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MAGYAR
szági sajtó támogatására.

Hozzátette: a politikusokkal egyeztettek arról is, hogyan lehetne a magyar-
amerikai kapcsolatoknak új lendületet adni. „Minden segítséget megígértek 
ehhez” –-- tájékoztatta az MTI-t a miniszter, megemlítve, hogy Budapestre 
készül egy amerikai kongresszusi delegáció is.

Az imareggelin a miniszter szót váltott Rex Tillerson külügyminiszterrel a 
magyar-amerikai kapcsolatokról. A miniszter megerôsítette, „úgy érzi, jó úton 
haladunk, az amerikai külügyminisztériumban történt kinevezésekkel elindult 
egyfajta változás a Magyarországhoz való hozzáállásban” .

2016-ban feleannyi orvos ment 
külföldre dolgozni, mint 2011-ben

Az államtitkár szerint az ösztöndíjaknak és a béremelésnek köszönhe-
tôen tíz százalékkal nôtt az orvosok száma Magyarországon

A béremelések és az orvosutánpótlást segítô ösztöndíjprogramok hatására 
2010 és 2016 között 10 százalékkal nôtt a dolgozó orvosok száma Magyarországon, 
40 százalékkal emelkedett a végzôs orvosok száma, és 2016-ban kevesebb, mint 
feleannyi magyar orvos kért külföldi munkavállalási engedélyt, mint 2011-ben 
--- nyilatkozta az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtitká-
ra az MTI-nek.

Rétvári Bence azt mondta: a betegellátás javítása és az orvosok utánpótlása 
érdekében tett intézkedések eredményei egyre inkább látszanak. Ez a pozitív 
tendencia jelentôsen hozzájárul a betegellátás színvonalának emeléséhez is --- 
tette hozzá.Az egészségügyi humánerôforrás-nyilvántartó rendszer szerint 8 
éve 33 943 orvos dolgozott Magyarországon, számuk 2016-ra 3655-tel emelke-
dett, 37 598-ra. Ez növeli a betegbiztonságot is, mivel országosan minden tízezer 
emberre 38,4 orvos jut, ami jelentôs, 13 százalékos javulás a 2010-es 34-hez 
képest. Részletezte: az orvosok számának növekedése mögött több ok húzódik 
meg. Egyrészrôl jelentôsen nôtt az orvosok anyagi megbecsülése, a béreme-
lések pozitív hatása már érzékelhetô. Úgy folytatta: a 2012-es általános egész-
ségügyi béremelés után „az elmúlt két évben 207 ezer forinttal emelkedett az 
orvosok alapbére”.

Érezhetôen visszaesett az orvosok elvándorlásának üteme is: 2016-ban ke-
vesebb mint feleannyi magyar orvos kért külföldi munkavállalási engedélyt, 
mint 2011-ben. A külföldi munkavállalási engedélyt kérô orvosok 36 százaléka, 
1498 orvos jelenleg is dolgozik a magyar betegellátásban, miután vagy mégsem 
költözött külföldre, vagy idôközben visszaköltözött, vagy egyszerre végez mun-
kát Magyarországon és külföldön is. Szintén kedvezôen javítja az orvosu-
tánpótlás helyzetét, hogy 2010 és 2016 között 40 százalékkal emelkedett a vég-
zôs orvosok száma: 2010-ben ezren, 2016-ban pedig már 1399-en kaptak orvosi 
diplomát.

Rétvári Bence megismételte: a kormány számára kiemelten fontos az egész-
ségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása. A béremelés mellett 
több száz milliárd forintot fordított a kormány kórházak fejlesztésére és adós-
ságaik rendezésére. A kormány 2010-tôl visszapótolja azokat a forrásokat, 
amelyeket a szocialista kormányok elvontak az egészségügytôl ---- írta, hozzá-
téve: 2018-ban 546 milliárd forinttal több jut egészségügyre, mint a baloldal 
által legutóbb benyújtott 2010-es költségvetésben.

Az amerikai-magyar kapcsolatok 
jó úton haladnak

Balog Zoltán mintegy egyórás megbeszélést folytatott a Fehér Házban a 
költségvetésért felelôs miniszteri rangú igazgatóval.

A tárcavezetô az MTI-t arról tájékoztatta: a megbeszélésen a magyar-
amerikai kapcsolatok gazdasági és biztonságpolitikai vonatkozásait tekintették 
át, valamint szó esett a magyar kormánynak az üldözött keresztények érde-
kében tett figyelemre méltó erôfeszítéseirôl.

A magyar-amerikai kapcsolatok gazdasági és biztonságpolitikai vonatko-
zásait Balog Zoltán fontosaknak mondta, s kifejtette: Magyarországnak Német-
ország után az Egyesült Államok a második legfontosabb gazdasági partnere, 
és jelentôs a magyar szerepvállalás a NATO-ban is.

Mint a miniszter elmondta: az amerikai fél elégedett a magyar szerepvál-
lalással az észak-atlanti szövetségben, különösen annak fényében, hogy Buda-
pest növeli majd hozzájárulását a katonai-biztonsági szervezet költségvetésé-
hez.

A Fehér Házban folytatott megbeszéléseken szóba került, hogy szükséges az 
amerikai-magyar kormányközi kapcsolatok megújítása. Mick Mulvaney ezt 
szintén fontosnak tartotta, s egyúttal ígéretet tett arra, hogy segíteni is fogja ezt 
a folyamatot.

A befolyásos amerikai tisztségviselô kiemelt figyelmet szentelt a magyar 
kormány azon erôfeszítéseinek, amelyeket a világban, s elsôsorban is a Közel-
Keleten üldözött keresztények megsegítéséért tesz.

Egyetértve azzal, hogy a konkrét segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, 
Mick Mulvaney üdvözölte ezeket az erôfeszítéseket és szoros amerikai-magyar 
együttmûködést szorgalmazott e téren is.

Balog Zoltán és az általa vezetett küldöttség négynapos látogatáson tartózko-
dik az amerikai fôvárosban, Washingtonban, ahol megbeszéléseket folytatott 
amerikai törvényhozókkal, részt vett a hagyományos amerikai nemzeti ima-
reggelin és megnyitotta a magyar nagykövetségen a Kereszt-tûzben címmel 
rendezett kiállítást a közel-keleti üldözött keresztényekrôl.

A miniszter megbeszélést folytatott azokkal a törvényhozókkal is, akik a 
napokban levélben tiltakoztak Rex Tillerson külügyminiszternél amiatt, 
hogy az amerikai külügyminisztérium pályázatot tervezett hirdetni a magyaror-

VÁGÓ ISTVÁN 
ZSIDÓZÁSA VALAMI 
ÚJNAK A KEZDETE

Vágó István, a DK prominens alakja 
elmondta véleményét a „kaftános-pa-
jeszos-kalapos zsidókról”, akiknek 
még a látványát is alig bírja elviselni.

„Ateistaként nem érdekel a zsidók és 
az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy- 
vagy kisbetûvel, nekem édesmindegy) 
viszonya, nehezen viselem a kaftános-
pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem 
hatnak meg szertartásaik, és semmi 
közösséget nem érzek velük. És nem is 
akarok” –-- szúrta ki Vágó Facebook-
bejegyzését a Magyar Hírlap, majd a 
„kvízmester” újfent megerôsítette 
mindezt az ATV-nek.

Az önmagukat az antiszemita pecsét 
kizárólagos kezelôjének tartó ballib 
pártok és a velük rokon ellenzéki mé-
dia egyelôre döbbenten pislog. Még 
véletlenül sincs szó elhatárolódásról. 
Mert nekik ezt is lehet.

Vajon a DK most a Jobbikból akar 
szavazókat átcsábítani? Vonát már fo-
gadták a Spinozában, Heller és társai 
pedig kijelentették, hogy össze kell 
fogni vele pártjával.

Úgy látszik már nemcsak a Jobbik 
válik balliberálissá, hanem a gyurcsá-
nyista szélsôbal is a szélsôjobb felé 
kacsingat. Ez ám a szép új világ!

(Magyar Idôk)

SOROS JOGVÉDÔ 
SZERVEZETE AZ 
ISZLÁM ÁLLAM 

DZSIHADISTÁIÉRT IS 
AGGÓDIK

A Human Rights Watch (HRW) New 
York-i központú nemzetközi jogvédô 
szervezet azzal vádolta meg az iraki 
kurd biztonsági erôket, hogy háborús 
bûncselekményeket követtek el az Isz-
lám Állam (IÁ) nevû dzsihadista szer-
vezet több száz elfogott tagja ellen, 
kivégezték és tömegsírba temették 
ôket. Az iraki kurdok szerint viszont a 
harcok során estek el ISIS tagjai.

A Soros György által olykor százmil-
lió dollárral is megtámogatott HRW 
tehát most azokért emelt szót, akik a 
brutális kínzásokat és kivégzéseket 
tömegével lefolytató terrorszerveze-
tért harcoltak, utolsó csepp vérükig.

Úgy látszik, az Iszlám Állam egyes 
terroristái, a jogvédôk szerint azon 
megítélés alá esnek, hogy barbár tö-
meggyilkosságaik, szadista cselekede-
teik a megbocsátható kategóriába tar-
toznak, legalábbis a Soros György 
által támogatott Human Rights Watch 
ezért emelhetett szót értük.

Érdemes egyébként a Magyarország-
ról rendszerint egyoldalúan negatív 
jelentéseket megfogalmazó HRW ma-
gyarországi honlapjáról tájékozódni: 
aggódnak a civilekért (különösen a 
Soros-féle szervezetekért), a kormány 
„gyûlöletkampánya” miatt, meg úgy 
általában a jobboldali európai popu-
listák erôsödése miatt.

A határon túli magyarokért, vagy az 
üldözött keresztényekért viszont nem 
aggódják túl magukat.

Rajtuk majd úgyis segít a magyar 
kormány. A HRW-nek így lesz ideje 
szót emelni az Iszlám Állam tagjaiért.

(Magyar Idôk)

(Folytatás a 3. oldalon)



A mangalica a magyar 
állattenyésztés sikertörténete

A mangalica sertés az utóbbi évek magyar állattenyésztésének sikertörténete, 
ez az ôshonos fajta egyre kedveltebb bel- és külföldön --- mondta a Földmû-
velésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelôs államtitkára szombaton 
Budapesten, a XI. Mangalica Fesztiválon.

Czerván György a Mangalicatenyésztôk Országos Egyesülete (MOE) által 
szervezett háromnapos rendezvény megnyitóján rámutatott: összehangolt 
munka eredményeként a 2011-ben még mintegy hatezres tenyészkoca-állo-
mány tavalyra mintegy tízezresre gyarapodott, a tenyészetek száma pedig 
136-ról, 222-re nôtt.

Kiemelte, hogy a folyamatot segítették a sertéstenyésztôknek juttatott támo-
gatások. A sertéságazat támogatása a 2010-es szinthez képest megháromszo-
rozódott, évi 6 milliárd forintról 17,8 milliárd forintra emelkedett az állatjóléti 
támogatásokon keresztül. Az elmúlt idôszak erôfeszítéseit Czerván György 
szerint alátámasztja, hogy a Mangalica Fesztiválon évrôl évre egyre több a szak-
mai résztvevô és a látogató. Az államtitkár kitért arra, hogy a prémium kate-
góriába tartozó magyar mangalicatermékek az exportpiacokon is keresettek.

A mangalica tenyésztésének sikere példát adhat más ôshonos fajok és fajták 
tenyésztôinek arra, hogy a hagyományos magyar állatfajták tartása jövedel-
mezô tevékenység lehet ---- húzta alá. Tóth Péter, a MOE elnöke az MTI-nek 
elmondta, hogy az egyesület a szaktárcától évente mintegy bruttó 100 millió 
forintot kap termékek bevezetésére, bel- és külföldi marketingre.További 
mintegy 50 millió forintos támogatást kap az egyesület a törzskönyvezési fela-
datok elvégzésére, valamint mintegy 25 millió forinthoz jut kannevelésre és a 
genetikai háttértevékenységre. Ma Magyarországon évente 60-70 ezer manga-
lica hízót nevelnek. Ezek kétharmadát házaknál, egyharmadát pedig üzemi kö-
rülmények között, vágóhidakon vágják le. A mangalicaágazat átlagos éves ár-
bevétele 11-12 milliárd forint, ebbôl a termelôké 4,0-4,5 milliárd forintot 
--- ismertette a MOE elnöke.

Kezdetét vette a jelmezes 
mohácsi busójárás
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HÍREK
Megkezdôdött a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át mint-

egy 1350 jelmezes ûzi a telet a Duna-parti városban. A hagyományos rendezvény 
során 35 helyszínen reggeltôl estig nyolcvan programra várják az érdeklô-
dôket.

Az MTI összefoglalója szerint a népszokás a húshagyó fôtéri koporsóégetéssel 
zárul, de az események között lesz farsangi felvonulás, dudástalálkozó, nép-
daléneklési verseny, többféle táncház és számos néptáncelôadás, továbbá so-
kácbál, busó lakodalmas, koncert és maszkfaragó foglalkozások.

Az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listájára felkerült népszokás 
idei rendezvényein 49 busócsoport 1350 busója és egyéb maskarása vesz részt, 
a kiemelt rendezvényekre legalább 80-100 ezer látogatót várnak. Az utazók tá-
jékozódását idén is egy okostelefonra letölthetô, ingyenes alkalmazás is segíti. 
Az applikáció a http://mohacsapp.hu/ honlapon érhetô el. Az alkalmazás napi 
bontásban tartalmazza a rendezvénysorozat összes programját, navigációs 
részlege segít a látogatóknak a helyszínek megközelítésében, és megjeleníti a 
használója közelében található programokat is.

A sokácok messze földön híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés 
említi elôször. A legenda szerint a mohácsi sokácok furfangos ôsei a török meg-
szállás elôl a Duna túlsó partján lévô Mohács-szigetre menekültek. Álruhákat 
öltve tértek vissza a folyón átkelve, és rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az 
ijesztô maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. Az idei 
rendezvény részletes programja a www.mohacsibusojaras.hu oldalon 
olvasható.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

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

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

(Folytatás a 2. oldalról)

AZ MSZP-
PÁRTIGAZGATÓ A 

KERÍTÉSRÔL
Az egyszeri MSZP-szavazó kinek 

higgyen, a pártigazgatónak vagy az 
ejtôernyôsnek?

Érdekes egy dolog az a kerítés Ma-
gyarország déli határán. Most, hogy 
jön a választási kampány, az ellenzéki 
pártok bôszen igyekeznek cáfolni a 
tényt, hogy ôk bizony, amint lehet, le-
bontanák azt.

Az MSZP is. Jelenlegi miniszterelnök-
jelöltjük, Karácsony Gergely például 
már úgy véli, az emberek biztonság-
érzetét növeli a kerítés. Viszont Kará-
csony nem az MSZP tagja. Nem úgy, 
mint Tóbiás József pártigazgató! Ér-
demes felidézni Tóbiás József éles 
helyzetben tett nyilatkozatait. Annak 
az MSZP-s pártigazgatónak a megnyil-
vánulását, aki bár Érden lakott, mégis 
Nyíregyházáig vette fel a költségté-
rítést, így az Országgyûlés sajtóirodá-
jának kimutatása szerint közel ötven-
millió forinthoz juthatott…

Nos, Tóbiás József pártigazgatónak 
sarkos véleménye van a kerítésrôl, és 
nem is rejtette véka alá. Szerinte a 
lehetô legrosszabb megoldás, amely-
nek már az építését is abba kellett vol-
na hagyni, a kvótarendszerrôl pedig 
úgy vélekedett: az hasznos lett volna 
Magyarországnak.

A legviccesebb a szomorú, tudatha-
sadásos történetben, hogy még a ko-
moly memóriazavarral küszködô bal-
liberális sajtó is beállt abba a kórusba, 
amely borjúszemekkel kérdezi, ugyan 
honnan veszi bárki is, hogy az ellenzéki 
pártok lebontanák a kerítést. Íme egy 
„gyöngyszem”.

/ w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 2 /
mszptobias2.mp4

(Magyar Idôk)

FÉLHET A FIDESZ
Hétfô este, London. Magyarországról 

menekült sokszázezres tömegnek, til-
takozónak kellett összejönnie hazánk 
londoni nagykövetsége elôtt. Ôk azok 
–- a honi ellenzék szerint -–, akik az 
itthoni diktatúra helyett választották a 
londoni létet. Nekik, bizony, annak el-
lenére kellett távozniuk, hogy egy 
világméretû filantróp mindent megtett 
országuk érdekében, hogy segítse, fel-
emelje azt, és vele együtt ôket is. Ép-
pen ezért, nyilván csak hívni kell ôket 
és jönnek! Hétfôn este Londonban hô-
zöngeni jó, ha a filantróp által támo-
gatott Amnesty International (AI) 
megfújja a trombitát.

Ulrike Schmidt, az AI helyi aktivis-
táinak vezetôje úgy tervezte, majd 
felszólal, felháborodik és aggódik. 
Aggódik az Orbán-rezsim diktatórikus 
módszerei ellen, a megjelenô tömegek 
elôtt. Így is történt, aggódott és felhá-
borodott.

Hétfôn este. Londonban. Mind a hat 
(6) aktivistája elôtt.

U.i.: Észlelve a helyzet súlyosságát, 
kormányunk válságstábja azonnal ösz-
szeült, hogy eldöntse, kommunikáció-
jából ezek után a Stop, vagy a Soros 
szót törölje.

(Magyar Idôk)

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2018. febr. 15-én

1 AUD = 199.09 Ft
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Gyilkos kedvükben 
vannak

A liberálisok minimum Haynau és 
Kádár megtorlását ígérgetik egymás 
közti beszélgetéseikben.

Az ellenzékiek félnek. Meg vannak 
félemlítve. Mondja Mesterházy Attila, 
aki Lendvai Ildikó után (idôben) az 
MSZP elnöke volt. Mondjuk azért 
Horn Gyulához nem merném hasonlí-
tani (mosolyjel). Az a Simon József 
nevû pécsi szocialista például annyira 
fél, hogy egy internetes újság oldalára 
posztolta ki kommentben szívének 
azon vágyát, hogy Orbán Viktort lôje 
már fejbe valaki. Sose szeretnék ennél 
jobban félni az életben semmitôl. 
Képzeljük el azt a fogzománcot 
recsegtetô cidrizést, amelyben egy 
ilyen kép elkészül a Photoshoppal, azt 
a pince mélyi rettegést, amelyben 
kitalálják a fergeteges poént: „Keresd 
a hibát! Én nem találtam.” (Mármint a 
fejbe lôtt Orbánt ábrázoló képen.)

Szegény Simon azóta is összerezzen 
minden zajra, családja már Putyin 
szívességébôl Szibériában van, és sze-
mélyesen Schmidt Mária beszélget el 
vele az Andrássy út 60. alagsorában. A 
szocialista pártnak és vezetô politiku-
sainak az a szuperképessége, hogy 
bármilyen helyzetben tudnak még 
bunkóbban és ostobábban viselkedni, 
mint azt egy élénk fantáziájú ember el 
tudja képzelni.

Molnár Gyula (remélem, még így 
hívják a szocialisták pártelnökét, erre 

a kis idôre már nem nézek utána) igen 
kedvesen –-- nyilván félelmében –-- 
úgy határolódott el nagyvárosi politi-
kusától, hogy kijelentette: a Fidesz a 
hibás azért, hogy ilyen hangulat ala-
kult ki az országban. Ebben igaza is 
lehet, kizártnak tartom, hogy valaki 
magától ennyire hülye legyen, akár 
Simon, akár Molnár elvtársról legyen 
szó. Ezeket bizonyosan fizeti valaki 
azért, hogy ennyire marhák legyenek. 
De az elmeélük bizonyosan kevés 
ehhez. Istenem, micsoda állás lehet, 
valakik Magyarországon azért kapják 
a fizetésüket, hogy az ellenzéki po-
litikusoknak olyan mondatokat írja-
nak, törekedve a tartalom és a forma 
egységére, amelyek egy átlagos mun-
kásôrparancsnok ízlésének felelnek 
meg leginkább, aki még olajozza a 
pincében a dobtárast.

Nem akarok jó ötleteket adni a libe-
rálisoknak (különösen ingyen), de nem 
bírom megállni: ez a fajta kommuni-
káció, miszerint a lehetô legagresszí-
vebben támadjuk személyében az el-
lenfelet, majd megsértôdünk 
(függetlenül attól, hogy ô meg se szó-
lalt odáig), hogy ô mennyire agresszív, 
arra van kitalálva, hogy a liberálisok-

nak kilencvenöt százalékos médiafö-
lényük van, és a legelszántabb jobbol-
dali szavazó is naponta ötvenszer 
hallja, hogy Orbán Viktor ma is meg-
szüntette a demokráciát egész Európá-
ban. Ez a helyzet azonban 12 éve 
megszûnt.

