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APPLEBAUM A „87 
ÉVES FÉRFI” 

VÉDELMÉRE KELT
Anne Applebaum Pulitzer-díjas 

történész, a Washington Post cikkírója 
Soros György egyetemére, a CEU-ra 
látogatott. Ha már ott volt tartott is 
egy nagyívû elôadást, amely a HVG 
beszámolója szerint az „Az egypárt-
rendszer kitartó varázsa” címet vi-
selte.

Liberális agymenésében a Washing-
ton Post Magyarországot évek óta 
ekézô publicistája a cikk szerint dik-
tátorokkal hozta közös nevezôre Or-
bán Viktort, és nemcsak a magyar, 
hanem a lengyel politikai berendez-
kedést is antipluralistának, igazság-
talannak, sôt hazugnak nevezte, és 
ezen országok esetében az egypárt-
rendszer létrejöttét vizionálta.

Az egy dolog, hogy állításait Apple-
baum egyetlen kézzelfogható bizonyí-
tékkal sem támasztotta alá –-- aki egy 
kicsit is ismeri hazánkat, tudhatja, 
hogy mifelénk bárki bármit mondhat, 
még akár a legnagyobb képtelensé-
geket is, olyannyira szólásszabadság 
van ebben a „borzasztó, elnyomó rend-
szerben” –-- ám egy olyan mondat is 
elhangzott, amelybôl mindenki szá-
mára nyilvánvaló, ki is lehetett az elô-
adás tulajdonképpeni megrendelôje.

„Magyarországon tanult embereknek 
azt kell állítaniuk, hogy egy külföldön 
élô 87 éves férfi a legnagyobb veszély, 
és a Budapest utcáin sehol sem látható 
bevándorlók jelentik a jövô legna-
gyobb kihívását.”

–-- mondta Applebaum, ha hinni lehet 
a HVG-ben megjelenteknek.

Igen. Annak a bizonyos „87 esztendôs 
férfinek” az ún. Nyílt Társadalom Ala-
pítványain keresztül pontosan az a 
célja, hogy a bevándorlók –-- nemcsak 
Budapesten –-- láthatóak legyenek, sôt 
jelenlétük alapjaiban változtassa meg 
mindennapjainkat.

Ebbôl a célból mûködnének azok be-
vándorlásszervezô irodák (is), ame-
lyeknek finanszírozására bôven futja, 
a spekuláns magánvagyonából átutalt 
18 milliárd zöldhasúból.

Ezek fényében érdemes értékelni a 
történész által elmondott összes többi 
mondatot is.

(Magyar Idôk)

EZ LEHET A 
CSODAFEGYVER 
ORBÁNÉK ELLEN

Büszkék lehetünk a Zoom.hu-ra, hi-
szen a a ballib (saját meghatározása 
szerint, természetesen független) por-
tál a társadalmi problémák ütôerén 
tartja az ujját.

A srácok ezúttal leleményesen meg-
szondáztatták a magyar társadalmat a 
Policy Agenda segítségével, egy min-
denkit érintô sorskérdésben. „Arra a 
kérdésre, hogy „Ön szerint megnyer-
heti-e Soros György Pártja (SGYP) a 
tavaszi országgyûlési választásokat?”, 
a válaszadók 64 százaléka mondta azt, 
hogy nem, míg 2 százalék szerint valós 
gyôzelmi esélye van a –-- valójában 
nem is létezô –-- pártnak.”--- olvasható 
a Zoom.hu cikkében.

„Vagyis a magyar választók kéthar-
mada –-- vélhetôen a kormányzati pro-
paganda hatására” –-- folytatja eszme-
futtatását a Zoom.hu –-- „azt hiszi, 
hogy az amerikai milliárdos saját 
párttal képviselteti magát a magyar 
országgyûlési választáson.”

A Fidesz: az ellenzék habozás 
nélkül végrehajtaná

 a Soros-tervet
Minden magyar háztartásba szórólapot juttat el a Fidesz a napokban, ebben 

tájékoztatják az embereket arról, hogy ha a bevándorláspárti ellenzék tehetné, 
akkor lebontaná a határzárat –-- mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommu-
nikációs igazgatója sajtótájékoztatóján.

A kormánypárti politikus közölte: mióta bemutatták a plakátot arról, hogy az 
ellenzék együtt bontaná le a határzárat, az ellenzéki vezetôk „kétségbeesett 
hazudozásba kezdtek”, és próbálják letagadni ezt. Ezek a politikusok nemcsak a 
múltban ellenezték a határzár megépítését; ha lehetôséget kapnának rá, 
habozás nélkül végrehajtanák a „Soros-tervet” és beengednék a bevándorlókat 
Magyarországra –-- jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Szerinte az elmúlt 3 évet a migráció témájában az ellenzékiek végighazudták: 
elôször azt állították, nem létezik bevándorlás, majd azt mondták, nincsenek 
kvóták, illetve azok nem lesznek kötelezôek, most pedig azt próbálják letagadni, 
hogy lebontanák a magyar határt védô kerítést.

Hidvéghi Balázs az ellenzék vezetôinek korábbi nyilatkozatait idézte. Ismer-
tetése szerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke azt mondta: teljesen értelmetlen 
lezárni a határt. Vona Gábor, a Jobbik elnöke arról beszélt, hogy a kerítés egy 
hatalmas bukás, alkalmatlan Magyarország megvédésére. Szél Bernadett, az 
LMP társelnöke azon az állásponton volt, hogy „ha lezárjuk a határokat, azzal 
semmire sem fogunk menni”. Karácsony Gergely a Párbeszéd vezetôjeként 
pedig úgy fogalmazott: semmiképpen se kerüljön sor kerítés építésére.

Ezek a kijelentések a kommunikációs igazgató szerint azt bizonyítják: az 
ellenzéki vezetôk számára Soros György és Brüsszel akarata az elsô. A Fidesz-
nek viszont Magyarország az elsô, mindent megtesznek, hogy megvédjék Ma-
gyarországot, és nemet mondanak a betelepítésre, ezért indították el a plakát-
kampányt és a tájékoztató telefonokkal ezért keresik meg az embereket 
–-- közölte Hidvéghi Balázs.

A nagyobbik kormánypárt a fentieken túl minden magyar háztartásba szóró-
lapot juttat el, amelyben tájékoztatják az embereket arról, hogy a bevándorlás-
párti ellenzék, ha tehetné, lebontaná a Magyarországot védô határzárat.

Kérdésre azt mondta: több száz plakát kihelyezésére készülnek, és néhány 
napon belül minden adatot elérhetôvé tesznek a kampánnyal összefüggésben.

A kormányfô arab bankok találkozóján tett korábbi kijelentését firtató kér-
désre azt mondta: nagyon helyes, ha a miniszterelnök tisztelettel beszél más 
kultúrákról és vallásokról.

Össze sem hasonlítható ez azonban azzal, hogy Vona Gábor Törökországban 
török közönség elôtt Allahot dicsôítette és hitet tett az iszlám mellett.

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára, Rétvári 
Bence unokatestvére által vezetett pásztói civil szervezetnek odaítélt 200 milli-
ós uniós támogatást firtató felvetésre azt mondta: ha törvényesen történik a 
pályáztatás, az összeg odaítélése és a teljesítés is így zajlik, akkor semmi kivet-
nivalót nem lát ebben.

Hidvéghi Balázst a Reflektor blog által nyilvánosságra hozott felvételrôl is 
kérdezték, ezen –-- az írás szerint –-- Kövér László házelnök arról beszél, hogy 
nem jó, ha az ellenzék labdába rúg, illetve nem probléma, ha két választás 
között a kormánypártoknak teljhatalmuk van. A kommunikációs igazgató azt 
mondta: az ezzel kapcsolatos ellenzéki vádaskodás nem más, mint reménytelen 
helyzetben lévô pártok egy újabb akciója. Hozzátette: egy leiratot látott, e sze-
rint a tartalomban semmi vállalhatatlan kijelentés nincs. A választási rendszer 
ugyanolyan demokratikus mint 1990-ben volt, ugyanolyan esélyeket kínál min-
denkinek, a korábbi aránytalanságokat pedig sikerült kiküszöbölni –-- közölte.

Azzal kapcsolatban hogy egy pécsi MSZP-s politikus olyan képet tett közzé a 
közösségi médiában, amely fôbe lôve ábrázolja Orbán Viktort, a kommunikációs 
igazgató elképesztônek nevezte, hogy egy nagyvárosi pártvezetôt egy ilyen kép 
megosztása után nem zárnak ki azonnali hatállyal. Ez felháborító, elfogadha-
tatlan és a legrosszabb emlékeket hozza elô –- közölte a fideszes politikus.

Arról, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke vagyonvizsgálatot kezdeményez 
saját maga ellen, azt mondta: nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenc valamit eltit-
kolt.

Hozzátette, az ellenzéki politikus elôre menekül, köztudott róla, hogy az 
egyik leggazdagabb magyar és egyúttal a leghiteltelenebb is.

Kitért arra is, hogy a Magyar Idôk kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljá-
rást a volt miniszterelnökkel szemben.

Arra a felvetésre, hogy kórházi vezetôknek utasítást adtak ki, miszerint 

hetente legalább két pozitív hírrel meg kell jelenniük, azt mondta: semmi ilyen 
utasításról nem tud. Ugyanakkor lényeges, hogy a magyar egészségügyben 
folyamatosak a fejlesztések, növekednek a bérek, és lépésrôl lépésre haladva 
Magyarország ebben is jobban teljesít –-- közölte.

Mintegy kétszázötven párt 
indulhat az április 8-ai 

országgyûlési képviselô-
választáson.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) nyilvántartásában csaknem kétszázöt-
ven jogerôsen bejegyzett párt szerepel, ez a szám azonban még nôhet, mivel a 
bíróságok a jogerôt utólag állapítják meg. Ha pedig megfellebbezték a bejegy-
zést, akkor az is elôfordulhat, hogy valamely párt bejegyzését ugyan a választás 
kitûzése elôtt helybenhagyta a másodfokú bíróság, de a nyilvántartási bejegy-
zésre –-- a kitûzés dátumát megelôzô jogerôvel –-- csak azután kerül sor, hogy az 
iratok megérkeznek az elsôfokú bírósághoz.Az OBH adatai szerint tavaly 70 
pártot, míg 2018-ban eddig kettôt jegyeztek be jogerôsen.

A négy évvel ezelôtti országgyûlési választás óta 116 pártot jegyeztek be a 
bíróságokon, és ebbôl eddig csak egyet töröltek a nyilvántartás szerint.

A 2014-es országgyûlési választás elôtti évben 23 pártot jegyeztek be a bíró-
ságokon, a 2010-2014 választás között pedig 51-et alapítottak.

Hasonló pártalapítási hullám az 1990-es évek elsô felére volt jellemzô. Bár 
sok, az 1990-es évek elsô felében alakult párt azóta megszûnt, az OBH nyilván-
tartása szerint tíz azonban még ma is mûködik közülük. A mai parlamenti 
pártok közül a Magyar Szocialista Pártot 1989 novemberében, a Keresztényde-
mokrata Néppártot 1989 decemberében, a Fiatal Demokraták Szövetségét (mai 
nevén Fidesz-Magyar Polgári Szövetséget) 1990 februárjában vették nyilván-

(Folytatás a 3. oldalon)



tartásba a bíróságon.
Az 1995 elôtt alakult, és ma is mûködô pártok közül még 1989-ben alakult 

meg a Magyar Demokrata Fórum (jelenleg Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség), a Magyar Környezetvédôk Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt, 1990-ben a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, a Magyar 
Munkáspárt, és a Szociáldemokrata Párt. A ma is mûködô pártok közül 1993-
ben jegyezte be a bíróság a Magyar Igazság és Élet Pártját.

Az országgyûlési választáson induló pártok számára nemcsak a parlamentbe 
jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett 
társadalmi szervezetek csak akkor mûködhetnek a továbbiakban pártként, ha 
el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. 
A pártok mûködésérôl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény ugyanis 
kimondja: a bíróság az ügyészség indítványára –- a párt egyesületként való 
további mûködésének érintetlenül hagyásával –-- megállapítja a párt mûködé-
sének megszûnését, ha a párt egymást követô két általános országgyûlési 
képviselôi választáson nem állít jelöltet.

Civilek Napja
A mai napon 21. alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját, ezen alkalomból 

adott ki közleményt Dr. Csizmadia László, a Nemzeti Együttmûködési 
Alap Tanácsának elnöke, Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsola-
tokért felelôs miniszterelnöki megbízott, valamint Fülöp Attila, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkára.

„A Civilek Napján büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 
60 ezer civil szervezet munkálkodik, olyan közösségeket alkotva, amelyek 
polgári kezdeményezésre alakultak. A civil közösségek erôsítik nemzetünk 
összetartozását, ôk azok, akik szabadidejükben másokért dolgoznak. Sokrétû 
tevékenységük kiterjed többek között az idôsek és a családok megsegítésére, 
kulturális, hagyományôrzô és sportprogramok szervezésére. A társadalom nagy 
megbecsüléssel tekint a karitatív tevékenységet is végzô civil szervezetekre.

Magyarországon, mint fejlett demokráciában, nagy szerepet játszik a civil 
társadalom az emberi sorskérdések alakításában. A Nemzeti Együttmûködési 
Alap 2012 óta évrôl évre támogatást biztosít a hazánkban és a határon túl 
mûködô magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A támogatások célja a civil 
szféra segítése, a civilek társadalomformáló és a nemzet közösségét szolgáló 
munkájának elômozdítása. 2017-ben is kiírásra kerültek a 2018-as mûködési és 
szakmai pályázatok. Az ezeken való eredményes részvétel reményeink szerint 
tovább erôsíti azt az önkéntes munkát, amely az adott tevékenységi területen 
elismertségben részesülhet.

A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedô civil 
szervezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb közösségünk, a 
magyarság javát szolgálják. Munkájuk iránti megbecsülésünk kifejezésével 
ezúton kívánunk további eredményes tevékenységet!” –-- zárul a közlemény.

Május elsején avatják bolgoggá 
Brenner Jánost

Május elsején, a szombathelyi székesegyház elôtti téren avatják boldoggá 
Brenner János vértanú papot –-- közölte a Szombathelyi Egyházmegye  az 
MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a boldoggá avatásra készülve az egyházmegye honla-
pot is készített az ünneprôl szóló információk közlésére.

A www.brennerjanos.hu, folyamatosan frissülô oldalon megtalálhatók az 
ünnepség tervezett programjai, információk a parkolásról, késôbb az útlezárá-
sokról is.

Az egyházmegye a tér korlátozott befogadóképessége miatt elôzetes regiszt-
rációt kér a zarándokoktól, papoktól és a sajtó munkatársaitól. A híveket arra 
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kérik, hogy a plébániákon keresztül jelezzék, ha részt akarnak venni a szertar-
táson. A regisztráció határideje április 5.

Ferenc pápa 2017. november 8-án hagyta jóvá Brenner János boldoggá 
avatását. A rábakethelyi káplánt 1957. december 15-én éjjel gyilkolták meg 
brutális kegyetlenséggel máig tisztázatlan körülmények között.

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. 1955. június 
19-én szentelték pappá a szombathelyi székesegyházban. Felszentelése után a 
mai Szentgotthárdhoz tartozó Rábakethelyen lett káplán. A fiatal, munkáját 
lelkiismeretesen és lelkesen végzô papra hamar felfigyelt a kommunista hata-
lom. Az állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni, de Brenner János 
püspöke segítségével szolgálati helyén maradt.

A fiatal papot 1957. december 15-én éjszaka azzal, hogy haldoklóhoz hívják, 
elcsalták a plébániáról, útközben többször is megtámadták, végül annak a ház-
nak a közelében, ahová gyalogosan igyekezett, hogy elvigye a betegek szentsé-
gét, harminckét késszúrással megölték. Meggyilkolásával az akkori kommunis-
ta rendszer a papokat akarta megfélemlíteni, tevékenységüket, egyházi 
szolgálatukat igyekezett a templomok falai közé szorítani.

Brenner János boldoggá avatásának elsô, egyházmegyei szakasza 1999-ben 
kezdôdött. Ezt a tanúk meghallgatása követte 2001-tôl. Az eljárás római szaka-
sza 2008-ban indult.

A történész konzultorok 2015-ös, majd a teológus konzultorok 2016-os, egybe-
hangzóan pozitív döntése után a bíborosi kongregáció is jóváhagyta a boldoggá 
avatást, amelyet Ferenc pápa 2017. novemberben 8-án engedélyezett.

Brenner János emlékét a Szombathelyi Egyházmegyében számos helyen és 
módon ôrzik. Nevét viseli például a vasi megyeszékhelyen 2015-ben átadott 
általános iskola és gimnázium, amely elôtt köztéri szobra is áll.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke –-- korábbi 
szombathelyi megyés püspök –-- 2017-et Brenner János emlékévvé nyilvánította. 
Az emlékév december 16-án lezárult, de azóta is szinte minden szentmisén 
imádkoztak a vértanú pap boldoggá avatásáért, és zarándoklatokkal, kiállítással, 
lelki programokkal készülnek a május elsejei szertartásra.

Szentgotthárdon a rábakethelyi városrészen a helyi önkormányzat és helyi 
civil szervezetek összefogásával az emlékévben rendbe tették a vértanúság 
helyszínét, ahol korábban kápolnát emeltek. Huszár Gábor, a város polgár-
mestere szerint a boldoggá avatás hírére máris érezhetôen nôtt az érdeklôdés 
a rábakethelyi templom, a zarándokút és a Jó Pásztor kápolna iránt.

A balatoni süllô is 
eredetvédelmet kaphat

Újabb négy termék kaphat földrajzi oltalmat, az erre irányuló kérelmek a 
legfrissebb Földmûvelésügyi Értesítôben jelentek meg. Eszerint a balatoni hal, 
a szilvásváradi pisztráng, a homokháti ôszibarack pálinka és a jászsági nyári 
szarvasgomba szerezhet eredetvédettséget a következô idôszakban. A kérelem-
mel kapcsolatban most még bárki kifogást emelhet. Ha ez két hónapon belül 
nem történik meg, az elôterjesztést az Európai Bizottságnak továbbítja a szak-
tárca.

A sebes pisztráng Szilvásvárad környékének egyik jellegzetes hala, a 
Szalajka-völgyben 1834 óta folyik a halászat, a pisztrángok állománya genetika-
ilag nem változott az elmúlt évszázadokban. A szurdokvölgy forrásai kimagas-
lóan jó és tiszta vizet biztosítanak, ami kifejezetten kedvez a pisztrángnevelésnek. 
A háborítatlanul megôrzött eredeti genetikai állomány miatt és a gasztronómi-
ában kiemelkedô megbecsültség okán 2013-ban Bükki nemzeti parki termék 
címet érdemelt ki a szilvásváradi pisztráng.

A balatoni halat, ezen belül a fogassüllôt és a pontyot a „Balatoni hal” Konzor-
cium szeretné a földrajzi árujelzôvel ellátott termékek sorában látni. Mivel a 
kormány döntése nyomán 2013 óta tilos a kereskedelmi célú halászat a Balaton-
ban, így a tó mintegy 61 ezer hektáron elterülô vízrendszerébôl származó halak 
kaphatják meg ezt a címet.

A halak mellett egy alkoholos ital, a homokháti ôszibarack pálinka is eredet-
védelemre pályázik. Az italt a homokháti kistérségbôl származó ôszibarackfajták 
felhasználásával készítik, cefrézését, kisüsti rendszeren történô lepárlását, 
pihentetését, érlelését és palackozását is ebben a térségben végzik. A pálinka 
különlegessége, hogy a virágosság mellett a vanília és a szegfûszeg dominál az 
illatkarakterei között.

A Jászság egyik különlegessége, a szarvasgomba is bekerülhet a földrajzi 
árujelzôvel rendelkezô termékek körébe. A kérelem alapján az elnevezést csak 
a friss szarvasgombára terjesztenék ki. A termék különlegessége a helyi adott-
ságoknak köszönhetô: a Jászságban megtalálható kocsányos tölgyesek, az erdô-
sítés elôtti sztyeppére jellemzô jó minôségû talaj és a mélyben meghúzódó 
kiváló termálvíz is hozzájárul a magas minôségû gombatermesztéshez.

Napi 30 ezer reklámot adnak
 a magyar tévék

Naponta átlagosan mintegy 30 ezer reklámfilm kerül adásba a Nielsen által 
szpotszinten vizsgált csatornákon.

Naponta átlagosan 30 ezer reklámfilm látható a hazai tévéken, ez 6 808 plusz 
reklámfilmet jelent 2016 negyedik negyedévéhez képest. A reklámfilmek 
számának növekedése ellenére azonban 225 ezerrel csökkent a reklámok napi 
átlagos elérése a 4 évnél idôsebb, tévével rendelkezô háztartásban élôk körében, 
és így naponta átlagosan 6,18 millió fôt értek el legalább egyszer.

Az egy fôre jutó napi átlagos reklámnézési idô 31-ról 34 percre növekedett, 
és egy elért fô naponta átlagosan 120 reklámfilmet tekintett meg: tizenhéttel 
többet, mint egy évvel korábban.

A napi fogyasztási cikkek (FMCG termékek) hirdetési rangsorában az elsô 
helyre a „szeletes csokoládé” került, második a „kávé”, a harmadik helyen pedig 
a „arckrémek” termékosztályának televíziós hirdetései állnak --- áll a közle-
ményben. Az adatok 2017 4. negyedévére vonatkoznak.
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Bizony ezek a félrevezetett, butus 
magyar választók már csak ilyenek.

De ez lett volna a kutatás valódi célja, 
arra költötték volna a vélhetôen jelen-
tôs összeget, hogy ezt így felmérjék?

Élünk a gyanúperrel, hogy az ellenzék 
töketlenkedését látva George bácsi 
villantott egy kis pénzt arra, hogy 
ugyan valaki vizsgálja már meg, egy 
új Soros nevével brand-elt párt elsô 
blikkre milyen országos fogadtatásban 
részesülne. És pofára esett…

Soros György Párt, SGYP. Pedig mi-
lyen jól hangzik. Már majdnem olyan 
jó ez a név, mint annak idején a „Gyu-
szi ül a fûben” címû kabaréban sze-
replô Színes Csokornyakkendôsök 
Pártja, az SZCSP.

A Bodrogiék által megénekelt párt 
csak egy vicc volt, a Soros-párt viszont, 
elnézve a jelenlegi ellenzéket, egyszer 
akár valóság is lehet.

(Magyar Idôk)

DERMESZTÔ 
FÉNYKÉPET KAPTUNK
Azt már az évek során megszoktuk, 

hogy mi itt a polgári oldalon a ballibe-
rális kávéházi értelmiség szemében 
csak büdös, bôgatyás bunkók leszünk, 
akiknek az óvodában is gumicsizma 
volt a jelük.

