
Mailed  on Friday, 2nd February 2018

Price $ 4.00
Including GST

No. 3005. 8 February  2018        Printed Post approved PP 1000 2449     LX évfolyam 4. szám        2018. február 8.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2018. február 8. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 200.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

Február 20-án Aladár, Álmos név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Amadil, 

Amáta, Elemér, Leó, Leon, Leona, Li-

onel, Paula, Pauletta, Paulin, Paulina, 

Polett, Szilvánusz, Tira, Tíra névnapja 

van.

Február 21-én Eleonóra névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Adolf, 

Bódog, Germán, Györe, György, 

Györk, Györke, Lenóra, Leona, Leo-

nóra, Nola, Nóra, Patony, Péter, Petô, 

Zakariás, Zelmira névnapja van.

Február 22-én Gerzson névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Gréte, 

Grétea, Kövecs, Lándor, Leander, 

Margit, Margita, Margitta, Margó, Pál, 

Palmer, Pável, Péter, Petô, Pósa, Túlia, 

Zétény névnapja van.

Február 23-án Alfréd névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Alfréda, 

Antigon, Balambér, Fáta, Hasszán, 

Kardos, Lázár, Lázó, Mirtill, Ottó, Pé-

ter, Petô, Polikárp, Romána, Romina, 

Szemere, Szirén névnapja van.

Február 24-én Mátyás névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Dára, Da-

rina, Darinka, Edömér, Etel, Eunika, 

Euniké, Hedda, Hédi, Hedvig, Janek, 

János, Jávorka, Jázmin névnapja van.

Február 25-én Géza névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Cézár, 

Décse, Gécsa, Gyécsa, Tacitusz, Ta-

ráz, Tarcal, Tarcsa, Tarsa, Tege, Val-

da, Vanda névnapja van.

Február 26-án Edina névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Alexan-

der, Décse, Edentina, Edna, Gécsa, 

Géza, Gyécsa, Gyôzô, Izabel, Izabell, 

Izabella, Néró, Nesztor, Ottokár, Por-

fir, Rodelinda, Sándor, Szamira, Viktor 

névnapja van.

Február 27-én Ákos, Bátor név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Antea, Antigoné, Balambér, Balda, 

Baldó, Éneás, Gábor, Gabos, Gábriel, 

Lándor, Lantos, László, Leander, Or-

feusz, Valdemár névnapja van.

Február 28-án Elemér névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Antónia, 

Antoniett, Antonietta, Ilmár, Oszvald, 

Ozsvát, Román névnapja van.

Március 1-jén Albin névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Albina, 

Cseperke, Csepke, Csiperke, Dakó, 

Dávid, Dókus, Dózsa, Eudoxia, Gyo-

pár, Gyopárka, Leontina, Szecsô, Szu-

lejka, Tóbia, Veszta, Zotmund, Zulejka 

névnapja van.

A magyar-ausztrál kapcsolatok 
élénkítésérôl tárgyaltunk

A meglévô gazdasági kapcsolataink az elmúlt években folyamatosan erô-
södtek, és jó esélyt látunk arra, hogy ennek üteme a következô idôszakban 
tovább gyorsulhat –-- minderrôl Steven Ciobóval, Ausztrália kereskedelemért, 
turizmusért és beruházásokért felelôs miniszterével egyeztettünk. A találkozón 
kiemeltem, a kapcsolatok bôvítésében az egészségügy, a biotechnológia, vala-
mint a jármûipar és elektronika területén mûködô innovatív magyar cégek 
mellett fontos szerep juthat az Ausztráliában élô magyar diaszpórának is, 
amely a kontinensnyi ország társadalmának megbecsült és fontos része.

(Varga Mihály miniszter képviselôi Hírlevelébôl) 

„Olcsó, folyamatosan elérhetô 
villamos energiát biztosít majd 

Paks II”
A 35 éve üzemelô paksi atomerômû építésérôl szóló egykori döntés mára 

beigazolódott: a legolcsóbban, legbiztonságosabban és a legnagyobb teljesít-
ménykihasználás mellett mûködik a létesítmény. Az új blokkok létesítése en-
nek hosszú távú fenntartását szolgálja ---- közölte a beruházás tárca nélküli 
minisztere pénteken, egy Nagykanizsán tartott atomenergetikai fórumon.

Süli János hangsúlyozta: kipróbált, konstrukciójában továbbfejlesztett, 3+ 
generációs blokkok épülnek Pakson, amelyek “Fukushima-állók”, vagyis a 
legszigorúbb nemzetközi biztonsági elôírásoknak is megfelelnek majd.

Példaként említette, hogy a blokkok kettôsfalú védôépülete garantálja az 
atomerômû biztonságát akár egy utasszállító rázuhanása esetén is.

A paksi atomerômû két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzem-
be helyezéséért felelôs tárca nélküli miniszter emlékeztetett arra, hogy Ma-
gyarország áramimportja mintegy 30 százalék a teljes felhasználáson belül, 
ami kockázat az ellátás biztonságát illetôen. Hozzátette, miközben a lignitalapú 
erômûvek élettartama a vége felé közelít, mindezzel párhuzamosan növekszik 
az ország villamosenergia-igénye, tavaly, történelmi rekordot döntve, a fo-
gyasztás meghaladta a 45 terrawattórát.

Elmondta, Magyarország 2011-ben elfogadott energiastratégiája három lá-
bon áll, a hazai lignitvagyonra, a megújuló forrásokra és az atomenergiára épül, 
és csak ez utóbbival lehet “folyamatosan elérhetô, tiszta, olcsó és megbíz-
ható” módon áramot termelni.

Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke kifejtette, Magyar-
országnak az ellátásbiztonság helyreállítása érdekében is szüksége van az 
atomerômûre és a hazai nukleáris kapacitás fenntartására. Felidézte, hogy 
2009-ben, az MSZP-kormány idején nemzeti konszenzus jött létre az atomerômû 
bôvítését illetôen, de ez mára szertefoszlott, “hazug propaganda zajlik” az 
ellenzôk részérôl.

Kovács Pál, a paksi beruházásért felelôs tárca nélküli miniszter kabinetfô-
nöke elmondta, hogy az európai árampiacot a szénmentesítés és a megújuló 
források erôltetése jellemzi, illetve egységes áramhálózat és -piac kiépítésére 
törekednek. Az energetikai piacon az állami önrendelkezés lebontása tapasz-
talható, a teljes piacot versenyszabályozásnak rendelték alá --- összegezte.

Hangsúlyozta, hogy az ország importfüggôsége veszélyes mértékû, a nemze-
ti energiastratégia egyszerre erôsíti a fenntarthatóságot, a versenyképességet 
és az ellátás biztonságát. “Paks II. a nemzeti szuverenitásunk záloga” --- 
fogalmazott.
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Lenkei István, a Paks II. Atomerômû Zrt. vezérigazgatója kifejtette: az 
atom- és a megújuló energia termelésével --- a környezetszennyezô fosszilis 
erômûveket hosszú távon kivezetve --- garantálható Magyarország biztonságos, 
megfizethetô és környezetkímélô villamosenergia-ellátása. Az új paksi blokkok 
élettartamát 60 évre tervezik.

Közölte, az atomerômûvek mellett szól az is, hogy teljes életciklusuk alatt 
minimális mértékben bocsátanak ki szén-dioxidot.

A Paks II. építésének folyamatát részletezve a vezérigazgató elmondta: már 
több mint 300 engedélyt megszerzett a társaság, a létesítési engedély iránti 
kérelmet idén nyújtják be. A létesítési kérelemrôl ---- ami több mint 200 ezer 
oldal ---- 15 hónap alatt nemzetközi szervezetek bevonásával az Országos 
Atomenergia Hivatal fog döntést hozni.

Kitért arra is, hogy az Ausztria által az Európai Bizottság (EB) ellen az új 
paksi blokkok ügyében indított perben az EB kész megvédeni az álláspontját.

Lenkei István azt is elmondta: kulcsrakész lesz az oroszok által építendô 
erômû, költségtúllépés nem fordulhat elô. A beruházás 80 százaléka orosz 
államközi hitel, 20 százaléka magyar költségvetési forrás. Emlékeztetett, az 
oroszok vállalták, hogy 55 százalékban európai tendereken választják ki a 
beszállítókat --- mondta. Ez a turbina esetében már megtörtént, hiszen a General 
Electric (GE) Hungaryvel már alá is írta a szerzôdést a fôvállalkozó --- fejtette 
ki a vezérigazgató.

