyémántok (1976)   
Magyar romantikus film
Csal, lop, mindenkitmeg-

veszteget  a fôszereplô
02:55 A Dal 2018 3.válogató 
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
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek  Árva Bethlen 
Katával foglalkozunk. 
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:50 Noé barátai
10:20 Angol nyelvû hírek    
10:35 A Dal 2018
3. válogató 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok  KamutiJenô
13:50  A templomépítô - 

Makovecz Imre (2014)
Magyar dokumentumfilm  
14:20  Ahonnan elindul-

tam... Batta György (2016)
Szlovákiai magyar  doku-

mentumfilm  Batta György 
az 1960-as évektôl jelen van 
a felvidéki magyar lapok 
hasábjain, verseire és 
elemzô cikkeire Magyaror-
szágon is felfigyelnek. 
14:55 Ismerd meg!
Kíváncsi természet vagy? 

Bôvíteni szeretnéd az isko-
lában megszerzett ismere-
teidet? Mûsorvezetô: Tóth 
Csilla
15:55 Ismerd meg! - 

vetélkedô   Szeretsz érdekes 
/izgalmas kérdéseken gon-
dolkodni? Könnyen lelke-
sedsz egy csapatért? 
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Persányi Miklós állatkerti 

fôigazgató, biológus, minisz-
teri biztos.”
20:00 Gasztroangyal   Téli 

Balaton a téli Balatonhoz 
érkezik.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 RÁKELLENES KÜZ-

DELEM NAPJA Misszió - 
film a Magyar Rákellenes 
Ligáról (2015)  Magyar 
ismeretterjesztô film
22:30 Hogy volt?!   Tokody 

Ilona  1972-ben megnyerte a 
Kodály-énekversenyt.
23:30 Kulturális Híradó
00:00    Kányádi Sándor
 26 percben elsô adásában 

költészetével foglalkozunk.
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom   
Árva Bethlen Kata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 In memoriam Gyar-

mathy Tihamér
02:25 SUNYOVSZKY 

SZILVIA KÖSZÖNTÉSE 
Fekete gyémántok (1976)
03:40 Isten ôszi csillaga 

(1962)    Magyar játékfilm
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Sebestyén Márta 2. epizód
06:25 Kárpát expressz
06:45 Kék bolygó
07:10 Hogy volt?!   Abigél-

tôl Ámbár tanár úrig Az 
iskolai évek kitörölhetetlen 
nyomot hagynak emlékeze-
tünkben.
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Új nemzedék
09:45 Tálentum (2000)
Belsô világunk... - portré 

Freund Tamásagykutatóról
10:20  A város szerelmese - 

Finta József építész (2015)
A kiváló építész stúdiójából 

kilépve bemutatja a nézôk-
nek a mai Budapest város-k
épétmeghatározóépületeit,
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:35 Scapin furfangjai 

(1976)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Garas Dezsô 

(Scapin), Major Tamás (Gé-
ronte), Harkányi Endre 
(Argante), Tahi Tóth László 
(Szilveszter), Ha hihetünk 
Molierenek, Nápoly kék ege 
alatt az élet nagyon hasonlít 
egy mozgalmas vásári ko-
médiához, melyben fiatal 
szerelmesek és agg apák 
között törvényszerû értet-
lenség uralkodik. Még sze-
rencse, hogy csavaros eszû 
és jószívû szolgák is akad-
nak, mint például Scapin, 
akinek jóvoltából minden
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:45 Család-barát
16:20 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:30 Hazai érték   Ízôrzôk 

(2016)  Nagydobos egy kis 
falu a keleti végeken, ame-
lyet a sütôtök tett világhí-
rûvé. Volt idô, amikor a 
New York-i tôzsdén is je-
gyezték, és különvonatokkal 
szállították Budapestre. 
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2013)   
A nagy csónaktúra
19:05 Hazai érték  Itthon 

vagy!  Dél-Balaton ésSiófok
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Ujlaky István: Nagy-Bri-

tannia, a XIX. század 
szuperhatalma
00:35 Szabadságunk har-

cosai - 1956    Magyar tévé-
film
00:40 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:25 Scapin furfangjai 

(1976)    Magyar tévéfilm
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.



  16. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                             2018. január 25.  

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

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net