Sok mindent megéltünk már, volt itt 
sértô Spiró-vers:

„Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok 
megint, füzfapoéták, füzfarajongók, 
jönnek a szarból, csönd van. Senki se 
pisszen. (…)”

Esterházy is elmesélte nekünk, hogy 
hogyan kell gondozni a magyart:

...A csokorba kötött magyart szét-
bontjuk, és éles késsel ferdén vissza-
vágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert 
azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. 
Valószínû, hogy ezek az ideológiai 
„szemináriumok” vezettek el oda, hogy 
2018-ban a Katona József Színház au-
lájában (Hol máshol?) ezt a táskát sike-
rült lencsevégre kapnia egy olvasónk-
nak:

A vidék Magyarországának semmi-
bevétele, lebunkózása nem új keletû. 
Az ellenzéki liberális nyikhajok több-
ször belerúgtak már ebbe a társadalmi 
rétegbe. De, hogy erre a gyûlöletkeltô 
ideológiára iparág is épült, az min-
dennek a teteje.

Ez már nem csupán girhes belvárosi 
értelmiségi pökhendiség, kóros fel-
sôbbségrendûségi tudattal terhelve, ez 
bizony aljas gazemberség.

Kikérjük a vidéki magyar ember ne-
vében ezt a felháborító stílust.

Azért mindennek van határa!
(Magyar Idôk)

(Folytatás a 2. oldalról)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az a legfontosabb, hogy magyar 

érdekeknek megfelelŒ dokumentum 
szülessen, ha nem így lesz, akkor Ma-
gyarország megteszi a szükséges 
lépéseket, amelyek között lehet a tár-
gyalási folyamatból való kilépés – 
hangsúlyozta.

– Ennek oka, hogy más vélemények-
kel ellentétben Magyarország abban 
hisz, hogy az illegális bevándorlást, 
amely veszélyeket rejt magában, 
meg lehet állítani. Úgy véli, hogy 
ennek hatásos eszköze a kerítések 
felállítása, ugyanis létezése óta az 
illegális határátlépések száma gya-
korlatilag nullára csökkent. Végezetül 
az eddigieknél szigorúbb jogi keretek 
biztosítása szükséges a globálisan je-
lentkezŒ migrációs válság megoldá-
sához – tette hozzá Kovács Zoltán.

Az Európai Unió bŒvítésével, azon 
belül a balkáni országok uniós csat-
lakozásával kapcsolatban kijelentette, 
az európai integráció folyamata befe-
jezetlen. Miközben  több országnak 
van, az EU-nak nincs Balkán-stra-
tégiája, noha a balkáni stabilitás kér-
désének az unió elsŒ számú feladatai 
között kellene szerepelnie. Magyaror-
szág véleménye szerint Montenegró 
készen áll az EU-csatlakozásra és 
Szerbia esetében is elŒrelépésekre 
lenne szükség.

A jövŒ évben esedékes európai 
uniós választásokkal kapcsolatban 
újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta, a visegrádi országok (Ma-
gyarország, Szlovákia, Csehország és 
Lengyelország) véleményét sokan az 
uniós célokkal ellentétes törekvésként 
próbálják beállítani. Leszögezte: a V4-
ek álláspontja szigorúan az európai 
uniós szerzŒdésen és az ehhez kap-
csoldó jogszabályokon nyugszik az 
úgynevezett páneurópai listákkal 
kapcsolatban. Mivel az európai doku-
mentumokban nem szerepel  az, hogy 
uniós választókerület kialakításával, 
páneurópai listák alapján választa-
nának meg képviselŒket, az érintett 
országok  kétkedve viszonyulnak a 
kezdeményezéshez. Egy ilyen lista 
kivitelezhetŒsége és létjogosultsága 
alapvetŒen kérdŒjelezhetŒ meg –
húzta alá.

Kijelentette, több hasonló javaslat-
ról derült ki késŒbb, hogy a nagyobb, 
vagy kedvezŒbb helyzetben lévŒ uni-
ós tagállamok érdekeit képviselték. 
Bármiféle újítás kizárólag minden 
tagország akaratának és szándékának 
figyelembevétele mellett fogadható 
el – tette hozzá Kovács Zoltán.

Megjelent az ENSZ migrációs 
egyezmény tervezete

MTI – februát 5. 
A migráció hatékonyabb kezelését, 

a legális migrációs útvonalak bŒví-
tését, a kormányokra és a társadal-
makra háruló feladatok összehan-
golását helyezi kilátásba az egész 
világra kiterjedŒ migrációs egyez-
mény tervezete, amelynek elsŒ váz-
latát hozta nyilvánosságra az ENSZ.

A világszervezet honlapján olvas-
ható, Mexikó és Svájc által kidogozott 
tervezet – amelyet az ENSZ egy de-
cember 10–11-én Marokkóban rende-
zendŒ csúcstalálkozó keretében kíván 
elfogadni –, összefoglalja azokat a 
vezérelveket és követendŒ célokat, 
amelyek a migráció egész folyamatát 
lennének hivatottak szabályozni mind 
a migránsok emberi jogainak, mind a 

fogadó országok érdekeinek az egy-
üttes figyelembe vételével.

A dokumentum egy sor olyan konk-
rét kötelezettségvállalást vázol fel, 
amelyek „elŒsegítenék a bevándorlási 
hullám mederben tartását, szavatol-
nák a jelenség emberséges kezelését”. 
Ennek érdekében szükségesnek látja, 
hogy bŒvítsék a legális migrációs 
útvonalakat, visszaszorítva az ember-
csempészek tevékenységét.

A tervezet szerint a migránsok 
Œrizetbe vétele csupán „végsŒ eszköz” 
lehet, a törvényes úton érkezŒ mig-
ránsokat segíteni kell a beilleszke-
désben, biztosítani kell számukra a 
megfelelŒ okmányokat, hogy méltó 
munkát kaphassanak, és diszkrimi-
náció nélkül juthassanak hozzá a szo-
ciális szolgáltatásokhoz. Az országok-
nak meg kell könnyíteniük a család-
egyesítést, meg kell akadályozniuk, 
hogy a munkaadók visszaéljenek 
ezeknek az embereknek a kiszolgá-
ltatott helyzetével. A tervezet szerint 
az államoknak együttes erŒvel kell 
menteniük az emberéleteket a veszé-
lyes migrációs útvonalakon, elsŒ-
sorban a Földközi-tengeren, és közö-
sen kell küzdeniük az embercsempész 
bandák ellen.

A világot átfogó jelenség kezelésére 
az ENSZ egyezménytervezete több 
vezérelvet vázol fel. Ezek között fon-
tosnak tartja, hogy a bevándorlás-
politikában az egyes ember szempont-
ját tartsák szem elŒtt, különös tekin-
tettel a gyengébb csoportokra, így a 
nŒkre és a gyermekekre. A tervezet 
készítŒi szerint a nemzeti szuvereni-
tást, az adott ország jogrendjét min-
denképpen tiszteletben kell tartani, 
de a migráció összetett jellege miatt 
e jelenséget nem képesek az egyes 
kormányok pusztán a maguk erejére 
támaszkodva kezelni. Szerintük ezért 
nagy jelentŒsége van a nemzetközi 
együttmûködésnek például abban, 
hogy a határok védelmét is integrált, 
biztonságos és összehangolt módon 
lehessen megoldani. Ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy mindez ne a 
világ megosztását eredményezze, 
hanem éppen ellenkezŒleg, annak 
egyben tartását segítse elŒ – áll a 
tervezetben.

Mivel a migráció „többdimenziós 
realitás”, meg kell teremteni a mig-
ránsok közösségei számára a megfe-
lelŒ körülményeket, hogy hozzájárul-
janak az adott országok fenntartható 
fejlŒdéséhez – olvasható a tervezet-
ben. E dokumentum szerint fontos, 
hogy a migráció problémájának a 
megoldásába bevonják a migránsokat, 
a diaszpórákat, a helyi közösségeket, 
a civil társadalmat, a tudományos 
mûhelyeket, a magángazdasági szfé-
rát, a parlamenteket, a szakszerveze-
teket, a helyi emberi jogi intézmé-
nyeket. Fontos az is, hogy az országok 
együttmûködjenek a migránsok mél-
tó, biztonságos visszatérésének, ere-
deti országukba való visszailleszke-
désének az elŒsegítésében.

A dokumentum összeállítói szüksé-
gesnek tartják azt is, hogy az adott 
ország állampolgárai hiteles, ténye-
ken – ne pedig „félrevezetŒ narratívá-
kon” – alapuló információt kapjanak a 
migrációról.

Az egyezményben foglaltak nem 
kötelezŒ erejûek, minden ország ön-
ként döntheti el, hogy magáévá teszi-
e a megfogalmazott célokat, akarja-e 
alkalmazni a migrációs folyamat 
kezelésére javasolt eszközöket.

„Csak azt nem írták bele,
hogy Soros-alapítvány”
A migrációval kapcsolatos aggályok 

is megjelennek az ENSZ-egyezmény 
tervezetében – mondta Tóth Nor-
bert, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem docense a Kossuth rádió 180 
perc címû mûsorában.

A docens arra hívta fel a figyelmet: 
míg korábban az ENSZ-fŒtitkár nyi-
latkozatában a migrációnak csak a 
pozitív olvasata jelent meg, a hétfŒn 
nyilvánosságra hozott migrációs 
egyezmény tervezetében már a kri-
tikus hangok is érzékelhetŒk.

A dokumentum ugyanakkor tartal-
mazza azt is, hogy a filantróp alapít-
ványokat is be kell vonni a migráció 
állami kezelésébe. – Ez meglepŒ, 
hiszen csak azt nem írták bele, hogy 
Soros-alapítvány – fûzte hozzá Tóth 
Norbert –, miközben már látszik, 
hogy ezeknek a szervezeteknek mi-
lyen lobbiereje van az ENSZ-ben.

A túlnépesedés veszélye
ENSZ-közleményekbŒl tudjuk, hogy 

mintegy 258 millió migráns van a 
világon, és hogy az ezredforduló óta 
50 százalékos növekedés történt a 
számukban. 

Az ENSZ szerint minden tízedik 
migráns menekült vagy menedék-
kérŒ, globális szinten a lakosság 3,4 
százaléka migráns, ami azt jelenti, 
hogy 258 millió ember nem a szüle-
tési országában él.

A jelentés szerint Észak-Amerika 
lakossága 2000 és 2015 közötti nö-
vekedésének 42 százaléka a migráció 
következménye, Európa népessége 
pedig csökkent volna ez idŒszakban a 
migráció nélkül.

A legtöbb bevándorló, közel 50 
millió ember az Egyesült Államokban 
él, Szaúd-Arábiában, Németországban 
és Oroszországban pedig egyenként 
12 millió migráns tartózkodik. Nagy-
Britannia a harmadik helyen szere-
pel, mintegy 9 millió külföldrŒl érke-
zett emberrel.

Az ENSZ azokat a személyeket 
nevezi migránsoknak, akik nem a 
szülŒhazájukban élnek. ÉvrŒl évre 
több millió ember vándorol be a jobb 
jövŒ reményében a fejlŒdŒ világ 
országaiból az iparosodott államokba, 
csaknem felük Európát veszi célba.
Ma nagyobb a mobilitás, mint valaha, 
a szakértŒk az áruk, majd a pénz 
szabad mozgása után az emberek 
vándorlását az elmúlt évszázadban 
kibontakozott globalizáció harmadik 
hullámának tekintik.

Az ENSZ égisze alá tartozó Nem-
zetközi Migrációs Szervezet idei je-
lentése szerint a világon mintegy 23 
millió ember készül arra, hogy kiván-
dorol hazájából, ez a szám folyama-
tosan növekedett az utóbbi években. 
A Szervezet elŒrejelzése szerint 2050-
re meghaladhatja a 400 milliót a nem-
zetközi migránsok száma

*
Afrika és Közel-Kelet népszaporo-

dási üteme globális katasztrófába ve-
zet. Kezelése lenne az emberiség leg-
fontosabb feladata. A világot irányító 
liberalista politikai és társadalmi há-
lózat ezt a veszedelmet – kezelése 
helyett, idŒ elŒtt – rázúdította Európá-
ra, azzal a nyilvánvaló szándékkal. 
hogy immár harmadszorra megkísé-
relje végleges összeomlasztását. A 
nemzetek Európája útjában áll a mo-
netáris világhatalmi törekvéseknek. 

Harmadik csapás Európára
A magyarság – képviselŒi által – 

történelmet írt 2018. január 13-án, 
Tordán. Kicsit talán pontosabban: új 
történelmi korszakot nyitott. Egyrészt 
a saját életében, másrészt és konkré-
tan a magyar–román kapcsolatok sok 
évtizedének történetében. Egy 30 év-
vel ezelŒtti délvidéki jelszót Erdély 
vonatkozásában fölidézve: Talpra áll-
tunk, megmaradunk!    Hogyan?

Ez év január 13-án ünnepség és mû-
emlékavatás volt Tordán, Erdélyben, 
a 450 évvel ezelŒtti ottani ország-
gyûlés, valamint az unitárius egyház 
megalapításának emlékezetére. Ezen 
az országgyûlésen kimondták a vallá-
sok egyenlŒségét, a teljes lelkiisme-
reti és vallásszabadságot, elsŒként 
Európában, messze-messze megelŒz-
ve a hasonló nyugat-európai esemé-
nyeket. 

Nagy volt a tömeg, megjelent és 
ünnepi köszöntŒt mondott számos lel-
kipásztor, több román politikus és 
egyházi méltóság, a 450 éve szerepelt 
és ma is ugyanazon négy egyház 
(katolikus, református, evangélikus 
és unitárius) vezetŒi, valamint Kövér 
László, a magyar országgyûlés elnö-
ke, a kormány több minisztere; jelen 
voltak a magyar parlamenti és az 
erdélyi magyar pártok vezetŒi és kép-
viselŒi. 

Mindez önmagában még nem szen-
záció, bár kétségtelen, hogy ilyen 
összetételû és intenzitású magyar 
jelenlét mostanában nem fordult elŒ 
Romániában (talán Orbán Viktor bál-
ványosi és tusnádi beszédeit leszá-
mítva, de azokon nem szoktak román 
notabilitások megjelenni.) ElŒször 
akkor kaptuk föl a fejünket, amikor a 
Házelnök – egyébként elejétŒl végig 
kitûnŒ és a lényegrŒl szóló – beszéde 
vége felé megjegyezte, hogy bár a 
román ortodox egyház nem szerepelt 
az egykori résztvevŒ egyházak között, 
a zsidók és mások mellett a románok 
is szabad mûködési lehetŒséget kap-
tak annak ellenére, hogy (akkor még) 
kevesen voltak Erdélyben. 

Az etnikai viszonyok és fŒleg a 
számok változásai csak félig számí-
tanak tabutémának Romániában (Ma-
gyarországon is elég ritkán van szó 
róluk), de az adatok sok évtizedes 
elhallgatásának és hamisításának 
eredményeként az átlag románnak 
csak homályos, vagy minimális fo-
galma van az egészrŒl; inkább 
olyasmi van a fejében – tisztelet a ki-
vételnek – hogy „Erdély román föld”, 
és a magyarok csak betolakodók. 

Ennek ellenkezŒjére utalni a hely-
színen sok ember, köztük románok 
jelenlétében, vagyis az igazságra 
nyilvánosan emlékeztetni – nos, ez 
mindenképpen a Gyurcsány-korabeli, 
valamint az azt megelŒzŒ idŒszakok 
teljes külügyi meghunyászkodásának 
végét, és a felelŒs, emelt fŒvel történŒ 
politizálás kezdetét jelzi. És elŒre 
vetíti a folytatást. Mert mostantól 
hangsúlyosan ki kell és ki is lehet 
mondani, hogy a mára túlnyomórészt 
román lakosságú Nagyváradtól Bras-
sóig az erdélyi városok nemrégen 
még magyar többségûek voltak. Mint 
pl. Kolozsvár a XX. sz. közepéig, eb-
bŒl lett mára 15% vagy már annyi 
sem; Marosvásárhelyen, ahol még az 
én gyerekkoromban is alig volt talál-
ható néhány román, ma kisebbségben 
vagyunk. Természetes asszimiláció 
ilyet semmilyen körülmények között 

nem produkálhat, tehát nyilvánvaló, 
hogy „az etnikai viszonyok mester-
séges és erŒszakos megváltoztatása” 
áll fenn, amit az ENSZ, az EU és 
mások dokumentumai és állásfogla-
lásai is elitélnek. 

Nem változik ennek tudatosításával 
hirtelen semmi, de föl lehet hívni 
vele a figyelmet arra, hogy valami 
régóta és egyfolytában nagyon nincs 
rendben, teljes ellentétben a hivatalos 
román propagandával. Méghozzá 
most kell ezt hangsúlyozni, 2018-ban, 
Erdély elvesztésének (ellenkezŒ ol-
dalról: Nagy-Románia létrejöttének) 
100. évfordulóján. 

Kövér tényszerû, mégis korszakos 
megjegyzése után izgatottan vártuk, 
hogy vajon elŒhozza-e a kedélyeket 
legújabban fölzaklató román minisz-
terelnöki székely- és ezáltal összma-
gyar-ellenes durva kijelentését, hogy 
ti. ha kitûzik a közintézményekre a 
székely zászlót, akkor azok is ott 
fognak lógni mellette, akik megteszik. 
Szóval akasztással fenyegetŒzött. 
Nos, Kövér elŒhozta. Ott, ahol korábbi 
diplomáciánk lapított és sunyított 
volna. Hogy ne legyen félreértés, 
megerŒsítette Œt néhány perccel ké-
sŒbb a Parlament Külügyi Bizottsá-
gának elnöke, korábbi külügyi állam-
titkár Németh Zsolt, kijelentve, hogy 
a román miniszterelnök mondata el-
fogadhatatlan. Hozzáfûzte: annál több 
székely zászlót fogunk kitûzni. Bátor 
beszéd volt, de nem dŒlt vele össze a 
sovén román világ, és további fenye-
getŒzés sem történt, legalább egye-
lŒre.

A történtek elŒre vetítik, hogy meg-
elégeltük a 100 éve tartó és még 
mindig gyilkolással fenyegetŒ ma-
gyarellenességet, és további lapítás 
helyett felelŒsen, de határozottan 
keressük az ellenszerét.

Hangsúlyos a felelŒsség, már csak 
azért is, mert nálunk kétszeresen 
nagyobb és – ez is félig-meddig tabu-
téma – többszörösen erŒsebb ország-
ról van szó, amellyel nem érdemes 
ujjat húzni. (Tessék összevetni a két 
ország hadseregét, harci jármûveit és 
fegyverzetét.)  Bármilyen provokáció-
nak tehát a látszatát is el kell kerülni, 
ugyanakkor választ kell adni a román 
részrŒl érkezŒ provokációkra, ame-
lyek ugyanis szinte biztosan várhatók 
a jubileumi évben, hiszen az elsŒ már 
meg is történt a miniszterelnöki fe-
nyegetés formájában. 

Nem lesz tehát könnyû ez az idei év 
a magyar külügy és a diplomácia, 
valamint az egész magyarság szá-
mára, mert nagyon keskeny úton kell 
végigmenni. Nem lehet a mindent 
elfogadó, mindenbe beleegyezŒ, azért 
sehova nem vezetŒ útra visszatérni, 
másrészt azonban meg kell Œrizni a 
békét, ami az említettek miatt nekünk 
fontosabb. 

Annyira azonban már vagyunk elég 
erŒsek lélekben és nemzeti tudatban, 
hogy bízzunk benne: ha türelmesek 
vagyunk és jól tesszük a dolgunkat, 
mindez sikerülni fog. 

A sokat hangoztatott tolerancia je-
gyében egyszer újra  otthon lehetünk 
Erdélyben, és a székelyek számára,  
sŒt a Partiumban egyszer, talán nem 
is nagyon sokára megvalósul az auto-
nómia. Csak nem szabad föladnunk. 

Dr. Pordány László
volt nagykövet

Nemzeti Újrakezdés Tordán
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Az elmúlt 
hét

„BALCZÓ IGENIS OTT 
VOLT”

Sok visszajelzést kaptam szerdai 
jegyzetem (Egy III/I-es különvélemé-
nye) kapcsán. A hozzászólók kivétel 
nélkül az írásnak azt a részét véle-
ményezték, ahol a legendás öttusá-
zóról, Balczó Andrásról író Aczél 
(Acsádi) Endre újságíró/hírszerzôtôl 
idézek: „Balczó kb. 40 éve a keresztény 
hit erkölcsi magaslatairól oktatja az 
országot –-- írta közösségi oldalán --–, 
tudomást se akar venni arról, hogy 
minden disznóságban benne volt. Ho-
lott nem volt a Jóisten kiválasztottja 
[…] Balczó NEM ment el Móna teme-
tésére, mert Móna anyja zsidó volt.”

Dr. Szabó Iván olvasóm ezt írja: „Kö-
telességemnek érzem, hogy rea gáljak 
Pilhál György írására, amely méltó 
módon szólt Balczó András többszörös 
olimpiai és világbajnok öttusázóról 
[…] Az Aczél Endrét idézô részhez 
viszont feltétlenül hozzá kell tenni, 
hogy az igaztalan és hazug állításokat 
is tartalmaz. Én csak a legsúlyosabbra 
térnék ki, arra, hogy Balczó András 
NEM (!) ment el Móna István teme-

tésére! […] Balczó igenis OTT VOLT a 
temetésen, sôt a két évvel késôbbi sír-
kôavatásán is. Ott volt, hiszen amellett, 
hogy sporttársak voltak, egy idôben a 
legjobb barátja volt. […] A temetésen 
való részvétel tényét mindenki tanú-
síthatja, aki ott volt, beleértve Móna 
István hozzátartozóit is!”

Persze megkerestem a Nemzet Spor-
tolóját, Balczó Andrást is, ott volt-e 
bajnoktársa 2010-es temetésén, vagy a 
pár éve már a Népszabadság számára 
is vállalhatatlanná lett Aczél-Acsádi-
nak higgyünk, aki, ugye, mégiscsak 
hírszerzô volt… (Igaz, még az átkosban 
a III/I-es csoportnál.)

Balczó elmondta, hogy feleségével, 
Császár Mónikával részt vett a szer-
tartáson, sôt két évvel késôbb a sír-
kôavatáson is.

Ui.: Utóbb kicsit sajnáltam Balczót, 
amiért belerángattam ebbe a méltatlan 
„Aczél-vitába”. A sas nem kapkod le-
gyek után.

NEMES-CSELEKEDET
Szép akkurátusan buzizik, cigányozik 

és zsidózik a Momentum Mozgalom 
pécsi elnöke egy 2010-es rádiófelvéte-
len, amit az Origo.hu tett közzé a mi-
nap.

Ez azért is érdekes, mert Nemes Ba-
lázs (róla van szó) a párt országos 
listájának nyolcadik helyén várja a ta-
vaszi választást. Hozzáteszem, az omi-
nózus nyilatkozatot még radikális job-
bikosként tette a nagytermészetû em-
ber, aki szerint a buzizós beszéd simán 
belefér a véleménynyilvánítás szabad-
ságába. Az egésznek az ad különös 
bájt, hogy Fekete-Gyôr András Mo-
mentum-vezér nemrégiben kijelentet-
te: a szerelemnek nincs neme és nem-
zetisége –-- ezt demonstrálandó a párt 
híveinek kutya kötelességük elmenni 
a mindenkori Pride-ra, ráirányítván 
ezzel is a begyepesedett kormány fi-
gyelmét, hogy családpolitikájuk „ide-
jétmúlt, múlt századi és kirekesztô”. 
(Ezt Láriferitôl koppinthatták, ô is 
rendszeresen kijár csápolni.)