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerôpiacért és 
képzésért felelôs államtitkára a beruházás munkaerôpiaci hatásairól elmondta: 
a dél-dunántúli régióban az országos átlagnál magasabb, 6,4 százalék a munka-
nélküliség. Tolna megyében közel 7 ezer, Baranyában mintegy 14 ezer, Bács-
Kiskun megyében pedig 15 ezer ember keres munkát, velük kielégíthetô lenne 
az építkezés munkaerôigénye --- fejtette ki.

Hozzátette, az erômû építési folyamatában 4-5 évig több mint 10 ezer ember-
re lesz szükség közvetve vagy közvetlenül, elsôsorban szakképzett munkaerôre. 
A számítások szerint 1800 felsôfokú végzettségû szakember, 5000 szakmunkás 
dolgozik majd a beruházáson, közvetlenül 7-8 ezer ember lesz az építés idején a 
teljes létszám.

A magyar kormányt támogató 
levelet írt 11 amerikai képviselô
A magyar-amerikai kapcsolatok szorosabbra fûzését és az amerikai külügy-

minisztérium által a magyarországi vidéki sajtóorgánumok támogatására meg-
hirdetett program azonnali felfüggesztését szorgalmazta Rex Tillerson ame-
rikai külügyminiszternek címzett levelében Andy Harris republikánus 
párti kongresszusi képviselô és tíz társa.

Harris január 11-én kelt levelében az Egyesült Államok stratégiai érdekeire 
hivatkozva javasolta a viszony elmélyítését a védelem, a biztonság, a terroriz-
mus elleni harc, a külpolitika és a bevándorlási politika terén.

„A legtöbb területen országaink érdekei és filozófiája szoros összhangban 
állnak” –-- mutatott rá Harris.„Magyarország, a visegrádi négyek többi tagjához 
hasonlóan, az Egyesült Államok természetes szövetségese” –-- tette hozzá az 
amerikai képviselô, aki szerint az említett politikai területek többségére vonat-
kozóan

Magyarország és a V4-ek álláspontja hûbben tükrözi az amerikai álláspontot, 
mint az Európai Unió többi tagállama nagy részének hivatalos véleménye.

A politikus kifogásolta, hogy a washingtoni külügyminisztérium továbbra is 
Barack Obama elôzô, demokrata párti elnök „eltévelyedett politikáját” követi 
Magyarországot illetôen.

„Ahelyett, hogy együttmûködnénk szövetségesünkkel, a külügyminisztérium 
tevékenységét mintha még mindig az vezetné, hogy megpróbálja befolyásolni 
Magyarország társadalmi és közpolitikai döntéshozatali folyamatát” --– hangsú-
lyozta Harris. Ezzel szerinte a tárca azt a benyomást kelti, hogy „illetéktelenül 
beavatkozik egy szövetséges szuverén állam belügyeibe”.
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HÍREK
A képviselô aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai külügyminisz-

térium tavaly novemberben pályázati felhívást tett közzé, amely szerint 2018-
ban 700 ezer dollárral (több mint 180 millió forinttal) támogatná a független, 
vidéki médiát és az objektív újságírást Magyarországon. Harris szerint a kö-
zelgô magyarországi (országgyûlési) választások miatt a kiírás az Egyesült 
Államok nem helyénvaló befolyásolási kísérleteként értelmezhetô.

A politikus úgy véli, hogy az ilyen lépések megtépázhatják az Egyesült Álla-
mokról alkotott képet, nem csupán Magyarországon, hanem a tágabb a régió-
ban, s különösen a visegrádi országokban, így ezek a tevékenységek szerinte 
ellentétesek az amerikai külpolitikai célokkal. Emiatt Harris kérte a külügy-
minisztérium Supporting Objective Media in Hungary (Az objektív média 
támogatása Magyarországon) nevû projektjének azonnali felfüggesztését.

A republikánus képviselô emellett további két lépést javasolt Tiller-
sonnak az amerikai-magyar együttmûködés elmélyítése érdekében: ma-
gas rangú találkozók szervezését, valamint egy új budapesti nagykövet 
haladéktalan kinevezését.

Megvan az új budapesti 
amerikai nagykövet

Washington újra nagykövetet készül Budapestre küldeni –- írja a Magyar 
Idôk.

A lap úgy értesült: a republikánus kötôdésû David Cornstein lehet Magyar-
országon a következô amerikai misszióvezetô. Jelölését ugyanakkor még nem 
jelentette be a Fehér Ház. A nagykövetjelöltekre a kiutazás elôtt szenátusi meg-
hallgatás vár.

Szombaton lesz egy éve, hogy –-- Donald Trump elnöki beiktatásával 
egyidejûleg –- távozott Colleen Bell, a legutóbbi nagykövet, azóta ügyvivôként 
David J. Kostelancik vezeti a képviseletet.

A napokban az amerikai fôvárosban tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter, aki politikai és energetikai kérdésekben is megállapodott 
a washingtoni partnerekkel. A kapcsolatokat javíthatja az is, hogy a magyar 
kormány és Donald Trump egyetért a migrációs kérdésben.

Bakuban Petôfi-versek lesznek 
a metróban

Beharangozta idei legfontosabb külföldi rendezvényeit a Balassi Intézet: 
Bukarestben újra lesz magyar zene fesztivál, illetve Semmelweis Ignác és 
Molnár Ferenc is felbukkan majd a programok között --- összegezte a Magyar 
Idôk.

Idén kétszáz éve született Semmelweis Ignác, ez a téma is megjelenik majd 
a külföldi intézetek programjaiban –- ez remek lehetôség a tudománydiplomáciai 
kapcsolatok erôsítésére, és a magyar orvostudomány eredményeire irányíthatja 
a figyelmet. Hasonlóan emlékeznek majd meg az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulójáról, Molnár Ferenc születésének 140. évfordu-
lójáról, valamint folytatódnak a Kodály-emlékév és az elsô világháború cente-
náriumának programjai is --- derült ki a budapesti sajtótájékoztatón, amelyen a 
tavalyi év összegzése mellett a fontosabb, idei rendezvényeket is beharan-
gozták.

A delhi magyar intézet fennállásának negyvenedik, az indiai–magyar diplo-
máciai kapcsolatok felvételének pedig hetvenedik évfordulóját ünneplik idén, 
míg Szófiában hetven éve mûködik magyar intézet, ezért a szmoljani Nagy 
László-emlékház felújítását is tervbe vették.

Idén januárban zárt a magyar modernizmus festészetét bemutató kiállítás a 
varsói királyi várban, ezzel ért véget a húsz hónapos lengyelországi magyar 
kulturális évad. Az évad programjain másfél millióan vettek részt --- mondta 
Hammerstein Judit helyettes államtitkár.
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AZ MSZP SZERINT IS 
LÉTEZIK SOROS-TERV
Soros György Davosban kijelentette, 

hogy „Orbán megvásárolta az MSZP 
vezetôit…” amire reagált az MSZP. 
Ebben a következôket olvashatjuk:
„Ha valaki, hát Soros György pontosan 
tudhatná, milyen nehéz védekezni egy 
alaptalan hazugság ellen…

(…) Ezek után persze lehet még vá-
daskodni, de ez ugyanolyan mese, 
mint a nem létezô Soros-terv.” –-- áll az 
MTI-nek küldött közleményben.

Bár sok idôbe tellett –- és furfangosan 
fogalmaztak ---, végre az MSZP is be-
látta, hogy a nem létezô Soros-terv 
csak mese, a valóság pedig az, hogy 
létezik Soros-terv.

(Magyar Idôk)

FASIZÁLÓDUNK? 
RASSZISTA HANGOKAT 

ÜTÜNK MEG?
Szél Bernadett szerint az ország, 

vagyis mi mindannyian fasizálódunk 
és rasszista hangokat kezdünk meg-
ütni, ha jól értelmeztük a következô 
mondatát: „Az, hogy ez az ország a Fi-
desz miatt fasizálódik, és éppen rasz-
szista hangokat kezd megütni, az nem 
jelenti azt, hogy az embernek ebbe az 
irányba el kellene menni.”