A 2006-os választási kampány után 
kiderült, hogy a szocialista párt, a 
liberális értelmiség lopott, csalt, hazu-
dott, és még az anyatejet is vizezte 
literenként egy forint haszonért, és 
egyrészt annyira megrongálta a díszes 
társaság „hitelességét”, hogy akkori 
szavazóinak fele azóta a Jobbikot tá-
mogatja, másrészt meg most már elég 
heterogén jobboldali sajtó is van, 
amely viszonylag jól szórakozva adja 
vissza mindazt a szépet és jót, amit 
kapott évtizedek óta a liberálisoktól. 
(Akiknek egy része csökönyösen szo-
cialistának nevezi magát).

Szóval a tanács: Kedves Molnár Gyu-
la! Ha nem mutatkozik egy kamera 
elôtt ordas, érzéketlen bunkónak, ak-
kor azt nem fogják kedveskedô fel-
konferálással napokig teríteni a kor-
mánypárti médiumok. Lehet, hogy a 
normális megszólalások csak néhány-
szor fognak lemenni a jobboldali saj-

tóban, de maga legalább embernek 
fog látszani.

Az újsütetû liberálisok pedig még 
ennél is tovább mennek, némelyikük 
opciónak gondolja a miniszterelnök 
megölését és megevését (lásd a Job-
bik-párttelevízió, az N1TV fenyegeté-
sét). Gondolom, itt azt kellene az 
emberség jeleként értékelnünk, hogy 
nem elevenen falják fel. Fura szokású 
és vágyú liberálisok élnek a Jobbikban. 
De ott a fôszerkesztô legalább elha-
tárolódott. Gondolom, inkább a mege-
véstôl, de a jobbikosok közül legalább 
némelyiknek még megvan az az érzé-
se, hogy létezik olyasmi is, hogy túl-
zás.

A baj az, hogy a liberálisok (sem 
jobbról, sem balról) nem is akarnak 
kedvesnek, emberinek, kompromisz-
szumkésznek, barátságosnak látszani. 
Jelenleg az a kép bontakozik ki, hogy a 
Jobbikkal minôségileg feljavított libe-
rálisok totális megtorlásra készülnek. 
Fideszes szavazót, közszolgát, tanártól 
a körzeti orvosig, pályázati nyertest, 
Gyurcsányon gúnyolódó kommentelôt, 
genderôrülettôl megrettenô hetero-
szexuálist, külhoni magyar állampol-
gárt egyaránt el akarnak törölni a föld 
színérôl, esetleg oroszlánok elé vetni. 
Minimum Haynau és Kádár megtor-
lását ígérgetik egymás közti beszél-
getéseikben. Habár Haynauból állító-
lag lelkes vármegyei nemes lett 
késôbb, és Kádárról is kiderült, hogy 
ha a szovjetek nem erôltetik, akkor 
magától nem gyilkol, ilyen optimista 
várakozásaink fogyó pszichopatológiai 
tünetsorrendben a Gyurcsány, Vona, 
Szigetvári, Szél, Karácsony miniszter-
elnökjelölt-tengellyel kapcsolatban 
nem lehetnek. Még Karácsony tûnik a 
legnormálisabbnak, ôróla még azt is el 
tudom képzelni, hogy nem fantáziál 
fizikai megtorlásról. Valószínûleg 
azért, mert az anyukája nem engedi 
neki.

Ez a szélsôségesség azért érdekes, 
mert ma Magyarországon a politikai 
hatalmon kívül a liberálisoknak az élet 
minden területén lehetôségük van ar-
ra, hogy saját elveik szerint éljenek. 
Oda mennek, ahová akarnak, azzal 
szexelnek, akivel akarnak és aki akar 
velük (habár ez utóbbi szabadságjog 
láthatólag nem nagyon tetszik nekik), 
annyi közel-keleti és afrikai Németor-
szágba telepítésében segédkezhetnek, 
ahányban akarnak, annyi szélsôlibe-
rális filmet készíthetnek, ahányat 
akarnak. Annyit hazudozhatnak a saját 
újságjaikban, amennyit akarnak.

Nekik nem a saját szabadságukkal 
van bajuk, hanem a mi szabadsá-
gunkkal. Azt sokallják.

Még a legsötétebb Gyurcsány-éra 
idején sem szabadultak el annyira a 
fejükben a vezérhangyák, mint most. 
Akkor ugyanis az Európai Unió vezetôi 
még nem ôrültek voltak, és nem uszí-
tották a volt kommunistákat és libe-
rálisokat az akkori ellenzékkel való le-
számolásra, csak eltûrték a rendôri 
brutalitást. Azt a brutalitást, amely a 
nyugati nagyvárosok utcáin már 
hosszú ideje sokkal gyakoribb, mint 
azt mi itt, a béke szigetén el tudjuk 
képzelni. A 2018-as választásokra 
viszont szeretett ellenzékünk bian-
kó csekket kapott az unió uraitól, 
vagyis azt a parancsot, hogy nyerni 
kell minden áron. Tôlük most is 
mindent el fognak tûrni az unió 
urai, a rebellis magyaroktól meg 
semmit sem. Most megjósolom, hogy 

a milliós békemenetet, ha lesz, amely 
méltósággal vonul majd végig Buda-
pest utcáin, félelemkeltô felvonulásnak 
fogják nevezni azok, akik a több millió 
fiatal muszlim férfi bemasírozását Eu-
rópába a remény menetének aposztro-
fálják.

Némelyek azt mondták, hogy Simon 
József, az MSZP pécsi elnökségének 
volt tagja persze nem akarja megölni 
a miniszterelnököt, csak indulatkeze-
lési problémái vannak. A baj az, hogy 
az ellenzék vezetôi és helyi fôemberei 
is –-- nagyon kevés kivétellel –-- 
hasonló problémákkal küzdenek. Gon-
doljunk nosztalgiával a 2002-es vá-
lasztási kampányra. Kovács László 
visszavonta adott szavát a státustör-
vény ügyében (23 millió románozás). 
Egy összefüggéseibôl kiragadott fél 
mondatra pedig kampányt építettek 
(köteles beszéd). Nettó pénzt ígértek a 
választóknak a szavazatukért. Kihasz-
nálták a választási rendszer nyújtotta 
csalási lehetôségeket. Tényleg folya-
matosan és összehangoltan hazudoztak 
az összes médiájukban.

Számukra még mindig felfoghatatlan 
az, hogy ez már nem mûködik. Máig 
nem értették meg, hogy már nem ôk 
uralják a társadalom valóságérzéke-
lését, tény- és véleménymonopóliumuk 
visszaszorult a törzsszavazóik világá-
ba. De érzik, hogy valami nem megy, 
ôk akkorákat hazudoznak, amekkorát 
csak tudnak, mégsem uralják vele a 
médiateret, mert az ellenfél visszatá-
mad, sôt sokszor kiröhögi ôket. És 
ettôl iszonyúan meg vannak sértôdve.

Szegény Simon elvtárs nevetséges. 
De a kommunisták és a nyilasok is 
nevetségesek voltak egészen addig, 
amíg hatalomra nem segítette ôket 
egy külsô erô. Nem vehetjük eléggé 
komolyan ezeket a fenyegetéseket, 
mert amikor rendszerváltásról beszél-
nek, akkor valójában a liberális de-
mokrácia bevezetésérôl van szó, 
amelybe mi, magyarok nyilvánvalóan 
nem fogunk beleférni.

Jelenleg a Fidesz törzsszavazói a 
legnagyobb közös akaratú választói 
csoport, sôt a párt potenciális szava-
zatszerzési képessége közelít a három-
millióhoz. De ez nem elég. Az ellenzék 
„elitjének” gyilkos indulata csak azzal 
fékezhetô meg, ha olyan szavazói erôt 
mutatunk neki, amelytôl megretten. 
Nekünk ne gyilkos indulataink le-
gyenek, hanem tegyünk meg min-
dent a saját környezetünkben azért, 
hogy a józan ész és ne a pusztító 
indulatok gyôzzenek áprilisban.

Botond Bálint
A szerzô szociológus

magyaridok.hu

Óriási katasztrófáról beszélt Bill Gates, 
mely egész Európát fenyegeti! 

Riasztó de igaz dolgokat állított. Ez várhat ránk?
Végre valaki kimondta az igazságot? Azt, amit az ember már régóta tudott, de valamiért itt, Európában senki sem merte 

kimondani?
Bill Gates napjaink egyik legfenyegetôbb kataklizmájáról beszélt, arról, hogy hogyan vezethet hihetetlen mértékû 

demográfiai katasztrófához a migráns válság.Ennek kapcsán elmondta, hogy az európai politika legfôbb vezetôi nagyban 
hozzájárulnak a válsághoz.

Fontos szerepük volt annak idején a válság kirobbanásában is, és abban is drámai mértékben felelôsek, hogy a válság 
nem csak, hogy még mindig tart, de nagyon nagymértékben eszkalálódott, és az európai államok, és a jólét fennmaradását 
veszélyeztetik.

A világ egyik leggazdagabbnak tartott embere szerint az európai vezetôk rosszul állnak hozzá a migránsválsághoz. 
Meglátása szerint a németek nyitott kapus menekültpolitikája nem oldja meg a bevándorlási krízist.

Sôt, éppen ellenkezôleg: elmélyíti azt, méghozzá jelentôs mértékben!
Nemrég egy német lapnak adott interjújában mondta el ezeket az igen kritikus szavakat, aminek valószínûleg Angela 

Merkel és társai nem fognak örülni…
Bill Gates egyúttal felhívta a figyelmet a jövôben várható hihetetlen mértékû afrikai bevándorlása. Ha a tömegek 

onnan megindulnak, Európának vége.
Minél nagylelkûbb valaki, annál többen hallanak a projektrôl. Ez pedig tömeges afrikai kivándorlást okoz.”
Le kellene zárni az összes tranzitútvonalat, hogy Afrika népe ne indulhasson meg Európa felé, mert ha ez bekövetkezik, 

akkor a kontinensnek valószínûleg lôttek –-- állítja.
Bill Gates dollármilliókkal támogatja az Afrikában élôket, és rengeteg dolgot tud az ottani helyzetrôl, tehát nem a 

vakvilágba beszél, ellentétben az európai politikusokkal, akik irodaházakban ülnek, és íróasztalok mellett hoznak meg 
ôrültebbnél ôrültebb ötleteket, és döntéseket…

Arra is figyelmeztetett, hogy az afrikaiak életszínvonalának javítása lenne a járható út, nem az, hogy kontinenst 
váltanak, és hagyják, hogy egész Európát elárasszák.
Nagy kérdés, hogy az európai vezetésben süket fülekre talál-e majd Bill Gates véleménye, vagy sem.
(Forrás: kulfoldiapro.com)
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Az elmúlt 
hét

KARÁCSONYI 
ZSIBVÁSÁR

Vállon veregette a szocialistákat Ka-
rácsony Gergely, a Párbeszéd és az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje a hét vé-
gén, amikor a pártja ötödik szüle-
tésnapja alkalmából tartott taggyûlé-
sen szólásra emelkedett. –-- Az MSZP 
óriási lépést tett, amikor legerôsebb 
ellenzéki pártként nem csinált presz-
tízskérdést abból, hogy elfogadja egy 
kisebb párt politikusát listavezetôként 
–-- mondta a mindig derûs politikus 
abban a reményben, hátha nincs az 
ünneplôk közt olyan, aki nyomon 
követte volna az ô eddigi pályafutását.

Aki mégis követte, az most tétován 
vakarózik. Vagy anyázik.

Zugló polgármestere szinte minden 
baloldali pártot megjárt már a hazai 
palettán. Érdeklôdô alkat. Ô kompro-
misszumkeresônek defi niálja magát. 
Más úgy fogalmaz, bármilyen eszmét 
képvisel, ha kell, az ellenkezôjét is. Az 
SZDSZ-ben kezdte, az LMP-ben foly-
tatta, támo gatta Bajnai Gordont, aztán 
hátat fordított az LMP-nek, közben 
2014 végén bejelentette, kiszáll az 
országos politikából, ám tavaly ôsszel 
rövid ideig összeborult az Együtt-fele-
kezettel (Új Pólus), nem sokkal azután, 
hogy a kétségbeejtô Botkával is lepa-
rolázott…

Jelenleg a Párbeszédben kavar, mi-
közben ugye az MSZP-nek is a minisz-
terelnök-je löltje… (Persze Láriferi 
Demokratikus Koalíciójával is össze-
összekacsint.) Azt se feledjük, hogy a 
napokban együttmûködési megállapo-
dást kötött a partizánszellemiségû 
Balpárttal meg az Európai Baloldal–
Munkáspárt 2006 nevû, sifrírozott 
munkásôrszervezettel is.

Mi kell még a baloldali nyitottság-
hoz?

Karácsony miniszterelnök-jelölti 
szûzbeszédében természetesen Kána-
án-elemek sorjáztak (mindenkinek já-
ró alapjövedelem, bérek és nyugdíjak 
drasztikus emelése, kolbászkerítés 
stb.), a siker érdekében még saját ne-
vét is kampányba állította: „Mindennap 
karácsony lesz! Hehe…”

MOMENTUM: 
MONDJ NEMET!

Népszavazást tartanak az erzsébetvá-
rosi bulinegyed ügyében.. Arról dönte-
nek, nyitva lehessenek-e éjfél és reg-
gel hat között a környék elvadult 

kocsmái. Szegény itt lakóknak már jó 
ideje tele a hócipôjük, többször de-
monstráltak a szörnyû állapotok miatt, 
de nem történt semmi. Legutóbb au-
gusztus végén tüntettek a világörökség 
részét képezô negyedet ellepô hullaré-
szeg bulituristák ellen. Ha az igenek 
gyôznek, éjféltôl szomjan maradnak a 
randalírozó szesztestvérek. Szûzmári-
ám!

Népszavazásról lévén szó, a nagy tár-
sadalmi problémákra érzékeny Mo-
mentum is elôkerült. Soproni Tamás 
elnökségi tag, a párt kerületi képvi-
selôjelöltje sajtótájékoztatót is tartott 
minap a Madách téren, ahol beje-
lentette: aláírásgyûjtésbe kezdenek a 
bulinegyed megvédéséért. Arra buz-
dítják az érintetteket, hogy szavazza-
nak nemmel. (Ahogyan az olimpiára. 
Megvan?)

Szerintük az orgiaközpont üzemelése 
nemzeti érdek, hiszen az az ország 
egyik jelentôs turistacsalogatója, és 
ugye a turizmusból mindenki profitál. 
Soproni bejelentette, nyilvános vitára 
hívja a kerület parlamenti képvise-
lôjelöltjeit: „21. századi pártként nem 
hisszük, hogy a tiltásra és korlátozásra 
épülô 20. századi megoldásokkal hosz-
szú távú és mindenki számára elônyös 
eredményt lehet elérni.”

Hogy förtelmes állapotok uralkodnak 
a környéken? Hát aztán? Külsô-Er-
zsébetváros, a Blaha Lujza tér vagy a 
Keleti pályaudvar környéke talán nem 
ilyen? Pártja mindenesetre javasolja, 
hogy az önkormányzat és az állam a 
szórakozóhelyek hasznából indítson 
nyílászárócsere-programot, azzal javí-
tani lehet a lakások hangszigetelését. 
(Meg füldugókat is vásárolhatnának a 
lakóknak –-- a szerk.) Elhangzott az is, 
hogy a Momentum még a népszavazás 
elôtt szakpolitikai ötletcsomagot kíván 
elôterjeszteni környezetbarát köztéri 
vécék és hányócentrumok létesítésére.

Nagy a tét!

SIKONGATNAK, 
PROSTIZNAK

Most meg amiatt dagadt be az ellen-
zéki politikusok feje, mert Lévai Kata-
lin, a Medgyessy-kormány egykori 
minisztere bejelentette –-- volt mersze 
bejelenteni! –--, hogy újdonsült pártja, 
a Lendülettel Magyarországért színe-
iben ô is el kíván indulni a tavaszi vá-
lasztásokon. Ráadásul éppen Zuglóban, 
pont ott, ahol legutóbb szocialista jelölt 
nyert. Hallatlan!

A hír legjobban Kunhalmi Ágnesnél, 
az MSZP kampányarcánál verte ki a 
biztosítékot. A budapesti szocialisták 
elnöke az ATV Egyenes beszéd címû 
mûsorában levegôért kapkodva kom-
mentálta a felháborító esetet: „Elké-
pesztô, hogy Lévai Katalin pártja az én 
körzetemben is elindul! (…) A semmi-
bôl jönnek elô hirtelen ezek a pártok a 
választások elôtt ötven nappal. (…) 
Van képük a választók elé állni!” És 
így tovább…

A csatorna a másnapi, Start címû 
mûsorában a leszólt Lévai Katalint is 
megkérdezte a témáról, akit láthatóan 
egyáltalán nem hatott meg a Kunhal-
mi-attrakció: „Ideges lett, és majdnem 
annyira kiabált, mint pár héttel ezelôtt, 
amikor kiderült, hogy pártja nem in-
dítja a XVIII. kerületben. (…) Csak azt 
nem tudom, miért gondolja, hogy ha ô 
elindul ott, akkor senki más nem indul-
hat?” Segítek megválaszolni: boldogta-
lan Ágnes asszony 2014-ben ugyanitt 
60 szavazattal veszített fideszes ellen-
felével szemben, és ezt azóta sem 
tudja lábon kihordani szegény…

Kis színes a végére. Lévai Katalin 

ahogy 
Pilhál György 

látta

színre lépése a piros ábrázatú, extévés 
Juszt Lászlót is kihozta a sodrából. --– 
Mennyit kaphatott ez a politikai prosti 
(elnézést kérek a kurváktól, nem ôket 
akartam bántani), aki most egy másik 
sarokra állt ki? –-- vette elô suttyó 
énjét az egykori orvvadász. – -Ahogyan 
drága Hofi Géza mondta: Ebbe már 
ültem egy kicsit, most ebbe is beleü-
lök.

Ha nem mondtam volna még, Laci is 
„demokratikus ellenzéki”.

LECSÓ
A szocialistáknak is lehetnek jó öt-

leteik. Minap például azt találták ki, 
hogy szûnjön meg az MSZP a választás 
után. (Ha engem kérdeznek, már ko-
rábban javasoltam volna…) Lapunk 
elnökségi forrásokból úgy értesült, 
hogy az ötletgazdák (állítólag Lendvai 
Ildikó és Puch László) azt szeretnék, 
ha a felszámolt gyülekezet a jövôben a 
Párbeszéddel közösen, új névvel foly-
tatná a parlamentbéli osztályharcot. 
Egy ilyen formációban állítólag a párt 
fiatalabb generációja, Kunhalmi Ág-
nes, Tóth Bertalan és Harangozó Ta-
más kapna fôszerepet. (A szintén ifjú 
Bárándy Gergely nem, ô a közelmúlt-
ban bejelentette, neki elege van, veszi 
a kalapját.) Akad olyan is, aki a hajdan 
bevált illegalitásban látná a párt újra-
izmosodásának esélyét.

Az MSZP megszûnésének gondolata 
egyébként nem új keletû. Molnár Gyu-
la elnök már 2016-ban figyelmeztetett: 
egy rossz választási szereplés után 
akár le is húzhatja a rolót a szocialista 
párt. Kijelentése akkor hatalmas fel-
háborodást váltott ki a tagság körében. 
(Egy kommentelô mindjárt el is nevez-
te elnök Gyulát Agyalágyulának…) A 
pártvezér különben a napokban beje-
lentette, amennyiben nem nyer az 
MSZP–Párbeszéd-szövetség, lemond 
pártelnöki tisztérôl. Erre az elôzetes 
közvélemény-kutatások alapján jó 
esélye van. Fôleg, ha még rájuk cup-
pan harmadikként Fodor Gábor ko-
loncpártja, a bekokszolt liberális fele-
kezet…

Valahol azt olvastam, hogy ezt az 
egész szocialista összeomlást már Ko-
vács László korábbi pártelnök is meg-
jósolta annak idején –-- csakhogy ez 
óriási tévedés! Azt a bizonyos elhíre-
sült „Merjünk kicsik lenni!” szemlé-
letet Laci bácsi nem a pártjának java-
solta, hanem a magyar nemzetnek. 
Pechjére fordítva történt, a nemzet 
növekedésnek indult, az övéi meg --– 
íme! –-- épp most mennek a lecsóba…

Micsoda? Hogy ezt a lecsót szigorú 
recept szerint készítették? Hol? A 
szemlôhegyi Gyurcsány-konyhában? 
És maga Láriferi keverte? Na, ne…

SZÍNES FODOR
A kacagtató színes hírt, hírecskét, 

miszerint az MSZP elnökségi ülésén 
leszavazták, hogy Fodor Gábor, a libe-
rálisok elnöke befutó helyre kerüljön 
a közös listán, még hétfôn írta az ATV. 
A nevetgélés akkor sem hagyott alább, 
mikor a szocialisták kedden cáfolták 
az egészet, mondván, csak a szombati 
kongresszus dönt Fodor sorsáról.