Megjegyzem, elnök úr egy korábbi 
nyilatkozatában határozottan kijelen-
tette: „A Momentum fogja majd átve-
zetni a XXI. századba Magyarorszá-
got.”

Elárulta, neki fontosabb a meleghá-
zasság, mint a magyar határok megvé-
dése. Egyébként Fekete-Gyôr pártja a 

ahogy 
Pilhál György 

látta

melegek mellett a bevándorlókkal is 
erôsen szimpatizál. (Kíváncsi leszek, 
kormányra kerülésük esetén hogyan 
oldják majd meg a pávatollal az üle-
pükben riszáló Pride-vonulók és a le-
konyulni képtelen migránsok közös 
majálisait…)

De vajon mit szól most az örökké 
Brüsszelben hercigeskedô Momen-
tum-pártvezér a hajdani Nemes-nyi-
latkozathoz? Sajnos csak a párt szûk-
szavú közleményét ismerjük. Lényege: 
Nemes Balázs éppen a Momentum-
közösség hatására távolodott el a szél-
sôségektôl. Vagyis –-- sugallja a kom-
müniké --–: ha a párt ezt nagyobb 
tömegekkel is képes lesz elérni, akkor 
a haza fényre derül.

Megjegyzem, a haza már derül…

VAJDÁK, PARASZTOK
Sejteni lehetett, hogy még messze 

nincs vége a Vajda Mihály-sztorinak. 
A 83 esztendôs, hard rocker külsejû 
filozófus január közepén került a fi-
gyelem középpontjába, amikor frissen 
megjelent kötetében nemes egyszerû-
séggel leparasztozta a nagyobbik kor-
mánypártot. (Fölvezetésképp meg zsi-
dózott egyet.)

„Van egyfajta attitûd, amirôl én több-
nyire felismerem a zsidókat –-- írja 
könyvében --–; azt hiszem, ennek az 
attitûdnek a döntô eleme az, hogy 
mindig van benne egy ironikus vissza-
fogottság a saját álláspontot illetôen 
is.” Nos, ennek a visszafogott részleg-
nek –-- Misi bácsi szerint –-- távoznia 
kellett a Fideszbôl, mert Orbán Viktor 
nem szereti az efféle iróniát. Maradt 
hát sok százezer paraszt a pártban…

El lehet képzelni a könyvismertetést 
követô „parasztlázadást”. Az egyik 
kommentelô azt fejtegette, hogy a 
paraszti mentalitással nincs semmi 
baj, nem úgy Vajda Mihály szemléleté-
vel.

Azzal a szolgalelkûséggel, ami a libe-
rális világmegváltók mindegyikét jel-
lemzi. „Nem a paraszt, hanem éppen 
az észt osztó, arrogáns filozófusértel-
miség visel nyakörvet –-- írta a hoz-
zászóló –--, kiköpött jobbágyok.”

A napokban a Marosvásárhelyi Rádió 
kapta mikrofonvégre a divatba jött 
filozófust. Csak úgy dôlt szegénybôl a 
panasz. –-- Belekötnek mindenbe, ami-
be bele tudnak kötni –-- siránkozott a 
kritikákon, majd magyarázatként hoz-
zátette, a jobboldal egy része rasszista, 
idegengyûlölô. Azt is megjegyezte, ô 
bizony a Fideszt nem tartja rendszer-
váltó erônek, akkortájt Orbánék még 
kisfiúk voltak. Vidéki kisfiúk. (Értsd: 
parasztgyerekek.)

Hallgatva, olvasva a tenyérbe mászó 
gondolkodót, az emberben megerôsö-
dik a terv: Most már egészen biztos, 
hogy elmegy szavazni április nyolcadi-
kán! (Halkan kérdezem: nem lehet, 
hogy Misi bácsi zord külseje mögött 
egy ravasz Fidesz-aktivista lapul?)

HÁLA ÉS 
EMLÉKEZETKIESÉS

Tom Lantos-szobrot avattak tegnap a 
XIII. kerületben, a már korábban róla 
elnevezett sétányon. Az ünnepségen 
felszólaló Tóth József polgármester 
(MSZP) egyebek mellett kijelentette: 
az Amerikai Egyesült Államok kong-
resszusának magyar származású né-
hai képviselôje a demokrácia és az 
esélyegyenlôség igazi hôse volt. „A 
párbeszéd, és nem a pártbeszéd híve” 
küzdött az antiszemitizmus, a diszkri-
mináció és a népirtás ellen, emellett 
kiállt a nemzeti kisebbségek jogaiért 
is.

Fentieket kiegészítve, kellô kegyelet-
tel tenném hozzá az alábbi „pontosítá-
sokat”.

Békeharcos hazánkfia a tengerentúl-

ra átköltözvén –-- hogyan is mondjam 
–-- „igazított” a pályáján. A Reagan-
évek kezdetétôl, amikor bekerült a 
kongresszusba, az Egyesült Államok 
valamennyi háborúját nyíltan támo-
gatta, olykor egészen sajátos módon.

1990-ben, Kuvait iraki megszállása 
után például egy kislányt vezetett a 
szenátorok elé azzal, hogy a gyerek 
szemtanúja volt, amint Szaddám Hu-
szein katonái kitépték a konnektorból 
az egyik kórház inkubátorhálózatának 
vezetékeit, és 312 csecsemôt hagytak 
meghalni.

A felháborodott honatyák persze 
nyomban megszavazták a csapást 
Irakra… Az csak késôbb tudódott ki, 
hogy a kislány –-- a „szemtanú” –-- a 
kuvaiti uralkodócsalád tagja, a was-
hingtoni nagykövet lánya volt, akit 
maga Tom Lantos készített föl a „vallo-
másra”.

Hôsünk a magyar belpolitikába is 
számtalanszor beleavatkozott. Miköz-
ben egyfolytában az itthoni keresztény, 
nemzeti erôk „veszélyeirôl” szavalt, 
elkötelezetten kiállt a melegházasság 
és a könnyû drogok legalizálása mel-
lett.

Tette mindezt úgy, mint az amerikai 
magyarság felkent szóvivôje –-- holott 
kint élô honfitársaink többször is nyo-
matékosan kérték: az ô nevükben ne 
nyilatkozzon, arra az égvilágon senki 
nem hatalmazta fel.

(Gondolom, mindez már nem fért a 
szobor alá, a hála és emlékezetkiesés 
virágai mellé.)

GYURCSÁNY-GUBANC
Rutinos nyilatkozó ügyel a derûs fel-

ütésre. Gyurcsány Ferenc azzal kezdte 
minap az ATV-ben, hogy „kormányra 
kerülésünk esetén”  blablabla… Remek 
nyitány. Innen kezdve már mosolyog 
az ember a képernyô elôtt, elnézôn, 
felszabadultan hallgatja az ûzött szó-
nok beszédét. Ettôl kezdve már bármi 
eszement fejtegetésbe kezd is sze-
gény, minden meg van bocsátva, el-
végre megnevettetett. „Kormányra 
kerülésünk esetén…” Dobom el a fog-
soromat. A folytatás innen már gye-
rekjáték egy Gyurcsánynak. Marká-
ban a hallgatóság, jöhet a süket szöveg, 
például a szokásos, elmaradhatatlan 
orbánozás („Nem egy Orbán Viktor 
van, sok ezer kis Orbán Viktor van az 
országban”), aztán persze az ellenzéki 
pártok leteremtése, a Demokratikus 
Koalíció „kormányzati” tervei stb.

A lényeg, a nap üzenete csak ezután 
jön. Ez most kicsit gubancosra sike-
rült. „Aki nem az alkotmányos, törvé-
nyes rendhez volt hûséges, hanem a 
kormányhoz, azokat kormányra kerü-
lés esetén el fogjuk küldeni a közi-
gazgatásból –-- nyilatkozta a pártvezér. 
–-- Mind a 79 ezer embert egyenként 
meg kell vizsgálni, még a közszférában 
dolgozókat is. Ez nem listázás, hanem 
értékelés.”

Hogyan? Alkotmányos, törvényes 
rend? De hiszen eddig úgy tudtuk 
Gyurcsány Ferenctôl, hogy Magyaror-
szágon momentán nincs alkotmányos, 
törvényes rend. Hogyan is mondta el-
nök úr egyik tavalyi szózatában? „Új, 
népszavazással megerôsített alkot-
mányra van szükség (…), egy olyan új 
alkotmányra, amely megôrzi az 1989-
es alkotmány szellemiségét, miközben 
tartalmazza a rendszerváltozás óta 
eltelt huszon nyolc év tanulságait. A 
mostani alaptörvény ugyanis illegitim, 
lényegé ben egypárti diktátum.” Akkor 
most mi van? Milyen alkotmányhoz 
kell itt igazodni? Ami állítólag nincs? 
És kit fognak megvizsgálni, elzavarni? 
Hetvenkilencezer embert? Vagy Lári-
ferit?

NEM VOLT ÁRULÓ
Vértanú akart lenni, de nem adatott 

meg neki a mártírhalál. Kegyetlenebb 
volt vele a sors. Hosszú élete végéig 
rágalmakat szórtak rá, árulónak bé-
lyegezték, maga Kossuth Lajos is rajta 
kérte számon a bukást, sôt még a meg-
torlásokat is. Pedig éppen Arad már-
tírjai, a kivégzett tábornokok tanúsít-
hatták volna, ez mennyire nem igaz -– 
de ôk akkor már odafönt voltak.

A ma kétszáz éve, 1818. január 30-án 
született Görgey Artúr honvédtábor-
nokot kilencvenkilencedik évében ér-
te a halál. „A nép katonájának tekin-
tette magát, nem kellett neki sem 
fôhatalom, sem jutalom –- írja 1848–49 
magyar fôvezérérôl nagyszerû riport-
jában a fiatal Móricz Zsigmond. –-- (…) 
Eszköz akart lenni csupán a Sors kezé-
ben.

Egy szál kard, semmi más.” Dehogy 
volt áruló! Katonái hôsként tekintettek 
rá, tûzbe mentek érte. „Nem volt én-
bennem semmi katonai zseni, az csak 
mese, magyar legenda, mint annyi 
más –-- mesélte a Móricz-riport idején 
már 94 éves tábornok. –-- Rendet tar-
tottam a katonáim között, ez az egész, 
és a fickók derekasan viselték magu-
kat néhányszor. A többi lárifári.”

A világosi fegyverletétel után az ad-
dig bálványkatonaként tisztelt, tizen-
nyolc évre ítélt tábornokból egy csa-
pásra „árulót” faragott az elkeseredett 
nemzet. Ahogyan árulónak állította be 
késôbb a radikális példaképekre 
szomjazó kommunista történetírás is. 
(Görgey nem Haynaunak, hanem az 
orosz seregeknek adta meg magát, 
cserébe az intervenció sikerére büsz-
ke Miklós cár mindent elkövetett, hogy 
a tábornok ne jusson hóhérkézre.)

Igen, ô tette le a fegyvert, mert ô látta 
igazán, mennyire reménytelenre for-
dult a haza sorsa, mennyire értelmet-
len a további véráldozat. Ez volt a „bû-
ne” Görgey Artúr kovácsoltvas ke-
resztje a Fiumei úti Nemzeti Sírkert-
ben áll. Mindenkor virágok, nemzeti 
színû szalagok borítják a hantot.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

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

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

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

MEGHÍVÓ
A TÁRSALGÓ következô összejövetelét február 19-én 

tartjuk a balaclavai katolikus plébánia társalgójában.
Cím: 293 Carlisle Street Balaclava.

Ajtó illetve kapunyitás este hatkor.
Program: 

Simon Endre – Isten hozott
Meghívott elôadó: Bakonyi Péter fôkonzul úr

Katona Attila – vidám történetek
Ismerkedés, beszélgetés

Ajtó ill. kapuzárás este 10-kor.
Mint szervezôk szeretettel várjuk az érdeklôdôket!

Nagy Margit, Simon Endre és Misi atya



Elsô fokon elveszítette a nagyváradi 
önkormányzat ellen a kétnyelvû --- ro-
mán és magyar ---- utcanévtáblák 
kihelyezése érdekében indított pert a 
Civil Elkötelezettség Mozgalom (CE-
MO).

A román bíróságok honlapján közzé-
tett bejegyzés szerint az ügyben eljáró 
Bihar megyei törvényszék végzésében 
részben megalapozatlannak, részben 
tárgytalannak ítélte a CEMO kerese-
tét, perképességét azonban elismerte.
Szigeti Enikô közölte: a szervezet 

Szatmárnémeti esetében jogerôsen, 
Marosvásárhely és Nagyvárad eseté-
ben pedig elsô fokon elvesztette a két-
nyelvû utcanevekért indított pereket, 
amivel immár nemzetközi fórumok 
elôtt is bizonyítható, hogy Románia 
nem érvényesíti a ratifikált nemzet-
közi egyezményekben vállalt kötele-
zettségeit.

A CEMO a 43 százalékban magyarok 
által lakott Marosvásárhely, a 38 szá-
zalékban magyarok által lakott Szat-
márnémeti és a 24 százalékban ma-
gyarok által lakott Nagyvárad 
polgármesteri hivatalát perelte be a 
kétnyelvû utcanévtáblák kihelyezésé-
nek elmulasztása miatt.

A 2001-ben elfogadott romániai közi-
gazgatási törvény csak a településne-
vek és az intézménynevek kétnyelvû 
feliratozását írja elô azokon a telepü-
léseken, ahol valamely nemzeti ki-
sebbség aránya meghaladja a húsz 
százalékot.

Románia 2008-ban ratifikálta a Regi-
onális vagy Kisebbségi Nyelvek Euró-
pai Chartáját, amelyben vállalta, hogy 
a hagyományos kisebbségi helyneve-
ket is használja.

A charta szakértôi a 2012-ben készí-
tett Románia-jelentésben külön kitér-
tek arra, hogy az utcák nevét is ki kell 
írni a kisebbségek nyelvén.

A CEMO a perek során azt tapasztalta, 
hogy a bíróságok a nemzetközi jogot 
többnyire választható lehetôségnek 
tekintik, és arra hivatkoznak, hogy a 
romániai közigazgatási törvények 

nem írják elô kifejezetten az utcanév-
táblák kétnyelvûségét.

A marosvásárhelyi kereset elutasítá-
sának indoklásában például a bíró arra 
hivatkozott, hogy az “utca” és “tér” szó 
magyar nyelvû kiírásával az egyéb-
ként román nyelvû megnevezés alá az 
önkormányzat eleget tesz a kétnyelvû-
ségi követelményeknek.

Az indoklás azt is megemlíti, hogy 
Marosvásárhelyen léteznek magyar 
személyiségekrôl elnevezett közterü-
letek, mint például a Bartók Béla, 
Arany János vagy Budai Nagy An-
tal nevét viselô utca.

A nemzetközi egyezmények ratifiká-
lása nem hozott változást a helyi tör-
vények szintjén, a kisebbségvédelmi 
keretegyezmény és nyelvi charta be-
cikkelyezése semmit sem változtatott 
a romániai belsô joggyakorlatban --- 
állapította meg Szigeti Enikô.

A CEMO fellebbezni készül a maros-
vásárhelyi és a nagyváradi utcanév-
perben.

* * *
Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság 

államfôje arra figyelmeztetett, hogy 
polgárháborúhoz vezetne az, ha hazája 
egyesülne Romániával.

Az unió Romániával --- amely mellett 
a moldovai polgárok egy része kardos-
kodik --- polgárháborút jelent.

Elnökként minden törvényes eszközt 
megragadok ahhoz, hogy megakadá-
lyozzam a Moldovai Köztársaság ál-
lamiságának felszámolását ---- mondta 
Dodon egy tévéinterjúban, amelybôl 
részleteket közölt saját Facebook-ol-
dalán.

Szerinte a legújabb kori moldovai 
történelem legnehezebb korszakai ép-
pen az effajta tendenciák megjelenésé-
vel hozhatók összefüggésbe, és az 
1992-ben kirobbant, máig megoldatlan 
Dnyeszter menti fegyveres konfliktus 
is erre vezethetô vissza.
„Lehet, hogy valaki szándékosan 

provokál? Lehet, hogy a hatalom-
nak kedvez egy ilyen forgatókönyv? 
Mert tisztában vannak azzal, hogy el-

veszítik az ôszi választást, és talán 
destabilizálni akarják a helyzetet. Kö-
rültekintônek kell lennünk. Nagyon 
alaposan vizsgáljuk ezt a kérdést” --- 
mondta az oroszbarát moldovai állam-
fô a vele szemben álló, Európa-párti 
kormányra utalva.

Dodon szerint demokratikus úton, 
népszavazáson kell megoldani ezt a 
problémát, meg kell kérdezni a polgá-
roktól, hogy mit akarnak.

Szerinte egyértelmû, hogy a többség 
az önálló államiság megôrzése mellett 
szállna síkra. „Egyszer s mindenkorra 
pontot kell tenni erre a kérdésre, de a 
mostani hatalom nem egyezne bele 
egy ilyen referendumba” --- hang-
súlyozta.

Megjegyezte, hogy az 1918-as hely-
zet, amikor román katonák kényszerí-
tették ki az egyesülés melletti szava-
zást, nem fordul elô többé.

A közelmúltban hét moldovai falu 
közös nyilatkozatban a két állam 
egyesülése mellett foglalt állást, annak 
kapcsán, hogy az idén lesz száz éve 
Moldova (Besszarábia) és Románia 
hajdani egyesülésének.

Besszarábia 22 évig volt Románia 
része, s a második világháború elején 
szállta meg a Szovjetunió.

A bukaresti politikai elit képviselôi 
közül Traian Basescu ex-államfô a két 
ország egyesülésének a leghangosabb 
szószólója.

Nicolae Timofti volt moldovai elnök 
2016 júniusában moldovai állampol-
gárságot adományozott neki, de Igor 
Dodon tavaly januárban elnöki rende-
lettel megfosztotta tôle.

Két hónapra rá pedig egy chisinaui 
kerület bíróság hatályon kívül helyezte 
a Moldovai Köztársaság államfôjének 
a rendeletét.

A Prut menti ország népességének 
alig 7%-a vallotta magát román nem-
zetiségûnek a legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint.

A különbözô felmérések alapján a 
lakosság kb. 15-20%-a támogatja az 
egyesülést Romániával.

* * *
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A soproni 
németek kiûzése

(3. befejezô rész)
A politikusok gyakran értenek a sza-

vak és a valóság elválasztásához. A 
soproni németek elûzése manapság az 
emberiség ellen elkövetett bûnnek, 
etnikai tisztogatásnak és a kollektív 
bûn illetve kollektív felelôsség alkal-
mazásának minôsülne. 1946-ban a hi-
vatalos közleményekben jogszabályok 
megfogalmazásában a soproni néme-
tek áttelepítése volt. Míg a német 
szakirodalom a Vertreibung azaz elû-
zetés szót használja az akkori magyar 
politika szóhasználata szerint a ma-
gyarországi németeket még csak nem 
is ki,-hanem áttelepítették. Pedig  
Krisch András történész szerint „a 
két szó jelentése között óriási a kü-
lömbség.... Az áttelepítés ugyanis tom-
pítva és torzítva azt sugallja mintha az 
érkezés helyén hasonló feltételek fo-
gadták volna ôket. Errôl azonban nem 
volt szó, legfeljebb csak annyit tudtak 
a soproni németek, hogy az amerikai 
zónába, menekülttáborba kerülnek, 
esetleg az ugyancsak sokat szenvedett 
és kezdetben bizalmatlan, elutasító né-
met lakossághoz szállásolják el ôket.” 
A valóság az volt, hogy a kitelepítettek 

csak 100 kg csomagot vihettek maguk-
kal minden mást, házat, földet, gazda-
sághoz szükséges szerszámokat, álla-
tokat, üzlethelyiségeket, bútorokat ott 
kellett hagyniuk. Évtizedekig még a 
temetôben sem tudtak virágot tenni 
rokonaik sírjára mert nem kaptak 
beutazási engedélyt. 

A kormányrendelet azt is elôírta, 
hogy az elrabolt soproni borok állami 
tulajdonba kerülnek.

Az emberek úgy értesültek a sorsuk-
ról, hogy a városháza elôtt kifüggesz-
tett névsoron megtalálták a nevüket és 
a vasutállomásra parancsolták ôket. A 
kezdetben a GYSEV pályaudvaron a 
három evangélikus lelkész nem kapott 
hivatalosan engedélyt arra, hogy az 
állomáson elbúcsúzzanak a hívektôl és 
tiszteletükre megszólaltathassák az 
evangélikus templom összes harang-
ját. A tiltás ellenére kocsiról kocsira 
járva búcsúztak el a híveiktôl. De a 
következô alkalommal 1946 május 
elsején az evangélikusokat búcsúztató 
mindhárom lelkészt „kitiltotta egy 
rendôr hadnagyoska a pályaudvarról, 
pedig még a vesztôhelyre kisért go-
nosztevôknek is jár a pap ----“ fogal-
mazott Zirmann esperes. A lelkészek 
nem adták fel és másnap ismét végig 
akarták járni a kocsikat. Ekkor egy 

százados kérte a lelkészek engedélyét. 
Mivel ilyennel nem ren-delkeztek 
távozásra szólították fel ôket. A 72 éves 
Zirmann csak lassan tudott menni, 
mire a rendôr a következôket vágta 
hozzá. „Ha én 72 éves leszek odahaza 
fogok ülni és nem fogok svábokat 
vigasztalni”. Eddig az idô-pontig kb 
4600 emberrel fogtak kezet, de ezt 
követôen nem mertek az állo-másra 
menni, hanem otthonaikban és 
útközben búcsúztak a híveiktôl. Az 
emberek vallásossága és hazaszeretete 
tükrözôdik vissza a kitelepítô vonatok 
vagonjaira felírt búcsú mondatokban 
amik magyar nyelven is megjelentek 
mint pl: Hazádnak rendületlenül légy 
hive óh magyar, és Meghalt Mátyás, 
oda az igazság.

Egy vélemény szerint a bûntettért 
elsôsorban a nagyhatalmak fôleg a 
megszálló hatalom a Szovjetunió és a 
„demokratikus” magyar kormány a 
felelôsek, De nem maradhat ki Benes 
csehszlovák elnök ördögi tevékenysé-
ge sem.

A soproni németek elûzésével   
Krisch András: A soproni németek 
kitelepítése 1946 (2006) címû könyve 
foglalkozik.

Kroyherr Frigyes  
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EP-képviselôk az Ukrajnában élô ki-
sebbségek védelmére, az ukrán okta-
tási törvény jogszûkítô folyamatára 
hívták fel uniós vezetôk figyelmét és 
arra kérték ôket, gyakoroljanak nyo-
mást az ukrán kormányzatra a kérdés 
mielôbbi rendezése érdekében --– kö-
zölte Bocskor Andrea, a Fidesz-
KDNP EP-képviselôje az MTI-hez 
eljuttatott közleményében.