Vagyis ezek szerint az ország, ame-
lyik a Fidesz miatt fasizálódik, nem 
emberekbôl áll, mert az embernek, 
ugye, nem kell abba az irányba men-
nie, csak a nem embernek? (Magyar 
lenni nehéz…)

Nos, várjuk a fasizálódásunk és a 
rasszista hangjaink jeleit részleteiben 
kibontó Szél-féle sajtótájékoztató(ka)t, 
nyilatkozato(ka)t, interjú(ka)t.

Más kérdés, hogy lehet, és megint 
más, hogy szabad-e egy országról, Ma-
gyarországról, vagy akár annak egy 
embercsoportjáról is –- bizonyára nem 
mindenkire gondolt, például önmagára 
sem –-- így nyilatkoznia egy magát 
kormányfô-jelöltnek tartó politikus-
nak?

/wp-content/uploads/2018/01/szel_
fasizalodikazorszag.mp4

(Magyar Idôk)

A BUDAPEST PRIDE 
CSAPATA BEDOBTA A 
CONCHITA-BOMBÁT

A szervezôk bejelentették: az idei 
Pride sztárvendége Conchita Wurst 
lesz. Az énekes július 7-én lép fel Bu-
dapest Parkban.

A szervezôk a következôket írták a 
közösségi oldalukra: „A Budapest Pri-
de Fesztivál csúcspontja a felvonulás 
és az esti Rainbow Party. Mi idén is a 
szabadságra hangolunk, mert rendü-
letlenül hiszünk benne. (…) Tavaly si-
került kordonok nélkül, szabadabban 
felvonulni, idén bulizni is Budapest 
legnagyobb szabadtéri koncerthelyszí-
nén fogunk! Húsz éve csak titkos he-
lyeken találkozhattunk egymással, 
bujkálnunk kellett, és még mindig 
vannak, akik úgy gondolják, hogy jobb 
lenne, ha láthatatlanok lennénk. (…) 
Tíz nap helyett a fesztivál több, mint 
egy teljes hónapig tart majd, és nem 
csak Budapestet, hanem az egész or-
szágot szivárványba borítjuk, a helyi 
LMBTQ szervezetekkel összefogva.”

Ennyi a hír.
Megjegyzés: Tervezik mindezt az 

ellenzék véleménye szerint egy dur-
ván kirekesztô, a demokráciát két láb-
bal tipró, gaz diktatúrában.

(Magyar Idôk)

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-tôl érettségi vizsgáig

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

Corner of Princess Hwy & James St.

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

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

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

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

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

(A tavalyi tanévben három diákunk végzett a „top scorer” kategóriában)
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A Fidesz és a KDNP elutasítja az 
ENSZ migránscsomagját - jelentette 
ki Puskás Imre, a nagyobbik kormány-
párt szóvivôje sajtótájékoztatóján.

Puskás Imre kiemelte: ha az ENSZ 
elfogadja ezt a migránscsomagot, ak-

kor az azt jelentené, hogy a migráció 
zöld utat kap világszerte, és a nemzet-
közi jogon át ráerôltetnék az orszá-
gokra ezeket a migránsbarát javasla-
tokat.

A javaslatok nagyon ismerôsek, a 

Soros-tervben csupa ehhez hasonló 
gondolatot lehet olvasni – jegyezte 
meg a szóvivô, aki felidézte ezek közül 
az évi egymillió migráns behozatalát, 
a családegyesítés segítését, azt, hogy 
legalizálják a gazdasági bevándorlást, 
hogy adjanak segélyt a migránsokat, 
és szüntessék meg a nemzeti határok 
védelmét.

Magyarország azonban nem akar be-
vándorlóország lenni, és azt javasolják 
a kormánynak, ha napirendre veszi a 
témát, tartsa szem elôtt, hogy a kor-
mánypártok elutasítják az ENSZ mig-
ránscsomagját - közölte Puskás Imre.

A szóvivô felidézte az ENSZ fôtit-
kárának nyilatkozatát, amelyben Gu-
terres szorgalmazza, hogy nyissák 
meg az országok határaikat, használ-
ják ki a bevándorlás elônyeit. Szerinte 
a migráció egyértelmûen pozitív, erô-
síti a gazdasági növekedést, csökkenti 
az egyenlôtlenségeket és összeköti a 
különbözô társadalmakat. A Fidesz és 
a KDNP ennek ugyanakkor az ellen-
kezôjét látja - szögezte le.

Kitért arra is, hogy az ENSZ fôtitkára 

szerint káros, ha a hatóságok akadályt 
gördítenek a migráció elé, és olyan 
ambiciózus tervet kell elfogadniuk az 
ENSZ tagállamoknak, amely segítené 
a migránsok betelepítését. Ez elfo-
gadhatatlan – jelentette ki, hozzátéve: 
ez azt jelentené, hogy a migrációt vi-
lágszinten is tovább fokozzák, a gaz-
dasági bevándorlást legalizálnák, ki-
iktatnák a határvédelmet és a hatósági 
ellenôrzéseket. A migránsok betelepí-
tésérôl pedig világméretû egyezmény 
születne - mutatott rá.

Kérdésre a szóvivô azt mondta: 
egyetlen migránst sem engedtek be 
Magyarországra és ezt a jövôben sem 
teszik. Hozzátette: bíznak benne, hogy 
ennek a politikának a folytatására áp-
rilis 8-án felhatalmazást kapnak majd.

Azok, akik ugyanakkor védelemre 
szorulnak - ahogy korábban, úgy a jö-
vôben is - megkapják majd ezt Ma-
gyarországon - tette hozzá.

További felvetésre elmondta: a 
nemzeti konzultációban az emberek 
nagy számban támogatták, hogy Ma-
gyarország ne váljon bevándorló-

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja
országgá. A miniszterelnök levelében 
arról tájékoztatja az állampolgárokat, 
hogy a kormány mindent megtesz - 
mindent lehetséges eszközt fel-
használva -, hogy továbbra is megaka-
dályozza a migránsok érkezését. A 
Stop Soros törvénycsomag is ezt a célt 
szolgálja - tette hozzá.

Arra, hogy akár 250 párt is indulhat a 
választáson, azt mondta: az, hogy egy 
párt megalakul, még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy sikeresen el is tud 
indulni. A törvénymódosítást, amely a 
business pártokra vonatkozott, késôbb 
lehet majd megítélni - jegyezte meg.

Gyurcsány Ferenc elôzô napi, az 
egyházak támogatásának csökkentését 
felvetô nyilatkozatára úgy reagált: 
ezek alapján érthetô és indokolt, hogy 
Magyarországon ô a legelutasítottabb 
politikus. Olyan intézményeket és 
értékeket támad, amelyek a ma-
gyarság számára fontosak - mondta a 
szóvivô.

MTI

Felszólalt az Európai Parlamentben 
George Soros szövetségesei ellen, Orbán 
Viktort pedig mindig megvédi a menet-
rendszerû „magyar vitákban” Nigel Fara-
ge, az Egyesült Királyság Függetlenségi 
Pártjának (UKIP) volt elnöke.

A Brexit élharcosa a Magyar Hírlapnak 
elmondta, szerinte az Európai Unió jelen-
legi formájában tartományokká alacso-
nyítja tagállamait, és a nagyok mindig 
legyôzik a kicsiket.

– Milyennek találja a Brexit-tárgyalások 
haladását?

– Nagyon lassúnak. Hiányzik a vízió és a 
bátorság, nagyon valószínûtlen, hogy az 
emberek azt a Brexitet kapnák meg, ami-
re szavaztak. Ennek oka a gyenge kor-
mány és egy olyan establishment, amelyik 
továbbra is az EU tagja akar maradni. A 
brit miniszterelnök pedig egyszerûen nem 
hisz abban, amit csinál. Remélhetôleg 
kilépünk 2019 márciusában, de úgy tûnik, 
legjobb esetben is csak névleges Brexitre 
számíthatunk. Szóval még sok csata van, 
amit meg kell vívnunk.