(Még az sem biztos, beveszik-e ôket 
az MSZP–Párbeszéd-szövetségbe, hisz 
akkor 10 helyett 15 százalékos küszö-
böt kell elérniük a parlamentbe kerü-
léshez. Megéri-e ekkorát kockáztatni)

Akárhogy lesz is, jól jön ez a kis 
derültség ebben a nekivadult világban: 
Fodor Gábor újra mandátumra speku-
lál, hehe…

Jut eszembe, négy éve ilyenkor 
ugyanígy nevetgéltünk nagyjából 

ugyanezen –-- aztán mi történt? Jám-
bor hôsünk az egymást kardélre hányó 
baloldal farvizén szép csendben be-
evezett, besunnyogott a Házba. Utóbb, 
amikor arról kérdezték, mit keres 
valójában a parlamentben, valami 
ilyesmit mondott: „Magyarországnak 
a jelenleginél több liberalizmusra van 
szüksége.”

Én ezt már akkor sem tudtam értel-
mezni. (Azóta sem.) Lehet-e még libe-
rálisabb az az ország, ahol minden 
további nélkül, futószalagon alapíthat 
bárki liberalizmust hirdetô pártot, 
mozgalmat, melegszervezetet, bár-
mit? (Függetlenül attól, van-e irántuk 
kereslet –-- Kuncze-párt, Ungár-párt, 
Bokros-felekezet stb.) Még több libe-
rális pártot? Minek? Az az egy is sok 
volt, amelyik húsz éven át szédítette, 
fosztogatta az országot…

Egyébként érdekes, hogy Fodort 
mekkora elôszeretettel szerepelteti a 
sajtó. Talán mert vele sosincs problé-
ma. Ideális interjúalany, nem hôzöng, 
nem csinál jeleneteket, visszafogottan, 
kerek mondatokban válaszol. Szitok-
szót még nem hallottam tôle, halkan, 
ünnepélyesen beszél, már-már szaval 
–-- más kérdés, hogy többnyire marha-
ságokat. Hogy akkor miért foglalkoz-
nak vele?

(Most esett le a tantusz, én is ezt te-
szem…)

ERDÉLYI VÁLASZ
Nem tudom, milyen válaszra számí-

tott az elmúlt hét végén Erdélyben 
turnézó Karácsony Gergely kormány-
fôjelölt (MSZP–Párbeszéd) és Molnár 
Gyula szocialista elnök, amikor Kele-
men Hunor RMDSZ-frontembertôl 
megkérdezték: Mit kellene tenniük 
Erdélyben a választási kampányban?

Vendéglátójuk ugyanis nem kertelt, 
nemes egyszerûséggel azt felelte: 
semmit.

Az Új Magyar Szónak nyilatkozó 
RMDSZ-elnök szerint a következô tör-
tént: „A vacsorán megkérdezték, hogy 
szerintünk mit kellene  tenniük Erdély-
ben a választási kampányban. Nagyon 
ôszintén azt mondtam, hogy semmit. 
Ez teljesen fölösleges idôtöltés és 
energiabefektetés, hiszen én azt gon-
dolom, az erdélyi magyar emberek 
világosan tudják, hogy kire szavazza-
nak.”

Nincs ebben semmi meglepô. Kele-
men Hunor elmondta, a Pestrôl jött 
ellenzéki politikusok pedig megtudták, 
amit alighanem maguk is sejtettek: a 
legnagyobb erdélyi magyar pártnak 
Orbán Viktorék nemzetpolitikája tet-
szik. (Naná, majd a velük riogató 
Gyurcsány Ferencé vagy az ôket lero-
mánozó Szanyi Kapitányé…) Szerin-
tem magát a turnézó párost sem lepte 
meg az egyenes válasz. Nem is fesze-
gették tovább a témát.

Nem így Tamás Gáspár Miklós mély-
filozófus és megmondóember, aki 
egyebek közt ekképp szörnyülködött 
errôl a minap a HVG hasábjain: „Az 
erdélyi magyarság önbecsülése, mél-
tóságérzete megkövetelné talán a lelki 
függetlenség minimumának akár sze-
rény jelzését, amelyhez elég lett volna, 
ha Kelemen Hunor van annyira bátor, 
hogy hallgasson […], elcsodálkozunk, 
milyen mértékben hiányzik a romániai 
magyarság legnagyobb hatalmú veze-
tôjébôl az elemi politikai tudás vagy 
bölcsesség.”

TGM szerint Kelemen Hunor azzal 
szolgálta volna az erdélyi magyarok 
érdekeit, akkor lett volna bölcs, ha 
hallgat. Ha lapul.

Szerintem meg inkább a szerzônek 

kellett volna ezt a módszert válasz-
tania.

SAJTÓHAJÓK
A médiatérben egy hadihajó áll szem-

ben egy papírcsónakkal –-- ez a címe a 
168óra.hu terjedelmes írásának, 
amelyben Karsai Dániel jogász és 
Simon András kommunikációs szak-
ember páros interjúban versenyt ag-
gódik a kormány kommunikációjának 
következményein. Nem mennék a 
részletekbe, csupán Simon kolléga (az 
ATV mûsorvezetôjeként ismerhetjük) 
egyik mondatánál állnék meg. Így 
hangzik: „Itthon már […] olyan média-
tér alakult ki, amelyben egy Nimitz 
osztályú hadihajó áll szemben egy pa-
pírcsónakkal.” Szövegkörnyezetbe he-
lyezve ezt úgy kell értelmeznünk, 
hogy a kormányzati médiumok erô-
fölénye egészen elképesztô az ellen-
zékéhez képest. (A Nimitz osztály az 
amerikai haditengerészet legnagyobb 
repülôgép-hordozó kategóriája. A 
papírcsónak meg, ugye…)

Vagyis Simon Andris szerint a kor-
mányéhoz képest papírcsónak mére-
tûnek/arányúnak tekinthetô a mai ma-
gyar ellenzéki média. Az a társaság, 
amely nagyjából így fest: RTL Klub, 
Magyar ATV, Hír TV, Klubrádió, 
Lánchíd Rádió, Népszava, Magyar 
Nemzet, HVG, 168 Óra, Magyar 
Narancs, Élet és Irodalom, Index.hu, 
444.hu, 24.hu –-- biztosan kifelejtettem 
néhányat. Mi innen, a „Nimitzrôl” néz-
ve nem egészen így látjuk.

Tudod, Andris, én éveken át dolgoz-
tam az Új Magyarország napilap szer-
kesztôségében. Egészen addig, amíg 
be nem döntötte, el nem lehetetlenítette 
az akkori Horn-kormány. Két nemzeti 
hetilap (Csurka Magyar Fórumja és 
Bencsik Demokratája) mellett mi vol-
tunk az „ellenzéki sajtó”. Így, hárman. 
Se tévé, se rádió. Gyakran fûtetlen 
szerkesztôségben ültünk, és bizony 
voltak napok, amikor nem jelenhetett 
meg az újság, mert a nyomda (pedig a 
legolcsóbbnál, a legszerényebbnél dol-
goztattunk) már nem hitelezte meg 
tovább a másnapi lap elôállítását.

Azok tényleg „nimitzes” idôk voltak --
– és mi voltunk a papírcsónak.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006



„Úgy érezzük magunkat, mint egy 
elhalasztott kivégzésnél: bár némi-
képp megkönnyebbültünk, de nem 
oszlatták el minden kétségünket” –-- 
így reagált a Válasz.hu-nak a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke arra, hogy az ukrán 
oktatási minisztérium közölte: kész 
arra, hogy 2020 helyett 2023-ig meg-
hosszabbítsa a tavaly ôsszel elfogadott 
új ukrán oktatási törvény nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó cikkelyében 
foglaltak bevezetésére meghatározott 
átmeneti idôszakot.
Brenzovics László, a kijevi parla-

ment, a Verhovna Rada egyetlen 
magyar nemzetiségû képviselôje sze-
rint ugyanakkor reményre adhat okot 
az, hogy Kijev –-- bár az oktatási 
miniszter ezt tagadta, de nyilvánvalóan 
a nemzetközi nyomás hatására --– 
legalább hajlandó mindezt megfon-
tolni. A hivatalos közlés ettôl még sok 
kérdôjelet hagyott a KMKSZ-ben, hi-
szen a törvény –-- és annak vitatott 7. 
cikkelye –-- ettôl még hatályban ma-
rad, sôt a jogszabályt az Európa Ta-
nács részérôl véleményezô Velencei 
Bizottság nem csak a 2023-ig tartó 
halasztást javasolta –-- hanem például 
az orosz nyelvû oktatásnak az EU-s 
nyelvekkel (így például a magyarral) 
szembeni hátrányos megkülönbözte-
tésének megszüntetését. „Tisztázni 
kell, megmaradhatnak-e az iskoláink, 
és lehet-e majd a felsôbb osztályokban 
is magyarul tanulni” –-- fogalmazott 
Brenzovics.

A KMKSZ elnöke arra nem tudott 
válaszolni, hogy a határidô-hosszab-
bítás elég lehet-e arra, hogy változzon 
a magyar kormánynak az Ukrajna 
EU- és NATO-közeledését blokkoló 
ma-gatartása, noha korábban Szijjártó 
Péter külügyminiszter azt mondta, er-
re akkor kerülhet sor, ha a megoldás 
„találkozik a kárpátaljai magyarok 
érdekével és akaratával”. Brenzovics 
szerint a kárpátaljai magyarság szá-
mára az volna kívánatos, hogy ha a 
magyar nyelvû oktatásra –-- minthogy 

a magyar az orosszal vagy a lengyellel 
ellentétben nem rokonnyelv az ukrán-
nal –-- külön módszertant dolgoznának 
ki, miközben hatékonyabbá teszik az 
ukrán nyelv tanítását.

* * *
Kihágásnak minôsítette Mihai Tudo-

se volt román kormányfônek az auto-
nómiát követelô erdélyi magyarokat 
áttételesen akasztással fenyegetô, egy 
január 10-i tévémûsorban elhangzott 
kijelentését szerdai határozatában a 
romániai Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD).

A CNCD megállapította: Tudose azon 
mondata, hogy „ha a (székely –-- a 
CNCD megjegyzése) zászló lobogni 
fog, ott fognak lengeni mellette a helyi 
felelôsök is”, diszkriminációnak minô-
sül, és sérti a méltósághoz való jogot.

A hatóság nem szabott ki bírságot, 
csak figyelmeztetésben részesítette a 
politikust, tekintettel arra, hogy Tudo-
se azóta Facebook-oldalán bocsánatot 
kért mindazon közösségektôl, amelye-
ket „félreérthetô kijelentésével” meg-
sértett, és korábban más ügyekben 
nem emeltek még panaszt ellene a 
diszkriminációellenes testületnél.

A CNCD egyhangúlag hozta meg 
döntését, amely ellen az érdekelt felek 
közigazgatási bíróságon emelhetnek 
óvást.

A volt kormányfô azt követôen szánta 
rá magát a nyilvános bocsánatkérésre, 
hogy „akasztásos” kijelentéséért a 
CNCD elé idézték.

„Ezúton is nyilvánosan bocsánatot 
kérek minden olyan közösségtôl, illet-
ve a kisebbségek minden olyan tagjá-
tól, amelyek és akik gyûlöletszításként 
vagy erôszakra való felbujtásként ért-
hetô nyilatkozatom miatt sértve érez-
ték magukat” –-- írta közösségi oldalán 
a pártján belüli hatalmi harc nyomán 
nemrég lemondatott volt kormányfô.

Tudose bejegyzését követôen a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
jelezte, hogy elfogadja a volt minisz-
terelnök bocsánatkérését.

* * *

Regionális együttmûködési megálla-
podást írtak alá Kolozsváron Magyar-
ország, Lengyelország, Szlovákia és 
Románia reprezentatív munkáltatói 
szervezetei.

A megállapodásban a magyarországi 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége (VOSZ), a Lengyel Köztár-
saság Munkaadói (Pracodawcy RP), a 
Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége 
(ZPS) és a Romániai Patronátus Or-
szágos Szövetsége (UNPR) azt vállal-
ták, hogy együttmûködnek az orszá-
gaikban történô beruházások 
területén, elôsegítik a négy ország cé-
geinek az együttmûködését, a ver-
senyképesség növelését, együttmû-
ködnek az Európai Unió regionális 
projektekre szánt pénzforrásainak a 
hatékony lehívásában.

A munkaadók szervezetei arról is 
megállapodtak, hogy egy olyan üzleti 
kommunikációs platformot hoznak 
létre, mely elôsegíti a négy ország vál-
lalkozóinak a tájékozódását az üzleti 
lehetôségekrôl.

A dokumentumot magyar részrôl 
aláíró Gazsi Attila VOSZ-alelnök 
köszöntésében abbeli reményét han-
goztatta, hogy a megállapodás révén 
erôsödik a vállalatok közötti együtt-
mûködés, a négy országban mûködô 
cégek többet fognak befektetni egy-
más országaiban, és nagyobb eséllyel 
pályáznak az EU forrásaira.
Ioan Lucian, a román UNPR elnöke 

elmondta, a regionális együttmûködési 
megállapodás ötlete az után jött, hogy 
a román patronátus szervezete kétol-
dalú megállapodásokat kötött a ma-
gyar, lengyel és szlovák munkáltatók 
szervezeteivel. Úgy vélte: az együtt-
mûködés lehetôséget teremt arra, 
hogy a négy ország patronátusa közö-
sen hallassa a hangját Európában.
Andrzej Malinowski, a lengyelor-

szági Pracodawcy RP elnöke arra fi-
gyelmeztetett, hogy a megállapodás 
aláírása csupán a lehetôséget terem-
tette meg az együttmûködésre, ezután 
kell tartalommal megtölteni. Malinow-
ski szerint a megállapodás a kétse-
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 Magyar 
Nobel Díjas

Bárány Róbert (1876-1936) magyar 
származású orvos, egyetemi tanár aki  
1914-ben a belsô fület érintô   kutatása-
iért orvosi Nobel díjban részesült.

Apja Bárány Ignác még Róbert szü-
letése elôtt vándorolt ki Bécsbe, ahol 
bank tisztviselôként dolgozott. Anyja 
Maria Hock egy ismert prágai tudós 
lánya volt. Robert volt hat gyermek 
közül a legidôsebb. Gyermekkorában 
csont tuberkolózist kapott emiatt térd-
izülete maradandóan merev maradt, 
de ez nem akadályozta abban, hogy 
rendszeresen teniszezzen vagy hegyet 
másszon.

Az elsô világháború kitörésekor rok-
kantsága és biztos orvosi állása elle-
nére önként jelentkezett a frontra. 
Przemyslben volt katona orvos és miu-
tán az oroszok az erôdöt 1915-ben 
elfoglalták, fogságba esett. Az iráni 
határ mellett egy turkesztáni hadifo-
goly táborban tartották ahonnan 1916-
ban a svéd kormány közbenjárására 
szabadult ki. (Kétséges, hogy 30 évvel 
késôbb Sztálin elvtársék elengedtek 
volna egy ilyen értékes szakembert).

Szülôvárosában Bécsben kollegái el-
lenséges viselkedése miatt Svédor-

szágba távozott ahol 1926-tól haláláig 
az uppsalai egyetem fül-orr-gégészeti 
tanszékének tanszékvezetô egyetemi 
tanára volt. Világháborús tapasztalatai 
alapján kidolgozta a friss lövészi ellá-
tási rendszerét, valamint mûtéti eljá-
rást javasolt az idült homloküreg 
gyulladás gyógyítására. (Akkor még 
nem volt penicillin).

Uppsalában hunyt el két héttel hatva-
nadik születésnapja elôtt, sírhelye a 
stockholmi 3. számú temetôben van 
ahol a nevezetes svédeket helyezték 
örök nyugalomra ---- ott van Ingmar 
Bergman és Alfred Nobel is.

Rátérve szakmai pályafutására Bá-
rány 1900-ben a Bécsi Egyetemen 
szerzett orvosi diplomát, majd német-
országi tanulmányai után 1905-tôl a 
bécsi orvosi egyetem fülészeti kliniká-
ján dolgozott az osztrák fülgyógyászat 
megalapítója Adam Politzer munka-
társaként. 1909-ben docensi kinevezést 
kapott.

Egy egyszerû klinikai tapasztalat te-
relte figyelmét a belsô fülben levô 
egyensúly szerepére. Ahogy ezt az in-
ternetes lexikonban olvashatjuk bete-
geinél sokszor végzett fülöblítést 
amelynek során a paciensek gyakran 
elszédültek. Kiderült, hogy ez az öblítô   
folyadék hômérsékletétôl függött ösz-

sze. Langyos vízzel öblítve nem szé-
dült el a beteg, míg hideg, illetve túl 
meleg vízzel öblítve szédülés jelentke-
zett. Ennek magyarázata az, hogy a 
belsô fül ívjárataiban keringô   nyira-
dék folyadék hômérséklete körülbelül 
37 fok celzius. Ez a folyadék hômér-
séklet változásokra áramlani kezd, 
illetve meleg hatásra más és más 
ívjáratokba áramlik, ami szédülést  
vált ki. Ezzel tulajdonképpen a test-
helyzetünktôl való tájékozódás szen-
ved zavart és ezt a szemgolyók rezgése 
jelzi. A jelenség egy élettani reflex 
mechanizmusnak felel meg, és Bárány 
féle kalorikus reakciónak nevezik. Hi-
ánya kóros, mivel a fülben zajló bete-
ges folyamatok ívjáratokra terjedését 
jelzi. Az élettani folyamat összefügg a 
tengeribetegség jelenségével is.
Nobel díjat a füllel és az egyensúly 

érzékeléssel kapcsolatos munkássá-
gáért kapott 1914-ben. Az elisme-
rést a „vesztibuláns apparátus 
(egyensúly zavar) fiziológiájával és 
kórtanával kapcsolatos munkáért” 
ítéltek oda.
A díjat Bárány a hadifogság miatt 

csak 1916-ban vette át.  

Kroyherr Frigyes
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bességes Európa terve és az EU lege-
rôsebb országait védô protekcionista 
törekvések ellen is hatékony eszköz 
lehet.
Ian Oravec ZPS-elnök úgy véleke-

dett: a négy szerzôdô fél számára a 
jövô a határokon átívelô regionális 
együttmûködésekben rejlik.

A rendezvény nyitányaként hivatásos 
énekesek szólaltatták meg a négy or-
szág himnuszát.

* * *
A hatodik egymást követô évben lett 

Los Angeles a világ legtöbb forgalmi 
torlódással sújtott városa 2017-ben: az 
Egyesült Államok nyugati részén fek-
vô városban az autósok fejenként átla-
gosan 102 órát töltöttek tavaly csúcs-
forgalmi dugókban.

Az Inrix közlekedési elemzô társaság 
frissen közzétett Global Traffic Score-
card elnevezésû szokásos évi jelentése 
szerint a lista második helyén álló 
Moszkvában és a bronzérmes New 
Yorkban is átlagosan 91 órát veszte-
geltek dugókban az autósok.

A tanulmány szerint az elpazarolt 
üzemanyagot és idôt nézve a Los An-
geles-i csúcsforgalmi dugókban eltöl-
tött 102 óra fejenként 2828 dollárjába 
került az autósoknak, és a közvetlen, 
valamint közvetett költségeket nézve 
19,2 milliárd dollárjába a városnak.

Az öt kontinens 38 országának 1360 
városát rangsoroló lista negyedik he-
lyén végzett brazíliai Sao Paulóban 86, 
San Franciscóban 79, a kolumbiai Bo-
gotában 75, Londonban 74, az oroszor-
szági Magnyitogorszkban 73, a szintén 
oroszországi Jurgában 71, Atlantában 
pedig 70 órát töltöttek tavaly az em-
berek dugókban.

Budapest 335. a világranglistán, a 
magyar fôvárosban tavaly 24 órát ül-
tek forgalmi torlódásban az autósok.

A mutatók szerint 2017-ben is az 
Egyesült Államok volt a legtöbb dugó-
val sújtott fejlett ország a világon.

Az amerikaiak átlagosan 41 órát ve-
szítettek tavaly az idejükbôl a csúcs-
forgalmi dugók miatt, ami átlagosan 
1445 dollárjába került egy amerikai 
autósnak.