A képviselô arról tájékoztatott, hogy 
kezdeményezésére az Európai Parla-
ment (EP) magyar, román, szlovák, 
bolgár és lengyel képviselôi az ukrán 
oktatási törvény ügyében közös levelet 
írtak Antonio Tajaninak, az EP el-
nökének, Federica Mogherininek,
az unió külügyi és biztonságpolitikai 
fôképviselôjének, valamint Johannes
Hahnnak, az európai szomszédság-
politikáért és a csatlakozási tárgyaláso-
kért felelôs biztosnak.

A képviselôk az illetékes uniós veze-
tôit arra kérték, hogy kísérjék figye-
lemmel, miként hajtja végre az ukrán 
kormány a Velencei Bizottság javasla-
tait az oktatási törvényt illetôen, illetve 
a kétoldalú és nemzetközi kapcsolataik 
révén gyakoroljanak nyomást az 
ukrán vezetôségre a kérdés mielôbbi 
rendezése érdekében.

A néppárti politikus a levél kapcsán 
kijelentette, annak ellenére, hogy min-
den fél a Velencei Bizottság vélemé-
nyét várta és az ukrán elnök is kije-
lentette, hogy végre fogják hajtani azt, 
két hónap elteltével sem látszik sem-
milyen elôremozdulás az ügyben. Re-
ményét fejezte ki, hogy az uniós veze-
tôk befolyása hatásos lesz, és az ukrán 
fél teljes körûen végrehajtja az aján-
lásban foglaltakat.

A Petro Porosenko elnök által 2017. 
szeptember 25-én aláírt új ukrán okta-
tási törvénynek az oktatás nyelvérôl 
szóló 7. cikke miatt több szomszédos 
ország is tiltakozott, köztük Magyaror-
szág, Románia és Lengyelország. A 
jogszabály ezen része –-- amely 2020 
szeptemberétôl lépne hatályba --– ki-
mondja: Ukrajnában az oktatás nyelve 
az ukrán. Ennek megvalósítása mellett 
a nemzeti kisebbségek anyanyelvû 
oktatása csak az elsô négy osztályban 
lesz engedélyezett, és csupán az önkor-
mányzati fenntartású tanintézetek kü-
lön osztályaiban vagy csoportjaiban. 
Az 5. osztálytól kezdve minden tantár-
gyat ukránul oktatnak majd, viszont 
engedélyezi a törvény egy-két vagy 
több tantárgy oktatását bármely euró-
pai uniós tagország nyelvén.

A Velencei Bizottság decemberben 
nyilvánosságra hozott javaslataiban 
felszólította az ukrán hatóságokat, 
hogy a kisebbségekkel egyeztetve 
hajtsanak végre rájuk vonatkozó re-
formokat, illetve a 7. cikkben foglal-
takról megállapította, hogy az visszalé-
pést jelent a jelenlegi állapothoz 
képest.

A bizottság szakértôi a törvény jog-
szûkítô volta mellett foglaltak állást és 
megoldásként a 7. cikk módosítását 
javasolták egy kiegyensúlyozottabb és 
pontosabban megszövegezett változat-
tal.

* * *
Bocsánatot kért Facebook-oldalán 

Mihai Tudose volt román kormányfô 
mindazon közösségektôl, amelyeket 
“félreérthetô kijelentésével” megsér-
tett.
Tudose egy január 10-i tévémûsor-

ban, egy hasonlattal áttételesen 
akasztással fenyegette meg az auto-

nómiát igénylô erdélyi magyaro-
kat.

A pártján belüli hatalmi harc nyomán 
nemrég lemondatott politikus közös-
ségi oldalán azt írta: kijelentésével az 
állami jelképekrôl szóló törvények 
betartatásának szükségességére utalt, 
és a törvény betartatásával kapcsolatos 
felelôsségükre akarta figyelmeztetni a 
köztisztviselôket.

Ezúton is nyilvánosan bocsánatot ké-
rek minden olyan közösségtôl, illetve a 
kisebbségek minden olyan tagjától, 
amelyek és akik gyûlöletszításként 
vagy erôszakra való felbujtásként ért-
hetô nyilatkozatom miatt sértve érez-
ték magukat --- közölte Facebook-
oldalán a bukott kormányfô.

Szerinte ez az értelmezés nincs össz-
hangban elveivel, maga is a közösségek 
közötti kölcsönös tisztelet és párbeszéd 
híve, elítéli az intoleranciát és a gyûlö-
letkeltést.

„Ebbôl a leckébôl megtanultam, hogy 
a nyilvános megszólalásaimban körül-
tekintôbben és pontosabban kell kife-
jeznem magam, és nem szabad olyan 
értelmezéseket lehetôvé tennem, ame-
lyeket nem tudok vállalni” ---- zárta 
bejegyzését Tudose.

A volt miniszterelnök azt követôen 
szánta rá magát a nyilvános bocsánat-
kérésre, hogy tegnap akasztásos kije-
lentéséért a romániai Országos Disz-
kriminációellenes Tanács (CNCD) elé 
idézték.

Mihai Tudosénak --- a magyarság 
körében --- nagy felháborodást kiváltó 
mondata a Realitatea hírtelevízióban 
hangzott el, amikor az erdélyi magyar 
pártok közös autonómianyilatkozatáról 
kérdezték.

Ô egy zászlóállítási kísérletre adott 
válaszával példázta, hogy miként vi-
szonyul a kezdeményezéshez. A kor-
mányfô felidézte: a zászlóállítási kísér-
letkor is világossá tette, hogy ha a 
zászló lobogni fog, ott fognak lengeni 
mellette a helyi felelôsök is.

Kijelentését román részrôl elsôként 
az idôközben kormányfôvé kinevezett 
Viorica Dancila akkori EP-képvise-
lô bírálta, majd késôbb Liviu Drag-
nea, a Szociáldemokrata Párt elnöke is 
elhatárolódott tôle.

Más román párt nem foglalt állást a 
kérdésben.

* * *
Hatvanhárom éves korában elhunyt 

Verestóy Attila, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) sze-
nátora, aki a rendszerváltozás óta a 
romániai magyarság egyik meghatáro-
zó politikusa volt.
Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke 

a médiának nyilatkozva elmondta, Ve-
restóy Attila hónapok óta súlyos be-
tegségben szenvedett, Bécsben kezel-
ték, ott hunyt el. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök közölte, hogy a szenátor 
kedd este halt meg.

A vegyész végzettségû Verestóy Atti-
la 1990 óta volt Hargita megye RM-
DSZ-es szenátora, és hosszú ideig az 
RMDSZ szenátusi frakciójának veze-
tôje. Üzletemberként is jelentôs tevé-
kenységet fejtett ki, vagyonát a Capi-
tal címû gazdasági folyóirat tavaly 
48-50 millió euróra becsülte.

* * *
Gyúlékony folyadékkal tele palackot 

dobtak a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) központi 
irodájának épületére Ungvár belváro-
sában.
Brenzovics László, a KMKSZ elnö-

ke, az ukrán parlament képviselôje az 
MTI-nek telefonon elmondta, hogy az 
épületben komolyabb kár nem kelet-
kezett.

Nagyon örülök annak, hogy a rendvé-
delmi szervek igen operatívan reagál-
tak a történtekre --- tette hozzá. Azt is 
mondta, reméli, hogy a történteket a 
hatóságok gyorsan kinyomozzák, és az 
eset nem okoz kárt az ukrán-magyar 
kapcsolatokban.

* * *
Pavlo Klimkin ukrán külügyminisz-

ter határozottan elítélte a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KM-
KSZ) ungvári központi irodája elleni 
Molotov-koktélos támadást vasárnap a 
Twitteren közzétett bejegyzésében.

Az ukrán diplomácia vezetôje “szé-
gyenteljesnek” minôsítette az inci-
denst, amelyet ô --- mint írta --- hatá-
rozottan elítél.
Vjacseszlav Kirilenko ukrán mi-

niszterelnök-helyettes ugyancsak a 
Twitteren azon meggyôzôdésének 
adott hangot, hogy az incidens mögött 
Moszkva áll.

Véleménye szerint a Kreml érdeke, 
hogy viszályt szítson Ukrajna és nyu-
gati szomszédai, konkrétan Magyaror-
szág és Lengyelország között.

Tavaly tavasszal Lengyelországnak a 
nyugat-ukrajnai Luck városában lévô 
konzulátusának épületébe lôttek bele 
ismeretlen elkövetôk gránátvetôvel. 
Az akkori támadásban személyi sérü-
lés nem történt, viszont a tetôtéri he-
lyiségnek, amelyet találat ért, kitörtek 
az ablakai, és fölötte beszakadt a te-
tôszerkezet. A támadást követôen 
csaknem egy hétig zárva tartott Len-
gyelország minden ukrajnai külképvi-
selete.

Bohdan Adrijiv, Ungvár polgármeste-
re a városvezetés hivatalos honlapján 
kommentálta a KMKSZ irodáját ért 
támadást.

Követelte, hogy a hatóságok mielôbb 
derítsék fel, kik voltak az elkövetôk.

A városvezetô véleménye szerint 
provokátorok követték el a támadást. 
Szavai szerint bizonyos erôk arra tö-
rekednek, hogy konfliktust provokálja-
nak a többnemzetiségû, multikulturális 
Ungváron. Hangsúlyozta, hogy szerin-
te ezek az erôk nem járnak sikerrel, 
mert a kárpátaljai város mindig is a 
tolerancia és az egység jelképe volt 
Ukrajnában.

Ismeretlen elkövetôk vasárnap haj-
nalban dobtak gyúlékony folyadékot 
tartalmazó palackot a KMKSZ ungvári 
székházára. Az épületben komolyabb 
kár nem keletkezett, személyi sérülés 
nem történt. A magyar külügyminisz-
térium közleményben elítélte el a 
támadást.

Elvárjuk az ukrán hatóságoktól, hogy 
mielôbb találják meg az elkövetôket, 
és derítsék fel, hogy mi motiválta ôket 
tettük elkövetésekor --- fogalmazott a 
tárca.

Ukrajnának jelenleg feszült a viszo-
nya Magyarországgal a tavaly elfoga-
dott új oktatási törvény miatt, amely 
elôírja, hogy 2020-tól kezdve a kárpát-
aljai magyar nemzetiségû iskolák az 
ötödik osztálytól térjenek át az ukrán 
nyelvû oktatásra a tantárgyak többsé-
gében.

Lengyelországgal Ukrajnának elsô-
sorban a második világháborús esemé-
nyek megítélésében támadt konfliktu-
sa. A héten a lengyel alsóház, a szejm 
után a parlament felsôháza is elfogadta 
azt a törvényt, amely egyebek mellett 

büntetni rendeli az ukrán nacionalista 
ideológiák terjesztését, ami heves 
tiltakozást váltott ki a kijevi vezetés 
részérôl. Korábban már konfliktust 
okozott a két ország kapcsolataiban az, 
hogy a lengyel szejm 2016 nyarán 
határozatot fogadott el, amelyben 
népirtásnak minôsítette az Ukrán Fel-
kelô Hadsereg (UPA) által 1943-ban 
elkövetett volinyi (volhíniai) mészár-
lást, aminek megítélése körül továbbra 
is vita van az ukrán és a lengyel tör-
ténészek között.

***
Rekordmennyiségû, több mint 32 

ezer módosító indítványt nyújtott be a 
macedón ellenzék az új nyelvtörvény 
tervezetéhez, amelyrôl tárgyalnak a 
szkopjei képviselôk -– jelentette a 
macedón sajtó.

Az albán nyelvet is hivatalossá tevô 
törvényt a macedón parlament január 
11-én fogadta el, ám Gjorge Ivanov 

államfô egy héttel késôbb bejelentette, 
nem írja alá a jogszabályt, hanem 
visszautalja azt a képviselôháznak, 
hogy újra tárgyaljanak róla.

A legnagyobb ellenzéki párt, a jobb-
oldali Belsô Macedón Forradalmi 
Szervezet –- Macedón Nemzeti Egység 
Demokratikus Pártja (VMRO-DPM-
NE) az elsô voksolást bojkottálta, most 
pedig több mint 32 ezer módosító in-
dítványt nyújtott be a javaslathoz, 
mert véleményük szerint a jogszabály 
szövege alkotmányellenes és diszkri-
minatív a macedón nyelvvel szemben. 
A jobboldallal szimpatizáló köztársa-
sági elnök ugyanezzel indokolta azt, 
hogy nem írta alá a törvényt.

Mivel a törvény szerint egy-egy mó-
dosító indítvány ismertetésére három 
perc áll a képviselôk rendelkezésére, a 
több mint 32 ezer módosító indít-
ványról akár 145 napon át is vitáz-
hatnak a macedón honatyák.



„Sok van mi csodálatos, de az ember-
nél nincs semmi csodálatosabb!”

Szophoklész, Antigoné
Természetesen ez a csodálatos ember 

a képességeit nagyon sok rosszra is 
tudja fordítani. Azonban az emberekbe 
vetett hitemet, jóírányba ---- sok 
kíváló, nagyszerû, fantasztikus ember, 
akik magyarságunkért a közösségért 
mindent megtesznek, fáradságot nem 
kímélve --- visszaadják.
Ezek közé a nem mindennapi em-

berek közé tartozik Sipos Ika, aki 
hihetetlen energiával, szeretettel és 
teljes odaadással dolgozik a Brisba-
ne-i magyar közösségért.

Ikától kértem egy rövid életrajzot, 
illetve bemutatkozást:

1957-ben születtem Székelykeresz-
turon, Erdélyben.

Érettségi után fényképészetet tanul-
tam és a szülôvárosomban dolgoztam 
közel 6 évig mind fényképész. Sepsi-
szentgyörgyön is éltünk 4 évet, miután 
férjem mint gépészmérnök oda kapta 
a kihelyezését.

 Két gyermekünkkel Gáborral, és 
Zsuzsával 1987-ben jöttünk Ausztráli-
ába, azóta Brisbaneben élünk.

A magyar közösségi életbe való mun-
kálkodásomat kb. 1990 körül kezdtem. 
Borzasztóan hiányzott a család, a ba-
rátikör, akiket magunk mögött hagy-
tunk. Keresve azt a  magyar közössé-
get, ami valamelyest pótolná az 
otthont, ...enyhítené a honvágyat, új 
barátokra lelés késztetett arra, hogy 
nemcsak mint vendég vegyek részt az 
itteni magyar életben, hanem mind 
közösség szervezô is.

Évekig a Bokréta tánccsoportnál te-
vékenykedtem, ahol lányom is táncolt. 
A majdnem 30 évig fennálló Erdélyért 
csoport összejöveteleit, több mint 7 
évig szerveztem.

A Magyar Háznál mind program 
szervezô, vezetôségi tag a Gyertyafé-
nyes Karácsonyestéktôl kezdve, nem-
zeti ünnepekre való méltó megünnep-
lést, anyáknapi mûsorok rendezésétôl 
a gyerekek betanításáig mindent vál-
laltam. Közben egy óvónôi tanfolyamot 
végeztem, gyermekeimet neveltem. 
Sokat fényképezek, festek, színtársu-
latban szerepelek 10 éve stb., ha kellett 
menyasszonyi csokrokat is kötöttem, 
magyar közösségi értesítôt szerkesz-
tettem és mind emellett dolgoztam 
szinte végig, teljes munkaidôben, mió-
ta ausztrál földre léptem.

A jelenlegi munkahelyemen a COOK 
Medical vállalatnál közel 25 éve dol-
gozok. A minôségi ellenôrök csapatban 
oktató és értékelô vagyok.

Amint látják kedves Olvasók Ika éle-
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Beszélgetés Sipos Ikával
te összeforr a magyar közösségi élet-
tel, nem véletlen, hogy megválasz-
tották  a Qeensland-i Magyar Kulturá-
lis Szövetségnek és az Ausztráliai 
Magyar Szövetség Elnökének.

--- Köszönöm szépen Ika ezt a min-
denre kiterjedô, bámulatba ejtô bemu-
tatkozást. Hihetetlen, hogy ennyi el-
kötezettség mellett (amelyet 
ragyogóan végzel), képes voltál dol-
gozni és családot ellátni.

Olyan beosztásban dolgozol, ahol 
csak az képes, aki mély tudású és még 
ami fontos az angol (ausztrál) nyelvben 
is perfekt. Nagyon jó nyelvérzéked 
kell, hogy legyen. Hány nyelven be-
szélsz?

--- Tekintettel arra, hogy Erdély-i 
vagyok, beszélek románul. Latinul, 
németül, franciául is tanultam, né-
metet választottam egyik érettségi 
tantárgyként, angolul itt tanultam 
meg és természetesen magyar az 
anyanyelvem.

--- Szenzációs vagy, ehhez is csak 
gratulálni tudok. A kiemelkedô telje-
sítményeid mellett a neved az, ami 
még mássá tesz téged. Honnan jön az 
Ika név, mint utónév?

--- Eredetileg Ilonára kereszteltek és 
Ilkaként kezdtek becézni, amit a 
gyerekkori játszótársam nem tudott 
kiejteni, Ikát mondott helyette, ami 
ma már teljesen hozzám nôt. A ne-
vemmé vált.

--- Térjünk talán át kicsit más terü-
letre az életedbôl. Sokan nem tudják, 
hogy mi célból jött létre az Ausztráliai 
Magyar Szövetség. Mi a feladata?

--- Az Ausztrália-i Magyar Szövetség 
mint ernyô szervezet, a mostani fel-
állásában 2015-ben alakult újra. Hoz-
zánk tartoznak az ausztrál államok 
következô csúcs szervezetei: Viktória 
Tanács, NSW-Magyar Szövetség, a 
Délausztráliai Magyar Szövetség, 
Nyugatausztraliai Magyar Szövetség,  
Queenslandi Magyarok Kulturális 
Szövetsége/Színtársulat. Igazán nagy 
döntés az, hogy mikor, hol lesznek a 
Magyar Találkozók megtartva. Ami 
természetesen az Ausztrália Magyar 
Szövetség égisze alatt történik 3 
évenként, a fent említett államok 
közül valamelyik megkaphatja a meg-
rendezési jogot. Tudjuk, hogy 2017. 
januárjában a Magyar Találkozó Syd-
neyben volt. A NSW-Magyar Szövet-
ség vállalta a megrendezését,  büszkén 
állítom, hogy Rozgonyi Magdi, akkori 
fôtitkár és a Találkozó rendezô bi-
zottsága fantasztikus munkát végzett. 
Csodálatos  5 napot töltöttünk Sydney-
ben.

A Találkozó utolsó napján ült össze az 
AuMSz vezetôsége  tisztújításra és an-
nak eldöntésére, hogy 2020-ban hol 
lesz a Találkozó.

Ott választottak meg elnöknek és 
akkor azzal együtt vállaltam, hogy kel-
lô segítséggel végre Qld. állam lesz a 
következô Találkozó házigazdája.

--- Hogy-hogy eddig nem volt Brisba-
neben találkozó?

--- Talán azért mert  nem volt olyan 
szervezet, amelyik elvállalta volna ezt 
az óriási feladatot, plusz évekig Qld 
nem volt tagja az akkori Ausztrália-i 
Új Zélandi Magyar Szövetségnek.

Színtársulatunk 10 éve alakult. Azóta 
Ausztrália szerte ismerôssé váltunk. 5 
színdarabot vittünk színre, ezenkívül 
más kisebb elôadások is fûzödnek a 

nevünkhöz.
A színtársulatot Nt. Kovács Lôrinc 

alapította és ô a rendezô is. Hivatalos 
bejegyzése kb. 8 éve történt meg, 
akkor született meg a Qld-i Magyarok  
Kulturális Szövetsége. Alapító tagja 
vagyunk az AuMSz-nek és így most mi 
is pályázhattunk a Találkozó meg-
rendezésére.

--- Hogy oszlik meg a Szövetség álla-
monként és kik személy szerint a ve-
zetôik?

Viktoria-i Magyar Tanácsnál (Mel-
bourne), Marót Márti az elnök és 
egyben ô a diaszpóra régiós elnöke is, 
akit a tavalyi diaszpóra tanácskozáson 
választott még a küldöttség  Budapes-
ten.

NSW.-i  (Sydney) Magyar Szövetség-
nél, Rozgonyi Magdi az elnök.

Dél-Ausztrália-i (Adelaide) Magyar 
Szövetségnél, Nt. Szabó Attila az 
elnök.

Nyugat-Ausztráliánál, (Perth), Pod-
gorska Henrietta az új elnök, aki 
Schaffer Frigyest  váltotta fel.

Qeensland-i, (Brisbane) Magyar Kul-
turális Szövetségnek én vagyok az 
elnöke.

--- Marót Mártihoz, mint régiós el-
nökhöz, mely világrészek, vagy álla-
mok tartoznak?

--- Izrael, Ausztrália, Új Zéland, Dél-
Afrika.

--- Ahogy értesültem a Diszpóra Ta-
nács gyûlése évenként van megtartva 
2011 óta. Oda  Marót Márti egyértelmû, 
hogy megy, mi a helyzet a többi állam 
elnökeivel?

---- Az AuMSz elnöke és a hozzá tar-
tozó Szövetségek, csúcsszervezetek 
elnökei meghívást kapnak. Ezenkívül 
az Ausztráliai Magyar Tanárok Szö-
vetsége is kap meghívást.

Amennyiben az elnökök közül valaki 
nem tud elmenni, úgy egy tagot küld 
maga helyett.

--- Mit szerveztel és rendeztél még 
Brisbaneben? 

--- A Brisbane-i Magyar Háznál nagy 
ünnepeinkrôl tartunk megemlékezése-
ket, melyeket  évekig nagyrészben én 
szerveztem. Március 15., Trianon /
nemzeti összetartozás/, Június. 4-én, 
Október 23. Forradalom és Szabad-
ságharc. 3 éve amikor Kárpátaljának 
gyûjtés indult el, akkor rendeztem egy   
humoros estet, aminek teljes bevételét 
elküldtük a többi államokból össze-
gyûlt pénzzel együtt a rászorulóknak. 
Tavaly október 1-én az elsô  Multi-
kulturális Fesztivál megszervezése  
közösen a Magyar Ház vezetôsé-
gével talán minden eddigi rendez-
vényt felülmúlt.  Nagyon, nagy sikere 
volt. Sokan  mondták, hogy ennyi em-
bert egyszerre a magyar háznál nem 
láttak. Karácsony elôtti Gyertyafényes 
Karácsony estet, amit még a 90-es 
éveben kezdtem, hagyománnyá vált a 
Magyar Háznál.

--- Mi a helyzet a KCsP-és fiatalokkal, 
hogyan értékelnéd munkájukat vagy a 
Mikes Kelemen programmal és te 
milyen kapcsolatban vagy velük?

---  Eddig hozzánk csak KCsP-és fiata-
lok jöttek, akiknek koordinátoruk és 
mentoruk voltam. A magyar  iskoláink-
nál probléma a  tanár hiány. Ezért 
tanárokat, cserkészvezetôket kér- 
tünk,  akik valóban nagyszerû munkát 
végeztek. Óriási segítséget jelentenek  
számunkra. Például a legelsô ösztöndí-
jasunk Szigeti Balázs, nemcsak fô-

szerepet vállalt a Szigligeti Ede Li-
liomfi címû darabjában, hanem ô is 
rendezte a darabot. Az utolsó Diszpóra 
Tanács ülésen igéretet is kaptunk, 
hogy ezután az iskolákat tanszerekkel 
is segíti a magyar állam.