– A megállapodás tehát, amit Theresa 
May kialkudhat az EU-val, nem szolgálja 
majd a britek érdekét?

– Nem az európai nemzetek, vállalatok, 
munkások érdekeit helyezik elôtérbe, ha-
nem csak egy dolog érdekli ôket: A Pro-
jekt, az új isten amit mindannyiunknak 
imádni kellene. Úgy látják, hogy ha Nagy-
Britannia jó feltételek mellett lép ki, akkor 
más országok is követni akarják majd. Én 
azt mondom, hogy ha nincs megállapodás, 
az is jobb, mint egy rossz megállapodás. 
Az, hogy megállapodás nélkül nem keres-
kedhetünk, ostobaság! Kína és az Egyesült 
Államok mindenfajta megállapodás nélkül 
kereskedik a világban, a Kereskedelmi 
Világszervezet alapvetô, amúgy elég jó 
szabályai alapján. Szeretném-e, hogy kös-
sünk egy észszerû kereskedelmi megálla-
podást? Persze, hiszen az mindenki életét 
egyszerûbbé tenné. Az unió számára még 
logikusabb is lenne, mint számunkra. 
Amúgy a népszavazás nem a gazdasági 
elôjelzésekrôl szólt, hanem a nemzeti ön-
rendelkezésrôl.

– Brüsszel tanult ebbôl?
– Igen, eldöntötték, hogy felgyorsítják az 

integrációt. Teljesen rossz következtetést 
vontak le. Merkel, Juncker, Macron, Ver-
hofstadt – mind ugyanazt mondja. Az 
Európai Egyesült Államokat akarják fel-
építeni, egy egységes Európát, még csak 
nem is egy föderálisat. Egy föderális 
Európában például Magyarország hozhat-
ná a legtöbb törvényét, szabadsága lenne 
például az adózás számos területén. Mic-
hel Barnier uniós fôtárgyaló azt mondta 
nekem, a céljuk egy egységes Európa – 
ami szerintem valójában egy központo-
sított Európa, a kommunizmus kicsit 

Farage: Az unió célja 
az asszimiláció

jobboldalibb verziója. A korlátozott szuve-
renitásról szóló Brezsnyev-doktrína a 
prágai tavasz után – ez ma Európa. Lehet 
vitázni, hogy ez jó vagy rossz, de kérem, 
ne mondja nekem senki, hogy nem ez 
történik, vagy hogy meg tudják változtatni 
– nem tudják! Lehet ellenállni neki, ahogy 
bizonyos mértékben ezt Orbán Viktor, a 
lengyelek vagy a románok teszik, de nem 
fognak nekik engedni. Nagyobbak és erô-
sebbek önöknél. Szerintem egy ponton 
ugyanazt a vitát fogják Magyarországon 
lefolytatni a jövôjükrôl, mint mi. Tény: 
nem lehetnek egyszerre autonóm, függet-
len, demokratikus nemzetek és tagjai en-
nek az Európai Uniónak.

– A jelenlegi szavazási rend valóban nem 
a kis országoknak kedvez.

– Az katasztrófa a kis országoknak. Az 
amerikai rendszer biztosítja, hogy a nagy 
államok nem nyomják el a kicsiket, de 
Európában ez nem így van. Két-három 
nagy ország és pár barátjuk elérhet bár-
mit. Itt van például az EU teljes milita-
rizálása, ami közvetlen konfliktus a 
NATO-val. Tegyük fel, nem mondom, 
hogy így lesz, csak tegyük fel, hogy egy-
szer Oroszország valós fenyegetést jelen-
tene. Önök kiben bíznának jobban? 
Junckerben és az európai hadseregben, 
vagy a britekben, az amerikaiakban, a 
NATO-ban? Ez egy nagy, alapvetô kérdés 
a jövôre nézve. Nem hiszem, hogy Ma-
gyarországon már elkezdték a vitát, de el 
fogják.

– Innen úgy tûnik, Brüsszelben egy-
szerûen nem tudnak szót érteni a magyar 
kormánnyal, amikor szuverenitási kérdé-
sekrôl van szó. 

– Orbán Viktor ötévente eljön az EP-be, 
durvák vele, én pedig felszólalok, és el-
mondom, hogy nem kellene idejönnie 
azért, hogy sértegessék. Ôket egyszerûen 
nem érdekli, amit mond. Fel akarják épí-
teni az Európai Egyesült Államokat, és 
semmi sem állhat az útjukba. Ez olyan 
mint egy vallás. Az unió tagjai alárendelik 
magukat egy felsôbb bíróságnak, feladják 
a törvényalkotási jogukat – tartománnyá 
válnak. 

– Az unió nem tudta kezelni a migrációs 
válságot. Mekkora szerepe volt ennek a 
britek kilépésében?

– Ó, nagyon jól kezelték, pont azt csi-
nálták, amit akartak. Juncker 2015 áp-
rilisában vázolta az uniós menekült-
politikát, amely alapján aki betette a lábát 
Európába, az maradhat is. Akkori beszé-
deimben is azt mondtam, hogy ez ôrültség, 
milliók áramlanak majd be, és lesznek 

köztük terroristák. Ez a rossz politika kö-
vetkezménye. Juncker, és fôleg Merkel, 
nagyban befolyásolta a döntésünket: azt 
mondtuk, hogy ezt nem akarjuk.

– A visegrádi országok migrációs po-
litikája közelebb áll az emberek véle-
ményéhez?

– Kétségtelenül. A németek és a franciák 
többsége is ezt mondaná. Vannak már kis 
gyôzelmeik, elindult egy kis változás, Do-
nald Tusk is kezd rájönni, hogy a mostani 
politika nevetséges. De azért még nagyon 
ne veregessék hátba magukat!

– Románia is téma Brüsszelben, bár 
amikor a volt kormányfô akasztással fe-
nyegette a székely tisztségviselôket, abba 
nem akartak beleszólni.

 – Persze, eldöntik, mi a belügy, és mi 
nem. Amikor például Katalóniában a ha-
juknál fogva rángatták a nôket, hogy 
megakadályozzák ôket a szavazásban, azt 
egyszerûen belügynek nevezték. Brüsszel 
igazán képmutató.

– Magyarországon nagy visszhangot 
kapott, hogy Sorosról kezdett beszélni az 
Európai Parlamentben.

– Hihetetlen sok támadást kaptam ezért 
Amerikából. Antiszemitának neveznek, 
mert kritizálom Sorost. Mindennek nevez-
tek már az elmúlt húsz évben, de ennek 
még nem, amíg el nem kezdtem támadni 
Sorost. Azért aggaszt, mert a Nyílt Tár-
sadalomért Alapítványoknak eddig is volt 
tizenötmilliárd dollárja, és újabb tizen-
nyolcmilliárdot kapnak. Soha a politika 
világában nem láttunk még politikai 
nyomásgyakorló csoportot ennyi pénzzel. 
Több pénzük van, mint a legtöbb kor-
mánynak! Azt látom, hogy Soros le akarja 
rombolni a nemzetállamot, le akarja rom-
bolni a család egységét, minden olyan 
normát, amit a nyugati társadalomnak tu-
lajdonítunk. Szerintem ez nagyon veszé-
lyes. Mindenkinek megnehezítik az életét, 
aki keresztezi az útját. Élet-halál harcot 
vív a magyar miniszterelnökkel. Szerin-
tem az emberek többsége nem is érti, 
milyen mértékû ennek az embernek a 
hálózata, és mekkora pénz van mögötte. 
Óriási propagandaháború zajlik. Korábban 
rámutattam, hogy Sorosnak kétszáz-
huszonhat barátja van az EP-ben, kértem 
ôket, hozzák nyilvánosságra elkötelezett-
ségük mértékét. Persze nem kaptam egy 
választ sem. Szóval Soros valós probléma, 
nem csak Magyarországnak, hanem sok-
kal szélesebb értelemben. Nagy ellensége 
George Soros a nemzetállamnak és a 
zsidó-keresztény kultúrának.
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A visegrádi országok megerŒsítik közös megközelítésüket az Európa JövŒjérŒl folyó vitához, 
melyeket a pozsonyi és római állam- és kormányfŒi találkozók elŒtt kiadott deklarációikban 
kifejtettek, valamint megerŒsítik a Pozsonyi Ütemterv és a Római Nyilatkozat iránti támoga-
tásukat. A visegrádi országok üdvözlik az Európa JövŒjérŒl szóló vitát, mivel hiszik, hogy az EU a 
legjobb keretrendszer a külsŒ és belsŒ kihívások kezelésére. Készek és elkötelezettek vagyunk a 
VezetŒi Ütemterv mentén, a konszenzuson alapuló munkára annak érdekében, hogy az EU 
egységét megerŒsítsük és megelŒzzük a széttöredezését. Ebben a szellemben hangsúlyozzuk a 
következŒk fontosságát:

ELÉRT EREDMÉNYEK MEGÓVÁSA – Hiszünk abban, hogy az Európai Unióban a reflexiós 
idŒszaknak folytatódnia kell és az elŒzŒ generációk erŒfeszítései nyomán létrehozott, meglévŒ alapokon 
kell nyugodnia. Arra kell fókuszálnunk, hogy hogyan terjeszthetjük ki az integrációt új területekre, 
amelyek megerŒsítik biztonságunkat és versenyképességünket az iparosításnak is köszönhetŒen, vagy 
hogyan mélyítsük el azokon a már létezŒ területeken, mint a Gazdasági és Monetáris Unió. Azonban az 
elsŒdleges célunk az integráció kézzelfogható vívmányainak és eredményeinek megóvása kellene, hogy 
legyen. Az alapvetŒ eredményeket meg kell Œriznünk. Vissza kell állítanunk a schengeni rendszer rendes 
mûködését, valamint vissza kell szereznünk a külsŒ határok feletti irányítást. Ugyanígy meg kell 
védenünk és tovább kell fejlesztenünk a négy szabadság elvére alapuló belsŒ piacot, melynek szerves 
része a munkaerŒ és a szolgáltatások szabad áramlása. Ezek épp oly fontos oszlopai az Egységes BelsŒ 
Piacnak, mint az áruk vagy a tŒke. A belsŒ piac integritásának megŒrzése és megerŒsítése prioritás kell, 
hogy maradjon, csakúgy, mint annak további fejlesztése és a digitális kor kihívásaihoz való igazítása. 
Fent kell tartanunk az Unió nyitottságát a Nyugat-Balkán irányába történŒ további bŒvítésekre. Ezeken 
felül módot kell találnunk, hogy erŒsítsük az Unió szerepvállalását azon támogatások tekintetében, me-
lyeket keleti szomszédjainknak nyújtunk az európai normáknak való megfelelés felé vezetŒ ösvényen.

EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN – Egy erŒs és hatékony EU kialakítása áll érdekünkben. Fent kell 
tartanunk és meg kell erŒsítenünk az Unió egységét, miközben tiszteletben tartjuk a közös európai 
értékeinket, valamint a tagállamok identitását és sajátosságait. Az erŒs Európát csak erŒs tagállamok 
alkothatják, melyeket olyan hatékony EU-s intézmények támogatnak, amelyek a feladataikat a SzerzŒ-
désekben meghatározott kompetenciáik alapján látják el. Az EU-s intézményeknek minden tagállamot 
egyenlŒen kell kezelniük és szigorúan a SzerzŒdésekben lefektetett kompetenciáik keretein belül kell 
eljárniuk. A tagállamok jogát olyan belsŒ reformok végrehajtására, amelyek saját kompetenciájuk 
részei, tiszteletben kell tartani.

INKLUZÍV VITA A JÖVÔBELI LÉPÉSEKRÔL – Az Unió evolutív és átalakító megközelítései 
közötti megfelelŒ arány fenntartását javasoljuk. A létezŒ jogi keretek tiszteletben tartásából kell, hogy 
kiinduljunk a következŒ lépések megtételekor. Megfogalmaztunk egy közös víziót a jövŒrŒl Pozsonyban, 
majd Rómában. Ennek alapján a témában az EU27-eknek kell egy széleskörû és inkluzív vitát 
lefolytatnia a jövŒrŒl.

VERSENYKÉPESSÉG – Meg kell erŒsítenünk az Unió versenyképességét a belsŒ és globális 
viszonylatban is. A digitalizáció, innováció, az emberi erŒforrások fejlesztése és a vállalkozókra 
nehezedŒ adminisztratív terhek csökkentése mind elérhetŒ a nemzeti és európai szintû szakpolitikák 
közötti szinergiák növelésével. A torzítatlan verseny a belsŒ piacon az Unió legfontosabb hozzáadott 
értéke lehet ezekhez az erŒfeszítésekhez. Meglátásunk szerint a kohéziós politika a belsŒ piaci 
versennyel kiegészítve hozzájárul a tagállamok közötti kívánt társadalmi és gazdasági konvergencia 
megteremtéséhez, amely az egész EU számára elŒnyös. Ezt a célkitûzést a következŒ MFF során is 
érvényesíteni kell. Továbbá tekintve, hogy a világgazdaság rohamosan digitálissá és adatközpontúvá 
válik, szükségünk van egy összekapcsolt Digitális Egységes Piacra. Csak így lesz képes az EU alakítani 
a digitális átalakulást és maximalizálni annak elŒnyeit. Az új kihívások és politikák mellett megfelelŒ 
finanszírozást kell biztosítani a meglévŒ és SzerzŒdésben lefektetett kohéziós politikának. A Közös 
Agrárpolitika, kiegészítve egy ambiciózus, de kiegyensúlyozott EU kereskedelempolitikával, folytonosan 
meghatározó szerepet játszik a fenntartható európai élelmiszer elŒállításban, a vidéki társadalom 
fejlesztésében.

DEMOKRATIKUS LEGITIMÁCIÓ – A SzerzŒdésekben lefektetett intézmények közötti egyensúly 
a legfontosabb kiindulópontja a jól mûködŒ, demokratikus és legitim Európai Uniónak. Az Európai 
Tanács fent kell, hogy tartsa kulcsszerepét az általános politikai irányvonalak és prioritások kijelölésé-
ben, beleértve az Európa JövŒje vitát is. Az állam- és kormányfŒk által hozott döntéseket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a jogalkotási folyamat alsóbb szintjein. A 2014. júniusi európai tanácsi követ-
keztetések alapján továbbra is foglalkoznunk kell az Európai Bizottság elnökének megválasztásakor 
követendŒ eljárással. Amikor februárban a kulcsfontosságú Intézményi kérdésekkel foglalkozunk, 
kiváltképp a ListavezetŒ mechanizmusával a viták végeredményének teljes összhangban kell lennie a 
SzerzŒdésekkel, és nem áshatja alá a jelenlegi egyensúlyt az EU intézményei, valamint a tagállamok 
között. EbbŒl a nézŒpontból nem értünk egyet a transznacionális listák létrehozására vonatkozó 
javaslattal. Meg vagyunk gyŒzŒdve arról, hogy az európai parlamenti helyek számát csökkenteni kell. 
Ahogy az a SzerzŒdésekben is szerepel, a tagállamok jogalkotási és politikai folyamatok feletti kontrollja 
érdekében az EU-nak követnie kell a szubszidiaritás elvét. Meg kell fontolnunk, hogy hogyan lehet a 
vitális nemzeti érdekek védelmét a jelenlegi szavazási szabályok alapján biztosítani, nem feledve, hogy 
az Európai Tanácsnak kell kényes ügyekben a vitarendezés pártatlan fórumául szolgálnia. Olyan 
ügyekben, amelyek stratégiai nemzeti érdeket érintenek bármely tagállamot megillessen az a jog, hogy 
az Európai Tanács egyhangú döntését kérje. Az EU egysége kell, hogy legyen a fŒ célunk. Az EU 
jogalkotási folyamata demokratikus legitimációjának alapja és megerŒsítésének kiindulópontja lehet a 
nemzeti parlamentek demokratikus kontrollja a piros lapos rendszer bevezetésével. Az európai polgárok 
és a brüsszeli központú intézmények közötti távolságot csökkentenünk kell, és készek vagyunk 
széleskör� nyilvános párbeszédet folytatni az európai jövŒnkrŒl a nemzeti gyakorlatainknak megfele-
lŒen.