„A forgalmi torlódások több száz mil-
liárd dolláros költséget rónak az Egye-
sült Államokra, ami veszélyezteti a 
jövôbeli gazdasági növekedést és a 
csökkenti az életszínvonalat” ---- húzta 
alá közleményében Graham Cookson, 
az Inrix vezetô közgazdásza.

Mint fogalmazott: „amennyiben el 
akarjuk kerülni, hogy a forgalmi tor-
lódások tovább csapolják a gazdasá-
gunkat, akkor muszáj áldoznunk az 
intelligens közlekedési rendszerekre, 
hogy kezelni tudjuk a mobilitási kihí-

vásokat”.
* * *

A székelyföldi Csíkszentsimonban 
tartott farsangbúcsúztatón vett részt 
Hans Klemm, az Amerikai Egyesült 
Államok, Paul Brummel, az Egyesült 
Királyság, Thomas Baekelandt Bel-
gium és Zákonyi Botond, Magyar-
ország bukaresti nagykövete –-- közöl-
te az Agerpres hírügynökség.

Az Agerpres hírügynökség beszámo-
lója szerint a diplomaták némelyike a 
családjával vett részt a farsangi ünne-
pélyen, amelyen 13 Hargita megyei 
település hagyományôrzôi mutatták 
be farsangi szokásaikat. A brit és a bel-
ga nagykövet a kürtôskalács készítését 
is kipróbálta az egyik standnál.

A nagykövetek elismerôen nyilatkoz-
tak az Agerpresnek a megismert nép-
hagyományokról, a megkóstolt italok-
ról és ételekrôl.

* * *
Az online vásárlások mennyisége az 

elmúlt években gyakorlatilag kilôtt. 
Ennek több oka is van. Egyfelôl a ve-
vôk bizalma napjainkra sokkal na-
gyobb az internetes rendelések irá-
nyába, mint korábban volt, így egyre 
többen fordulnak a szolgáltatás irányá-
ba.

Másfelôl a hagyományos üzletek is 
felismerték az online rendelések je-

lentôségét, és ma már szinte nem lehet 
olyan terméket találni, amelyet ne 
lehet az interneten megrendelni.

Azonban a piac robbanásszerû bôvü-
lésével nem tudja a lépést tartani a 
logisztika, annak ellenére sem, hogy a 
szállítócégek az online kereskedelem 
egyik legnagyobb haszonélvezôi.

Egyes becslések szerint az online 
rendelések száma 50 százalékkal 
emelkedett 2014 és 2016 között, és 
2021-ig évente további 17-28 százalék-
kal bôvülhet.

A probléma többrétû. Amellett, hogy 
a szektor létszámhiánnyal küzd, a lo-
gisztikai részen sok korlát van. A cso-
magokat kiszállító autóknak ugyanis 
valahol parkolni kell, ami már egy 
Budapest nagyságú város forgalma-
sabb pontján is szinte lehetetlen kül-
detés, ehhez képest a világ nagyvárosai 
még durvábbak.

A BBC arról számol be, hogy New 
Yorkban vannak sofôrök, akik olykor 
egy órát köröznek egy épület körül, 
mire sikerül helyet találniuk.

Persze van szabálytalan megoldás, 
sokszor a sofôrök az utcán megállva, 
úgynevezett dupla parkolást végre-
hajtva és a büntetést megkockáztatva 
szállítják ki a csomagokat.

A parkolásnál is nagyobb probléma, 
hogy a környezetszennyezés is jelen-
tôsen növekszik.

Az egyre nagyobb mennyiséget a 
jármûpark bôvítésével lehet egyensú-
lyozni, amelyek károsanyag-kibocsá-
tása szennyezi a város légkörét.

Emellett a csomagolás miatt egyre 
több szemét keletkezik, amelyek sok-
szor nem férnek bele a megtelt sze-
lektív konténerekbe, tárolókba.

A helyzet az elkövetkezô években 
várhatóan tovább romlik, ugyanis az 
országok kiskereskedelmi forgalmá-
nak még csak csekély hányadáért felel 
az online kereskedelem.

Ez a szám az Egyesült Államokban 10 
százalék, Kínában 15 százalék, Nagy-
Britanniában 17 százalék, míg Dél-
Koreában 18 százalék.

Az Enet felmérése szerint 2016-ban a 
magyar e-kereskedelem 427 milliárd 

forint volt, ami a hazai kiskereskedelmi 
forgalom 5,2 százaléka.

Ami azonban rossz a környezetnek, jó 
a gazdaságnak. Az e-kereskedelem 
terjedése a logisztikai ágazat fejlôdé-
sét vonja maga után. Nô a kereslet a 
raktárhelyek, a jármûvek és a munka-
erô iránt is, különösen a szezonálisan 
terhelt idôszakokban.
Mi lehet a megoldás?
A szállítást végzô cégek többsége 

igyekszik valamilyen módon csökken-
teni a költségeit. Ennek több módja is 
van. Már a nagy társaságok is ren-
delkeznek biciklis futárral, egyre több 
átvevôpont nyílik, jellemzôen utcán 
elhelyezett tárolók formájában.

Emellett próbálják az embereket ab-
ba az irányba terelni, hogy a terméket 
személyesen vegyék át az adott bolt-
ban, de ez közel sem ilyen egyszerû.

A BBC-nek nyilatkozó egyik futár 
szerint teljesen elkényelmesedtek az 
emberek. Míg régen ritkaságszámba 
ment az online rendelés, ma már vizet 
is az interneten rendelnek.

További gond, hogy egyetlen épületbe 
egyszerre több nagy szolgáltató is 
szállít, holott a piac felosztásával raci-
onalizálni lehetne a problémát. Egy-
felôl egy helyre így kevesebb autó 
menne ki, másfelôl azok kihasználtsága 
jóval nagyobb lenne. De ez egy utó-
pisztikus elképzelés.

New York közlekedésrendészete pró-
bálja a szállító cégek mûködési idejét a 
munkaidôn kívülre szorítani, de jelen-
leg csak 400 ilyen vállalat van, a város 
célja 900 lenne.

Párizs megoldása a problémára, hogy 
támogatott logisztikai útvonalakat je-
löltek ki, míg Londonban a buszokat is 
igyekeznek bevonni a szállításba.

Bár a megoldás már látszik drónok, 
elektromos és önvezetô jármûvek, és 
apró házhozszállító robotok formájá-
ban, azonban ezek az eszközök csak a 
távoli jövôben váltják le teljesen a 
hagyományos jármûveket.

Emiatt fontos kérdés, hogy miképp 
lehetne ésszerûbben, a környezetet 
kevésbé szennyezve megoldani a ház-
hozszállítások logisztikáját.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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A 2018. április 8-iki országgyûlési 
választás az eddigi legfontosabb lesz 
a rendszerváltás utáni Magyarország 
történetében – mondják lépten-nyo-
mon szerte az országban, és úgy gon-
doljuk, hogy joggal. Az igazság azon-
ban az, hogy szinte minden választás 
elŒtt ugyanezt gondolták és mondták 
az emberek – és mindig joggal. 

AlapvetŒen kétféle okból. Vagy 
olyan rossznak ítélték a helyzetet, 
illetve a megelŒzŒ négy éves kor-
mányciklus politikáját, hogy minden-
képpen váltást akartak, vagy ellenke-
zŒleg: olyan pozitív fejleményeket 
tapasztaltak, melyeknek egy ellen-
kezŒ elŒjelû kormány megválasztása 
esetén az eredmények eltörlésérŒl 
vagy az arányok megváltoztatásától 
tartottak. És ez halálosan komoly 
dolog Magyarországon, szemben több 
más európai országgal, ahol lényegi-
leg egyszerû váltógazdálkodás folyik 
az az újonnan gyŒztes párt (majdnem) 
ugyanazt csinálja, mint az elŒzŒ, leg-
alábbis ami az alapvetŒ dolgokat ille-
ti. Nálunk ez nem így van. Az ország 
gyakorlatilag a rendszerváltás óta 
kettészakított állapotban van, mely-
ben az egyik fél szinte mindenben, 
vagy legalábbis számos meghatározó 
kérdésben az ellenkezŒjét gondolja, 
és ha hatalomra jut, cselekszik, mint 
a másik. De a legjobb esetben is az 
egyik fél közömbös olyan ügyek vagy 
kérdések iránt, amit a másik fél 
fontosnak és döntŒnek tart. Ilyen 
például a nemzet ügye ill. a nemzeti 
kérdés, beleértve az elszakított nem-
zetrészek sorsát, az egész nemzetbŒl 
a kommunisták által az egész nem-
zetbŒl szinte kitörölt egészséges nem-
zeti tudatot, a hazafiságot és a nem-
zeti szolidaritást. 

De ilyen a demográfia is, vagyis, 
hogy hosszú idŒ óta folyamatosan 
fogyatkozik a magyar, így ennek 
megállítása, vagy legalább mérsék-
lése megmaradásunk záloga, és ezért 
elsŒ számú nemzeti kérdés. A rend-
szerváltás elŒtt az egész kérdést 
elbagatellizálták, legfŒbb szószólóit és 
szakértŒit, mint pl. Fekete Gyulát el-
hallgattatták, vagy semmibe vették. 
Utódaik, a szocialisták nemhogy 
semmit nem tettek a fogyás kezelé-
sére, hanem olyan rendelkezéseket 
hoztak (emlékezzünk például a Bok-
ros-csomagra), amelyek még súlyos-
bították is a bajt. Végül a termékeny-
ségi ráta házaspáronként átlagban 1,2 
gyermekre csökkent (a puszta fönn-
maradáshoz tudvalevŒleg 2,1-re van 
szükség), és ekkor szemrebbenés 
nélkül arról kezdtek cikkezni, hogy a 
magyarság fogyása bizony megfor-
díthatatlan. Az Orbán-kormány gyö-
keresen új családpolitikájával többek 
között hatalmas anyagi ráfordítással, 
valamint új gazdaságpolitikával; errŒl 
lejjebb, mára az iszonyú 1,2-es szá-
mot 1,4–1,5 körülire sikerült vissza-
állítani, tehát a megmaradás, és az 
újjáéledés ha lassan is, de ismét 
reményteljessé vált. Az ellenzéki 
sajtó errŒl többnyire hallgat. 

Jelentôs redmények
Nézzük meg ezután néhány mondat-

ban, mire jutott mostanáig az Orbán-
kormány az ország rendbetételében. 
Mert hogy rendbetételrŒl kell beszél-
ni, hiszen 2010-ben, a hatalomváltás 
idején a Gyurcsány-kormány szinte 
minden szempontból tönkrement 
állapotban adta át az országot. Ennek 
ellenére nem csupán rendbetétel tör-
tént azóta, hanem – túlzás nélkül – 
jelentŒs, számos területen igen jelen-
tŒs új eredményeket ért el az ország. 

Lássunk elŒször néhány egyszerû, 
konkrét tény- és számszerû adatot, 
hozzátéve helyenként az ellenzék 
reakcióját. Kezdjük az embereket 
közvetlenül érintŒ anyagi jellegû 
változásokról, elvégre az emberekért  
van a kormány.

Szemezgetés egy hosszú listáról  
— Az Orbán-kormány hivatalba lé-

pése óta (2010) 77 ezer forintról 138 
ezerre nŒtt a minimálbér.

— A szakmunkás minimálbér 180 
ezerre nŒtt.

— Fokozatosan és gyorsuló ütemben 
növekednek a fizetések minden szek-
torban. Legutóbb idén, év elején több 
mint 1 millió munkavállaló kapott 
jelentŒs fizetésemelést, többek között 
az orvosok, a katonák és a rendŒrök.

— A nyugdíjasok különféle kiegé-
szítéseket és – elsŒ ízben – nyugdíj-
prémiumot kaptak.

— Orbán Viktor eredeti ígéretének 
megfelelŒen kb. 750 ezer új munka-
hely létesült; 10%-ról 4%-ra csökkent 
a munkanélküliség.

— A 2010-es 90 ezerrel szemben 450 
ezer iskolás gyermek részesül ingyen 
étkeztetésben, miközben az ellenzéki 
sajtó hónapokig tele volt éhezŒ gyer-
mekekrŒl szóló történetekkel.

— Több mint egy millió iskolás ré-
szesül ingyenes tankönyvellátásban.

Biztonság
— Közel hétezer rendŒrautó állt 

szolgálatba, 20 új rendŒrörs létesült; 
ezeknek és egyéb intézkedéseknek 
köszönhetŒen több mint felével csök-
kent a köztéri bûncselekmények szá-
ma.

— Az illegális migráció visszaszorí-
tására és megállítására dupla kerítés 
épült déli határunkon.

Ennek és sok egyéb intézkedésnek 
eredményeként ma Európa egyik 
legbiztonságosabb országa Magyaror-
szág. De az ellenzékiek Brüsszel és 
néhány nyugati ország követeléseinek 
eleget teendŒ le akarják bontani a 
kerítést.

Külügyeink
A korábbi, minden elvárásnak gon-

dolkodás nélkül eleget tevŒ és meg-
hunyászkodó külpolitikából öntudatos, 
emelt fŒvel gyakorolt, önálló és a 
nemzeti érdekek védelmét szolgáló 
külpolitika jött létre – lásd pl.: Nem-
zeti ujrakezdés Tordán c. cikkünket  
(a múltheti számban) vagy Orbán 
Viktor miniszterelnök és Szijjártó 
Péter külügyminiszter fölszólalásait 
Brüsszelben és másutt. 

Eredményképpen Magyarország 
máris tényezŒ a szomszédságpolitiká-
ban és az általános európai politizá-
lásban egyaránt. 

Ehhez kapcsolódik, és nem csupán a 
kormánynak, hanem a vele egy hul-
lámhosszon érzŒ és gondolkodó hon-
fitársainknak köszönhetŒ, hogy 1 mil-
lióval nŒtt a magyar állampolgárok 
száma. 

Építkezések
Az ország fejlŒdésének föllendülését 

jelzi az egész országra kiterjedŒ új 
építkezés, amelyet a falvakban és ál-
talában vidéken a megújuló, színesen 
vakolt házak tömege és a sok föl-
újított utca, út mutat, a fŒvárosban 
pedig a daruk sokasága, melyek a 
budai vár rekonstrukciójától kezdve 

a Vigadón keresztül a Várkert Bazár 
fölújításáig jelzik a nagy építkezé-
seket. Nem elhanyagolható a vidéki 
várak és kastélyok tucatjainak ujjá-
építése sem, melyek sorában van 
többek között a tiszadobi Andrássy 
kastély, a fertŒdi Eszterházy kastély, 
a nádasladányi Nádasdy kastély, 
vagy váraink közül a diósgyŒri, a 
szigetvári, az egri; Drégely, HollókŒ 
és számos másik. Szinte megújul 
általuk az épített magyar történelem. 

Csapjunk ehhez néhány szót a köz-
lekedésrŒl, hiszen ez is rohamlép-
tekkel fejlŒdik. Számos útvonalon, 
amelyek maguk is megújultak, mo-
dern, gyors és kényelmes szerelvé-
nyek vették át a régiek helyét. A 
közutakról pedig egyetlen példaként 
csak annyit: az autópályák a fŒváros 
felŒl a legtöbb irányban megközelítet-
ték az országhatárt, vagy már el is 
érték. 

Egészségügy 
Ez, valamint az oktatás az a két 

terület, amelyért talán a legtöbb 
támadás éri a kormányt az ellenzék 
részérŒl nap mint nap, évek óta. A 
két ellenzéki szócsŒ, az ATV és a 
Hírtv reggeltŒl estig ontja a rossz 
híreket, a csúsztatásokat és az egy-
értelmû hazugságokat. Tény, hogy 
tömérdek még a tennivaló, de az 
elŒzŒ szocialista és liberális kormá-
nyok által elhanyagolt vagy tönkre-
tett területek rendbe tétele hatalmas 
pénzt és munkát követel a kormány-
tól, és a kormány bele is teszi mind-
kettŒt. 

Ötszáz milliárdos (!) fejlesztési ke-
retben országszerte folyik a kórházak 
építése, fölújítása és újjáépítése, nem 
utolsósorban ott, ahol az elŒzŒ kor-
mány bezárta Œket. Több, mint 300 új 
mentŒállomás épült, száznál többet 
újítottak föl, 600 új mentŒautó állt 
szolgálatba. A sor még nagyon hosz-
szú, sok a megoldásra váró feladat. 
Sok orvosunk eltávozott Nyugatra és 
vannak súlyos bajok is, de nem 
mindegy, hogy a médiában mit pre-
zentálunk, és hogyan prezentáljuk 
azokat. 

Engedjen meg az olvasó egy 
személyes példát.

Tavaly év vége felé meghalt egy 
idŒs úr az egyik kórházban, miután 
állítólag órákig várakoztatták a sür-
gŒsségi osztály várószobájában. A 
hírrel napokig tele volt az ellenzéki 
sajtó és televízió, nemcsak szörnyûl-
ködtek az eseten, de azt sugallták, 
mintha mindennapos esetrŒl volna 
szó, és „természetesen” az Orbán 
kormányt hibáztatták „az egészség-
ügyben uralkodó tarthatatlan állapo-
tok miatt.” Halkan jegyzem meg, 
valóban szomorú, de egyedi esetrŒl 
volt szó. 

Néhány nappal késŒbb egy szeren-
csétlen novemberi estén súlyosan 
rosszul lettem. Azonnal bevitt a 
mentŒ egy közeli kórház sürgŒsségi 
osztályára. A váró tele volt beteggel, 
és – emlékezve az elŒzŒ napok hisz-
tériájára – biztosra vettem a hosszas 
várakozást, bízva eközben, hogy élet-
ben maradok. Ezzel szemben fél óra 
múlva a mûtŒben voltam, CT, rönt-
gen, vérvizsgálat, kezelés (operációra 
nem volt szükség.) Az orvosok szak-
szerûek, gyorsak és udvariasak vol-

tak. Néhány órán belül kérésemre 
hazaengedtek, miután egyértelmûen 
jobban lettem. Hajnali háromkor ott-
hon voltam a családom körében. 
Indulásom elŒtt a vezetŒ orvosnak 
hálám jeléül és magyar szokás szerint 
pénzt akartam adni – nem fogadta el. 
Tehát ennyit egyúttal az állítólag 
mindenütt dühöngŒ korrupcióról, és 
ez hál’Istennek nem egyedi eset volt.

Oktatás
Az ellenzék erre specializálódott 

része egyfolytában szidja  a kormányt 
az oktatás elmaradottsága és avítt-
sága miatt. Azok teszik ezt, akik ko-
rábban országszerte iskolákat zártak 
be és szüntettek meg, a mostani kor-
mány pedig csupán Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében – ez a legelma-
radottabb régió – mintegy harminc 
iskolát újított föl és nyitott újra a 
közelmúltban. Mellesleg a tanárok 
fizetését jelentŒsen emelték, és ma is 
folyamatosan emelik. Sötét, áskálódó 
erŒk pedig különbözŒ iskolákban her-
gelik a diákokat, akiknek azután „a 
demokrácia védelmében” kormányel-
lenes tüntetéseket szerveznek Buda-
pesten és nagyobb vidéki városokban.

Honvédelem
Az elŒzŒ MSZP-SZDSZ-kormányok 

mûve és fŒképpen az utóbbi bûne, 
hogy a már addig is gyönge magyar 
honvédséget és általában a védelem 
képességét tönkreverték, gyakorla-
tilag majdnem teljesen tönkretették. 
Egyetlen jellemzŒ példa: a kormány-
zat átvételekor tizenhét – írd és 
mondd: 17 tartalékos katonája volt az 
országnak. A döbbenetes állapotok 
megszüntetése nagy erŒvel elkezdŒ-
dött, és már eddig is sziszifuszi erŒ-
feszítésbe került elsŒsorban a pénz-
ügyi és a honvédelmi tárcának. De jó 
úton vagyunk a haderŒ, a fegyverzet, 
az oktatás és a kiképzés tekintetében 
egyaránt. Itt most nem mennék rész-
letekbe, de a terv szerint honvédelmi 
kiadásaink néhány éven belül elérik a 
GDP 2%-át. 

Az ellenzéknek mindez nagyon nem 
tetszik. Mint ahogy nem tetszik neki 
az sem, ha az ország és a nemzet 
bármilyen sikert ér el és sikerélmé-
nye van. Kirívó példája volt ennek, 
amikor a siker reményével pályáz-
tunk a 2024-es olimpia megrendezé-
sére, de egy éppen akkor szervezŒdŒ 
törpepárt, a Momentum megakadá-
lyozta a pályázatunkat. Egy jól meg-
rendezett olimpia hatalmas siker lett 
volna, kézzelfogható hasznán túl 
gyógyír lett volna a magyarság ku-
darcaira és részben a sérelmeire, 
azonkívül „föltette volna hazánkat a 
világ térképére”. Nem csoda, hogy 
sokan hazaáruló pártnak tartják a 
Momentumot, mint annak idején 
egyik szellemi elŒdjét, az SZDSZ-t.