 A Mikes Kelemen programról csak 
annyit szeretnék mondani, az emigrá-
cióban felhalmozódott  értékek, köny-
vek, dokumentumok megmentésére 
összegyûjtésére és azok Magyaror-
szágra való elszállítására kezdemé-
nyezés, akkora sikerrel járt, annyi 
könyv gyûlt össze, hogy most nehéz-
séget jelent a hazaszállítása. Senki 
nem számított arra, hogy ennyi köny-
vet hoztunk magunkkal. Több tonnányi 
könyvet már elszállítottak, ami nagy   
része arra hivatott, hogy elhelyezzék 
azokban az elszakított területen lévô 
iskolákban, ahol magyar nyelvû könyv 
hiány van.

--- Ez a probléma gondolom mindenütt 
nehézséget jelent, mert itt Melbourne-
ben is rengeteg az adományozó könyv, 
amit a magyar szervezetek, közössé-
gek  már képtelenek elfogadni.

Említetted, hogy megnyertetek egy 
pályázatot, melyet a színtársulat ka-
pott. Mit jelent ez a színtársulatnak?

--- A tervek szerint három hétre me-
gyünk egy Kárpátmedencei turnéra:
Magyarországra Erdélybe, Délvi-
dékre, Felvidékre. Tamási Áron A 
Hullámzó vôlegény címû darabjával. 
Többek közt a gödöllôi kastély barokk 
színháztermében is fellépünk. Ezen-
kívül  igyekszünk a színtársulati tagok 
szülôvárosába is fellépni. Természe-
tes, hogy az én kis szülôvárosomban is 
fellépünk. Ez egy óriási kihívás, 
ugyanakkor, hogy ilyenre lehetôsé-
günk nyílik, ez egy privilégium a szín-
társulat számára. 

--- Családtagok is mehetnek?
--- Családtagok a saját költségeiken 

jöhetnek.
--- Hányan vagytok a társulat tagjai 

és mikor mentek?
Tizenegyen vagyunk aktív szereplôk 

ebben a darabban, plusz a cigány 
zenekar, és 2018. szeptembere van 
beütemezve. 

--- Úgynevezett társadalmi munkád-
hoz több ember is kevés lenne, hogy a 
rendezvények flottul menjenek. Kikre 
támaszkodhatsz?

--- A színtársulati tagokra, akik 
majdnem családtagok, minden 
esetben számíthatok, ezenkívül a 
Magyar Ház vezetôségere, és van-
nak olyan jó barátok, mind pl. a 
Napsugár kórus tagjai, akik soha-
sem utasítják vissza meghívásomat. 
Ezenkívül a Kôrösi ösztöndíjprog-
ram ösztöndíjasai. És nem utolsó 
sorban a családom. Azért is mert 

megértették és elfogadták azt, hogy 
az én számomra ez éltetô erô, má-
sodszorra minden kezdeménye-
zésemet nagylelkûen támogatták is. 

---  Úgy vettem észre az életben, aki 
egy talentumot kapott, az többel is 
rendelkezik. Te festesz is, mondhatni 
festômûvész is vagy. Milyen festéket 
használsz?

--- Vízalapú akril festéket.
--- Mit szeretsz festeni?
--- Fôleg természetet, virágokat, csen-

déletet.. 
--- Festettél napraforgókat is mint 

Van Gogh?
--- Festettem. Többet is.
--- De neked mind a két füled megvan, 

hála Isten. És kiállításod volt már, 
vagy bemutatód?

--- Egyéni tárlatom nem volt, de 
Major Margit és Gróf Béla festô-
mûvészekkel volt közös kiállításom 
fesztiválon és a Magyar Házban. 
Ugyanakkor  a Magyar Találkozón is 
állítottam ki és adok is mindig belôle. 
Munkahelyemen is vannak kiállított 
képeim, azokból már az Egyesült Álla-
mokba is vittek. Nagy meglepeté-
semre.

--- Ki fedezett fel téged? 
Legelsô rajztanárom a férjem nagy-

bátyja volt, ô mondta még diákkorom-
ban, hogy tehetséges vagyok. De év-
tizedek teltek el és semmit nem 
festettem, aztán amikor a gyermekek 
felnôttek, akkor mondtam magamnak, 
itt az idô. Tanfolyamot végeztem Ken 
Harris ausztrál tájfestô tanítása alatt. 
Annak már több mint 10 éve. Félve 
küldtem el elsô rajztanáromnak, Kiss  
Lacinak az elsô festményeimrôl ké-
szült képeket. Féltem a kritikától. 
Aztán ez a válasz érkezett „Tudod Ika, 
hogy mi a legnagyobb baj a festmé-
nyeiddel? ---, hogy nem korábban 
kezdted el.” 

--- Én viszont azt mondanám neked 
Ika, hogy „tudod mi a legnagyobb 
baj veled? Hogy nincs több 
belôled!”
Köszönöm a beszélgetést és kívá-

nok további jó munkát szeretetben, 
megértésben.

Sipos Ika: Csendélet

A Hullámzó vôlegény Gold Coast-i elôadásának társulata 
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Száz éve született a 
„Kárpátok géniusza”, 

Nicolae Ceausescu

Száz éve, 1918. január 26-án szü-
letett Nicolae Ceausescu román 
kommunista diktátor, akit a körü-
lötte kialakult személyi kultusz 
csúcspontján Conducatorként azaz 
Vezérként és a “Kárpátok géniusza-
ként” magasztalt a hivatalos sajtó. 
A közép-kelet-európai kommunista 
rendszerek 1989-90-es összeomlása 
egyedül Romániában járt fegyveres 
harccal, és súlyos véráldozattal, Ce-
ausescu és felesége pályafutására 
katonai kivégzôosztag tett pontot.

Részeges pásztor gyermeke, és feje-
delmi leszármazott egy személyben

Nicolae Ceausescu, a legújabb kori 
román történelem egyik legellentmon-
dásosabb figurája az Olt megyei Scor-
nicestiben látta meg a napvilágot, 
1918. január 25-én. Apja, Andru Ceau-
sescu, Vrancea megyébôl származó 
pásztor volt, aki rendszeresen alkoho-
lizált és verte a családját.

Szemben az 1989-es forradalom után 
elterjedt népszerû közvélekedéssel 
édesanyja, Alexandrina nem tatár, 
hanem Tudor Vladimirescu havasal-
földi fejedelem egyenesági leszár-
mazottja volt.

Az alig tízezer lakosú városkát a ro-
mán diktátor 1965-ben történt hata-
lomra jutása után “szocialista mintate-
lepüléssé” akarta változtatni, 1988-ban 
várossá nyilváníttatta, a ledózerolt pa-
rasztházak helyébe pedig kockaháza-
kat építtetett, egyedül szülôházát 
hagyták épen.
Egyszer majd én leszek Románia 

Sztálinja!
Tizenegy évesen, cipészinasként ke-

rült Bukarestbe, ahol 1932-ben belé-
pett az illegális kommunista pártba.

A kommunista ifjúsági szervezet 
egyik vezetôjeként 1936-ban, majd 
1940-ben is bebörtönözték.

A második világháború kitörése után 
a földalatti kommunista párt ifjúsági 
szervezete, a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (UTC) elnökévé választották.

Részt vett az Antonescu-rezsim elleni 
harcban, és fiatalkorában nagy cso-
dálója volt a szélsôségesen nacionalista 
Vasgárdának.

A fiatal Ceausescu többször is han-
goztatta, hogy egyszer majd ô lesz 
Románia Sztálinja.

Elôször 15 éves korában került ösz-
szeütközésbe a törvénnyel, de nem 
illegális politikai munkája, hanem egy 
utcai verekedés miatt. Paradox módon 
a rács mögött kezdôdött felívelni a 
politikai karrierje.

Amikor 1943-ban átszállították a zsil-
vásárhelyi börtönbe, Gheorghe Ghe-
orghiu-Dej, a második világháború 
utáni Románia elsô teljhatalmú kom-
munista vezetôje lett a cellatársa, aki 
szárnyai alá vette, és megismertette a 
marxista-leninista eszmékkel, vala-
mint a párt ugyancsak bebörtönzött 
vezetôivel.
A suszterinasságtól az uralkodói 

all ûröket megtestesítô jogarig
Ceausescu 1944 után a szokásos párt-

karriert futotta be.1947-ben elôször 
mezôgazdasági, majd 1950 és 1954 kö-
zött honvédelmi miniszterhelyettes 
lett, ekkor kapott tábornoki rangot is. 
Ugyancsak 1947-ben vette feleségül 
Elena Petrescut, akitôl három gyerme-
ke származott.

Egykori zsilvásárhelyi mentorának 
Gheorghe Gheorghiu-Dej-nek köszön-
hetôen rövid idô alatt fényes karriert 
futott be a pártapparátuson belül is. 
Gheorghiu-Dej 1952-ben a rivális frak-
ciókkal, fôként a moszkovitákkal való 
leszámolás után juttatta be a Központi 
Bizottságba pártfogoltját, aki két év-

vel késôbb a Politikai Bizottság tagja, 
majd a Központi Bizottság titkára, a 
rendszer második embere lett.

Ceausescu 1965-ben, Gheorghiu-Dej 
halála után a Román Kommunista Párt 
elsô titkára (késôbb: fôtitkára) lett, 
megszerezve ezzel a párt és az állam-
apparátus feletti kizárólagos hatal-
mat.

1967-tôl az Államtanács elnökévé, 
1969-tôl pedig a hadsereg fôparancs-
nokává is megválasztották. Moszkva 
kívánságaival nem egyszer szembe-
szálló független nacionalista politiká-
jának köszönhetôen kezdetben rop-
pant népszerûségnek örvendett 
Romániában, sôt, Nyugaton is úgy 
tekintettek rá, mint a Varsói Szerzôdés 
“Titójára”.

Hatalmát 1974-ben tovább erôsítette 
a személyére szabott államfôi tiszt-
séggel. Ekkortól már nem mint a for-
málisan kollektív prezidenciális szerv, 
az Államtanács elnöke, hanem a Ro-
mán Szocialista Köztársaság egysze-
mélyi elnökeként gyakorolta egyre 
nagyobb és gyakorlatilag ellenôrizet-
len hatalmát.

A hivatalos fotók ezután mint egy 
uralkodót, jogarral a kezében ábrázol-
ták.

A Conducator (Vezér), a “Kárpátok 
géniuszának” alakja köré erôs szemé-
lyi kultusz fonódott, versek, képek, 
filmek magasztalták.

A hivatalos kultusznak felesége, Ele-
na is a részévé vált, aki a hierarchiában 
közvetlenül férje után következett, és 
jóllehet, csak laboratóriumi asszisz-
tens volt, akadémikusnak, és a kémiai 
tudományok kandidátusának, vala-
mint a Román Tudományos Akadémia 
elnökének is megtették.
Nem elôször nézett be valamit na-

gyon alaposan a Nyugat
A Szovjetunió a két ország egyezsége 

alapján már 1958-ban kivonta csapa-
tait, ami után Románia igyekezett 
megnövelni az ország nemzetközi sú-
lyát és mozgásterét. A nyugati politikai 
körökben elôször a Varsói Szerzôdés 
1968-as csehszlovákiai agressziójának 
éles elítélése hozott elismerést Ceau-
sescu számára.

1968. augusztus 21-én Bukarestben 
százezres, a csehszlovákiai intervenció 
ellen tiltakozó tömeg elôtt elmondott 
beszédében ítélte el a belügyekbe való 
beavatkozást.

Ugyancsak a hatvanas években, szin-
te névlegessé csökkentette országa 
katonai szerepvállalását a Varsói Szer-
zôdésben.

Ceausescu elítélte Afganisztán 1979. 
decemberi szovjet katonai megszállá-
sát is, 1984-ben pedig elküldte sporto-
lóit a Los Angeles-i olimpiára, amelyet 
a többi szocialista ország bojkottált.

A Nyugat hosszú ideig hamis illúzió-
kat táplált Ceausescu politikájával 
kapcsolatosan.

A román diktátort Nyugaton a keleti 
blokk kevés „jó kommunistája” között 
tartották nyilván. Az Európai Közösség 
a szocialista tábor országai közül egye-
dül csak Romániával kötött kereske-
delmi megállapodást 1974-ben, és a 
hidegháború viszonyai között példát-
lan módon több amerikai elnök is 
fogadta Románia elsô emberét, illetve 
tett hivatalos látogatást az országban.

Ceausescu számos nyugati elismerés-
ben részesült így többek között a 
Francia Köztársaság Becsületrendjé-
nek tisztjévé avatták a román diktá-
tort.

Az idôközben elôkerült történelmi 
dokumentumok azonban jelentôsen 
árnyalják ezt a nyugaton sûrûn töm-
jénezett külpolitikai önállóságot.

A látszat ellenre, Ceausescu minden 
lépést elôzetesen egyeztette a Kreml-
lel.

A szovjet pártvezetés taktikai okok-
ból nézte el a nem egyszer Moszkva 
akaratával látszólag szemben álló ro-
mán külpolitikát.

Azzal, hogy a Nyugat több külpolitikai 
kérdésben is a bizalmába avatta a „re-
nitens” román pártvezetôt, Moszkva 
hasznos információkhoz juthatott.

Ceausescu pedig igazából sohasem 
vonta kétségbe a Kreml szocialista 
táboron belüli primátusát.
Az „aranykor” csak a Kárpátok 

géniuszának volt aranyból
A román nép számára azonban az 

újságokban emlegetett “aranykor” va-
lódi rémálomnak bizonyult. A Ceau-
sescu-éra ugyan politikai és kulturális 
enyhüléssel kezdôdött, de a végletekig 
központosított hatalom néhány év 
múlva már az emberek életének teljes 
ellenôrzésére törekedett.

Még szocialista viszonylatban is 
erôteljesen korlátozták a szólás- és 
sajtószabadságot, a rettegett titkosren-
dôrség, a Securitate pedig minden el-
lenzéki megnyilvánulást a csírájában 
elfojtott.

A megalomániás vezér az 1960-70-es 
években, a sztálini voluntarista gazda-
ságpolitikát felújítva idejétmúlt nagy-
ipari beruházásokra tékozolta el a ro-
mán gazdaság erôforrásait.

A hatalmas hitelek törlesztése a 

nyolcvanas években komoly élelmiszer-, 
üzemanyag-, energia- és gyógyszerhiány-
hoz vezetett, Románia az éhínség, a gaz-
daság pedig az összeomlás szélére sod-
ródott.

A nehézségek az 1980-as évek elején 
érték el a csúcspontjukat annak köszön-
hetôen, hogy a diktátor elhatározta, az 
utolsó centig visszafizeti a nyugati hite-
leket.

Miközben az elhibázott gazdaságpolitika 
és a kíméletlenül felgyorsított adósság-
törlesztés nyomorba döntötte a lakossá-
got, a Conducator valamint a neje hihe-
tetlen vagyont halmozott fel, és irritálóan 
fényûzô életmódot folytatott.
Éhezô tömegek nyomorán tobzódott 

a megalomán ízléstelenség
A hetvenes években külön luxusvonatot 

csináltatott sajátmagának, villákat vala-
mint palotákat rendeztetett be a család-
tagjainak, és a Ceausescu család mérhe-
tetlen személyes vagyont halmozott fel, 
miközben az ország népe nyomorgott.

Mindeközben még a sztálinit is túlszár-
nyaló személyi kultusz épült ki a „Kárpá-
tok géniusza” valamint az akadémikusasz-
szony körül.

A házaspár saját születésnapjából nem-
zeti ünnepet csinált, és nem telet el úgy 
nap, hogy a televízió és a sajtó ne zengett 
volna dicshimnuszokat a „haza felvirá-
goztatásáért végzett áldozatos munkájuk-
ról”.

Ceausescu az 1980-as évek elején az or-
szág gazdasági helyzetét teljesen figyel-
men kívül hagyó megalomán építkezé-
sekbe fogott Bukarestben.

Az új kormányzati negyed felépítésére 
kiszemelt területen egy egész városrészt 
dózeroltatott el, hogy megépíthessék a 
diktátor számára oly kedves szocialista-
realista stílusú, az egyiptomi fáraók ko-
rát idézô hatalmas és ízléstelen köztár-
sasági palotát.
Falurombolási terv és Grósz Károly 

megszégyenülése
Az 1970-es években megindított homo-

genizálási program a nemzetiségek elro-
mánosítását célozta, az 1988. április 29-én 
bejelentett úgynevezett „településrende-
zési” terv pedig több ezer, zömében ma-
gyarok lakta falu felszámolását tûzte ki 
célul.

1988. június 27-én a budapesti Hôsök 
terén 40-50 ezer fôs tömeg tiltakozott a 
román falurombolási terv ellen.

1956 óta ez volt a legnagyobb ellenzéki 
megmozdulás Magyarországon. Erre vá-
laszként Ceausescu a tüntetés másnapján 
bezáratta az aradi magyar konzulátust. A 
diktátor és Grósz Károly, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt fôtitkárának au-
gusztus 28-i aradi találkozója nem hozott 
semmilyen eredményt, Grósz és az 
MSZMP tárgyalóküldöttsége dolgavége-
zetlenül és megszégyenülten volt kény-
telen távozni Aradról.

Az 1980-as évek végére az elnyomás, a 
nyomor, és a nepotizmus (a nyolcvanas 
években a Conducator 400 rokona volt 
magas párt- és állami tisztségekben), 
odahaza egyre jobban erôsödô belsô el-
lenállást, nemzetközi téren pedig foko-
zódó felháborodást váltott ki.

A feszültségek sokáig a könyörtelenül 
elfojtott sztrájkok formájában jelentkez-
tek.

Az 1989-re bel ---- és külpolitikai érte-
lemben is teljesen elszigetelôdött Cea-
usescu minden erôvel igyekezett elejét 
venni, hogy a szocialista országokban 
Gorbacsov peresztrojkája nyomán meg-
indult erjedés Romániára is átterjedjen.

A Conducator a párt novemberi kong-
resszusán éles hangnemben a demokra-
tizálás és a reformok ellen foglalt állást. 
1989. december 16-án pedig, amikor a 
temesváriak meg akarták akadályozni 

Tôkés László református lelkész 
eltávolítását parókiájáról, sortûz 
dördült: az ezt követô összecsa-
pásokban száznál is többen vesz-
tették életüket.

A temesvári incidenssel vette 
kezdetét az 1989-es romániai for-
radalom.
Kivégzôosztag elôtt fejezte be 

pályafutását a diktátor és felesé-
ge

A tüntetések futót ûzként terjedtek 
és országos méret ûre dagadtak, 
ezért Ceausescu december 21-én 
támogatottságának demonstrálásá-
ra nagygyûlést hívott össze Buka-
restben.

Az elnöki palota erkélyén megje-
lenô diktátorba azonban a tömeg 
belefojtotta a szót, és a Ceausescu 
mellettinek remélt demonstráció 
rendszerellenes megmozdulássá 
vált. Aznap már a bukaresti utcákon 
is elkezdôdtek a lövöldözések, a tö-
meg pedig elfoglalta a televízió 
székházát; a diktátor hatalma 
órák alatt semmivé foszlott.

Másnap a hadsereg átállt a fel-
kelôk oldalára, az elnöki pár pedig 
helikopterrel próbált meg egérutat 
nyerni. Mivel a vezérkar utasítására 
lezárták az ország légterét, a pilóta 
kénytelen volt Tirgoviste közelében 
leszállni, ahonnan autóval majd 
gyalog menekültek tovább, de ha-
marosan elfogták ôket.
Ion Iliescu, a Bukarestben felál-

lított Nemzeti Megmentési Front 
elnöke december 24-én kiadott 
rendeletével rögtönítélô katonai 
bíróság felállítására adott utasítást, 
amely már másnap, december 25-
én megkezdte a fogságba esett há-
zaspár ügyének gyorsított eljárás-
ban való tárgyalását.

Ceausescut és feleségét a sebtében 
felállított rögtönítélô bíróság népir-
tásért, közjavak, városok és falvak 
tönkretételéért, a nemzetgazdaság-
ban okozott súlyos károkért, szökési 
kísérletért és egyéb bûnökért ha-
lálra ítélte.

Az ítéletet a statáriális véghatá-
rozat kihirdetése után nyomban, a 
tirgovistei laktanya udvarán egy 
katonai kivégzôosztag végre is haj-
totta.

A perrôl és a holttestekrôl készült 
felvételeket másnap mutatták be a 
román televízióban, ezután a harcok 
megsz ûntek, gyôzött a forradalom.

Az 1989-es forradalom megítélése 
máig vitatott: sokan vélik úgy, hogy 
elôre megtervezett hatalomátvétel 
történt, a polgárháború látszatával.

Az események után húsz évvel ké-
sôbb készített felmérésben viszont 
a többség Ceausescut már a román 
történelem egyik legsikeresebb po-
litikusaként nevezte meg. A közép-
kelet-európai kommunista rendsze-
rek 1989-90-es összeomlása egyedül 
Romániában járt fegyveres harccal, 
és súlyos véráldozattal.

MTI/Elter Tamás
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2018. február 18-án 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)

9.30-tól 12 óráig vasárnapi iskola a 
szokásos helyen

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 18-án 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 18-án vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 2018. február 18-án vasárnap de. 11 
órakor ISTENTENTISZTELET

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2018. február 11-én de. 11.45 órától Istentisztelet 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára
Az Istentisztelet után ebédelni lehet

Észak Brisbane -Aspley Uniting Church 748. 
Robinson Road Aspley. Minden hónap második vasárnapján 

11.45 órától Istentisztelet
GOLD COAST — Mudgeeraba Salt templom -- 
Mudgeera-ba Road  2018. február 18-án du 2 órától

Istentisztelet
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinz

(minden hónap harmadik vasárnapján) és magyar nyelvû 
játszócsoport gyermekeink számára 
Bibliaóra 2 órakor(minden hónap elsô vasárnapján)

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

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

Újévi elsô Istentiszteletünk
Az év kezdetén, szokásos Istentiszteletünkön a vasárnapi iskolások is jelen voltak. Jó volt látni a sok kis 

gyereket és szüleiket a templom padjaiban.
Egy rövid program volt beiktatva amelyben Nt. Dézsi Csaba beszélt a gyemekekhez, majd két tanárnô 

énekelt és több kisgyermek (iskolások) felolvasása után a nebulók, tanáraikkal átmentek a Bocskai 
Nagyterembe, a szokásos foglalkozásukra.
Reméljük még sok ilyen Istentisztelet lesz, ahol a tanulók is jelen vannak, így örömmel nézhetünk a 

gyülekezeti közösség nôvekedésére. Csutoros Julia

Az egyik tanítónô felolvassa Makkai
Mártinak, az iskola igazgatójának 
üzenetét, aki a szabadságáról még 

nem jött vissza.
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Ajtóról ajtót nyitniSokáig nem értettem, miért is tak-
sálják az „emberöltôt” átlagban har-
minc esztendôre

Aztán megtudtam, hogy nem egy 
egész emberi életrôl van szó, hanem 
csak az emberi nemzedék felnöveke-
déséhez, kifejlôdéséhez szükséges 
idôrôl. Honnan számoljuk, mindegy is, 
hiszen mindennap születik egy új élet. 
Ajtót nyit a jövôre, pislogva, de gyer-
mekszerelemmel, bátran. Van, akinek 
elegendô kevesebb idô is, másnak meg 
több kell. Lehet történelmi esemé-
nyekhez viszonyítani, vagy saját sor-
sunkban elhelyezni az emberöltôt. 
Egyetlen, ha jut, elég lehet, s ezalatt 
teljes emberi életet élhetünk, másnak 
több is kevés, hiányérzettel távozik el 
errôl a Földrôl.