ÁTFOGÓ MIGRÁCIÓS STRATÉGIA EURÓPA BIZTONSÁGÁÉRT – A migrációs válság több 
mint két éve formálja az európai polgárok életét, máig megoldatlan kihívásokat teremtve a nemzeti 
migrációs és biztonságpolitikák számára. A válság következményeképp az EU-nak jelentŒs kihívásokkal 
kell szembenéznie, mint a külsŒ határok védelmének garantálása és a különbségtétel a valódi mendék-
kérŒk és az illegális és gazdasági migránsok között. A tapasztalataink azt mutatják, hogy csak a 
konszenzussal elfogadott megoldások hozzák a legjobb eredményeket a gyakorlatban és képesek 
hatékonyan reagálni a válságra. JelentŒs része ezeknek a megoldásoknak a migrációs politika külsŒ 
aspektusainak keretén belül valósult meg, kiemelve a származási és tranzit országokkal való 
együttmûködés szükségességét. Most jött el az idŒ arra, hogy kialakítsunk egy fenntartható konszenzust 
egy átfogó megközelítésrŒl a migrációs és menekültügyi politikákhoz. A közös tapasztalataink alapján a 
válság minden átfogó megoldást azzal a céllal kell kialakítani, hogy ne megosszuk, hanem megelŒzzük 
az Európára háruló migrációs nyomást. Ezért járultunk hozzá a líbiai határvédelemhez 35 millió euróval. 
A visegrádi országok hozzá fognak járulni az átfogó migrációs stratégiáról szóló vitához, amely a 
hatékony, felelŒs és betartatható külsŒ határvédelem elvére épül a kötelezŒ kvóták alkalmazásának 
elkerülése érdekében, amelyek nem bizonyultak hatékonynak és már eddig is megosztották Európát.

The Visegrad Countries reiterate their common approach concerning the Future of Europe as 
expressed in their declarations before the Bratislava and Rome meetings of the Heads of State 
and Government as well as their support to the Bratislava roadmap and the Rome declaration. 
The Visegrad countries welcome the debate on the future of the EU as they believe that the EU 
is the best framework to face and tackle both internal and external challenges. We are ready and 
willing to work along the lines of the Leaders’ Agenda on the basis of consensus for strengthening 
unity and to prevent fragmentation of the EU. It is in this spirit in which we stress the 
importance of the following:

SAVE ALREADY ACHIEVED RESULTS – We believe that the reflection process in the 
European Union should continue and should be based on the existing foundations established through 
the efforts of previous generations. We should focus on how the Union can expand integration to new 
areas aiming at reinforcing our security and competitiveness underpinned by industrialization or how 
to deepen it in already existing areas, such as the Economic and Monetary Union. However, our first 
objective should be safeguarding the tangible achievements and results of integration. Fundamental 
achievements should be kept intact. We must restore the proper functioning of Schengen, as well as 
regaining full control over the external borders. Equally we must protect and further develop the 
Single Market based on four fundamental freedoms, including the free movement of workers and 
services. These constitute just as important pillars of the Single Market as the movement of goods 
and capital. Preserving and enhancing the integrity of the Single Market is and should remain a key 
priority as well as its further development and adaptation to the challenges of the digital era. We must 
keep the Union open for further enlargement towards the Western Balkans. On top of that, ways need 
to be sought to boost the Union’s engagement in assisting our Eastern neighbors on their path to 
European standards.

UNITY IN DIVERSITY – A strong and efficient EU is in our interest. We need to preserve and 
strengthen the unity of the Union, while respecting our common European values, the identities and 
specificities of Member States. A strong Europe can only be composed of strong Member States, 
supported by effective EU institutions performing their tasks based on their competences as defined 
by the Treaties. EU Institutions should treat all Member States equally and act strictly within the 
remits of their respective Treaty-based competences. The right of Member States to carry out 
domestic reforms within their competences should be respected.

AN INCLUSIVE DEBATE ON THE FUTURE STEPS - We propose the preservation of an 
appropriate ratio between the Union’s evolutionary and transformative strands. Respect for the 
existing legal framework should serve as a starting point of our considerations when it comes to the 
next steps. We have formulated our common vision for the future in Bratislava and Rome. On this 
basis, we need to engage in collective and inclusive considerations on our future as EU27.

COMPETITIVENESS - We should strengthen the competitiveness of the Union in internal and 
global terms as well.  Digitalization, innovation, development of human resources and reduction of the 
administrative burden on entrepreneurs can be achieved by improving synergy between national and 
European policies. The undistorted competition on the Single Market can be the most important 
contribution of the Union to these efforts. In our view cohesion policy along with the competition on 
the Single Market contributes to the enhancement of the much desired social and economic 
convergence among Member States which is beneficial for the EU as a whole. That objective should 
be pursued in the course of the next MFF. Furthermore, as the world economy is rapidly becoming 
digital and data-driven, we need a connected European Digital Single Market. Only then will the EU 
be able to shape the digital transformation and maximize its benefits. While new challenges and 
policies emerge, adequate financing of existing and Treaty-based cohesion policy must be ensured. 
CAP constantly plays a fundamental role in sustainable European food production, social development 
of rural areas supplemented by an ambitious, but balanced EU trade policy.

DEMOCRATIC LEGITIMACY - The inter-institutional balance enshrined in the Treaties is the 
most important basis for a well-functioning, democratic and legitimate European project. The 
European Council should maintain the key role in defining the general political directions and 
priorities including the future of Europe. The decisions made by the Heads of State and Government 
must not be disregarded at the lower levels of the decision-making process. According to the June 
2014 European Council conclusions we should further consider the process for the appointment of the 
President of the European Commission. When addressing the key institutional issues of the EU in 
February, in particular the Spitzenkandidaten mechanism the results of our debates must be in full 
compliance with the Treaties and should not undermine the current balance between the EU 
institutions and among the Member States. From this perspective we disagree with the establishment 
of a transnational list. We are convinced that the number of seats in the European Parliament needs to 
be reduced. As encompassed by the Treaties, the democratic control of Member States over 
legislative and political processes of the EU should follow the principle of subsidiarity. It should be 
considered how vital national interests can be safeguarded under the present voting system, bearing 
in mind that the European Council is destined to be a broker where sensitive issues are on the table. 
On matters of strategic national interest every Member State should be entitled to demand a 
unanimity-based decision at the European Council. The unity of the EU shall be our main goal. 
Democratic legitimacy of the EU legislative process can be based on and strengthened through the 
democratic control by national parliaments by the introduction of the red card system. We should 
narrow the distance between European citizens and Brussels-based institutions, and we are ready to 
engage in broad public discussions on our European future according to the national practices.

Comprehensive APPROACH TO Migration POLICY - The migration crisis has shaped the 
realities of Europeans for more than two years, creating still unresolved challenges for national 
migration and security policies. As a consequence of the crisis the EU has to face major challenges, 
like the necessity to guarantee the protection of external borders and the differentiation between 
genuine asylum seekers and illegal and economic migrants. Our experience has shown that only those 
solutions that have been approved by consensus bring the best results in practice and are able to 
effectively address the crisis. The major part of these actions was undertaken within external aspects 
of migration policy, highlighting the need for cooperation with countries of origin and transit. Now 
comes the time to elaborate a sustainable consensus on a comprehensive approach to migration and 
asylum policy. Taking into consideration our common experience, any overall solution for the crisis 
must therefore be constructed with the objective of not to distribute but to prevent the migratory 
pressure on Europe. That is the reason why we contribute to the border protection in Libya with 35 
million Euros. The Visegrad countries will contribute to the ongoing debate on a comprehensive 
migration policy, based on the principle of an effective, responsible and enforceable external border 
protection to avoid obligatory quotas to be applied which are ineffective and have already divided 
Europe.

V4 Statement on the Future of Europe



Az akkor már évtizedek óta vízben 
álló bözödújfalui templomtornyot 2014 
nyarán egy vihar döntötte romba. A 
templom újjáépítését már régóta ter-
vezik, évek óta gyûlnek az adományok, 
és most 38 Maros megyei önkor-
mányzat is jelezte, hogy anyagilag is 
támogatják a terveket.

A tervezett templom ugyanott áll 
majd, mint az elôdje. A toronyban kiál-
lítást rendeznének, a turisták pedig 
egy hídon közelíthetnék meg az épü-
letet.