Gazdaság
Lehet, hogy ezzel kellett volna kez-

denünk, hiszen a legtöbb európai 
országban (és pl. Ausztráliában is) 
errŒl szól a kampány jelentŒs része, 
de nem Magyarországon. Ennek most 
az a fŒ oka, hogy jól megy a gazdaság, 
amit az ellenzék természetesen nem 
ismer el, mégjobbat viszont nem tud. 
BŒvebb elemzés helyett álljon itt csak 
annyi, hogy hosszabb ideje 4% körül 
van a GDP éves emelkedése, és ebbŒl 
kiveszi a részét az ipartól kezdve a 

mezŒgazdaságon és az építŒiparon 
keresztül a szolgáltatásokig és a 
turizmusig minden egyes szektor; 
ráadásul a fönntarthatóságot elŒre-
vetítendŒ minden ágazatban pozitív 
irányba változik a gazdaság szerke-
zete. Nem mellesleg mindez úgy 
megy végbe, hogy egyidejûleg  a 
külföldi eladósodottság szintén évek 
óta csökkenŒben van. Végre a nem-
zetközi minŒsítŒ intézetek is kezdik 
egyre magasabb kategóriába sorolni 
hazánkat. A 4%-ot pedig annak tük-
rében kell értékelni, hogy tudjuk: az 
európai éves átlag ennek kb. a fele, 
azaz nagyjából 2%.

A GDP azonban nem minden. Újabb 
és legalább olyan fontos mérŒ az ún. 
IDI (Inclusive Development Index), 
amely 15 különbözŒ tényezŒ alapján 
azt állapítja meg, hogy egy adott or-
szág lakossága mennyire részesedik 
a növekedés eredményeibŒl. (szem-
ben pl. a növekmény minél kevesebb 
kézben történŒ koncentrálódásával, 
magyarul a kevesek tovább gazdago-
dásával.) Magyarország ebben az ún. 
emerging economies 77-es listáján az 
elsŒ helyezett Litvánia után a máso-
dik lett, a teljes listán szereplŒ 103 
ország között pedig a huszonkette-
dikek vagyunk, megelŒzve olyan or-
szágokat, mint az USA, Izrael vagy 
Japán. Nem véletlen, hogy az egyes 
országok fiataljainak munkahelyi 
elégedettségét mérŒ ún. GWHI (Glo-
bal Workforce Hapiness Index) 52 
országot tartalmazó listáján Ma-
gyarország jelenleg a kilencedik. 

És az ellenzék
hogyan viszonyul a látványos fej-

lŒdéshez (beleértve az itt hely hiányá-
ban föl sem sorolt számos ered-
ményt)?  Röviden szólva: sehogy. 

Egyszerûen nem foglalkozik vele, 
többnyire úgy viselkedik, mintha az 
egész nem is létezne. Tudom, hogy ez 
hihetetlen, különösen épppen a gaz-
daság tekintetében, hiszen mint em-
lítettem, szinte minden európai or-
szágban és másutt is jórészt a gazda-
ságról szól a kampány, aminek során 
az ellenzék bírálja a kormányt, és 
választási gyŒzelme esetén jobb ered-
ményeket ígér. Nem úgy nálunk. 

De tulajdonképpen mit is ígérhet-
nének? Azt, hogy fél millió ingyen 
reggeli, 10 órai, ebéd, uzsonna és 
vacsora helyett háromnegyed milliót 
osztanának szét? Nem is lenne rá 
szükség. Vagy hogy 4%-ról 3,5-re 
csökkentenék a munkanélküliséget, 
miközben egyébként már munkaerŒ-
hiány mutatkozik egyre több terüle-
ten?  Vagy hogy a mostani 30-ról 
35%-ra növelnék az új lakások épí-
tésének ütemét? Nem is lenne nagyon 
izgalmas. Amiben pedig valóban kor-
rekciókra, javításra vagy fejlŒdésre 
van szükség (bŒvelkedünk még az 
ilyenekben), ott az ellenzék többsé-
gének általában fogalma sincs, hogy 
mit, és fŒleg, hogy hogyan kellene 
csinálni. Nagyobb fizetést és nyugdíj-
emelést persze ígérgetnek, de a szá-
mok tükrében és tapasztalatból is 
tudjuk, hogy nem lennének képesek 
teljesíteni.

Mibôl áll tehát a kampány? 
ElsŒsorban a kormány, a kormány-

pártok, de legfŒképpen Orbán Viktor, 
majd tŒle messze lemaradva még 
néhány vezetŒ politikus bírálatából – 
mit bírálatából – folyamatos durva tá-
madásából és gyalázásából. Szé-
gyenkeznék némelyik elhangzó szó-
használatot vagy leírt szöveget idéz-
ni.                                         aa

Pordány László



Együttes ülést tartott  a magyar és a 
szerb kormány Budapesten, az ese-
ményt követôen pedig tíz különbözô 
megállapodást írtak alá. Az Ország-
házban az ülést követôen Orbán Viktor 
miniszterelnök és Ana Brnabics, Szer-
bia miniszterelnöke közös sajtónyilat-
kozatot is tettek.

Különleges alkalom a mai: a szerb 
kormányt fogadhattuk egy együttes 
ülés keretében – mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök. Szerbia mindig fontos 
szerepet játszott a történelmünkben, a 
biztonság szempontjából pedig a Bal-
kán mindig kulcskérdés volt – fûzte 
hozzá.

Egész Európa biztonságát veszély fe-
nyegeti, Magyarországnak és Szerbiá-
nak együtt kell megvédeni határait, 
polgárai biztonságát és megôrizni kul-
turális identitását – hangsúlyozta. Or-
bán Viktor köszönetet mondott a szerb 
miniszterelnöknek a határok védelmé-
ben tett erôfeszítéseikért.

Szerbia Nyugat-Balkán kulcsfontos-
ságú állama: nincs béke a Balkánon 
Szerbia nélkül – jelentette ki a mi-
niszterelnök. Szerbia nem csupán ön-
magát, hanem egész Európát védi a 
migránsok ellen, ezért a V4-ek sür-
getik Szerbia uniós csatlakozását – 
mondta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök szerint a 
szerb-magyar gazdaság erôsítése elô-
segíti a szerbek csatlakozását az unió-
hoz. Hozzátette, tavaly 30 százalékkal 
nôtt a két ország közötti kereskedelem 
volumene is. Szerbiának csökkent az 
államadóssága, költségvetési egyen-
lege pedig 1,3 százalékos hiányt mutat. 
A fejlôdés tényei nyilvánvalóak – tette 
hozzá.

Politikai kérdésekben is összhang 
van a két ország között – szögezte le a 
magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy a két 
ország között újabb határátkelôhely 
létesül majd. Megjegyezte, Magyar-
országon a szerb nyelvû oktatásban 
részt vevô diákok száma évrôl évre nô, 
csak úgy, mint a kinti magyar ok-
tatásban részt vevô fiataloké. Az ok-
tatási kapcsolatok erôsítése érdekében 
pedig Magyarország felajánlott a 
szerbek számára egy ötven fôs ösz-
töndíjprogramot.

Az orosz gázmonopólium korszaka 
Magyarországon véget ért – jelentette 
ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón. 
Hozzátette, három magyar cég is érin-
tett abban a román tenderben, amely 
négy milliárd köbméter mennyiségû 
gáz kitermelésérôl és az országból 
való kijuttatásáról szól. Így Magyar-
ország az import gáz szükségletének a 
felét képes lesz más forrásból fedezni 
a jövôben.

Szerbia a barátjaként tekint Magyar-
országra, és szeretné, ha nemcsak a 
Vajdaságban lenne erôs Magyarország 
jelenléte, hanem Szerbia más részein 
is – mondta Ana Brnabic szerb mi-
niszterelnök az Orszgházban. 

A magyar-szerb kormányülés után 
Orbán Viktor magyar kormányfôvel 
közösen tett sajtónyilatkozatában a 
szerb miniszterelnök kiemelte: a ma-
gyar-szerb kapcsolatok történelmi 
csúcsponton vannak, és a szerb kor-
mány mindent megtesz azért, hogy 
tovább építse ezt az együttmûködést.

Ana Brnabic kijelentette: országa 
hálás azért a támogatásért, amelyet 
Magyarország nyújt Szerbia európai 
integrációjához, így a szakmai se-
gítségért, amelyet a szerb minisz-
tériumok kapnak és azért is, amiért 

Orbán: Szerbia nélkül nincs béke a Balkánon

Magyarország határozottan képviseli 
Szerbia érdekeit Brüsszelben.

Szijjártó: a jó politikai kapcsolatok 
eredményes gazdasági együttmûkö-
dést hoztak létre

A jó politikai kapcsolatok eredményes 
gazdasági, kereskedelmi együttmûkö-
dést tudtak létrehozni Magyarország 
és Szerbia között - mondta Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter 
újságíróknak az Országházban.

A tárcavezetô kifejtette: „Magyar-
ország és Szerbia között a politikai 
együttmûködés soha nem volt olyan 
jó, mint most”, és ebben a tekintetben 
el kell ismerni a jelenlegi szerb elnök 
erôfeszítéseit, amelyek nyomán „a két 
ország közötti történelmi megbékélés 
irányába öles lépteket tudtunk tenni”.

Ez a politikai kapcsolatrendszer ki-
fejezetten kedvezô hatással van a 
gazdasági együttmûködésre is - mu-
tatott rá. Hozzáfûzte: 2016-ban a 
kétoldalú kereskedelmi forgalom 1,9 
milliárd euró volt, a tavalyi év elsô 11 
hónapjában pedig 2,3 milliárd euró, 
így a becslések szerint az év végére 
elérte a 2,5 milliárd eurót.

A külügyminiszter kiemelte: a vaj-
dasági gazdaságfejlesztési program 
sikeresnek minôsíthetô, 6200 pá-
lyázatot támogatott a magyar kormány 
több mint 10 milliárd forint értékben. 
Ezzel a Vajdaság gazdasági teljesít-
ményéhez is nagy mértékben hozzájá-
rultak, és jelentôsen megerôsítették a 
vajdasági magyar közösséget, ezért 
ezt a gazdaságfejlesztési programot a 
szerb kormány jóváhagyásával 
folytatják - közölte.

Kitért rá: négy nagy infrastrukturális 
fejlesztés ügyében dolgoznak együtt. 
A Budapest-Belgrád vasútvonal fel-
újítása a szerb szakaszon már meg-
indult, a magyar szakaszon pedig ki-
írták a közbeszerzési eljárást, és több 
mint 30 konzorcium, vállalat érdek-
lôdött a projekt iránt, 30-an ki is vál-
tották a tender dokumentációt - 
mondta. Hozzátette: mindez világosan 
mutatja, hogy a magyar és a kör-
nyékbeli építôipari vállalatok nagy 
érdeklôdést mutatnak e beruházás 
iránt.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy 
különbözô útépítési projektekben a 
határ túloldalán is magyar részvételre 
lehet számítani. Emellett pedig a 
Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal ter-
vezése befejezôdött, most EU-s mi-
nôsítést kérnek, hogy uniós forrásokat 
használhassanak, valamint a Szeged-
Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításá-
nak, illetve építésének tervezése is 
megkezdôdik - sorolta.Mint mondta, 
fontos, hogy ma már nemcsak Szerbia 
északi, hanem a déli részén is 
megjelennek magyar vállalatok, 
megállapodást írnak alá arról, hogy 10 

millió eurós befektetéssel egy magyar-
szerb élelmiszer-feldolgozó vállalat 
kezdi meg a tevékenységét Dél-Szer-
biában.

Az energetikai együttmûködésrôl 
közölte: Szerbiának, Bulgáriának és 
Magyarországnak aláírt megállapo-
dása van a Gazprommal, hogy a belsô 
hálózatfejlesztések és az interkon-
nektorok kapacitásának bôvítése 
nyomán 2019 végétôl 6-8 milliárd köb-
méteres éves gázmennyiség vásárlá-
sára nyílik lehetôség a balkáni útvo-
nalon keresztül Magyarországnak. Ha 
minden fél betartja ezt a megálla-
podást, akkor az Magyarország ener-
giabiztonságához nagymértékben 
hozzájárul - magyarázta.

A tárcavezetô kérdésre elmondta: 
Soros György álláspontja régóta vilá-
gos, nem tetszik neki az, hogy vannak 
olyan országok Európában, amelyek 
fontosnak tartják, hogy a tagállamok 
erôsödjenek, és rajtuk keresztül erô-
södjön az EU, amelyek nem hajlandók 
feladni a nemzeti identitásukat, 
amelyek büszkék arra, hogy milyen 
történelmük, hagyományaik vannak, 
és nem kívánnak „feloldódni egy euró-
pai egyesült államokban”. Ilyen táma-
dásokat a múltban is át kellett élnünk, 
és ilyenekre kell készülnünk a jövôben 
is - jelentette ki.

Felvetette, mennyire hiteles az a 
megközelítés, hogy az embereket, a 
társadalmat az NGO-k képviselik és 
nem választott képviselôk.

Ugyancsak kérdésre közölte: a saj-
tóból értesült az Elios Zrt. ügyérôl, és 
nem volt meglepve, mert „választási 
kampány van, és minden választási 
kampányban elôszednek ilyen ügye-
ket”. Mindig támogatja, hogy a nyo-
mozóhatóságok törvényesen, hitelesen 
utánajárjanak ügyeknek, ha ôk gon-
dolják, de sosem támogatja a hecc-
kampányokat - jelentette ki Szijjártó 
Péter.

Szerbia fontos gazdasági partnere 
Magyarországnak, mielôbbi uniós 
csat-lakozása pedig elengedhetetlen 
az európai integráció mélyítéséhez - 
mondta Varga Mihály Zoran Djord-
jevic szerb munkaügyi, foglalkoztatás-
ügyi és szociálpolitikai miniszterrel 
folytatott találkozóján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) tájékoztatása szerint a nem-
zetgazdasági miniszter hangsúlyozta, 
az elmúlt idôszak sikeres magyar 
foglalkoztatáspolitikai intézkedései jó 
példával szolgálhatnak Szerbia mun-
kaerôpiaci problémáinak enyhítésé-
hez.

A tárcavezetô a találkozón elmondta, 
Magyarország 2010 óta 11,6 százalék-
ról 3,8 százalékra csökkentette a mun-
kanélküliséget, ami az Európai Unió 
negyedik legjobb mutatóját jelenti.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. február 25-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. február 25-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

gyermekeknek is Istentiszteletet tartunk, 
szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el a 

kicsiket.
ADELAIDE (SA)

2018. február 25-én vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
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Rossz álom: AlienNyomasztó, rossz álmaimban gyak-
ran a jövôt látom, s így vagyunk mi 
ezzel magyarok sokan

S hogy így vagyunk, lelki állapotunk 

tükre. A nemzeté is félezer éve. Mi-

lyen kevésszer lélegezhettünk fel 

megnyugodva, biztos jövôben bízva! S 

mennyire vágyunk rá! Ha volt is egy 

kis nyugalmunk, nagy ritkán, milyen 

óvatlanok lettünk. Íme egy rossz álom, 

amely szerencsére szertefoszlott ha-

mar, mint a pára a reggeli napsütés-

ben.

A teremben furcsa emberek jelentek 

meg. Élükön egy idôsebb könyvelô ha-

ladt, aki az egyik kezében egy portrét 

tartott, másikban kalapácsot, a szájá-

ban néhány szöget. Letette a szerszá-

mot és a képet az asztalra, és székre 

állva lassan simogatni kezdte a fal fe-

lületét. Remélte, hogy a friss tapéta 

alatt kitapinthatja a szög helyét, amel-

yen valaha a Nagy Tanító képe füg-

gött. A többiek lélegzet-visszafojtva 

figyelték a mûveletet. Alig volt szük-

ség néhány percre, emberünk diadalit-

tasan tekintett hátra: megvan! Bezse-

belte az elismerô tekinteteket, majd 

szájából kivette az egyik szöget, és he-

gyét akkurátusan ráillesztette a meg-

lelt pontra. Másik kezével sürgetô 

mozdulattal kérte a kalapácsot, amit 

egy szakállas ifjú szolgálatkészen, 

nyelével elôre a kezébe adott. A kö-

vetkezô pillanatban a szög egyetlen 

ütésre becsusszant a lyukba, és a kép 

máris felkerült a pôre falra.

A Nagy Tervezôt ábrázolta, amint el- 

és lenézô mosollyal tekint a világra. 

Mindannyian kissé megilletôdtek, 

volt, aki kihúzta magát, vigyázzállásba 

dermedt. Egy korosabb hölgynek át-

futott az agyán, hogy énekelni kellene 

valamit, de aztán gyorsan elvetette a 

gondolatot, mert fogalma sem volt, 

milyen dal illene az alkalomhoz. Az 

Internacionálé ugrott be elôször, s a 

falon szemei elôtt átsuhant néhány 

korábbi portré. Istenem! Brezsnyev 

elvtárs ha ezt megérhette volna! --– 

sóhajtott fel, és rögtön össze is rezzent, 

megkönnyebbülve, hogy nem hango-

san mondta ki a szavakat.

De nem volt idô a merengésre. Cse-

lekedni kellett. Az ünnepélyes aktus 

után a csoport tagjai elhelyezkedtek a 

nagy tárgyalóasztal mellett, mind-

annyian az egyik oldalon. Heten vol-

tak. A kalapácsos ember került közép-

re, és ezzel felhatalmazva érezte 

magát, hogy a hivatal Demokratikus 

Igazoló Bizottságát (DIB) megalakí-

tottnak nyilvánítsa. A kalapáccsal, 

mint egy bíró, koppintott az asztalon. 

Elmondta azt is, hogy a DIB független 

szervezet, amelynek tagjait az új kor-

mányt alkotó pártok delegálták, fel-

adatait pedig mind az unió, mind a 

Nagy Tervezô iránymutatásai alapján 

mûködô független társadalmi szerve-

zetek jóváhagyták. Ez a feladat nem 

más, mint a hivatal összes dolgozó-

jának beidézése a bizottság elé, abból a 

célból, hogy megállapítsák, az „elmúlt 

nyolcéves diktatúra” alatt hogyan vi-

selkedtek. Demokratikusan-e, vagy 

reakciósan, együttmûködve a diktatú-

ra szerveivel.

Egy horpadt mellû fiatalember „Út-

mutatót” osztott ki. Fel is olvasta. Eb-

ben szerepeltek a legfontosabb irány-

elvek. Ilyenek: miként viszonyult az 

illetô az illegális bevándorláshoz? 

(Demokratikus elvárás: feltétel nélkül 

támogatni.); hogyan viszonyult az 

olyan avítt fogalmakhoz, mint nemzet, 

szuverenitás, vallás? (Demokratikus: 

eltörölni.); miként állt a határon túli 

magyarsághoz, általában a magyar 

kultúrához, nyelvhez? (Demokratikus: 

a multikulturalizmus jegyében meg-

haladni, megtagadni.); miként viszo-

nyult az államokat és nemzeteket fel-

számoló Európai Egyesült 

Államokhoz? (Demokratikus: feltétel 

nélkül támogatni.); mi a véleménye a 

magyar oktatási egészségügyi, nyug-

díjrendszerrôl? (Demokratikus állás-

pont: ez a világon a legelmaradottabb.); 

miként viszonyult a Városliget, a Vár-

kert és a Várnegyed, a római-parti gát, 

a sportlétesítmények fejlesztéséhez és 

építéséhez? (Demokratikus: ellenezte, 

legszívesebben lebontatná.); hogyan 

viszonyult a családhoz, férfi-nô kap-

csolathoz, egyáltalán a biológiai ne-

mekhez? (Demokratikus: család ide-

jétmúlt, követendô az azonos nemûek 

házassága, egyedül üdvös a társadalmi 

nem.); melyik elôadó koncertjén járt 

az utóbbi nyolc évben? (Demokratikus: 

Bródy János, Koncz Zsuzsa, Fesztivál 

Zenekar.) Ide valaki kézírással betol-

dotta: Figyelem! Ha a Nemzeti Szín-

házba vagy az Új Színházba betette a 

lábát, semmiképpen sem igazolható!

Volt még egy kérdés. Így hangzott: 

„Hajlandó lenne az elmúlt nyolcéves 

diktatúra prominens képviselôivel 

szembeni számonkérésben aktívan – 

tanúként --–, részt venni?” Itt a sze-

müveges fiatalember megjegyzést fû-

zött a szöveghez. „Ezt a kérdést nem 

kell mindenkinek feltenni, csak azok-

nak, akikrôl megbizonyosodtunk, hogy 

alkalmasak egy ilyen feladatra.” 