Egy emberöltôvel ezelôtt, 1988-ban 
már úgy éreztem, felnövekedtem a 
nagy feladatokhoz. Feleségem, gyer-
mekem, lakásom, könyvtárosi állásom, 
sôt kölcsönöm is volt már, amit tör-
lesztettem. Kétütemû Wartburg jár-
mûvem is, Zöldszemû szörny volt a 
neve. Az enyémmel együtt ebben az 
évben egymillió-hétszázezer autó járt 
a magyar utakon, de még mindig 
háromszázkilencvenezren várakoztak 
gépkocsi-kiutalásra, ha van még 
egyáltalán valaki, aki emlékszik erre a 

szocialista találmányra, remegô álom-
fátyolon át.

Januárban leadtam az egyetemi dok-
tori disszertációmat, egy-két írásom is 
megjelent üzemi lapokban. Fizetésem 
6780 forint volt. Feleségem gyermek-
gondozási díjat kapott. Csak a szám-
lákra és törlesztésre elment ötezer 
forint. De tanítottam esti képzésen, 
Gitta pedig lapokban írt. Nagyik se-
gítettek kislányunk körül. Néha náluk 
volt egész nap, ott is aludt. Ilyenkor 
kimozdultunk a régi idôk emlékére. 
Egy tatárbifsztek akkor százötven fo-
rintba került, egy pohár sör tizenötbe. 
Nem engedhettük meg magunknak. 

Az elvtársak így fogalmaztak: „a la-
kosság jövedelme és fogyasztása az 
elôirányzatokkal összhangban, illetve 
a fogyasztás azt meghaladóan csök-
kent.” Hogy a csökkenés összhangban 
van az „elôirányzatokkal”, mindenkit 
feldobott. Talán azt képzelték, meg-
köszönjük. A fogyasztói árak tizen-
nyolc százalékkal nôttek az elôzô év-
hez képest. Már tíz éve szó sem volt a 
háromhatvanas kenyérrôl, fôleg, ha az 
pirítós formájában érkezett a borjú 
mellé…

Közben tömegessé vált a magyarok 
menekülése Erdélybôl. A legelképesz-
tôbb szankciókat alkalmazták a ma-
gyarsággal, a magyar nyelvvel, kul-
túrával szemben. „Homogenizáció”, 
falurombolás, egyetemi, iskolai terror. 
Ceauescu, a Kárpátok degenerált „gé-
niusza” végleg elszabadult. Nem érez-
te már a pórázt. Talán ô is tudta: amíg 
egyetlen magyar is marad Erdélyben, 
az magyar föld is. A kérdés csak az 
volt, van-e egyáltalán Magyarország, s 
ha van, lesz-e? Az ország népessége 
ebben az évben tizennégyezerrel csök-
kent, és százhúszezerrel az évtized 
eleje óta. Az Erdélybôl érkezettek 
száma meghaladta a tizenötezer fôt. 
Szocialista statisztikusok kimutatták, 
hogy „a népesség majdnem annyival 
nôtt, mint amennyivel csökkent”. Csak 
hát azok a magyarok a nemzet nagy 
elszámoltatásánál hiányoznak majd 
Erdélybôl.

Közben megjött a világ összes or-
szágára érvényes útlevelem. A könyv-
tárban üzembe helyeztek egy Xerox 
fénymásológépet. Ezt kezeltem. Vas-
rács védte az illegális másolóktól. Úgy 
nézett ki Magyary Zoltán gyönyörû 

könyvtárában, mint egy vesztôhely 
vagy kínpad. Lapra pontosan kellett 
(volna) vezetni a jegyzôkönyvet. Ki, 
mit, mikor. Kicsit megalázó volt, de a 
pénz jól jött.

Áprilisban a Népstadionban magyar–
angol meccs volt. A legfelsô karéjban, 
a 26-os szektorban ültem. Dorka így 
köszönt este: „Szia, apa!” Négy hóna-
pos volt. A hagyományos tabáni sza-
badtéri koncert elmaradt! Ilyet?! Ta-
lán a dögszagtól irtózó tömegtôl féltek. 
A ligetben több volt a rendôr, mint a 
felvonuló. Májusban Lech Wasa me-
gint sztrájkot vezetett Gdanskban. De 
Reagan amerikai elnök Moszkvában 
tárgyalt. Gyanítom, ott szorította sa-
rokba Gorbacsovot. Júniusban volt a 
nagy tüntetés a Hôsök terén az erdélyi 
falurombolás ellen. Az ausztriai Da-
rázsfaluban, egykori magyar terüle-
ten, néhány száz méterre a határtól 
misézett II. János Pál pápa. Száz-
ezernyi magyar zarándokolt oda. Én 
nem mentem. Pedig milyen jó lett 
volna az új útlevelemmel éppen hozzá 
eljutni.

Tanulmányt írtam. Tízezer forintot 
kaptam, mínusz adó. Körülbelül egy 
évet dolgoztam vele. Ugyanakkor fél-
éves esti tanításért (négy óra hetente) 
nyolcezret. Alig akartam elhinni. És 
ebbôl majd le kell vonni az új „talál-
mányt”, a személyi jövedelemadót. De 
hát sokan úgy voltak ezzel: eddig 
dolgozgattunk, fizetgettek, most majd 
adózgatunk. Sokaknak bejött. A ta-
nácstagválasztást bojkottáltam.

Május 20-án megkezdôdött az 
MSZMP pártértekezlete. Kádár a 
Politikai Bizottságba sem került be. 
Megbuktatták. „Elnök.” Grósz Károly 
a „fôtitkár”. Felgyorsultak az ese-
mények. Bolondok háza, vagy van eb-
ben rendszer? Közben márciusban 
„summa cum laude” minôsítéssel dok-
toráltam. Az ELTE-rôl is volt mozgás, 
így lehettem október 1-jétôl kinevezett 
tanársegéd, 7500 forint fizetéssel. A 
havi nettó átlagkereset ekkor – hiva-
talosan – 6900 forint körül mozgott. 
Nagyon örültem. Hiszen már meg-
kezdôdtek az elbocsátások. A mun-
kaerômozgást fôként a munkavállalók 
kezdeményezték. A munkáltató által 
kezdeményezett elbocsátás csak né-
hány körzetben volt nagyobb arányú – 
ezt így fogalmazták meg az elvtársak. 
Nemcsak a nemzet él a nyelvében, 
hanem a degenerálódott hatalom is.

A nyárra nagy terveink voltak, de 
végül Dorka fejlôdésében gyönyörköd-
tünk. Szeptembertôl Gitta is vissza-
ment tanítani, és sokat dolgozott la-
poknak is. Közben az új pártok lassan 
teret nyertek. Szeptemberben koncert 
volt a Népstadionban az emberi jogok 
jegyében (Human Rights Now), Sting, 
Peter Gabriel, Bruce Springsteen, 
Hobo. Unatkoztam. Közben telefonra 
vártunk, félmilliomodmagunkkal. 
Hiába. A sürgôs híreket táviratban 

kaptuk.
Figyeltük, sikerül-e megteremteni a 

demokráciát. Szkeptikus és remény-
kedô fuvallatok váltották egymást a 
városban. Bôs–Nagymaros: volt tünte-
tés, szavazás, élôlánc, és Visegrádnál 
elkezdték elterelni medrébôl a Dunát! 
Az országban feszült volt a hangulat. 
Fôleg október táján. Nyílt ellenzéki 
hangok, szervezetek. Az MDF-nek tíz-
ezer tagja lett. A lényeg persze az volt, 
hogyan alakulnak a tulajdonviszonyok. 
Mindenesetre mi vettük egy ITT 
hifitornyot. Nagyon drága volt, igaz, 
ma is ezt használom. Nincs vele semmi 
baj, csak a bakelitlemezeket kicsit 
gyorsabban játssza. Ugyanaz a tû van 
a lemezjátszóban. Egy emberöltôt 
kiszolgált. Akkor meg hová siet?

Év végén úgy éreztem, önszántukból 
nem fogják átadni a hatalmat. Meg 
aztán én nem is nyúltam érte. A len-
gyelekben bíztam, mert a lengyel tár-
sadalmat sokkal inkább „ellenszer-
vezettnek” ismertem, s nemcsak a 
Szolidaritás miatt, de az egyház és a 
nagyon erôs, sok száz esztendô ille-
galitás miatt. Úgy láttam, Reagan is 
komoly eredményeket ért el. A lengyel 
pápa is. Már tíz éve folyt az afga-
nisztáni háború, és a szovjetek vesz-
tésre álltak. De ki állt gyôzelemre? Én 
is, mint aki ismeretlen vízbe gázol, 
minden lépést óva tettem. Nyolc éve 
folyt az iraki–iráni háború. S mi lett 
abból?

Egy emberöltô telt el 1988 titokzatos 
jövôbe nézô, de az árulás suhanó kö-
penyét is magára öltô esztendeje óta. 
Millió és ezer öröm született a világban 
is, ebben az országban is azóta, s meg-
annyi szenvedés is. Gyötrelem és 
boldogság: kijut az embernek bôven 
egyetlen emberöltô alatt is. Hát akkor 
egy nemzetnek! A lényeg mégis az, 
hogyan nézünk a jövôbe. Kancsalul, 
rettegve, ide-oda meghunyászkodva 
vagy dühös jövôakarással, erôs hittel. 
S mit látunk az égi szelíd tavak tükré-
ben? A saját fiatal arcunkat vagy vi-
csorgó torzképet, örök civakodásban 
megvénült kaján vigyort? Békességet, 
biztonságot, szabadságot vagy pénzes 
hadak acsarkodásban árokká mélyült 
ráncokat. Egy emberöltô teljesítmé-
nyét végül is az minôsíti: hit, erô, öröm 
és szenvedés, halál és születés képes-e 
harmóniába összefolyni.

Amennyiben 1988 egy új emberöltô 
kezdete volt – és az volt –, ha nehéz is, 
tekintsünk vissza oda, s talán akkor 
átkozott szétröppenésünk nem lesz 
végzetes, mert látjuk még egymás 
reményeit. S jelképesen össze is 
gyûlhetünk, hogy ne arra menjünk, 
amerre nincs út, hanem ajtóról ajtót 
nyissunk a jövôre. Irgalmatlan fele-
lôsség, de e nélkül meg sem marad-
hatunk.

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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A szerkesztô postájaKedves Bandi!
Mindenek elôtt fogadd jókívánsá-

gaimat a MAGYAR ÉLET 40 éven át 
sikeres szerkesztéséért és további jó 
hírszolgálati és tartalmi sikereket 
kívánok. Köszönöm, hogy helyet biz-
tosítottál a tavaly Búcsúról írt beszá-
molónak a fényképekkel együtt. 
Szép és nagylelkû volt, hogy a késôi 

közlésért a szerkesztôség sajnálatát 
fejezte ki, Köszönöm szépen.
Gellért Marika levele, amit a MA-

GYAR ÉLET közölt, két különbözô 
dolgot érint. Az 56-os Dicsôséges 
Szabadságharc és Forradalom és a 
Szt. Erzsébet Otthon között megadott 
hasonlat nem nagyon találó az Ott-
honra nézve. Hogy „egyfajta kiskirá-
lyok, elnyomók” lennének a vezetôi, 
„akik ellen Marika fegyvert fogott 
1956-ban” nem kedvezô és nem is 
pontos, mert a vezetôség egy tagja 
sem elég idôs ahhoz, hogy akkor Ma-
gyarországon lehetett volna. 
A Vezetôségi Törzs tagjainak meg-

felelô végzettsége van munkakörük 
ellátására. Azt szakképzetten, udva-
riasan és kedvességgel végzik.
Ha megkérdeznéd ôket, azt felelnék, 

hogy jó és kívánatos lenne több ma-
gyarul beszélô ápolókat alkalmazni, 
a lakók magasabb szintû ellátásának 
érdekében. De azt is elmondanák, 
hogy mily nagymértékben igyekez-
nek, dolgoznak, hogy megfelelô ké-

pesítéssel rendelkezô személyeket 
alkalmazzanak. Szinte lehetetlen ez 
itt Dean Park-ban, ahol a munka le-
hetôségek és azok fizetése kevesebb, 
mint a nagy kórházakban. 
Magyarországi szakképzettség 

nincs azonnal elismerve. Nagyon ne-
héz és költséges az átképzés, amihez 
hozzájárul a magas fokú angol nyelv 
használata. Azok sikeres végzésével 
lehet csak munka engedélyt kapni. 
Mindezt megnehezíti az, hogy Ma-
gyarországon is kevés az ápoló. Ezért 
a magyar kormány késlelteti, vagy 
megakadályozza az ország elhagyá-
sát. A legjobb megoldás az lenne, ha 
az itteni magyar társadalom tagjai 
biztatnák gyermekeiket, hogy az 
idôsek gondozásában, vagy ápolá-
sában keressenek képes tést és legye-
nek szakképzett ápolók. Ezt reméli 
Gönye Judith, a vezérigazgatónô. 
A magyarul nem beszélô alkalma-

zottak figyelmesek, tisztelettudók, 
kedvesek, segítôkészek, és minden 
megtesznek, hogy a lakók ellátása a 
lehetô legjobb legyen. A legtöbb „jó 
reggelt” köszön reggel és „jó éj-
szakát” mond este. A Fidzsi-szigete-i 
indiai felszolgálónô körbesétál, „to-
jást” kínál reggel és „levest” ebéd-
idôben.

Meg vagyok gyôzôdve, hogy Marika 
rosszul lett tájékoztatva. Mikivel 
együtt régi baráti kapcsolatban 
vagyok velük, és jó lett volna, ha 
Marika beszél velem mielôtt papírra 
vetette volna gondolatait. Barátsá-
gunk elég erôs ahhoz, hogy az érem 
mindkét oldalát megismerje.
Ft. Lédeczi Dénes személy szerint 

nekem fájó pont. Másfél évig leve-
leztem püspökökkel és egyebekkel, 
hogy ide jöhessen. Hogy mi történt 
vele azt nem tudom, de annyit tudok, 
hogy amit Marika állít, hogy a Szt. 
Erzsébet Otthon „kitagadta, eltiltot-
ta” Dénes atyát, az nem fedi a valót. 
Csak kedvezôtlen és káros pletyka, 
hogy az Otthon és a Magyar Kato-
likus Közösség vezetôsége ezt a ha-
tározatot hozta volna. Alapszabá-
lyaink ezt lehetetlenné teszik.
Tudomásom szerint, a Parramatta-i 

egyházmegye, és a magyarországi 
egyházi hatóságok, nem pedig a 
Szent Erzsébet Otthon, vagy a Ma-
gyar Katolikus Közösség dönti el, hol 
végezheti szolgálatát a legjobban 
Dénes atya. Tegnapelôtt a szentmise 
végén tudatta a pap a hívôkkel, hogy 
Parramatta püspöke kinevezte Ft. 
Szondi Jenôt, a magyarokat ellátó 
lelkésznek, az egyházmegye terü-

letén. Vasárnap, 2018. február 11-én 
10.30  órai kezdettel tartja elsô 
szentmiséjét a Szent Erzsébet Otthon 
kápolnájában. 2018. február 18-ától 
kezdve 11 órakor kezdôdnek a szent-
misék vasárnaponként a Szent Er-
zsébet Otthon kápolnájában. Minden 
magyart szívesen látunk.
 Kedves Bandi a 40. évforduló a 

MAGYAR ÉLET fennállását jelenti. 
Te már évekkel azelôtt az AUSZT-
RÁLIAI MAGYARSÁG-ot szerkesz-
tetted. Ezt szerényen elhallgattad a 
február 1-i számban írt visszaemlé-
kezésedben. S ha megnézed annak 
1967. márciusi számát, abban meg-
találod a Szent Erzsébet Otthon 
megnyitásáról írt beszámolódat. 
Még engem is megemlítettél, mint 
ceremónia mestert. Fényképet is 
közöltél, melyen akkor 15 éves fiam 
viszi a nagy keresztet az érsek elôtt a 

két Kaponay fiú között. Ennek egy 
hónap múlva lesz 51 éve. Fiam ma 
már három kisfiúnak boldog nagy-
apja. 
A MAGYAR ÉLET és a Szent Er-

zsébet Otthon a nemzeti emigráció 
életképes erejének eredményei közé 
tartozik. Mindkettô kiváló, szükséges 
szolgálatot végez, és mindkettôt bírá-
lat éri rendszerint igazságtalanul. 
Tekintet nélkül azokra, a Mindenható 
segítségével és emberi tehetségünk 
legjavával, Te Attilával a MAGYAR 
ÉLET-et, az itteni vezetôség pedig a 
Szent Erzsébet Otthont tartja fent, és 
viszi tovább még hosszú éveken át. 
Ebben én, mint az újság rendszeres 
olvasója, és az otthon egyik meg-
elégedett lakója hiszek.  

 Rendtársi üdvözlettel 
és baráti szeretettel 

Gyurka 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
Gyászjelentés

2018. január 28-án, este otthonában váratlanul elhunyt 
dr. Tóth Zoltán József 

jogász, jogtörténész, politológus, egyetemi oktató, 
a második Orbán-kormány egykori helyettes 

államtitkára.
Szakterülete a közjog, a magyar közjogi fejlôdés volt. 
Rendíthetetlen híve volt a magyar Szent Korona alkotmánynak. 

Az egyetemi katedrán, országszerte elôadásokon, tanulmá-
nyokban, szakcikkekben fejtette ki a szélesebb nyilvánosság elött 
ôsi alkotmányunk történetét, fogalmazta meg jelentôségét. 

Dr. Tóth Zoltán József korai halála érzékeny vesztesége a 
magyar nemzetnek, hiszen a Szent Korona Országához való visz-
szatalálás útján ô volt az egyik világító lámpás.

2009. márciusában Melbourne-ben és Sydney-ben is tartott 
elôadás sorozatot. 

Szenvedélyes szeretetével hazája iránt, hatalmas tudással föl-
vértezve tanitott a szakrális magyar alkotmányról és annak jog-
folytonosságába való visszahelyezésének fontosságáról.

„Országunk Szent István óta az Istenanya, Szûz Mária or-
szága, Regnum Marianum. Azóta az, mióta Szent István király 
az államot és az itt élôk összességét szimbolizáló Szent Koronát 
felajánlotta a Szent Szûznek, 1038 augusztus 15-én Nagyboldog-
asszony ünnepén.” irja Megmaradásunk alkotmánya c. könyvé-
ben.

Erôs hittel, rendithetetlen kitartással, megalkuvást nem tûrve 
szolgált és dolgozott. 

Megrendülten hajtunk fejet és kérjük a Teremtôt, hogy adjon 
békét és megnyugvást családjának, enyhitse fájdalmukat és vi-
gasztaljon mindannyiunkat, akik szerették és tiszteltek ôt.

Melbourne-ben 2018 február 16-án du 6 órakor, 
a St Aloysius templomban, régi ritus szerint, latin requiem 

Szentmisén búcsúzunk tôle. 
233 Balaclava Rd Caulfield North 3161 

(NEM a magyar templomban!)

Trianon Társaság Melbourne, Victoria
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Balczó András: Nem 
tudtam nem akarni

„Legyetek ellentétjei a világnak” – 
fordult a jelenlévô sportolókhoz múlt 
hét csütörtökön a Nemzeti Színházban 
Balczó András, miután átvette a Ma-
gyar Sportújságírók Szövetsége és a 
Magyar Olimpiai Bizottság életmûdí-
ját. Az augusztusban nyolcvanéves, 
háromszoros olimpiai bajnok és tízsze-
res világbajnok egykori öttusázó buda-
keszi otthonában fogadott bennünket, és 
beszélt ôszintén hitrôl, akaratról, bol-
dogságról.

–-- „Meggyógyultam” –-- ezzel a szóval 
hagyta el a Nemzeti Színház színpadát, 
miközben összehajtogatta botját a Ma-
gyar Sportújságírók Szövetsége és a 
Magyar Olimpiai Bizottság életmûdíjá-
nak múlt hét csütörtöki átadásán. Hogy 
megy ez? Ha akarja, csak úgy félreteszi 
a botot?

–-- Fájt a gerincem ugyanúgy, de erôt 
adott, hogy tudom, meg fogok gyógyulni. 
Amikor még ennél is erôsebben fájt, 
nyomorúságnak vettem, és kértem az 
Úr támogatását. „Hívj segítségül engem 
a nyomorúság idején, én megszabadítlak 
téged, és te dicsôítesz engem.” Van, aki 
megengedte, hogy ez történjen, és 
ugyanaz meg fogja gyógyítani.

–-- Kell hozzá az ön akaratereje is.
–-- Nem. A hitem kell. Az én akaraterôm 

önmagában nem létezô. Isten ajándéka.
–-- Miközben saját bevallása szerint is a 

belsô tartás segítette versenytársaival 
szemben, egyszer így fogalmazott: 
„Akarni nem lehet az akarást”.

–-- Úgy tudnám a legegyszerûbben 
megragadni, hogy én nem tudtam nem 
akarni. Furcsa csavar, de így van. Ha 
szerettem volna, akkor sem tudtam vol-
na nem akarni. 

–-- „Megérkezés volt számomra a fo-
gadtatás” –-- mondta az Év sportolója-
gálán, miután a közönség felállva, vas-
tapssal köszöntötte. Hová érkezett meg?

–-- Érdekes, kimondtam a mondatot, 
anélkül, hogy elôre kifundáltam volna. 
Egyszerûen kijött belôlem a szó: „Meg-
érkeztem”. Beugrik egy kép. Ausztria és 
Olaszország között valamelyik hegy 
alatt tízvalahány kilométer hosszú ala-
gutat fúrtak, egyik oldalról és a másik 
oldalról is elindult a fúrópajzs. Öt 
kilométer innen, öt kilométer onnan, 
gondolhatjuk, milyen nehéz kiszámítani, 
hogy a két fúrópajzs pontosan talál-
kozzon. Vajon találkoznak-e? Nem lehet, 
hogy a mérnökök valamit elrontottak? 
Ásnak befelé, és ott van bennük a két-
ség, hogy vajon odatalálnak-e. Valahogy 
így mentem én is elôre a hegy gyom-
rában, ha nem is öntudatlanul, de be-
lülrôl hajtva. És a fúrópajzsok talál-
koztak! Totális visszaigazolást kaptam 
az állva tapsolással, olyan fokú meg-
tiszteltetésnek éreztem, hogy arra nem 
lehet rászolgálni. Meghálálhatatlan, kie-
gyenlíthetetlen, feldolgozhatatlan ese-
mény volt számomra.