1994-re a falu két templomával 
együtt víz alá került. Csak 12 ház és 40 
lakó menekült meg az elöntéstôl.

Az elképzelések szerint a tornyot és a 
templomhajó falait építik fel, melyek 
cölöpökön állnak majd. A torony kiál-
lításoknak ad majd helyet, a templom 
falai által közrezárt fedetlen tér pedig 
rendezvényhelyszín lenne, és az épít-
ményt hídon keresztül lehetne megkö-
zelíteni a partról.

Az erdélyi Maros megyében található 
települést 1988-ban árasztották el egy 
víztározó építése miatt. A 28 méter 
magas és 625 méter hosszú gát a Kis-
Küküllô egyik bal oldali mellékfolyóját, 
a Küsmödöt duzzasztotta meg. Bözöd-

újfalu lakóit a közeli településekre 
költöztették át. A víz 1994-ben nyelte 
el teljesen a települést.

* * *
Az Európai Parlamentben lázították 

az uniós képviselôket a Soros György 
által támogatott civil szervezetek 
képviselôi Brüsszelben. A meghallga-
tást hazánk migrációs politikájának fô 
támadói, a LIBE bizottság oszlopos 
tagjai, Sophie In’t Velt és Frank Engel 
vezették. A Helsinki Bizottság ma-
gyar, lengyel és horvát vezetôi, vala-
mint a Civil Társadalom Alapítványok 
képviselôi mint fertôzô betegégrôl be-
széltek a magyar kormányzati politi-
káról. Azt hangoztatták, hogy az anti-
demokratikus, gyûlölködô és kirekesz-
tô szemlélet –-- ahogy Frank Engel 
fogalmazott, “obránizmus” másolódik. 
Már nem csak Magyarországtól, ha-
nem Lengyelországtól és Horvátor-
szágtól is meg kell védeni Európt, s 
ami szerintük vészjósló, a kórral már 
Ausztriát is próbálják megfertôzni. 

Magyarországról a Magyar Helsinki 
Bizottság társelnöke, Pardavi Márta 
érkezett panaszra, aki a legsötétebb 
diktatúrákat idézô képekkel festette le 
a mai „állapotokat”: „Magyarországon 

nincs sajtószabadság, mert kormány-
zati kézben van média, amit a demok-
rácia képviselôi és a civilek elleni 
hadjáratra használnak, tombol a rasz-
szizmus, a kirekesztés, a civilek el-
nyomása, a társadalmat gyûlöletbeszéd 
és gyûlöletkeltés mérgezi, amit a ma-
gyar kormány törvényekbe iktat.”

Hasonlóan vélekedett saját hazájáról 
Pardavi lengyel kollégája, Malgorzata 
Szuleka, illetve Horvátországról Ivan  
Novosel (Human Rights House), azzal 
az enyhítéssel, hogy meglátása szerint 
Horvátországban az elôzô kormány 
bontotta le a demokráciát, és az új kor-
mány bûne az, hogy hat hónap alatt 
nem építette újjá.

A LIBE bizottság tagjai nem csak vé-
gighallgatták a saját hazájukat támadó 
civileket, hanem rájuk is kontráztak. 
A nemzeti politikát beteg demokrá-
ciaként aposztrofálták, aminek orvos-
sága a liberalizmus. Sôt mi több, gya-
korlatilag az ô meglátásuk szerint egy 
demokrácia csakis liberális lehet. A 
migráció és a kötelezô betelepítés el-
leni kiállás, az illegális bevándorló 
tömegek okán vélt nemzetbiztonsági 
kockázat, a határvédelem, és a kvóta 
elutasítása ezeknek a beteg demokrá-
ciáknak a fertôzô kórokozója. Hangsú-
lyozták, hogy mindezzel szemben csak 
egy széles körû európai összefogás, 
egy egységes fellépés lehet a megol-
dás. „Lehet, hogy az ô gyûlöletbeszédük 
a hangosabb, de mi vagyunk az erô-
sebbek” –-- mondta Sohie in’t Velt, aki 
Orbán Viktor miniszterelnököt is 
megszólította a jelenlévô magyar új-
ságírókon keresztül. Úgy fogalmazott, 
hogy a magyar sajtó mikrofonjai elôtt 
is kijelenti és innen üzeni Orbánnak, 
hogy nem kérnek belôle s gyûlölködô 
politikájából Európában.

A Nyílt Társadalom Alapítványok 
képviselôje pontokba szedve bizony-
gatta, mennyire intoleráns és kire-
kesztô, elnyomó a magyar orbáni po-
litika, a sirámokból természetesen 
nem maradhatott ki Soros egyeteme, a 
CEU “ellehetetlenítése” sem. A hozzá-
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A soproni 
németek elûzése     

(Második rész)
Az 1990 évhôz kapcsolódó rendszer-

változás után többször hallhattunk 
olyan véleményeket balliberális és 
szoci publicistáktól, megmondó em-
berektôl, hogy az 1945-ös „felszabadu-
lás”után következô 3-4 év valamiféle 
demokratikus paradicsom volt aminek 
csak az a csúnya Rákosi-Gerô-Rajk-
Farkas négyes fogat vetett véget. Itt 
sok féleképpen lehetne ezt a minôsitést 
cáfolni és ide tartozna, hogy már a 
kezdettôl fogva Rákosiék a több-párt 
rendszeres demokrácia elpusztitásán 
dolgoztak, amiben komoly támogatást 
kaptak a szociál demokrata párttól. 
Ennek a „demokratikus” idôszaknak 
szégyen foltja az az etnikai tisztogatás 
ami a magyarországi németek elûzése 
volt. Ezen csak kicsit javít, hogy Ma-
gyarország katonai megszállás alatt 
volt, és hogy a nagyhatalmak (elsô-
sorsban a Szovjetunió) is bûnrészesek 
voltak.

Nos, a nagyhatalmak nem nagyon 
foglalkoztak a németek kiûzésével 
Potsdamban. A keleti és nyugati nagy-
hatalmak között véleménykülönbség 
is annyi volt, hogy az amerikaiak és az 
angolok ragaszkodtak a szervezett és 

humánus végrehajtáshoz. De itt mu-
tatkozik be a “demokratikus” magyar 
kormány  a Szövetséges Ellenôrzô Bi-
zottságnál amikor Gyöngyösi János 
külügyminiszter egy május 26-i jegy-
zékben 200-250 ezer német kitelepí-
tését kérte a Szovjetuniótól. Ennek a 
jegyzéknek köszönhetôen került Pots-
damban a magyarországi németek 
ügye a tárgyalásokon. A romániai és 
jugoszláviai németekkel épp egy ilyen 
jegyzék hiányában nem foglalkoztak a 
nagyhatalmak.

A magyar kormány 12 330/1945 ren-
delete szerint áttelepülni köteles az a 
magyar állampolgár, aki az 1941-i 
népszámlálás alkalmával magát né-
met nemzetiségünek vagy anyanyel-
vûnek vallotta, vagy aki magyarosított 
nevét német hangzásúra változtatta 
vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak 
vagy valami fegyveres alakulatnak 
(Waffen SS) tagja volt. A rendelet leg-
vitathatóbb része szerint szintén kite-
lepítésre ítélték a német anyanyelvû-
nek de magyar nemzetiségûnek, va-
gyis magukat a magyar politikai nem-
zet tagjának vallókat.

Sopronban az egyházak részérôl in-
dult meg az elsô kisérlet a soproni 
németség megmentésére. Ziermann 
Lajos evangélikus esperes-lelkész 
nagyon bizott a Kisgazda párt vezette 
koalicióban, azonban mint írta “remé-

nyünkben csalódtunk.”
Papp Kálmán r.k. városi plébános 

és Ziermann Lajos egy miniszter-
elnökhöz intézett levélben rámutatott 
arra hogy „Sopron lakossága az anya-
nyelv szerint többségben német volt, 
mindamellett méltán dicsekethetik az-
zal, ugyancsak a város története alap-
ján, hogy a magyar haza iránti hûsége 
a hosszú évszázadok folyamán mindig 
töretlen maradt......Ennek a magyar 
haza iránti köteles hûségnek legutóbb 
az 1921. december 14-én lefojt népsza-
vazás során adta fényes bizonyságát 
amikor Magyarországon legeslegelsô 
DEMOKRATIKUS választás során a 
lakosság 73%-a tett hitet a magyar ha-
za mellett. Ezt a hûséget a nemzet-
gyûlés 1922-ben törvénycikkben örö-
kítette meg és a Civitas Fidelissima 
jelzôvel bôvítette ki a címerét”.