A fiatalember és a portréakasztó elé-

gedetten dôltek hátra. A többiek eddig 

csendben hallgattak. Most még na-

gyobb lett a csend. Néhányan feszeng-

tek. Hárman, négyen is végiggondol-

ták: mi is lesz, ha a szobatársuk, 

készséges beosztottjuk, segítôkész fô-

nökük járul az Igazoló Bizottság elé, 

vagy azok a lányok, akikkel olyan jó 

volt évôdni, akiknek jó volt udvarolni, 

s némelyiküknél még sikerrel is járni. 

Akik másként látták a dolgokat. Mások 

továbbra is ítélkezni akartak, számon 

kérni, meghurcolni. Hiszen ez volt az 

egyetlen programjuk.

„Vajon kik állították össze ezeket az 

irányelveket? –-- tette fel magában a 

kérdést a jogi osztályról egy elôadó. És 

mikor? Ki keres itt Pelikán elvtár-

sakat? Ez az egész igazolóbizottságosdi 

mintha már lejátszódott volna egyszer. 

Kommunista tempó volt. Nem is isme-

rem ezt a horpadtmellû mitugrászt. És 

ez az ôsbolsi, aki most a Nagy Tervezô 

képével jött. Francba az egésszel! 

Hiszen én magyar vagyok, feleségem 

van, és két gyermekem. Fogalmam 

sincs, mi az a gender. Az adócsökkentés 

is jól jött. Én csak elégedetlen voltam! 

Mint mindig. És mindenki. Utáltam az 

egészet. Nem így terveztem. Nem úgy 

alakult az életem, ahogy a vágyaimban 

szerepelt. Negyvenévesen elôadó va-

gyok egy hivatal jogi osztályán. Ze-

nész, író, sztárügyvéd, de legalábbis 

gazdag szerettem volna lenni. Nem 

éreztem magam szabadnak. Felelôst, 

ellenséget kerestem. A „hatalom”, az 

mindig alkalmas erre a szerepre. Ez is 

alkalmas volt. Legálisan elzavarni a 

„hatalmat”. Micsoda jó érzés volt! De 

most mik ezek az irányelvek? Meg ez a 

retusált fotó. Mi történik?”

Akkor felállt Frédi, akit okkult tudo-

mányáról ismertek, és hosszú fejte-

getésbe kezdett arról, hogy nem sze-

rencsés heten ülni egy asztalnál. Erre 

felélénkültek. Egyszerre beszéltek. Az 

elnöklô kalapácsos ember hiába pró-

bálta túlkiabálni a társaságot. Végül 

apátiába esve, a székébe roskadt. Töb-

ben elhagyták a termet. A „párbeszé-

des” kollégáról mindenki tudta, hogy 

belsô zsebében „lapos” bújik meg, s 

bár eddig nem beszéltek, most a „job-

bikos” utánament a mosdóba, hogy 

kérjen egy kortyot. Kapott, de ez volt a 

koalíció legmélyebb elvi tartalma. 

Tovább nem jutottak. Közben az 

„elempés” javaslatot tett, hogy elke-

rülendô a hetes számot –--, a bizottság 

hívjon be még egy tagot. Heves vita 

kezdôdött, hogy mely független szer-

vezet delegálhassa a nyolcadikat. Az 

„egy momentumos” gyerek fejében 

megfordult, hogy az „Alien” lenne a 

legjobb, és ki is mondta. A „csak mi 

együtt” vénkisasszony „rezonált”, és 

javasolta, hogy hívják fel Sigourney 

Weawert. Szétesett a társaság. Valaki 

a portrét bámulva kikotyogta: az Alien 

már itt van! Az „emeszpés” és a „dé-

kás” egymás mellett ülve verte az 

asztalt, de véletlenül sem egy ritmus-

ra. Akkor esett le a falról a Nagy Ter-

vezô képe. Túl könnyen csusszant be 

az a szög, nem tarthatott tovább.

A káosz egyre nagyobb lett. Két 

órával a portré emlékezetes felszöge-

lése után a Demokratikus Igazoló 

Bizottság (DIB) kimondta feloszlását. 

Mindenki hazament. A hivatal zárva 

maradt. A rádió bemondta, hogy Sigo-

urney Weawer nem vállalja a magyar 

miniszterelnökséget. A hétpárti koa-

líció –-- más komoly jelölt nem lévén --

– fél év „kormányzás” után felbomlott. 

Új választásokat kellett kiírni. De a 

köztes idô megint éppen elég volt ah-

hoz, hogy az ország gazdasági, pénz-

ügyi és erkölcsi állapota meginogjon.
Rossz álom ez, rémálom. Nem a jövô 

fátyla nyílt szét. Meg sem történt. De 
az álmokra figyelni kell!

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)

DOYZIES DELI
magyar delicatessen

Shop 2, Caribbean Gardens

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

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

Tel: 0475 797-343
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KRÓNIKA

Az elmélet egyre inkább egy szek-
tához hasonlít, amelyben csak hinni 
kell.

A magyarság ôstörténetének két sar-
kalatos pontja, a hun–magyar rokon-
ság megítélésének kérdése és a finnu-
gor elmélet híveinek mintegy két 
évszázados vitája mindmáig megosztja 
a magyar társadalmat. A téma akadé-
miai elitje, de fôleg a nyelvészek több-
sége még ma is kitart a finnugor szár-
maztatás hipotézise mellett, annak 
ellenére, hogy az elmélet alapjait ala-
posan kikezdték az új természettudo-
mányos kutatási módszerek és a régé-
szeti leletek.

A két oldal híveinek vitái az utóbbi 
idôben felerôsödtek, és ennek köszön-
hetôen sokan megismerhették az új 
kutatási eredményeket is. Talán az 
egyik leghangosabb „összetûzés” Vá-
sáry István nyelvészprofesszor és 
Bíró András Zsolt antropológus kö-
zött zajlott le három éve a Magyar 
Nemzet hasábjain.

A lapban az akadémikus Múltunk ka-
catjai (2015. február 28.) címen írt 
egész oldalas cikkében annak a véle-
ménynek adott hangot, hogy a ma-
gyarság ôstörténete kapcsán már ál-
talánossá vált szakmai körökben a 
magyarság finnugor eredeztetése, és 
e mentén szakmai konszenzus lenne, 
amelyet mára már csak a dilettánsok 
vitatnak.
Bíró András Zsolt, a Magyar Ter-

mészettudományi Múzeum kutatója 
válaszcikkében (Merre tart a magyar 
ôstörténet-kutatás?, 2015. augusztus 
19.) visszautasította az akadémikus 
állítását, mint fogalmazott: a helyzet a 
valóságban korántsem úgy fest. Még 
ha a legvisszafogottabban akarjuk is-
mertetni a helyzetet, akkor is úgy 
kéne fogalmaznunk, hogy ebben a kér-
déskörben a nyelvészet felépített egy 
hipotézisrendszert, amelyhez képest 
az antropológia egy más jellegû ôs-
történeti modellt vázolt fel, amelyet az 
utóbbi idôk genetikai kutatásai is meg-
erôsíteni látszanak –-- írta Bíró András 
Zsolt, a Kurultáj fôszervezôje.

A kutató felhívta a figyelmet arra, 
hogy „a magyar tudományosság szer-

vezeti struktúrája egyelôre pártappa-
rátus-szerû, amelyben a régi kapcso-
latok és az érdekszövetségek jobban 
számítanak, mint a tudományos telje-
sítmények. Ez a szerkezet részben 
még a »kádári rendszer« öröksége, 
ezért nem csoda, hogy a múlt »meg-
mondóemberei« a modern kor kihívá-
sai helyett inkább annak a kornak a 
néhány ember számára biztosított 
»vitán felül álló« státusát sírják vissza. 
Ezt teszi Vásáry István is.”

Azóta a helyzet nem sokat változott, 
habár újabb kutatási eredmények 
mutattak ki genetikai kapcsolatokat a 
hun és a honfoglalás kori leletek ge-
netikai vizsgálatai révén, viszont a 
hun–finnugor vita újabb fejezetét nyi-
totta meg ez év január 24-én a Man-
diner.hu oldalon megjelent terjedel-
mes interjúban Szentgyörgyi Rudolf 
nyelvész.

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi 
és Finnugor Intézetének adjunktusa 
folytatta Vásáry logikáját, mint mond-
ta: „Létezik egy tudományos közélet, 
amelynek a tagjai tudós kutatók, akik 
számos kutatóhelyen dolgoznak, nem 
csak az Akadémián, így helyesebb tu-
dományos közmeggyôzôdésrôl beszél-
ni. Ennek pedig alaptézise, hogy a 
nyelvrokonságból nem következik 
sem genetikai rokonság, sem mûvelô-
déstörténeti, vallási vagy kulturális 
rokonság.”

A vájtfülûek rögtön észreveszik az 
ôsi finnugor párti stratégiát: ôk kép-
viselik a higgadt, elôítéletektôl men-
tes tudományosságot, míg az ôket tá-
madók, kritizálók minimum laikus 
amatôrök.

Ehhez képest Szentgyörgyi a hun 
nyelvvel kapcsolatban elmondja, hogy 
nem maradtak fenn nyelvészetileg ér-
tékelhetô hun nyelvemlékek (csak 
fôleg személynevek), tehát ezáltal azt 
fejti ki (talán akaratlanul), hogy a 
nyelvészet a hun rokonság megítélé-

Szentgyörgyi érve sem pró, sem kont-
ra nem használható fel sem etnikai, 
sem nyelvi rokonság alátámasztására.

Szentgyörgyi nem tudja megkülön-
böztetni a perzsát az iránitól. A minden 
bizonnyal a szarvasüldözési narratívák 
hagyományához tartozó kultikus szar-
vasfigurák már a szkíták (Kr. e. 6. sz.) 
temetkezéseiben is tömegesen elôfor-
dulnak. De éppen a szkíták szarvas-
kultuszát tartja a több évtizedes te-
reptapasztalattal rendelkezô Esther 
Jacobson régész szibériai eredetûnek, 
ám a szkíták nyelve még ettôl füg-
getlenül sem a perzsa volt. Sem Carl 
Pschmadt, sem Berze Nagy János, 
sem Kerényi Károly, sem Kristó Gyu-
la, sem Mircea Eliade nem tartotta, 
sem újabban Mátéffy Attila nem tartja 
perzsa eredetûnek a szóban forgó nar-
ratív hagyományt. Egyszóval senki, 
aki a témát kutatta.

„Nagyon összetett nép vagyunk: per-
zsa mitológia, uráli nyelv, törökös kul-
túra és ôsvallás” –-- mondja Szent-
györgyi. Eme felfedezést egyetlen 
néprajzi vagy kulturális antropológiai 
kutatás sem igazolja, ez a világ 
egyetlen népénél sem így zajlik. Még 
az általa kutatott (?) finneknél, ész-
teknél vagy manysiknál sem. Minden 
nép kultúrája összetett, de nem így. A 
kultúrák nem az íróasztal mellett 
születnek. Egyszerûen elképzelhetet-
len egy nép, amelyiknek elválna a 
„mitológiája”, ahogy ô fogalmaz, a 
„kultúrájától” és az „ôsvallásától”.

Tegyük nagyon röviden tisztába: a 
kultúrának ugyan sok meghatározása 
létezik, de egyikben sem esik kívül a 
kultúrán a „mitológia” és az „ôsvallás”, 
ha már ezeket a fogalmakat használ-
juk. „Mitológia” és „ôsvallás” egymás 
szinonimái a nemzetségi társadalmak 
és az azokat megelôzô társadalmak 
életében. Ez egyértelmû lehetne 
Szentgyörgyi számára, ha akár egyet-
len vonatkozó könyv bevezetôjét is-
merné. Szentgyörgyi szerint „a nyel-
vész pontosan tudja, hogy nincs 
semmiféle összefüggés a genetika és a 
nyelv között”.

Sajnos Szentgyörgyi még arra sem 
vette a fáradságot, hogy a saját tudo-

mányágának az aktuális vitáit, ered-
ményeit elolvassa. Pedig finnugrász-
ként kifejezetten hasznos lenne 
megismernie a világhírû Brigitte 
Pakendorf munkásságát vagy a világ 
egyik legjelentôsebb kutatóintézeté-
nek, a német Max Planck Institut 
eredményeit, esetleg a hollandiai Nij-
megenben zajló kutatásokat a nyelv és 
a genetika összefüggéseirôl.Szentgyör
gyi hosszan bizonygatja, hogy ôsi 
„ugor” nép vagyunk, csak más kultúrát 
vettünk át, például idegen neveket.

Szerinte: „Ha megnézzük honfoglalás 
kori vezetôink nevét, Árpád neve (ki-
csinyítô képzôvel az árpából) szintén 
török, illetve török eredetû egykori 
méltóságaink, a gyula, a kende vagy 
kündü neve is. Török szokásokat ve-
szünk fel, mûvelôdésünkre, ôsvallá-
sunkra meghatározó hatással van az 
ótörök kultúra.”

Ez a finnugor elképzelésben az egyik 
nagy ellentmondás. Neveket akár di-
vatból is át lehet venni, a törzsneveket 
viszont nem. Vagy képzeljük el, ahogy 
reggel felébred Hakkinenström ôs-
magyar törzsfô, és az asztalra vág: 
holnaptól Töhötöm leszek! És ugyanezt 
teszi mindenki? A nép is, az „ugorok”? 
De ha így volt, akkor hol vannak az 
„ugorok”, mert a genetika és az ant-
ropológia legújabb kutatásai a honfog-
laló magyarság fôbb komponenseinek 
kialakulását Közép-Ázsiából eredez-
tetik.

Folytathatnánk a sort a hasonló ní-
vótlan szövegek ismertetésével, de 
felesleges. Vásáry István és Szent-
györgyi Rudolf igazolja, hogy a 
finnugrizmus egyre inkább egy 
szektához hasonlít, amelyben csak 
hinni kell, de maguk sem tudják 
megindokolni, hogy miért.

Ôk még mindig a XIX. századi ugor–
török háborúban képzelik magukat. 
Számunkra pedig felfoghatatlan, hogy 
a tájékozatlanság és a mûveletlenség 
ilyen szintjével miként lehet az ELTE-
n oktatói státusban lenni? Egyáltalán, 
hogyan süllyedhetett ilyen alpári 
szintre a magyar tudomány?

Szakács Árpád
A szerzô újságíró, 

a Kurultáj volt sajtófônöke 

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!

Részletek: www.valasztas.hu

A finnugristák és 
a csodaszarvas

sében semmi érdemlegeset nem tud 
szakmai alapon megfogalmazni.

Ettôl mintegy függetlenítve magát, 
az egyetemi oktató nyelvész tételesen, 
nagy vehemenciával hozzáfog cáfolni 
a hun rokonság minden elemét, sorban 
kiemelve olyan területeket, mint a ge-
netika, az antropológia, a folklorisztika, 
a régészet. Azt mondja: „Nyelvroko-
naink többségének, az uráli népeknek 
a medve a totemállatuk, nekünk nincs 
medvénk, csodaszarvasunk van, ez pe-
dig feltehetôen valamely perzsa ere-
detû kultúrához kapcsol bennünket.”

Ezekkel a mondatokkal Szentgyörgyi 
nem mást bizonyít, mint azt, hogy a 
finnugrászok nemcsak hogy nem is-
merik azokat a tudományos területe-
ket, amelyekkel szemben „tudomá-
nyosan” állást foglalnak, hanem a 
legalapvetôbb általános mûveltségi 
ismeretek megszerzésével is gondjaik 
vannak.

Szentgyörgyi nem tudja, hogy az 
„uráli népek” összességét még a finn-
ugrisztikai berkeken belül sem isme-
rik el általánosan nyelvrokonainknak. 
Ráadásul összekeveri a nyelvrokonsá-
got az etnikai rokonsággal, és logikából 
is elégtelent érdemel. Mindegy ugyan-
is, mi a totemállatuk a „nyelvrokona-
inknak”, ha egyszer csupán „nyelvro-
konaink”. Mindeközben ugyanebben 
az interjúban ô maga kritizálja azokat 
a genetikus szakembereket, akik sze-
rinte összekeverik a nyelvrokonságot 
a genetikai rokonsággal.

Szentgyörgyinek fogalma sincs arról, 
hogy ezen a szakterületen mit jelent a 
totem kifejezés, de annak a témába illô 
tudományos diskurzusával sincs tisz-
tában. Attól még, hogy ezek a népek 
tisztelnek egy állatot, az attól még nem 
lesz totemállat. Ráadásul a medvét 
nem csupán az „uráli népek” tisztelik, 
de szinte az összes szibériai nép, be-
leértve az altaji törököket (ayı), sôt az 
észak-amerikai Ojibwe indiánokat is! 

A VMT hírei
2010. szeptember 29-én tíz Viktóriai 

Magyar Egyesület képviselôinek je-
lenlétében megalakult a Viktóriai Ma-
gyar Tanács, a továbbiakban „VMT”

Az alakuló gyûlésnek a Kék Duna 
(DMSz) egyesület épülete adott ott-
hont, ahol a megjelent egyesületek 
közül tíz kérte felvételét a Viktóriai 
Magyar Tanácsba.

A VMT célja, hogy elômozdítsa és 
képviselje a magyar egyesületek és 
csoportok érdekeit. Küldetése, hogy 
fokozza és erôsítse a csoportok össze-
tartozását az ausztrál nemzetközös-
ségben.

A VMT azt a nemes szándékot tûzte 
ki céljául, hogy fejlessze és megerô-
sítse a magyar egyesületek és közös-
ségek összetartozását, intézményes 
keretet biztosítva egy kibontakozó 
magyar együttmûködés számára.

Ennek köszönhetöen az elmúlt évek-
ben meg tudott valósulni számtalan 
olyan program, amely túlmutat egy-
egy szervezet erôforrásain. Ennek 
köszönhetöen változatos, színvonalas 
programokkal tudunk megemlékezni 
hôseinkrôl a nemzeti ünnepeken, ahol 
az egyházak is képviseltetik magukat.

Jelenleg több mint egy tucat tagja 
van az ernyôszervezetnek nem csak 

Melbournebôl, hanem Rockbankból 
és Geelongból is, ahol szintén jelen-
tôsebb számban élnek magyar hon-
fitársaink..

Jelenlegi tagok:

Ausztráliai Erdélyi Szövetség
G y ö n g y ö s b o k r é t a 

Néptáncegyüttes
Melbournei Magyar Központ 

Ifjú-sági Szövetkezet
Kék Duna Egyesület
Melbournei Magyar Központ Ma-

gyar Ház Szövetkezet
Magyar Kultúrkör
Melbournei Magyar Cserkészek
Melbournei Magyar Központ 

Reg-num Cooperativ
Regnum Marianum - Római 

katoli-kus
Corio Magyar Szocial Klub, 

Geelong
Szent László Egyesület, Geelong

56-os Egyesület
Délvidéki Demokratikus Magyar 

Szövetség
Melbournei Magyar Központ 

Tánc-együttes (Fonó)
Azért, hogy mind többen tudjunk 

részt venni programokon, idôrôl-idôre 
a Magyar Életben megjelentetjük az 
egyesületek aktuális eseményeit.

Kérjül, olvassák figyelmesen és ta-
lálkozzunk mind többen a lent közölt 
programokon.

VMT vezetôsége

Programok:

Magyar Központ:
* Március 4-én, Erdélyi Szövetség, 

piknik
* Március 18-án, Márciusi 

ünnepély
* Április 22-én, László Attila 

énekes elôadása
* Április 29-én, Regnum Coop, 

ebéd

* Május 5-én, Cserkészek Anyák-
napi ünnepsége
* Május 13-án, Ifjúsági Coop - 

Paska Béla, mûsoros ebéd
* Június 3-án, Trianon Társaság 

ünnepély

DDMSz:
* Március 18-án, Szüreti ébéd
* Április 8-án, Vasárnapi ebéd
* Május 6-án, Anyáknapi ebéd
* Június 17-én, Aratónapi ebéd

DMSz:
* Március 4-én, Vasárnapi ebéd
* Április 8-án, Vasárnapi ebéd
* Május 13-án, Vasárnapi ebéd
* Június 3-án, Vasárnapi ebéd

Regnum Marianum:
* Április 1-jén, Húsvéti Búcsú
* Május 20-án, Ebéd
* Június 17-én, Ebéd

Corio – Geelong:
* Április 29-én, Magyar Nap, ebéd
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SPORT
Magyar veszély

Nem nyerheti meg magyar csapat a 
román bajnokságot éppen a cente-
nárium esztendejében!

Ízlelgetem a George Becalitól szár-
mazó mondatot, keresem az elsôdleges 
tartalom mögött megbúvó rengeteg 
üzenetet. 