–-- Erôs szavak.
–-- Felvetôdik bennem, hogy mielôtt 

megszülettem, már megkaptam a sor-
som. De hát az Isten világában idô nin-
csen. Nekünk van a múlt meg a jövô, a 
kettô közé be van szorítva a jelen. Egy 
másodperc, mondjuk, de az is ketté-
osztható, fél másodperc megy a múltba, 
fél másodperc a jövôbe. Az ember tudja, 
hogy az örökkévalóság birtokosa. Az 
örök jelen megfoghatatlan. A sydneyi 
olimpia elôtt írtam az elutazó sporto-
lóknak: a súlylökô a dobás nagyságára 
addig van hatással, amíg a keze és a 
súlygolyó között érintkezés van, tovább 
nem. Így vagyunk mi is, az örök jelenben 
létezünk. A csütörtöki alkalom olyan 
volt, mintha a jelenidô eltartott volna 
másodpercekig, sôt percekig.

–- „Legyetek ellentétjei a világnak” – 
üzente Szabó Lôrinc nyomán mai 
sporttársainak. Mit értett ezen?

–-- Süllyed a világ. A süllyedés okát a 

Nemzeti Színházban is érintettem, az 
átlag magyar nem hajlandó magát Isten 
teremtményének tekinteni. Ameddig 
ebben a tekintetben nincsen változás, 
addig csúszás van, züllés, borul az Isten 
által meghatározott értékrend. Ha vala-
ki rájön az igazságra, akkor azt má-
soknak is el kell mondania, ahogy az 
úton is muszáj megállítani a szembôl 
jövô autót, figyelmeztetve, ne menjen 
tovább, mert hátrébb ott egy bomba-
tölcsér.
ÉDESAPJA HALÁLA UTÁN BE-

LÉCSAPÓDOTT KÉT SZÓ
–-- A sorsszerûségrôl, az eleve elren-

deltségrôl szólva élt az elhajított kô ha-
sonlatával, amely azt hiszi, repülése 
szabadság.

–-- Ez a világ gondolata, amely úgy véli, 
azért repül, mert kedve van hozzá. Az 
Isten kiszolgáltatottjai vagyunk.

–-- Ha ez így van, mi az ember szerepe, 
mozgástere?

–-- Keresni. Jézus mondta: „Keressétek 
elôször az ô országát és igazságát, és 
ezek is mind ráadásul megadatnak 
nektek.” Ez az egyetlen út. Nem túl 
széles út, de nincs más. Mivel én ezt a 
magam életében tapasztaltam, csak ezt 
tudom mondani másnak is. Hogy eszébe 
juthasson majd egyszer, hogy az az ürge, 
az a focista vagy lovas, valami Balog 
vagy ehhez hasonló volt a neve, azt 
mondta, hogy elôször az Isten országát 
keressük.

–-- Mikor jutott el a bizonyosságig? A 
Dávid Sándor-féle életrajzi könyvébôl is 
kiderül, élete korai szakaszában –-- így 
versenyzôi idôszakának kezdetén --– 
idegenkedve közelített a hit kérdéséhez.

–-- Ennél tovább mehetünk: tagadtam 
az Isten létét 1962. július 1-jéig.

–-- Mi történt aznap?
–-- Megtudtam, hogy édesapám meg-

halt. A Duna-parton sétáltam, a Tímár 
utca végében, ott vártam valakit. Egy-
szer csak egy ismerôs kajak-kenu edzô 
jött a motorcsónakjával. Pöfögtette a 
motorját, és felszólt a vízrôl: „Bandi, te-
lefonáltak az újpesti öbölbe, hogy meg-
halt az édesapád.” Furcsa, részvéttelen 
hangsúllyal mondta, megnyújtva az 
utolsó szótagot. Ötvenöt éves sem volt 
édesapám, teljesen egészségesnek tud-
tuk, a szívkoszorúér-elmeszesedés egy 
másodperc alatt elvitte. Amikor meg-
tudtam, döbbenet telepedett rám, túl 
nagy slukk volt ez a valóságból. Az 
állapot tartott körülbelül három másod-
percig –-- bár ilyenkor az ember idôér-
zéke csalóka --–, utána tisztán, félre-
érthetetlenül, de nem a dobhártyámon 
át, belém csapódott két furcsa, hata-
lommal bíró szó. Így hangzott: „Isten 
van.” Semmi több. Abban a pillanatban 
valami enyhülés, megszabadulás, derû 
töltött el, száznyolcvan fokot fordultam. 
Rájöttem, az a valaki, aki most bent 
megszólalt, tudott rólam, mielôtt Pestre 
jöttem, sôt már korábban is, az idôk kez-
dete elôtt, terve volt rám vonatkozóan. 
Mintha valaki tolt volna engem a tolóko-
csiban ide és oda, sokszor a dobogó 
legfelsô fokára is.

–-- Hogyan viszonyul a halálhoz?
–-- Az elmúlástól nem félek. A múlt hét 

csütörtöki, érthetetlen megajándéko-
zottság jut eszembe, és megint a megér-
kezés szót mondom: amikor meghalok, 
meg fogok érkezni. Ez a megérkezés 
lesz a boldog pillanat. Szeretném, ha 
kihúznám még valameddig az életemet, 
tizenkét gyermekünk közül hét itthon 
van, a feleségemet sem szeretném ma-
gára hagyni, de felkészültséget érzek a 
pillanatra, amikor átjutok a túlsó partra. 

Közben eszembe jut Nagy László verse: 
„S ki viszi át fogában tartva a Szerelmet 
a túlsó partra!” Titok marad... Emlékez-
tetnem kell magamat, hogy a Nemzeti 
Sportnak nyilatkozom –-- mindig hitrôl, 
vallásról és Jézusról beszélek.

–-- Nem tart attól, hogy emiatt beskatu-
lyázzák? Hogy a sportolók jelentôs része 
számára idegen, de legalábbis furcsa az 
ön nyelve?

–-- Igen, lehet. De vannak, akiknek nem 
furcsa ez a nyelv. Ha egy ember is akad, 
akinek nem az, már megérte. Azért va-
gyok különös helyzetben, mert e világ-
nak a tömegében vagyok elôretolt hely-
ôrség. Nem a megtérteket kell téríteni --
– ott esetleg csak megerôsítést adhatok 
–--, Jézus is azt mondja, a betegnek van 
szüksége az orvosra. Az Istentôl elsza-
kadott ember ki van téve a nehézségnek, 
a tanácstalanságnak. Visszatérve a halál 
gondolatához: biztos ismeri a helyzetet, 
amikor valaki nagyon nagy beteg, egy-
szer csak kinyitja a szemét, derûvel 
körülnéz, szól a többieknek, aztán visz-
szahanyatlik, és meghal. Az életben ma-
radás vágyának a görcsét kénytelen 
elengedni. Ha nem, hát nem. És abban a 
pillanatban az Isten átveszi az irányítást. 
Ady ezt így fogalmazta meg: „Mikor 
elhagytak, mikor a lelkem roskadozva 
vittem, csöndesen és váratlanul, átölelt 
az Isten.” Készültem én is az interjúra, 
látja, felírtam egy papírra, mit szeretnék 
elmondani.

–-- Kíváncsian hallgatom.
–-- Például életem legboldogítóbb élmé-

nyét. Arany Jánost idézem: „Látott már 
valaki boldog embert irigyek nélkül?” 
Zseniális mondat. A legnagyobb irigység 
tárgya nem a boldog, hanem a sikeres 
ember. A sikeres ember azt hiszi, a 
sikertôl kapja a boldogságot, de ez nem 
igaz. A sikertôl a boldogságot nem kapja 
meg, csak attól, ha lemond róla. Ez a sor-
rend: vágyódni, lemondani és megkapni. 
Az az állapot, amikor az ember valahova 
vágyódik, olyan, mint az égnek és a 
földnek a találkozása. Nem lehet elérni, 
csak amikor odajut az ember, akkor érzi, 
hogy erre vágytam. Az irigy vetélytárs 
olyan az embernek, mint a ló oldalának a 
sarkantyú: serkentô erô.

–-- Mikor tapasztalta meg ezt a lemon-
dást?

–-- Az olimpia megnyerése utáni vágy 
hajtott, de éreztem, nem megy, láttam, 
hogy gurul el az aranyérem. Mondtam, 
drága magyar testvéreim, mindent 
megtettem, de nem tudom megnyerni 
az olimpiát. Pedig sokan várták, hogy a 
csapatban szerzett aranyak után Münc-
henben egyéniben is nyerjek. Azt hit-
tem, akkor jön el a maradéktalan bol-
dogság állapota, amikor megnyerem az 
olimpiát. Hát nem. A vágyat töröltem, 
beláttam, ügyetlenebb vagyok, keve-
sebb vagyok, szorongok, és ez gátol ab-
ban, hogy jól csináljam, amit csinálok, 
fôleg vívásban. Amikor a lemondás 
megtörtént, hirtelen minden menni kez-
dett, nem görcsöltem, csak osztottam a 
találatokat, egyiket a másik után. Az 
1970-es vébén mindenki gyôzelmet várt 
tôlem, csak veszítenivalóm volt, és ez 
feszültséggel járt. Mivel lehetne lazí-
tani? Azt gondoltam, Bandika, énekeljél. 
Ne a vívásra figyelj. Elkezdtem dúdolni, 
magamban, a sisak alatt, senki sem 
hallotta. Szécsi Páltól énekeltem, hogy 
„Kósza szél a felhôk lágy ölén, szállj, 
repülj velünk, egy más világ felé. Kis 
hajó az álmok tengerén, benne ül egy 
lány és én.” És mûködött. Egy barátom 
mondta, az emberben két dolog nem 
fér el együtt, a félelem és az éneklés. 

Az egyik kizárja a másikat.
–-- Az 1969-es budapesti világbajnokságon 

a hegyoldalról zúdult le a nép a cél elôtt, a 
szurkolók együtt futottak önnel. Az azóta is 
sokat emlegetett közös élménnyel egy-
másra talált az élsportoló és a tömeg. 
Manapság az olimpikonok mintha nem a 
tévénézôkkel, hanem helyettük nyernének, 
hiányzik a közvetlen kapocs az élsport és a 
tömegbázis között. Vajon elôfordulhat-e ma 
a majd’ fél évszázaddal ezelôtti jelenet?

–-- Magyarország nemzeti mivoltában 
évtizedeken keresztül fojtást szenvedett, a 
sport volt az egyetlen tevékenység, amely-
ben ki lehetett törni. Sokan menekültek a 
sportba. Nem látok különbséget a korábbi 
és a mai hozzáállás között, igazolja szá-
momra ezt az ünneplés, amely a magyar 
futballválogatott 2016-os Eb-szereplését 
kísérte. Például az, hogy a szurkolók felvo-
nulása miatt le kellett zárni az Oktogont, 
vagy ahogyan a tömeg fogadta a csapatot a 
Hôsök terénél.
„A NAGY NYÍL UTÁN, MEG NEM 

ÁLLVA”
– A futball más, sajátos sportág. Beszédes 

a médiában megjelent tavalyelôtti fény-
képpár: az egyiken hömpölygô tömeg lát-
szik a Nagykörúton a válogatott egyik Eb-
mérkôzése estéjén, a másikon ugyanez az 
utcarészlet az elsô riói magyar aranyérem, 
Szász Emese gyôzelme után. Kihalt utca, 
parkoló autók, szurkolónak, zászlónak nyo-
ma sincs...

–-- A labdarúgás természeténél fogva 
közösségi tevékenység, ilyen szempontból 
erôsebb például az öttusánál is. Azt vettem 
észre, hogy minden nemzet nemzettudata 
és labdarúgása között összefüggés van. Az 
egyéni versenyzôre vagy rárakódik valami 
hitel, vagy sem, ami bizonyos helyzetekben 
viselkedésekben, nyilatkozatokban meg-
mutatkozik, például Papp Lacinál.

–-- Miben látja az összefüggést a nemzet-
tudat és a futballkultúra között a magya-
roknál?

–-- A Rákosi- vagy a Kádár-idôszakban 
elnyomatás volt, az emberek megerôsítést 
találtak a futballban, hogy lám, lám, nem 
vagyunk mi annyira rosszak. Gondoljunk 
csak az Aranycsapat népszerûségére.

–-- És manapság?
–-- Jellemzô, ahogyan a tömeg viszonyult 

az Eb-hez. Visszaadja benyomásomat a 
Szózat sora: „Annyi balszerencse közt, 
oly sok viszály után, megfogyva bár, de 
törve nem, él nemzet e hazán.” 

–-- „Nagyon könnyû az öttusa, amíg az 
ember nem kérdezi meg önmagától, hogy 
miért csinálja. Én megkérdeztem, és tulaj-
donképpen nem tudtam válaszolni rá. 
Legfeljebb annyit, hogy csak!” -– mondta 
1973-ban. Mi volt ebben a „csak”-ban?

–-- A tudatosulás lassú folyamat. Amíg az 
ember rájön, mit igen, mit nem, miért igen, 
miért nem, egyedül azt tudja felelni: csak. 
Hogy is mondtam a beszélgetés elején? 
Nem tud nem akarni. Feltételez egy olyan 
erôt, amit nem ural. Tiltásra vagy igenlésre 
vannak rendelve az emberek, de az indo-
kokat nem tudják. Engem mindig a látható 
világ mögötti dolgok foglalkoztatnak, 
amelynek megismeréséhez a sport eszköz-
nek tekinthetô. A tudatosulás segítôje. 
Nem tétlenkedem, hanem nekifeszülök a 
tevékenységnek, mert valami indít arra, 
hogy feszüljek neki.

–-- Érdekesek a megnyilvánulásai a 
különbözô tusákról, és itt hadd idézzek a 
Dávid Sándor-féle életrajzból. A vívásról: 
„Én a vívásban vért izzadok.” A lövészetrôl: 
„Drukk és félelem közben telik a verseny.” 
Az úszásról: „Az úszás a maga fizikai va-
lójában gyötrôdés.” A futásról: „A futás az 
nem öröm, hanem gyötrelem.” Egyedül a 
lovaglásról beszélt kedvezôen, egy arab 
mondást idézve: „Az igazi boldogságot a nô 
ölében és a ló hátán találja meg az ember.” 
Mi vonzotta mégis a sportághoz?

–-- Meghallottam 1953-ban, hogy egy Be-
nedek Gábor nevû magyar öttusázó vi-
lágbajnokságot nyert Chilében. Az volt 

bennem, hogy ha ô igen, akkor én 
miért nem? Attól kezdve nem 
vetôdött fel, hogy másként létezzem, 
mint öttusázóként. Mit gondol, ez 
nem valami felsô bea-vatkozás? 
Nyilat kaptam a hátamba. Ahogy a 
Nemzeti Színházban idézett Ady-vers 
rátapint: „A nagy Nyíl út-ján, meg 
nem állva, / Hitesen és sze-relmesen, / 
Förtelmeit egy rövid Má-nak / Nézze 
túl a szemem.” A küz-delmekkel 
kapcsolatban pedig meg-tanultam, a 
test és a lélek állandóan tusakodik, a 
test szenvedése a lélek gyönyöre.

–-- Az olimpiai életjáradékra és az 
állami sportolói díjakra gondolva ak-
tuális a kérdés: ösztökélheti-e, ösz-
tönzi-e a sportolót a pénz?

–-- Ha az életmûdíj pénzzel járt vol-
na, nem örültem volna annyira, mint 
így. Nálunk annak idején úgy ment, 
hogy a belsô rivalizálást, feszültséget 
elkerülendô az egyéni és a csapatgyô-
zelmekért kapott pénzt beraktuk a 
közösbe, és egyenlôen szétosztottuk 
hármunk közt. A pénzhez jutás öröme 
nem lebegett elôttem, és szerintem 
mások elôtt sem. Sokkal többet szá-
mított, hogy mondjuk harmadik le-
gyek, és ne negyedik. Az az érzésem, 
hogy ma sem lehet hatékony ösztön-
zô.
A KI NEM MONDOTT IGAZ-

SÁG VISSZAMAR
–-- Jó néhány évvel ezelôtt visszau-

tasította a Prima Primissima-díjat. 
Miért?

–-- Levelet írtam a jelölôknek, 
amelyben ezt írtam: „A Prima Pri-
missima-díj átvétele meggyôzôdé-
semmel ellenkezne.” Erre nem lehet 
mit mondani, legfeljebb a meggyô-
zôdést támadni. Ha az ember nem 
követi a meggyôzôdését, egy idô után 
halkul a belsô hang. Ha átveszem, 
úgy éreztem volna, hogy megvettek. 
Galilei azt mondta, „e pur si muove”, 
„igenis mozog”. Miért kellett neki az 
igenis? Mert félt, hogy baj lesz, de 
dafke, elôre bemondta, hogy igenis. A 
felismert igazság már ôrölt, darált, 
visszavonhatatlanul. Ha nem mondja 
ki az ember a meggyôzôdése szerinti 
igazságot, késôbb ellene fordul.

–-- Sokat idéz verseket. Az iroda-
lomból erôt merített versenyzôként 
is?

–-- Van kevés diszlexiám, máshogy 
pásztázom a sorokat, prózát csak las-
san tudok olvasni. A költemény álta-
lában rövid, és amúgy is érdemes az 
idôt rászánni. Ami a Bibliában benne 
van, az Isten írott igéje, íratlan igéivel 
elsôsorban a költôket „finanszírozza”. 
Babits Mihály sora jut eszembe: 
„Vétkesek közt cinkos, aki néma.” 
Ehhez hozzátenni, ebbôl elvenni nem 
lehet.

–-- Egyszer azt mondta, két dolgot 
nem tud elviselni: ha lenézik, vagy ha 
felnéznek önre. Az életmûdíjjal az 
utóbbi veszély erôsödött.

–-- Elsôsorban szeretetmegnyilvánu
lásnak tudom be. A szeretetet igény-
lem, a szeretetnek örülök. Megint egy 
Ady-vers ugrik be: „Vagyok, mint 
minden ember: fenség / Észak-fok, 
titok, idegenség, / Lidérces, messze 
fény, / Lidérces, messze fény.” Olyan 
vagyok, mint bárki más, nekem ez 
jutott. Az ember tudhatja, hogy nem-
csak okkal történnek az események, 
hanem céllal is. Ennek felismerése 
azonban hitet és Isten iránti bizalmat 
feltételez. Nagy hiba lenne, ha ma-
gamnak tulajdonítanék valamit. Az 
érdemet ellököm magamtól, vissza 
a feladónak. Nem mutatok ma-
gamra. 

(A Balczó Andrást ért támadások 
apropóján)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Farkas, 2. Etiópiáé, 
3. Olümpiasz, 4. Florida államban, 5. 
Dél-Amerikában az Andokban, 6. Cip-
ruson, 7. Parti János 1960-ban a római 
olimpián, 8. A lazacfélék családjában, 
9. Német juhász, 10. Kecskeméti ba-
rack pálinkából, száraz tokai borból 
és mecseki likôrbôl.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve az eurázsiai szárazföld 

legkeletibb pontjának?
2. Mi a köznapi neve a kálium-

karbonátnak?
3. Milyen fôuri rangnak felel meg az 

angol duke cím?
4. Melyik ragadozó állat fajtái a bar-

na, csíkos és a foltos vagy kacagó?
5. Mi a német Thüringia szövetségi 

tartomány székhelye?
6. Melyik  világhírû zeneszerzô sze-

rezte a Sorstalanság c. magyar film 
zenéjét?

7. Ki volt 1963 és 1979 között a 
Koreai Köztársaság elnöke?

8. Melyik nagy orosz költô volt Louis 
Aragon Sógora?

9. Kik között zajlott le a 1798 július 
21-én a „piramisok csatája”?

10. Minek a mérésére szolgál a Pitot-
csô?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Aki nem értené az IMF mûködését, 

itt egy példa:
Áron nagy pénzzavarba kerül, feltét-

lenül szüksége van két pengôre. Jobb 
nem jut eszébe, elmegy Kohnhoz, 
hogy kölcsönkérjen. Kohn figyelmesen 
végighallgatja Áron mondandóját, 
majd így szól:

--- Figyelj Áron, adok neked két pen-
gôt. Zálogba itthagyod a fejszédet, és 
tavasszal visszaadsz négy pengôt. Jó 
lesz így?

Áron töpreng, majd rááll az üzletre. 
Fogja a két pengôt, odaadja Kohnnak a 
fejszéjét, és indul haza.

Kohn ekkor utána szól:
--- Figyelj csak, Áron! Gondolkodtam 

én a mi dolgunkon. Zegernye telünk 
lesz, a tavasz is keservesnek ígérkezik, 
rossz lesz a termés. Nem fogsz tudni 
visszaadni egyben négy pengôt. Adj 
vissza most kettôt, és tavasszal így 
csak kettôt kell adjál, így jobban 
jársz.

Áron meghányja-veti a dolgot, és úgy 
ítéli meg, Kohnnak igaza van.

Visszaadja neki a kapott két pengôt 
és indul. Hazafelé kicsit még töpreng 
magában:

--- Hm... Pénzem nincs. Lett két pengô 
adósságom. S a fejszém is oda... és 
mégis minden stimmel.

* * *
Aki tanult latinul, és hozzászokott a 

ragozásokhoz, az könnyen elsajátíthat-
ja a német nyelvet. Az elsô órán a 
tanár rögtön az elején elkezdi magya-
rázni:

--- Der, des, dem, den, die. És utána... 
csak így tovább.

Pofonegyszerû!
Hogy meggyôzzelek, vegyünk egy 

egyszerû példát. Elôször is fogunk egy 
német könyvet, egy csodálatos dort-
mundi kiadású, textilkötéses darabot, 
ami a hottentották (németül Hotten-
totten) szokásait tárgyalja. Ebbôl meg-
tudhatjuk, hogy a kengurukat (Beu-
telratten) elfogják, és bezárják ôket 
olyan ketrecekbe (Kotter), amiket 
ponyva (Lattengitter) fed, hogy meg-
védjék ôket az idôjárás viszontagsága-
itól. Egy ilyen ketrecnek az a neve, 
hogy ponyvával lefedett ketrec (Lat-
tengitterkotter), és amikor a kenguru 
is benne van, azt úgy hívják, hogy Latt
engitterkotterbeutelratten, azaz ken-
guru a ponyvával lefedett ketrecben.

Egy napon a hottentották ôrizetbe 
vettek egy gyilkos (Attentäter), azzal a 
váddal, hogy megölt egy anyukát 
(Mutter), aki hottentotta volt (Hot-
tentottenmutter), és akinek a fia buta 
és dadogós volt (stottertrottel). Ezt az 
anyukát németül úgy hívják, hogy Hot
tentottenstottertrottemutter, a gyilko-
sa pedig Hottentottenstottertrottemut
terattentäter. Becsukták egy egy ken-
guruketrecbe (Beutelrattenlattengitte
rkotter), de a fogoly sajnálatos módon 

Egyperces tudományFûszer- illetve 
gyógynövényekkel az 

izzadás ellen?
A hosszantartó nyári nagy hôség 

számos kellemetlenséggel jár, melyek 
megnehezítik ezen idôszak átvészelé-
sét, szervezetünk regenerálódását, il-
letve felfrissülésünket. Néhány egy-
szerû praktikával jelentôs mértékben 
fokozni lehet komfort érzetünkön, túl-
élhetôvé téve ezen idôszakot számunk-
ra. 