A Steaua Bucuresti labdarúgóklub 
juhászmilliomos tulajdonosának nevé-
hez már sok hajmeresztô és mell-
bevágó megnyilatkozás fûzôdik, 
amelyekrôl igazából sohasem tudtam 
eldönteni, hogy személyiségének fene-
ketlen ürességébôl visszhangoznak-e, 
vagy megkomponált kommunikációs 
stratégia keretében igyekeznek folya-
matosan az érdeklôdés homlokterében 
tartani a figurát. Egyik változat 
rosszabb a másiknál. Az elsô arról 
árulkodik, hogy a pénz mankóján a 
semmibôl érkezô ember elszabadult 
hajóágyú módjára köpködheti tele a 
nyilvánosságot a szakértelem nélküli 
futballszakértés lövegeivel, közben 
meg a mélységes istenhitben élés lát-
szatát keltô, a környezetében ala-
mizsnát két kézzel osztogatva 
igyekszik megteremteni valamiféle 
papírmasé-messianizmust. Az már a 
román nyilvánosság állapotát és 
igényszintjét minôsíti, hogy a szöve-
gelésére „kíváncsi” sajtó szünet nélkül 
üzemelô fórumot ad neki. 

Itt már azonban óhatatlanul bele is 
csúsztunk a második, a kommunikációs 
jelenlétrôl gondoskodó változatba. És 
messze nem ez a célunk. A kezdeti ki-
jelentés ugyanis gyakorlatilag egyen-
értékû a „Kifelé a magyarokkal az 
országból!” lelátói rigmussal, amely-
nek felhangzásakor azért immár meg-
megállítja a mérkôzést a játékvezetô, 
a diszkriminációs tanács pedig egyre 
olajozottabb procedúra mentén oszto-
gatja a bírságot. A dolgok ilyetén ala-
kulásán már a román médiában sem 

néha egyéni, néha magasabb szintû 
diverziós céllal. 

Egy csapat motiválása kétségtelenül 
roppant összetett mûvelet, a játékosok 
személyiségének alapos ismerete 
mellett különleges energiák fel-
szabadítására alkalmas, korábban ta-
lán nem is azonosított mozgatórugókat 
kell megtalálni hozzá. De a verseny-
terepet is érdemes elôkészíteni, olyan 
pszichés környezetet teremteni, 
amelyben szükség esetén a külvilág 
akaratlanul is szövetségesnek szegô-
dik, ide értve a játékvezetôket és a 
szélsôséges hívószavakra mindig vevô 
szurkolótábort egyaránt. A cél pedig a 
legtöbb esetben szentesíti az eszközt. 
A Steaua tulajdonosának elsôre ne-
hezen követhetô, amúgy átlátszó logi-
kája szerint a magyarveszély meg-
felelôen mozgósító erejû, a listavezetô 
kolozsvári CFR pedig, úgy tetszik, 
Bukarestbôl magyar csapatnak tûnik. 
Ami arról is árulkodik, hogy déli 
irányból nézve a még mindig jelentôs 
mértékben magyar identitású Erdély 
léte és civilizációs hovatartozása egy 
évszázad múltán is szorongásos álla-
potokat képes kelteni. Hiába, hogy ma 
már csak a kolozsvári futballszurkolók 
között találni magyar neveket, az edzô 
pedig a magyar gyökerekkel igazán 
nem gyanúsítható volt futball-legenda 
Dan Petrescu, a CFR magyar csapat, 
és kész. Persze, csak ha a pillanatnyi 
érdek azt diktálja. Ha viszont azt dik-
tálja, akkor azonnal és következ-
ményektôl függetlenül.

Azt is mondhatnánk, hogy Becalinak 
igaza van, a CFR valóban magyar csa-
pat. Identitása ugyanis több mint száz 
évvel ezelôttrôl eredeztethetô, amikor 
a vasutat még nem CFR-nek, hanem 
MÁV-nak hívták, így a Kolozsvári 

igen akadnak fenn, ami kétségtelen 
elôrelépés. A kommentárokat pedig 
nem kell elolvasni. 

A fenti mondatnak viszont az tu-
lajdoníthat különleges jelentôséget, 
hogy a futball kiemelt nyilvánossági 
terében vetíti elôre egyfajta lincselés 
lehetôségét. Sôt, a feladatát is. És 
éppen olyan pillanatban, amely „külsô 
segítség” nélkül is hatalmas feszült-
séget hordoz: a centenárium évében.

Bár bizonyára már az is tudja, akit 
egyáltalán nem érdekel, talán mégsem 
fölösleges elismételni: idén lesz száz 
esztendeje, hogy a de jure még ma-
gyar fennhatóság alatt lévô Gyu-
lafehérváron a magyar hatóságok, a 
MÁV logisztikai támogatásával össze-
gyûlô románság – ingyen szerelvények 
szállították a helyszínre a tömegeket – 
kinyilvánította Erdély Romániához 
csatlakoztatásának szándékát. A köz-
felkiáltással elfogadott nyilatkozatnak 
ugyan semmiféle jogi érvényessége 
nem volt, de kitûnô hivatkozási pontot 
jelentett az elsô világháborút követô 
béketárgyalások során, amelyek aztán 
szentesítették – a negyvenes évek 
rövid „kanyarját” leszámítva – az azóta 
is fennálló helyzetet.

Így, február derekához közeledve 
kijelenthetjük: a több riasztó epizód 
ellenére – hadd utaljunk csak az azóta 
a süllyesztôben eltûnt román exmi-
niszterelnök akasztásos mondatára – 
igazából még el sem indult a román 
centenáriumi kommunikációs gôz-
henger. Még ádáz csaták dúlnak a 
minden korábbinál nagyobb összegû 
finanszírozás megszerzéséért, de a 
projekt egyelôre a bemutatás aktusáig 
sem jutott el. Az „esztrádmûsort” 
addig is Becali és társai szolgáltatják, 

Vasutas SC-t egy magyar többségû 
városban alapították sportkedvelô 
vasutasok. Ezek az elemek örven-
detesen köszönnek vissza az utóbbi 
idôben a fellegvári stadionban. Miután 
az alapítók tehetnek a legkevésbé 
arról, hogy idôközben a történelem 
erôteljesen átírta a különbözô bajnoki 
besorolásokat, akár ébresztô szolgála-
tot is betölthet az egészen más célzatú 
ominózus felszólítás – ha mérhetetlen 
naivságomban bármiféle szublimáló 
képességet képzelnék a mondat meg-
fogalmazójába. De mivel nem csak 
naivság, egyenesen hiba lenne, ma-
radjunk abban, hogy pusztán egy or-
szág erkölcsi jelzôrendszerében sem-
miféle üzemzavart nem okozó 
uszításról beszélhetünk. 

Amit azért nem kellene, nem lenne 
szabad szó nélkül hagyni, ha már az 
illetékes szervezetek nem találnak 
kivetnivalót benne. Mert mi tagadás, 
az erdélyi magyarság egy ideje hol 
provokatív, hol szorongó kíváncsi-
sággal latolgatja, mit is hoz számára a 
2018-as „bajnoki” esztendô. És ez 
nyilván sokkal több szokványos évi 
eleji jövôfürkészésnél, éppen az alig 
elkezdôdô 2018 centenáriumi jelen-
tôsége okán. 

Nem ezeken a hasábokon fogom tag-
lalni, miért nem tudta csaknem száz év 
sem begyógyítani – de talán még 
elhegesíteni sem – a Trianon okozta 
sebeket. Tengernyi irodalma van, de 
abból sohasem elég, fôleg, ha a tör-
ténet nem merül ki védekezô reflexek 
rángásaiban, önsajnáltatásban, vádas-
kodásban. Deklaratív szinten hason-
lóak a szempontok a romániai magyar 
politikai és közéleti szervezetek ter-

vezgetéseiben is, amelyek – legalábbis 
egyelôre – különösebb konkrétumok 
nélkül igyekeznek tartásos, egyszerre 
tényrögzítô, felelôsségeket megálla-
pító és kiosztó, elôremutató, mél-
tóságot sugalló üzeneteket elôre-
vetíteni. Ebbe a sorozatba pedig bôven 
beleillene azoknak a magyar neveknek 
és a hozzájuk fûzôdô teljesítményeknek 
a köztudatba emelése, illetve visz-
szaemelése, akik, amelyek nélkül az 
elmúlt száz esztendô Romániája – és 
az egyetemes magyar sport is – sokkal 
szegényebb lenne. Arról nem is be-
szélve, hogy egy ilyen gesztus sok 
olyan sportember érdemei, emléke 
elôtti adózásnak is számítana, akik 
önhibájukon kívül kerültek ki a 
nemzet látókörébôl A jóváírásokhoz, 
visszaszolgáltatásokhoz pedig soha 
sincs túl késô. 

Egy következetes kommunikációs 
stratégia ugyanakkor a jelenkor be-
calizmusai keltette viharok közepette 
talpon maradni kívánó magyar 
identitású romániai sportklubok szá-
mára is jelentôs segítséget nyújthatna. 
A közép-hosszú távon a kárpát-me-
dencei magyar utánpótlás feltérké-
pezését, a magyar sport vérke-
ringésébe beemelését célzó, 
részben-egészben magyarországi fi-
nanszírozású törekvésekbôl ugyanis 
egyelôre többnyire a partra evickélés 
erôfeszítéseit érzékelhetjük. 

Mert a jövô megéréséhez és meg-
éléséhez elsôsorban a jelent kell túl-
élni, és az sem kevés. Idén pláne nem. 

Csinta Samu 
(Nemzeti Sport)

A téli olimpia megnyitója
A hagyományoknak megfelelôen Görögország jött be elsôként. Ghána egy kis afrikai „ízt” is vitt a bevonulásba, némi 

tánc formájában, de a bermudaiak sem voltak sótlanok, mivel bermudában jöttek be. Dideregtek rendesen…
Az oroszok sem a hagyományos úton érkeztek meg a stadionba, mivel a doppingbotrány miatt nem tehették meg. 

Ráadásul egy koreai hölgy vitte a zászlójukat, az olimpiait…
Igen emlékezetes lett a tongaiak bejövetele, ugyanis Pita Taufatofua ugyanúgy félmeztelenül vonult, be mint a riói 

játékokon. Akkor azért egy picit melegebb volt a pjongcsangi mínusz 5 fokhoz képest…
A magyar küldöttség a 89. helyen vonult be – a rövid pályás gyorskorcsolyázók nélkül, akik szombaton már 

versenyeznek, így arra koncentrálnak. A nagy pályás gyorskorcsolyázó, Nagy Konrád vitte a mieink zászlóját. 

Tisztelt és kedves Fôszerkesztô Úr!
A mellékelt oklevél eredeti formáját 2001-ben, az önkéntesen dolgozók 

Nemzetközi Évében az Ausztrál Birkózó Szövetség akkori elnökétôl a Mr. 
Ken Mack-tôl vettem át, a FILA-tól és az IOC-tôl. Mondanom sem kell, hogy 
ez egy nagyon kedves meglepetés volt részemre! 

Az elmúlt 60 év alatt az ausztrál Birkózó Szövetségben a következô pozi-
ciókat töltöttem be: helyettes elnök, fôtitkár, társadalmi felelôs, elsôsegély-
nyújtó (képzett), propagandafelelôs, jegyzôkönyv vezetô.

Az elmúlt 60 év alatt, a következô, a victoriai és az Ausztrál Birkózó Szövet-
ségeken belül a következô birkózó klubbokat alapítottam és edzettem „a 
padlóról”: az Ajax Club (az ausztrál zsidók sport klubja), a Try Boys Club. A 
St.Vincent Árvaház Clubja, a Richmond-i Magyar Ház Birkózó Klubja, 
Essendon Technical School Birkózó Club. Richmond Technical School 
Birkózó Club. Richmond Citizens Amateur Wrestling Club. Try Boys 
Wrestling Club. Collingwood Technical School Wrestling Club. Collingwood 
Citizen Amateur Wrestling Club. Victoria Police Amateur Wrestling Club, 
Boronia Citizens Amateur Wrestling Club. Wantirnai Magyarok Ifjúsági 
Sport és Felfrissítô Klubja, a wantirnai magyarok Birkózó Klubja. A 
WMIS+F, klubjának 10 szakosztálya volt. A birkózó szakosztály volt a leg-
eredményesebb. 1984-ben Lackó Róbert, ausztrál ifjúsági birkózó, bajnok 
lett! 

A Victoria-i Birkózó Szövetségben szintén voltam, helyettes elnök, elsô-
segélynyújtó és propaganda- felelôs.

Most a Victoria-i Birkózó Szövetségben egyik „Örök Élet Tagja” vagyok!
Maximális tisztelettel!

Ráskövy István
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Gyezsnyev-fok, 2. 
Hamuzsír, 3. Herceg (nem királyfi), 4. 
A hiénáé, 5. Erfurt, 6. Ennio Morrico-
ne, 7. Pak Csong Hi, 8. majakovszkij. 
Aragon majakovszkij sógornôjét vette 
feleségül, Elsa Triolet-t, 9. Az egyipto-
mi és I. Napóleon francia serege 
között, 10. Az áramlás sebességének a 
mérésére.

E heti kérdéseink:
1. Melyik budapesti uszoda viseli 

Komjádi Béla nevét?
2. Hogyan nevezték a régi török bi-

rodalomban a nagyvezér helyettesét?
3. Kinek az ún. képversekbôl álló 

gyûjteménye a Kalligrammák?
4. Melyik óceán melléktengere az 

Andaman-tenger?
5. Melyik földrészen húzódik az 

Appalache-hegység?
6. Melyik  német-római császár adta 

ki1356-ban a német Aranybullát?
7. Melyik szervünkben találhtó az 

Eustach-kürt?
8. Ki szerezte a zenéjét A profi c. 

Belmondo filmnek?
9. Melyik sportág háromszoros 

olimpiai bajnoka dr. Kárpáti György?
10. Melyik hegységünk egyik 

cssúcsa a Naszály?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Ha megéred a századik születésna-

podat, akkor megúsztad. Nagyon ke-
vesen halnak meg százéves koruk 
után.  

* * *
Ki a hideget nem szereti, hóember 

nem lehet. 
* * *

Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. 
* * *

A tapasztalat jó iskola, csak magas a 
tandíj.  

* * *
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el 

annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod 
melyik felét. 

* * *
A dög a rivális hölgy beceneve. 

* * *
A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak 

büdösebb. 
* * *

Az irónia nem más, mint a szellemes 
emberek gorombáskodása. 

* * *
A szálka a hal bosszúja. 

* * *
Az ámokfutás a jövô tömegsportja. 

* * *
A biztonság az a veszély, amit nem 

érzékelünk. 
* * *

A szakáll nem szúr, csak a megfelelô 
oldalra kell születni.  

* * *
A sláger az a zene, amely a füleden 

megy be és a könyöködön jön ki.  
* * *

Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki 
az ablaktörlôdet, mert a mozgó ab-
laktörlô alá nem lehet betenni a bün-
tetô cédulát. 

* * *
Egy perc hosszúságát az határozza 

meg, hogy a WC ajtó melyik oldalán 
várakozol.  

* * *
Az önzô csak magára gondol, az irigy 

másokra is! 
* * *

A legrosszabb dolog a világon az, 
amikor a hülyeség szorgalommal pá-
rosul. 

* * *
Bigámia az, ha valakinek eggyel több 

felesége van. 
* * *

A monogámia ugyanaz.  
* * *

A felfedezések úgy születnek, hogy 
valaki nem követi az utasításokat. 

* *  *
A hülye ötletek valósulnak meg a 

Egyperces tudományEzért ne tartsa a tejet a 
hûtô ajtaján

Kinyitjuk a hûtôt, és a szokásos kép 
tárul elénk: tej és tojás a hûtôajtón, a 
nyers hús a legfelsô polcon –-- vagy 
ahol épp helyet találtunk neki --–, a 
gyümölcsök az alsó fiókban. Kikapjuk 
a tejet, hiszen pont kézre esik, majd 
ugyanúgy visszatesszük az ajtóra. Így 
halmozzuk a hibákat a konyhában.

A megfelelô élelmiszertárolás elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy az ételek és 
alapanyagok a lehetô leghosszabb ide-
ig fogyaszthatóak maradjanak. Ezért 
kellene inkább a tejet --– ahogy az 
összes tejterméket --– az alsó és a kö-
zépsô polcra tenni, az ajtó helyett. En-
nek az az oka, hogy az ajtónál van a 
legnagyobb hômérséklet-ingadozás, 
ez a hûtô legmelegebb része. Fôleg a 
meleg hónapokban érdemes erre oda-
figyelni.

Ennek tudatában az ajtóra kerülnek 
az olyan élelmiszerek, amelyek a leg-
jobban ellenállnak a hômérséklet-
inga-dozásnak és a káros hatásoknak: 
a gyümölcslevek, a savanyúságok, a 
lekvárok, az üdítôk, a víz és a fû-
szerek.

A frissen facsart gyümölcsleveket az 
alsó polcra kell tenni, mert az a hûtô 
leghidegebb része.

A felsôpolc a legjobb hely az olyan 
ételek tárolásához, amiket már meg-
fôztünk, mert az ajtó polcain kívül itt a 
legegyenetlenebb a hômérséklet. Ez 
alá jöhetnek a tejek, sajtok, joghurtok 
és vajak, de ide tehetjük a tojást is. Az 
alsó polcra kerülnek a nyers, romlandó 
élelmiszerek, mint a nyers hús vagy a 
friss hal, így a szennyezôdés kockázata 
minimális: a húsból vagy a halból kifo-
lyó lé nem fog átszivárogni az egész 
hûtôn.

Érdemes a húst az eredeti csomagolá-
sában tartani és egy tányérra helyezni, 
amit azonnal meg tudunk tisztítani.

A fiókokba jönnek a gyümölcsök és 
zöldségek, a fagyasztóba pedig a fa-

órákig súrolni, elég csak egy újra 
kicserélni a koszt felfogta, elhasznált 
sütôpapírt.

Tudja-e, mi köze a 
makócápának és 
Jeruzsálemnek 

Makóhoz?
A hagymatermesztésérôl messze föl-

dön híres város nem csak az ízletes 
fûszernövényérôl vált ismertté. Sokan 
tudni vélik, hogy az oly gyakran hasz-
nált szólásmondásunk, miszerint vala-
ki olyan messze van valamitôl, mint 
Makó Jeruzsálemtôl, egyszerû földraj-
zi hasonlat, a délalföldi település és a 
Szentföld fôvárosa közötti irdatlan 
távolságot illusztrálva. Néhány lokál-
patrióta pedig büszkén azt hiszi, hogy 
talán még a világhírû Nobel-díjas író, 
Ernest Hemingway „Az öreg halász és 
a tenger” címû bestseller regényben 
szereplô veszedelmes makócápa is a 
hagymák fôvárosának nevét viseli.

Sajnos, e népszerû vélekedéseknek 
nincs sok közük a valósághoz, bár 
hogy kit, vagy mit takar a szólás-
mondás szerinti Makó, illetve az óceán 
gepárdjának is hívott villámsebes ten-
geri ragadozó neve, még e téves felté-
telezésnél is sokkal érdekesebb.

III. Béla szentföldi keresztes hadjá-
ratról ábrándozott

Makó és Jeruzsálem kapcsolatának 
megértéséhez vissza kell térnünk a 
középkorba, egészen a 12. század végi 
Magyarország királyi udvarába. Az 
1172-ben magyar királlyá koroná-
zott tehetséges uralkodó, III. Béla, 
dicsô elôdjét, a lovagkirályként 
tisztelt Szent Lászlót tekintette pél-
daképének.

Az 1099-ben alapított Jeruzsálemi 
Királyság III. Béla uralkodása alatt 
válságos helyzetbe került, Szaláh ad-
Din egyiptomi szultán, az Ajúbida-
dinasztia megalapítója, 1187. október 
2-án bevette a Szent Várost.

Jeruzsálem elestének híre mélyen 
lesújtotta a pápát és az európai feje-
delmeket; a harmadik keresztes had-
járatot a város visszafoglalására 
szervezték.

III. Béla régi vágya volt, hogy a 
Szentföldre vezethesse hadait, ám az 
uralkodó 1196-ban bekövetkezett halá-
la meghiúsította ezt a tervét.

A király komoly vagyont hagyott má-
sodszülött fiára, András hercegre, az-
zal a meghagyással, hogy abból szer-
vezzen hadjáratot a Szentföld 
védelmére.
Makó lovag alaposan berúgott 

Dalmáciában
A II. Andrásként magyar királlyá 

koronázott herceg azonban nem siette 
el apja végakaratának teljesítését, 
hadai élén csak 2017-ben lépett a 
Szentföldre. A legenda szerint a király 
kíséretéhez tartozó Makó lovag való-
sággal égett a vágytól, hogy minél 
elôbb eljusson a bibliai tájakra.

A Szentföldre vezetô hosszú úton a 
sereg a dalmáciai Spalato (ma Split, 
Horvátország) városánál táborozott le 
pihenôt tartani.

Makó lovag ennek örömére rendesen 
felöntött a garatra, és mély, részeg 
álomba merült. Valószínû a Szent 
Városról álmodhatott, mert amikor 
felébresztették kótyagos bódulatából, 
az volt az elsô kérdése, hogy Jeruzsá-
lelben vannak-e már.

(Folytatjuk)

leggyorsabban. 
* * *

A tökéletes nô süketnéma, nimfo-
mániás és az apjának van egy jó kis 
kocsmája. 

* * *
A lustaság netovábbja, ha valaki azt 

álmodja, hogy nem csinál semmit.  
* * *

A nagyotmondás ellen a nagyothallás 
az egyetlen védelem. 

* * *
Nem esik messze a vak a botjától. 

* * *
A pofon elhadart simogatás.  

* * *
Én különb vagyok, mint a többi em-

ber, mert belôlem csak egy van, a töb-
bibôl pedig sok. 

* * *
Amirôl azt gondolod, hogy mások 

gondolják rólad, azt te magad gondolod 
saját magadról.  

* * *
 A titoktartás olyan szilárd halmaz-

állapotú anyag, amely alkoholban ol-
dódik. 

* * *
A teve egy rendkívül szívós állat: 

akár élete végéig kibírja víz nélkül, sôt 
még utána is. 

* * *
A szél a levegô azon része, amelyik 

siet. 
* * *

Már elôzô életemben sem hittem a 
lélekvándorlásban. 

* * *
Muszáj mindig megoldást találni? 

Nem élvezhetnénk egy kicsit a prob-
lémát? 

* * *
A régész karrierje romokban hever.  

* * *
Nem azért küzdöttem fel magam a 

tápláléklánc csúcsára, hogy vegetári-
ánus legyek. 

* * *
Hát nem csodálatos nagypapának 

lenni? Imádom! Az egyetlen, amit nem 
szeretek benne, hogy egy nagyma-
mával kell hálni. 

* * *
Ha valakinek folyamatosan karikás a 

szeme, az csakis az ördög lehet, mert 
az sohase alszik. 

* * *
Vegetáriánus: régi indián szó. Jelen-

tése: béna vadász. 
* * *

gyasztott dolgok: húsok, zöldségek, 
gyümölcsök, készételek és egyéb 
mélyhûtött termékek. A tárolást érde-
mes egymásra rakható mûanyag fede-
les üvegedényben megoldani.

Nem szabad a polcokat túlpakolni -– 
legyen elég hely az élelmiszerek kö-
zött –, hiszen a fagyasztóval ellentétben 
a hûtôben a hideg levegônek folya-
matosan áramolnia kell.

Az alacsony hûtôszekrény tetejét is 
használhatjuk tárolásra, fôleg, ha kicsi 
a konyha. A hômérséklet-szabályozás 
érdekében a hûtô meleg levegôt ter-
mel, ezért friss gyümölcsöt vagy zöld-
séget nem jó ötlet rajta vagy a köze-
lében tartani.

Emellett ott van még a másik kérdés: 
mi kerül egyáltalán a hûtôbe?

A paradicsom például íztelenné válik, 
a hagyma és a burgonya sem való oda, 
ahogy a gyümölcsök –-- a citrom, az 
avokádó, a szôlô, az alma, a banán, a 
körte –- is finomabbak maradnak, ha a 
pulton hagyjuk ôket.

A hûtés segíti a természetes olajok 
megtartását.

De, mint említettem, a dió nem az az 
élelmiszer, ami több napon vagy héten 
keresztül áll a polcon: vagy rájárunk, 
és elfogy, vagy megdaráljuk és tésztát, 
süteményt készítünk belôle. A darált 
dió szintén kerülhet mélyhûtôbe, ha 
késôbb szeretnénk felhasználni.

Biztosan nem gondolta volna, hogy a 
teljes kiôrlésû lisztek, és az alacsony 
zsírtartalmú olajok, mint a repceolaj, a 
sáfrányolaj vagy a szôlômagolaj hosz-
szabb ideig eltarthatók, ha hûtôben 
tároljuk, és nem szobahômérsékleten 
vagy a kamrában –-- hacsak nem hasz-
náljuk fel egy-két hónapon belül.
Tartsuk tisztán kívül is!
A következô kérdés a takarítás gya-

koriságában és módjában rejlik. A hû-
tô folyamatos tisztítása elkerülhetet-
len, fôleg a nyers ételek miatt. Ám 
arra már nem igazán figyelünk, hogy a 
hátulját –-- a kondenzátort –-- is lega-
lább havonta megtisztítsuk a rárakó-
dott pókhálóktól. Ezzel tudjuk segíteni 
a levegô áramlását.

Sôt az elhelyezésre is figyelni kell: 
érdemes néhány centivel távolabb 
tenni a hûtôt a faltól a meleg levegô 
áramlása miatt, hiszen minél kisebb a 
hely, a hûtô annál erôteljesebben pró-
bál dolgozni. Ez az egyik olyan mun-
kaeszköz a háztartásban, ami soha 
nem pihen, ezért nem árt megkönnyíte-
nünk a dolgát.

A hûtô tisztítása egyébként belülrôl 
kifelé történik, illetve a fiókokat is ér-
demes kivenni, és forró vízzel kiöblí-
teni. Eközben ne felejtsünk el néha az 
órára is pillantani, hiszen az élelmi-
szereket nem hagyhatjuk több mint 
egy órán át szobahômérsékleten.

Nem szabad erôs illatú tisztítószert 
sem használni, hiszen az étel képes 
átvenni a hûtôben eluralkodó szagokat. 
Ehelyett forduljunk az alábbi megoldá-
sok valamelyikéhez:

 • 2 evôkanál szódabikarbóna egy 
liter forró vízben feloldva

 • 1 rész almaecet 3 rész forró vízben 
feloldva.

Nem marad utána kellemetlen illat, 
eltávolítja a foltokat, és nem kell vegy-
szerszagú étel fölé hajolnunk vacsora 
közben.

És még egy tipp: a magas hûtôszek-
rény tetejére tegyünk zsír- vagy sütô-
papírt, így a nagytakarítás alkalmával 
nem kell a rárakódott, páralecsapódás 
okozta olajos-ragacsos-poros koszt 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Sütôtök
08:10 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Önkéntesek
09:10 Az utódok reménysége   
09:45 Tálentum (2003)
Ruhapista, a kolozsvári 

világpolgár - Ruha István
10:20 Tôzsér Árpád A port-

réfilm a költô, tanár, szer-
kesztô és esztéta négy év-
tizedes munkásságát, a 
kisebbségi lét, a magány, a 
bezártság egyes állomásait 
követi nyomon.
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Pesti mese (1937)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Turay Ida 
(Kis Klári/Copfos), Páger 
Antal (Kubik), Kabos Gyula 
(Vadász Lehel), Dobos An-
nie (Annie), Békássy István 
(Feri), Mezey Mária (Éva)
Kis Klári, a lenézett kala-

pos lány, akit mindenki csak 
Copfosnak hív, egy napon 
650 ezer dollár örökséghez 
jut. Munkaadónôjének öcs-
cse azonnal udvarolni kezd 
neki, ami gyanút ébreszt 
Copfosban. Nem bízik a 
pazarló fiúban, ezért angol 
nyelvû levelet irat magának, 
melyben közlik, mégsem ô 
örökölt.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:40 Ízôrzôk (2012)
Gyenesdiás 100 km-re Ma-

gyarország nyugati határá-
tól,  Keszthelyi-hegységlábá-
nál fekszik.
14:15 Öt kontinens
14:45 Család-barát
16:20 Roma Magazin
16:55 Domovina
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 
Nézsa Magyarország leg-

szebb községei közé tartozik  
Nógrád megyében található.
18:05 Hazai érték Gasztro-

angyal - (2014)  Erdély III.
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Bükk
19:25 Hazai érték Hazajá-

ró (2016)  Gyergyói-havasok 
2.  A Maros és az Olt bölcsôje
20:00 Hogy volt?!  Németh 

Marika Megkapta az ope-
rett-irodalom összes jelen-
tôs primadonna szerepét.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Ridikül
Lappangó festmények
22:35 Honfoglaló
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Tudomány minden napra    
00:50 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:05 Pesti mese (1937)Ma-

gyar romantikus film  (ff.)
03:25 P’amende   Kettenegy 

úton A helyszín Taktakenéz.
04:05 Hogy volt?!
Németh Marika
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:15 Gasztroangyal - 

(2014)   Erdély III.
08:10 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Evangélikus magazin   
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:45 Tálentum (2000)Ama-

gyar színjátszás nagyasszo-
nya - Tolnay Klári
10:20 Tornai József költô - 

A hívó hang 90. születés-
napján köszöntöttük a ma-
gyar kultúra „bartóki vonu-
latának” kiemelkedô képvi-
selôjét, akinek életét, kultú-
ra iránti elkötelezettség ve-
zérli.
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Szerelmek (1984)
Magyar tévéfilm  Szerep-

lôk: Csernák János (Csonka 
Márton ôrgy.), Igó Éva 
(Patrícia), Koltay János 
(Misley György ezr.), Sinkó 
László (Frolov tábornok), 
1849 nyara, valahol Kárpát-
alján. Bem serege már úton 
van Erdély felé, Paszkievics 
pedig a kapuk elôtt. Köze-
ledtére a falvakban félre-
verik a harangokat, és Kos-
suth utasítása szerint arra 
kérik a lakosságot, ha a 
helyzet súlyossága úgy hoz-
za, akár a saját portájukat is 
gyújtsák fel, mintsem az 
ellenség kezébe kerüljön.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:45 Hazajáró
14:15 Térkép
14:40 Család-barát
16:20 Srpski ekran
16:50 Unser Bildschirm
17:20 Útravaló
17:35 Hazai érték Ízôrzôk 
Kisszékely Tolna megye 

azon ritka községei közé tar-
tozik, amely a legnagyobb 
történelmi sorsfordulók 
idején is megtartotta lakos-
ságát.
18:10 Hazai érték Gasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2014)  Kecskemét
19:10 Hazai érték Itthon 

vagy!  Írók nyomában
19:30 Hazai érték Haza-

járó (2016) Tövishát Ahepe-
hupás vén Szilágyság szívé.
20:00 Van képünk hozzá 

(2012)   A MagyarRádiómáig 
legrégebbiRádiókabaré.Ma
sztárvendége Éles István.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:30 Tudomány minden n.   
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Szerelmek (1984)
Magyar tévéfilm  1849 

nyara, valahol Kárpátalján.
03:45 Nyitott stúdió (1996)   
Nyesô Mária dalai
04:05 Van képünk hozzá
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:20 Forint, fillér
06:45 Útravaló
07:00 Gasztroangyal - 
Marcsi kedvencei
07:55 Német nyelvû hírek    
08:05 Orosz nyelvû hírek    
08:10 Kínai nyelvû hírek
08:25 Útmutató
08:55 Így szól az Úr!
09:00 Kereszt-Tények
09:20 Tálentum (2000)
Cakó Ferenc- grafikus, 

animációsfilm-rendezô
09:55 Árkon, bokron, 

rozson át - Bánsági Ildikó 
portréfilm
10:55 Angol nyelvû hírek    
11:10 Volpone (1974)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Major Tamás 

(Volpone), Helyey László 
(Mosca), Básti Lajos (Vol-
tore), Kállai Ferenc (Corvi-
no) A reneszánsz Velencé-
ben játszódó komédia fô-
szereplôje Volpone, az öreg 
szélhámos, váratlan trükköt 
talál ki. Halálos ágyán bete-
geskedô aggastyánt alakít, 
hogy ügyes tanítványa és 
szolgája, Mosca segítségé-
vel minden lehetôt kicsaljon 
az álszent, de a dús örökség 
reményében bármire képes 
gazdag polgároktól. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család-barát
16:20 Rondo
16:50 Kvartett
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk Súr
18:00 Hazai érték Gaszt-

roangyal  Bab, chili, paprika 
hazánkban.
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!
19:25 Hazai érték Haza-

járó (2016)  Fehér-Kárpátok 
- Várak a szirteken
20:00 Örökzöldek a 

Józsefvárosból Szenes Iván 
Emlékkoncert (2012)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:30 Tudomány minden n.   
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Volpone (1974)
Magyar tévéjáték  Volpone, 

az öreg szélhámos, váratlan 
trükköt talál ki. Halálos 
ágyán betegeskedô aggas-
tyánt alakít, Mosca segítsé-
gével minden lehetôt kicsal-
jon az álszent, polgároktól. 
04:05 Örökzöldek a József-

városból Szenes Iván Em-
lékkoncert (2012)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:20 Gasztroangyal (2014)   
Bab, chili, paprika hazánk-

ban.
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)
Ács József kántor mozarti 

csodagyerekként indult pá-
lyáján, tíz-tizenkét évesen  
„a modern idôk Liszt Feren-
ceként” emlegették. 
10:30 Vonalak mágusa - 

Filmportré - Gyulai Líviusz 
(2016)   szárnyaló képzeleté-
vel, ritka mesterségbeli 
tudásával alkotott mûveit – 
lényéhez hasonlóan – jóra 
való humor, bölcs irónia és 
az emberek iránt érzettmeg-
bocsátó szeretet hatja át.
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:40 Rafinált bûnösök 

(1984)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Koltai Róbert 

(Sejba tolvaj), Rudolf Hru-
sinsky (Dr. Pelás fôfelügye-
lô), Törôcsik Mari (Bukláné, 
mosónô), Szombathy Gyula 
(Vavrusek úr, kereskedô), 
Agárdy Gábor (pap),  Iglódi 
István (Tevlin úr), Kállay 
Ilona (Dormné asszony), 
Kern András (Stendler úr, 
magándetektív)Jaroslav 
Hasek „Dekameron” címû 
kötetének kilenc novellája 
alapján készült kosztümös, 
szórakoztató film, amelyben 
iróniával átszôtt szerelmes, 
és igényes, irodalmi kaba-
rétréfákra emlékeztetô tör-
ténetek váltják egymást.
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
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 

Csókakô Fejér megye.
18:05 Hazai érték Gasztro-

angyal  (2013)  Délvidék 2.
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Tata
19:25 Hazai érték Haza-

járó (2016)  Beregi-Tiszahát 
- A kuruc szabadságharc 
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Az én ’56-om (2016)
Seregi János
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Rafinált bûnösök 

(1984)   M. tévéfilm  Jaros-
lav Hasek „Dekameron” c. 
kötetének kilenc novellája 
alapján készült film.
03:35 P’amende   Jazzcigány 

szívvel Összeállítás cigány 
jazz zenészek felvételeibôl.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Hogy volt?!
Németh Marika
08:10 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal ezút-

tal egy olyan kezdeménye-
zéshez csatlakozik, melynek 
célja, hogy hangsúlyozza a 
hazai, jó minôségû élelmi-
szerek fontosságát. 
09:35 Tálentum (2000)
Vörösmarty MihályDoku-

mentumfilmünkben a költô 
pályaképének és alkotói 
egyéniségének két jellemzô 
vonása került elôtérbe. 
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:45 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:30 A hegyek lánya 

(1942)   Magyar filmdráma  
(ff.)  Szereplôk: Fényes Ali-
ce (Jella), LadomerszkyMar-
git (Giacintha, az anyja), 
Greguss Zoltán (Davarin) 
Egy erdélyi hegyi faluban él 
Jella rosszhírû anyjával. A 
falu asszonyai kiátkozzák a 
nôt, aki elszerette férjeiket. 
Jellára is hasonló sors vár, 
ezért a hegyekbe,egybakter-
házba menekül. Itt talál ott-
honra az idôs bakter mellett. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
14:45 Család-barát
16:15 Új idôk új dalai
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2012)
Mesztegnyô
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)   1. A lebukás, 2. A 
továbbképzés
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
23:00 Tóth János   A bilincs
Magyar sitcom  A cég az elsô

internetes live-bejelentke-
zésre készül.
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Gasztroangyal
Lulla
02:30 MAMCSEROV FRI-

GYES 95 Mici néni két élete 
(1962)  Magyar filmvígjáték  
(ff.)  Szereplôk: Kiss Manyi 
(Mici néni), Páger Antal
Csodálatos szinészeinkkel   
04:05 Mindenbôl egy van 

(2015) 1. A lebukás, 2. A 
továbbképzés
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Esély
06:50 Summa
07:10 Peru, Chile (2016)
Santiago De Chile
07:35 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m.   
08:05 Német nyelvû hírek    
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Önök kérték
09:30 Tálentum   Vári Fá-

bián László a kárpátalja 
egyik legkimagaslóbb  leg-
sokoldalúbb egyénisége. 
10:05 Noé barátai
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek    
11:15 Hazugság nélkül 

(1945) Magyarjátékfilm(ff.)  
Szereplôk: Latabár Kálmán 

(Laci), Básti Lajos (Péter), 
Dénes György (Pista), Polly 
Ági (Zsuzsi) A történet egy-
szerû: három felnôtt fiútest-
vér, egy zenetanár, egygyá-
ri munkás és egy rendôr 
édesanyjukkal élvemorzsol-
gatják napjaikat, mígnem 
egy szép napon a véletlen 
hozzájuk veti Zsuzsit, a 
milliomos csemetét.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Csukás István 2. epizód
13:55 Fibulák és fabulák - 

avagy leletek a régészetrôl. 
14:55 Ismerd meg!
15:55 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Buglya Sándor filmrende-

zô, producer.
20:00 Gasztroangyal
Lulla
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Keletrôl jött emberek 

A kunok (2014) tudjuk, hogy 
IV. Béla az 1239-ben  kuno-
kat a telepítette le. 
22:35 Hogy volt?!
Balázs Péter
23:30 Kulturális Híradó
00:00 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek    
01:25 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA  - Portréfilm 
Péterfy László szobrászmû-
vészrôl
02:20 Karosszék (1939)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Szeleczky Zita  

Latabár Kálmán
03:40 A hegyek lánya 

(1942)
Magyar filmdráma  (ff.)
Egy erdélyi hegyi faluban
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Csukás István
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Kecskemét
08:10 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:05 Új nemzedék
09:35 Tálentum (2000)
Kun Zsuzsa - Balerina 

Rákospalotáról.
10:05 Fábri Zoltán - 75 perc 

a  filmrendezôrôl (2013)
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:40 Szávitri, az asszonyi 

hûség dicsérete (1979)
Magyar tévéfilm  Szerep-

lôk: Bárdy György (Brahmá 
isten), Bozóky István (Ná-
rada, égi bölcs), Drahota 
Andrea (Málavi), Márkus 
László (Visnu isten), Moór 
Marianna Szávitri az indiai 
mondavilágban az istenek 
ajándéka volt, akit egy áll-
hatatos, de magtalan királyi 
párnak adtak az égiek. Ta-
lán éppen ezért nem beszélt, 
sokak szerint néma volt, 
szándékait légies táncával 
hozta az emberek tudomásá-
ra. Amikor felcseperedett, 
majd eladó-sorba került, 
választottja Szatjavan her-
ceg vonakodott ôt feleségül 
venni.
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
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 
Gyöngyöstarján
 18:00 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2014)  
Marcsi kedvencei
19:00 Hazai érték Itthon 

vagy!  Budapest, a kultúra 
városa
19:30 A csúnya lány (1935)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Jávor Pál (dr. 

Halmi Tibor, ügyvéd), Ka-
bos Gyula (Bogdán Artúr), 
Gombaszögi Ella (A fele-
sége), Muráti Lili (Pál Éva), 
Rátkai Márton (Éva apja), 
Bogdán Artúr felesége vál-
ni akar, mert rajtakapta a 
férjét, amikor az megpró-
bálta megcsókolni egyik 
alkalmazottjukat, Pál Évát.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:35 Tudomány minden n.
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Kívánságkosár - 

válogatás
02:25 Szávitri, az asszonyi 

hûség dicsérete (1979)
Magyar tévéfilm
 03:35 A csúnya lány (1935)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

VÍZ- és GÁZVEZETÉK 
szerelô. Ed Wettenhall. 
Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

KERESEM KARDOS GÁBORT, 
aki Budapesten született 1950-ben, és 
94 Tennyson st fl 12 Elwood Melbourne 
Victoria 3184 Australia címen élt kb 30 
évvel ezelött. Köszönöm ha tudnak 
segíteni.

Tisztelettel: Szücs Éva
eva.szucs@telenet.be

Sydneyben,  
Darling Point-i házba 
keresek kéthetenként 

bejáró 
HANDYMAN- t, 

hogy a kertet rendben 
tartsa és kisebb 

javításokat elvégezzen 
a ház körül. 

Telefon: 0418 400-601

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

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.-
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A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

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

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.
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National Australia Bank
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HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
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