Számos esetben fordul elô, hogy nagy 
melegben nagymértékben verejtéke-
zünk, amitôl kellemetlenné válik a 
közérzetünk. A verejtékezés a testen 
vagy ruhán megjelenô vízkiválás mel-
lett kellemetlen szaggal is jár, amit 
baktériumok okoznak. Pedig a verej-
tékezés mértékét mérsékelni lehet, 
ellene nagy segítséget jelent a helyes 
táplálkozás és bizonyos gyógynövé-
nyek használata is. 

Hôség esetén kerülni kell a csípôs, 
sós, erôsen fûszeres illetve nehéz, 
zsíros ételek fogyasztását, mivel az 
ilyen ételek nagymértékben hozzájá-
rulnak a testnedvek kiválasztásához. 
Elônyben kell részesíteni a friss sa-
látákat, könnyû ételeket, natúr illetve 
grillezett hússzeleteket. Melegben ké-
zenfekvô lenne hideg italokat fo-
gyasztani, de a túlzott mértékû –-- akár 
alkoholmentes –-- hûtött, jeges italfo-
gyasztás túlhûtheti a szervezetet, ami 
szintén fokozhatja a verejtékezést. 

Számos gyógynövény rendelkezik 
izzadást gátló --- pólusösszehúzó ha-
tással, melyek nagy segítséget jelen-
tenek a nyár folyamán. Érdemes hô-
ségnapok idején napközben zsálya-, 
menta- vagy hársfateát, esténként 
izsópteát inni, mivel a belsô pólusa-
inkat összehúzzák, így izzadást gátló 
hatással rendelkeznek. Ezen gyógynö-
vények felhasználásával alkoholmen-
tes koktélokat, szörpöket, limonádékat 
készíthetünk. 

A kellemetlen testszag ellen levendu-
la, rozmaring, citrusfélék, mezei zsur-

zett Our Ocean konferencia révén 
eddig mintegy 8,7 milliárd eurót sike-
rült összegyûjteni az óceánok védel-
mére, és a résztvevôk elhivatottságát 
jelzi, hogy a 2017-es év felajánlásai 
felülmúlták a szervezôk várakozásait.

Az anyagi hozzájáruláson túl a részt 
vevô országok ígéretet tettek rá, hogy 
több mint 2,5 millió négyzetkilomé-
ternyi tengeri terület védettségérôl 
fognak gondoskodni a jövôben. Ezen 
kívül a világ öt vezetô biztosítótársasá-
ga is jelezte, hogy a jövôben nem köt 
üzletet olyan hajókkal, amelyek érde-
keltek az illegális, vagy nem szabályo-
zott halászatban.

A vállalások teljesítését a 2018-as 
konferencián fogják ellenôrizni Indo-
néziában.
Kihalás szélére került halfajok, 

pusztuló tengerpartok
Az összesen mintegy 362 millió négy-

zetkilométer kiterjedésû világóceán 
alapvetô szerepet játszik a földi élet 
fennmaradásában. A világtenger hô-
akkumulációs rendszerének köszönhe-
tô a Föld kiegyenlített éghajlata, ami 
nélkül nem alakulhatott és nem is ma-
radhatott volna fenn az élet a bolygón.

A tengerek kiemelten fontosak az 
élelmezés szempontjából, és a Föld 
népességének csaknem a fele is a ten-
gerpartok 100 kilométeren belüli 
sávjában koncentrálódik. A környezet-
szennyezés és a világtengert kizsák-
mányoló rablógazdálkodás napjainkra 
akut, az emberiség jövôjét veszélyez-
tetô problémává nôtte ki magát. A 
világóceán 17 nagy halászati körzeté-
bôl ma már 14 kritikusan lehalászott.

Miközben 1990 óta két és félszeresére 
növekedett a halászflották egységei-
nek száma, egyes élelmezési szem-
pontból kiemelt fontosságú halfajok 
mennyisége kritikusan lecsökkent.

Az intenzív halászat miatt számos faj 
reprodukciós egyensúlya megbomlott.

Néhány különösen népszerû étkezési 
halfaj, mint például a kékúszójú tonhal 
(Thunnus tynnus) napjainkra kihalás 
közeli állapotba került.

A tengerpartokon folytatott kiterjedt 
építkezések, és az ezek során tengerbe 
hordott törmelék, a partvidéki mezô-
gazdasági területek növekedése miatt 
a vízbe kerülô egyre nagyobb meny-
nyiségû mûtrágya-származékok, a mû
anyagszennyezés,továbbá a tisztítatlan 
szennyvizek, valamint a tengeri olaj-
bányászat, egyes területeken pedig a 
túlnövekedett turizmus a globális fel-
melegedés hatásaival együtt kritikus-
sá teszi a jelenlegi helyzetet.
A tengerek egészségének megôrzé-

se globális kihívássá és feladattá 
vált.

megszökött.
Amint ezt észrevették, el is kezdték 

felkutatni, és hamarosan rohant a 
becsületes megtaláló (egy hottentotta 
katona), hogy ezt ordítva közölje fô-
nökével:

--- Elfogtam a gyilkost! (Attentäter)
--- Melyiket? --- kérdezi a fônök.
--- Lattengitterkotterbeutelrattenatte

ntäter-t! --- válaszolja a katona.
--- Hogyhogy a gyilkost, akit a ken-

guruketrecbe zártak?
--- Hát --- válaszolja kicsit nehézkesen 

a legény --- Hottentottenstottertrottem
utterattentäter-t. --- Ó, Scheisse, mond-
hattad volna az elején, hogy elfogtad a 
Hottentottenstottertrottemutterlatten
gitterkotterbeutelrattenattentäter-t!

Amint az szabad szemmel is látható, a 
német nyelv igazán egyszerû...

* * *
Egy ember fekszik kint a réten a fû-

ben, és nézi a felhôket az égen. Egyszer 
csak megszólal: 

--- Uram, mondd meg nekem, mennyi 
is valójában egymillió év!

Mire az Úr valóban leszól az égbôl:
--- Számomra az csak egy percnek 

számít.
--- És mondd, mennyi tízmillió forint?
--- Az nekem csak tíz forint!
--- Akkor nem kaphatnék tíz forintot?
--- Várj egy percet...

* * *
Osztályfônöki órán a tanítónéni 

mondja:
--- Gyereket, Berlinben az iskolákban 

az iszlám tanulók lelki állapota miatt 
leveszik a keresztet, ezért kérlek 
benneteket, hogy lojalitásból ti se ejt-
sétek ki a kereszt szót!

Délután Móriczka felkiabál:
--- Pistike! Megjött a K.Anyád!

* * *
--- Hogy hívják a csíkos tehenet?
--- Tigriska.

* * *
--- Hogy hívják a német jegesmacit?
--- Dermedve.

* * *
Miért nem eszik reggel banánt a ren-

dôr?
--- ???
--- Mert a banán déligyümölcs.

* * *
A tanár felelteti Mórickát:
--- Móricka honnan jön az áram?
--- Az ôserdôbôl.
--- Ezt mibôl gondolod?
--- Mert amikor a múltkor elment az 

áram, apa azt mondta már megint 
lekapcsolták az áramot ezek a maj-
mok.

* * *
Hogy hívják a vallásos bérgyilkost?
--- Hitman.

* * *

ló, tölgyfakéreg illetve zsálya felhasz-
nálásával természetes alapanyagokból 
készített krémek, vagy egyéb kozme-
tikumok a legmegfelelôbbek külsôleg 
alkalmazva. E növényekbôl készített 
ülôfürdô is jótékony hatású. A leg-
egyszerûbben citrom frissen facsart 
levével, illetve háztartási ecettel tud-
juk természetes módon védekezni a 
testszag ellen, este fürdés után az érin-
tett helyeket bekenve. Ezzel a mód-
szerrel megakadályozzuk a bôrünkön 
lévô baktériumok szaporodását. To-
vábbi megoldást jelent az izzadást 
gátló gyógynövények felhasználásával 
készített természetes vagy házi szap-
panok, kéztisztító illetve –fertôtlenítô 
kozmetikumok mindennapos használa-
ta. 

A teák mellett az izzadást csökkentô 
gyógynövényeket frissen apróra vág-
va, vajba keverve is elfogyaszthatjuk, 
ún. fûszervaj formájában. A vajat 
csak meg kell olvasztani és bele kell 
keverni az apróra vágott fûszereket 
majd folpack-ban vagy alufóliába csa-
varva hûtôbe kell tenni. A rúd formájú 
vajat fél --- egy centiméter vastag 
korongokra vágva kenyérre kenhet-
jük, frissen sült grill illetve sült húsok-
ra is helyezhetjük megfûszerezve, 
nedvesítve azokat. 

A hôség okozta izzadás mellett a 
pszichés izzadás is megkeserítheti 
mindennapjainkat, melyet egy kelle-
metlen helyzet, váratlan szituáció, 
izgalom, izgulás csak fokozhat. A pszi-
chés eredetû izzadás ellen a szurokfû, 
citromfû, levendula és a bazsalikom 
teák fogyasztása ajánlott. 

Ezen egyszerû praktikákat használva 
jelentôs mértékben emelni lehet kom-
fort érzetünkön, ami elôsegítheti a 
nagy nyári meleg elviselését. 

dr. Bujdosó Géza 
levelesláda: 

resinfru@yahoo.com

Száztizenkét ország 
szövetkezett a 

világtenger 
megmentésére

Több mint hatmilliárd euró gyûlt ösz-
sze 112 ország állami- és magánkézbôl 
érkezett felajánlásai révén a Málta 
fôvárosában, Vallettában megrende-
zett Our Ocean (A mi óceánunk) elne-
vezésû konferencián. A tanácskozás 
legfôbb célja a napjainkra aggasztó 
méretûre növekedett tengeri környe-
zetszennyezés visszaszorítása.
A világtenger teljes területének 

alig öt százaléka élvez védelmet
Az összegyûlt pénzösszeg csaknem 

felét az Európai Unió --- a véget ért 
kétnapos konferencia szervezôje ---, 
annak 28 tagállama, valamint az Euró-
pai Fejlesztési Bank (EIB) ajánlotta 
fel. A konferencia célja az óceánok 
védelmét szolgáló projektek, úgy mint 
a mûanyaghulladékok és az illegális 
halászat elleni harc, valamint az éghaj-
latváltozás hatásainak tanulmányozá-
sára irányuló programok finanszírozá-
sa és megszervezése.
A tengerek szennyezettsége súlyos 

probléma: évente több mint 10 
millió tonna hulladék kerül a nyílt 
vizekbe.

Jelenleg a világ tengeri és part menti 
területeinek kevesebb mint 5 száza-
léka élvez törvényi védelmet.

A 2014 óta rendszeresen megrende-

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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08:20 Orosz nyelvû hírek    
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Vatikáni Híradó
09:45 Tálentum (2003)
Benkô Imre
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Ferencz István építômû-
vész  példaadó építészeti, 
belsôépítészeti és oktatói 
munkássága.
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A szerelem nem szé-

gyen (1940)   Magyar ro-
mantikus film  (ff.)  Sze-
replôk: Jávor Pál (Gróf Ká-
tay Kázmér), Tolnay Klári 
(Suzanne), Mály Gerô (Pe-
pi), Gózon Gyula (igazgató)
Kátay Kázmér nehéz hely-

zetbe került, elvesztette az 
állását. Hasonló sorsa van 
Suzanne-nek, aki francia ne-
velônôként dolgozik Pesten. 
A lány a Dunába ugrik, de 
Kázmér megmenti. Egy 
uszályon húzzák meg magu-
kat, ahol egymásba szeret-
nek. Kázmérról azonban ki-
derül, hogy gróf és 
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legendája repíti messzire.
14:15 Öt kontinens
14:45 Család-barát
16:20 Roma Magazin
16:55 Domovina
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk  Álmosd Itt élte 

gyermekkorát Kölcsey Fe-
renc, évtizedeken át itt ôriz-
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az évszázad csütörtökig 
tart... (1987)   Magyar játék-
film  Rómeó és Júlia törté-
netét idézô film 1899 kará-
csonya és az új évszázad, 
1900 elôestéje között játszó-
dik. Az európai államok mi-
niszterei béketárgyalásra 
gyûlnek össze, ahol azt a 
végsô békét kötnék meg. 
Vilma és Zoluk a két, egy-
mással diplomáciai kapcso-
latban nem lévô állam mi-
nisztereinek gyermeke, 
egymásba szeret...
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13:20 Család’18
13:40 Szerelmes földrajz
Darvasi Ilona
14:10 Térkép
14:40 Család-barát
16:15 Srpski ekran
16:50 Unser Bildschirm
17:20 Útravaló
17:35 Hazai érték
Ízôrzôk Rezi
  18:10 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2013)  
Karácsony
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!  Gödöllô
19:30 Hazai érték
Hazajáró (2015)
Szamosi-mezôség - 

Holttenger magyar szigetei
20:00 Van képünk hozzá 

(2012)   Válogatás klasszikus 
rádiókabaré-jelenetekbôl.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Gulyás László: A trianoni 

békediktátum rövid története
00:35 Szabadságunk harco-

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

válogatás
02:30 Béketárgyalás avagy 

az évszázad csütörtökig 
tart... (1987)   Rómeó és Júlia
történetét idézô film 1899 
karácsonya és az új évszá-
zad, 1900 elôestéje között 
játszódik.  Vilma és Zoluk a 
két, egymással diplomáciai 
kapcsolatban nem lévô ál-
lam minisztereinek gyerme-
ke, egymásba szeret...
04:05 Van képünk hozzá 

(2012)    Válogatásklasszikus 
rádiókabaré-jelenetekbôl.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Forint, fillér
06:50 Útravaló
07:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik...     
Magyar tarka-marhahús
08:05 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 A sokszínû vallás
08:55 A bölcsesség kezdete...  
09:10 Kereszt-Tények
09:25 Így szól az Úr!
09:40 Tálentum (2000)   Ba-

lázs József, egy író portréja
10:15 Farkas Ádám 
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Lincoln Ábrahám 

álmai (1976)   Magyar tévé-
játék Abraham Lincolnnak 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok tizenhatodik elnökének 
életrajza alapján készült 
tévéjáték. A történet azzal a 
pillanattal kezdôdik, amikor 
a gyilkos merénylô John 
Wilkes Booth  1895. április 
14-én, Washingtonban, a 
Ford Színház elôadásán 
meglövi az elnököt. Ezt 
követôen nyomon követhet-
jük azokat az eseményeket 
és politikai tényeket, ame-
lyek ehhez a drámai pilla-
nathoz vezettek. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család-barát
16:25 Slovenski Utrinki
16:55 Alpok-Duna-Adria
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 
Szatta Ôrség mesébe illô 

aprócska települése. 
18:05 Hazai érték. (2013)
Szilveszter
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!  Villány
19:25 Hazai értékHazajáró

(2015)  Tengermellék - A 
magyar korona gyöngye
20:00 Örökzöldek a 

Józsefvárosból Szenes Iván 
Emlékkoncert (2012)
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Mikulás Ferenc:Rajzfilmfi-

gurák a hírös városból
00:35 Tudomány minden 

napra
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Lincoln Ábrahám 

álmai (1976)    Magyar tévé-
játék  A visszaemlékezô 
szemtanúk elbeszéléseibôl 
megismerhetjük a republi-
kánus Lincolnt.
03:45 Nyitott stúdió (1994)   
Halász Judit és a Fonográf
04:00 Örökzöldek Szenes 

Iván Emlékkoncert (2012)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2013)    Szilveszter
08:10 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:40 Tálentum (2000)Aszi-

várványtáncos(Balog Béla)
10:15 Élet-mozaikok - port-

réfilm Fekete Györgyrôl a 
Magyar Mûvészeti Akadé-
mia elnöke.
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 Pénzt Marijának 

(1980)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Vajda László 

(elnök), Bozsó Róbert, Cs. 
Németh Lajos, Csikos 
Sándor (Revizor), Csûrös 
Karola, Dózsa László 
(Vaszij), Udvaros Dorottya 
(Gálka), Zsolnay András
Marija egy kis szibériai 

falu kolhozának vezetôje. A 
revizor 1000 rubel hiányt 
talál az ellenôrzésnél és 
miután nyilvánvaló, hogy 
nem sikkasztásról van szó, 
három nap haladékot ad a 
pénz visszafizetésére. A da-
rab ennek a három napnak a 
történetét beszéli el.
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 Életkerék
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk Tengelic település 

Tolna megyében. 
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal  (2014)  Sütôtök
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!
Székelyföld
19:30 Hazai érték
Hazajáró (2015)
Ruszka-havas - és a 

Hunyadi-medence kincsei
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Opitz Andrea:A napszél 

ûrszondás vizsgálata
00:35 Tudomány minden 

napra
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Pénzt Marijának 

(1980)    Magyar tévéjáték
Marija egy kis szibériai 

falu kolhozának vezetôje. A 
revizor 1000 rubel hiányt 
talál az ellenôrzésnél és 
miután nyilvánvaló, hogy 
nem sikkasztásról van szó, 
három nap haladékot ad a 
pénz visszafizetésére. A da-
rab ennek a három napnak a 
történetét beszéli el.
Vajda László elnök, Csûrôs 

karola, Udvaros Dorottya
03:50 Virtuóz pillanatok
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?!   Tolcs-

vay Béla Kossuth-díjas 
gitáros, énekes, zeneszerzô, 
szövegíró, vagy ahogy ma-
gát hívja: énekmondó. 08:05 
Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Tokaji túra 
09:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:10 Öt kontinens
10:45 Angol nyelvû hírek    
11:00 Egy asszony vissza-

néz (1941)   Magyar játék-
film  (ff.)  Szereplôk: Csor-
tos Gyula, Jávor Pál, Somlay 
Arthúr, Tasnády Fekete 
Mária A színésznô Ágnes 
karácsony napján jelenti be 
férjének és kislányának, 
hogy sármos kollégájáért, 
Miklósért  elhagyja ôket. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Korszakokon át -

Dvorszky Hedvig mûvé-
szettörténész portréja
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben    Jókai 
Mór és a magyar próza
14:45 Család-barát
16:20 Új idôk új dalai
Csak színház és más 

semmi
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2012)
Nagyszakácsi
20:00 Tóth János  Háború
Magyar sitcom  Angyal és 

Léna csatájából mostanra 
háború lett, amelyben épp 
Léna áll nyerésre. 
20:30 A Dal 2018   Döntô 
22:45 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
díjazott   alkotásaiból
Dokumentumfilmek és 

riportok a héthatárból! 
23:45 Kulturális Híradó
00:15 Opera Café
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Mese a 12 találatról 

(1956)    Magyarfilmvígjáték  
(ff.)  Szereplôk: Somló 
István (Dr. Bartha), Tolnay 
Klári (Bartháné, Mária), 
Darvas Iván (Fazekas Géza, 
történelemtanár), Ruttkai 
Éva (Kató, tornetanárnô), 
Zenthe Ferenc (Titi, 
futballedzô),A szerencsében 
reménykedett mindenkimár 
az ötvenes években is. A 
vágyak netovábbja, a mesés 
12 találat a totón.   ez a tizen-
két találat minden problé-
mára megoldást jelenthet, 
és akár hiszik, akár nem, 
hôseinknek megvan! 
03:10 A Dal 2018
Döntô
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Esély
06:45 Summa
07:10 Peru, Chile (2016)
BÚCSÚ PERUTÓL
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Választási 
rendszerek
08:15 Német nyelvû hírek    
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:45 Noé barátai
10:15 Angol nyelvû hírek    
10:35 A Dal 2018   Döntô 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Csukás István
13:50 A két gróf Andrássy 

Gyula apa és fia jelentôs 
szerepet játszott Magyar-
ország történetében, és gaz-
dag örökséget hagyott hátra 
az utókor számára. A fône-
mesi családi hagyományából 
fakadó küldetéstudat, a 
nemzeti elkötelezettség és 
az európai látókor mind-
kettôjük közös s jellemzôje 
volt.
14:50 Ismerd meg!
15:50 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Szuperélelmiszerek nyo-

mábanhogy egészséges és 
finom ételek kerülhessenek 
a családok asztalára.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A KOMMUNIZMUS 

Á L D O Z A T A I N A K 
EMLKÉNAPJA Élni muszáj 
- Az elhurcolt kismarosiak 
emlékére (2016)  Magyar 
dokumentumfilm  Magyar-
országról több, mint 800 
ezer ember került a Szovjet-
unióba kényszer-munkára.
22:45 Hogy volt?!
Németh Marika
23:45 Kulturális Híradó
00:20 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
Székely szótár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:40 MESEAUTÓBAN  - 

VADNAY LÁSZLÓ  (1937)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Gózon Gyula 

(Illés bácsi), Tôkés Anna 
Gyakran elôfordul, hogy 
szegény lányok kénytelenek 
érdekházasságot kötni.
02:55 Egy asszony vissza-

néz (1941)    Magyar játék-
film  (ff.)  Szereplôk: Csor-
tos Gyula, Jávor Pál, Somlay 
Arthúr, Tasnády Mária
04:35 Világörökség Portu-

gáliában (2008)   Guimaraes
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Kamuti Jenô 2. epizód
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Hogy volt?!
Gesler György
08:15 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Isten kezében
09:40 Tálentum (2000)
Eötvös Péter zeneszerzô
10:15 Alkalmak és szavak - 

Benkô Samu portré 
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 A vonatok reggel in-

dulnak (1976)   Magyar té-
véjáték  A pályaudvari vá-
róteremben a Férfi találko-
zik a Revizorral, sokat be-
szélgetnek munkáról, be-
csületrôl, félelemrôl, bátor-
ságról, ábrándozásról, csa-
ládról, felelôsségrôl. Meg-
érkezik az Újságíró vele is 
beszélgetni kezd. A Tanító-
nô barátnôje késik, addig a 
Férfivel beszélget ô is, majd 
beleegyezik, hogy elutazik a 
Férfivel. Aztán megjön a 
Barátnô a Tanítónôért. A 
Rendôr felkelti, igazoltatja 
a Férfit, aztán beszélgetnek 
nyugalomról, utazásról, 
szolgálatról. Visszajön a 
Revizor és közli, hogy a 
Férfivel akar utazni, mert 
változtatni akar a sorsán.
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
16:50 Ecranul nostru
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 
Bercel Jelzôjét a telepü-

lésen található két, szépen 
felújított kastélyáról és 
kúriáiról kapta. 
18:00 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2013)  
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Ôrség
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
A gömb, a Gömböc és a 

Mars kavicsai - Prof. Dr. 
Domokos Gábor - építész-
mérnök, matematikus
00:35 Szabadságunk 

harcosai - 1956
00:40 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek    
01:30 Kívánságkosár - 

válogatás
02:20 A vonatok reggel 

indulnak (1976)   Magyar 
tévéjáték   A Tanítónô ba-
rátnôje késik, addig a Férfi-
vel beszélget ô is, majd be-
leegyezik, hogy elutazik a 
Férfivel. Aztán megjön a 
Barátnô a Tanítónôért. 
Visszajön a Tanítónô.
03:35 Magyarország, 

szeretlek!
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)

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net