A számadatokra utalva a papok rá-
mutattak, hogy „Sopron városát Ma-
gyarország elvesztette volna, ha a 
németnyelvû lakosságának PONTO-
SAN FELE nem maradt volna hû ha-
zájához.”
A továbbiakban felteszik a kér-

dést, hogy ezt a hûséget a Magyar 
Nemzeti Kormány jutalmul most 
úgy értékeli, hogy Németországba 
áttelepíti ôket?

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes
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szólók között Michael Boni lengyel 
néppárti képviselô még tovább tudta 
fokozni, az addigra két órája tartó 
Magyarországra zúduló szitokáradatot. 
Azt mondta, ô már nem csak beteg de-
mokráciát, hanem ébredô fasizmust 
lát, ami ellen minden eszközzel fel kell 
lépni.

Nyilván ezen eszközök egyike lehet 
az a 60 oldalas kiadvány, amit az EP 
meghallgatáson is osztogattak. A több 
nyelven megjelent füzet a magyar, a 
lengyel és a horvát demokráciára 
rendkívül veszélyes, gyûlöletes politi-
kájával riogatja Európát. A kiadvány 
megjelenését mellesleg a Norvég Alap 
és a Svájci Alap támogatta.

Délután egy újabb meghallgatáson 
általában a demokrácia helyzete volt a 
téma, de természetesen az itt felszó-
lalók is Magyarországgal és a magyar 
politika okozta fenyegetettségrôl be-
széltek. Guy Verhofstadt belga libe-
rális politikus hazánk hetedik cikkely 
szerinti szankcionálását sürgette. Úgy 
vélekedett, hogy az a fajta antidemok-
ratikus politika, amit Magyarország 
képvisel, és ami “copy paste” módon 
terjed tovább, az unióban csak a jóból 
akarja kivenni a részét. Ez a politika 
megosztja Európát, ami mindennél 
veszélyesebb –-- vélekedett Verhof-
stadt.

PestiSrácok.hu (Brüsszel)
* * *

A szendvicsfogyasztás klímakárosító 
hatása a gépkocsiforgaloméval vetek-
szik Nagy-Britanniában –- állapították 
meg a Manchesteri Egyetem kutatói.

A Brit Szendvics Szövetség (BSA) 
adatai szerint az Egyesült Király-
ságban évente 11,5 milliárd szendvi-
cset fogyasztanak, ezek fele készül 
házilag.

A szendvicsek fogyasztása évente 
átlagosan 9,5 millió tonna szén-dioxidot 
termel, ami az országban közlekedô 
8,6 millió autó éves szén-dioxid-kibo-
csátásának felel meg –-- fejtette ki 
Adisa Azapagic kutató.

A szakértôk közelebbrôl megvizsgál-

ták a szendvicsek klímakárosító hatá-
sát és negyven különbözô fajtát ele-
meztek. Ezek alapján a környezetre 
leginkább károsaknak a szalonnát, 
sonkát vagy disznóhúsból készült fel-
vágottat tartalmazó és a sajtos vagy 
rákos szendvicsek bizonyultak.

Az éghajlat számára leginkább káros 
hatása az üzletekben árusított, tojást, 
szalonnát és kolbászt tartalmazó 
szendvicseknek van. Egy ilyen szend-
vics elôállításakor a kutatók számításai 
szerint 1441 gramm szén-dioxid ter-
melôdik, annyi, amennyit egy gépkocsi 
19 kilométer megtétele alatt bocsát ki.

A tudósok azt javasolják, a környezet-
védelem érdekében inkább mindenki 
otthon készítse el sonkás-sajtos szend-
vicsét.

Az élelmiszeripar számára is javaslat-
tal élnek a manchesteri szakértôk. 
Véleményük szerint a szén-dioxid-ki-
bocsátás mértéke megfelezhetô, ha 
megváltoztatják a recepteket vagy 
csökkentik a csomagolást és újrahasz-
nosítják. A szavatossági idôt is meg 
kell hosszabbítani, ezáltal a BSA adatai 
szerint legalább 2000 tonna hulladékot 
meg lehetne spórolni.

Azapagic kiemelte, hogy a szendvics-
fogyasztás vizsgálata nem játék, mivel 
ezek a szendvicsek a brit étrend alap-
vetô élelmiszerei, melyek jelentôs te-
rületet foglalnak el az élelmiszerpiacon. 
A klímaváltozásra gyakorolt hatásuk 
vizsgálata ezért nagyon fontos.

* * *
Az elsô, magánerôbôl finanszírozott 

Hold utazásra, még várni kell, ugyanis 
az XPrize Alapítvány lezárta a több 
évtizedes versenyt, mivel a Google ki-
száll a szponzorok közül. Ez azt jelenti, 
hogy a fináléban lévô öt csapat egyike 
sem kapja meg a 20 millió dolláros 
jutalmat, valamint a 10 millió dolláros 
egyéb díjat. A nonprofit alapítvány 
még nem tudja mi lesz a következô 
lépés, de reméli, hogy talál egy másik 
szponzort a keresôóriás helyett.

Az XPrize Alapítvány weboldalán tet-
te közzé az információt, miszerint 

mostanra már számítottak egy nyer-
tesre, de egyik csapat sem tudja elin-
dítani programját március 31-re, 
vagyis a határidô elôtt, majd hozzá-
tették, hogy a verseny „az adomány-
gyûjtés, a technikai és szabályozási 
kihívások nehézségei miatt” ért véget.

A verseny célja a privát ûrutazás, 
mint vállalkozói tevékenység ösztön-
zése volt.

Minden eddigi sikeres ûrutazás a 
Holdra állami támogatással valósult 
meg, és a tudomány fejlôdését szol-
gálta. De ha mindezt a magánszféra 
valósítaná meg, akkor olyan projek-
teket lehetne elindítani, mint például a 
holdalapú idegenforgalom vagy bá-
nyászat.

A verseny nyertese az, aki megcsi-
nálja, hogy egy pilóta nélküli ûrhajó 
landoljon a Holdon, majd tegyen meg 
a felszínen 500 métert, készítsen fotó-
kat és videókat, majd induljon vissza a 
Földre. Az erre szabott határidôt már 
többször kitolták. Kezdetben még 25 
csapat versenyzett a díjért, a végére 
már csak öt maradt.

Az XPrize közleménye szerint a Go-
ogle díjajánlata március után megszû-
nik. A Google azt a nyilatkozatot tette, 
hogy büszkék az Alapítvánnyal kötött 
partneri viszonyukra.

2007-ben elindultunk egy úton, ami-
nek a díja nagyon izgatottá tett minket, 
és hogy ezzel ösztönözzük az innovációt 
és a felfedezést az ûrutazás területén. 
Bár a versenynek most vége, mégis 
mélységes csodálattal tölt el minden 
Google Lunar XPrize csapat elkötele-
zettsége, és továbbra is szurkolunk 
nekik. Minden csapatnak köszönjük az 
inspirációt a nagy álmokhoz és a ke-
mény munkához”.

Az XPrize hozzátette, hogy a Google 
6,25 millió dollárt adott a csapatoknak, 
„elismerésképpen a fontos mérföld-

kôért, amit letettek”. Az összeg a mû-
ködési költségeket is fedezte, amiért 
rendkívül hálás az alapítvány –-- 
mondta Chanda Gonzales Mowrer a 
díj kurátora.

Az XPrize Alapítvány az ambiciózus 
vállalkozói projektek finanszírozá-
sának elôsegítésére tartott már ver-
senyt korábban. Az egyik ilyen kihívás 
egy valódi trikorder –-- a Star trek sci-
fi sorozatban látott diagnosztikai esz-
köz –-- létrehozása, amivel az orvosok 
a betegek állapotát gyorsabban ele-
mezhetik. Egy másik alkalommal pe-
dig egy üzemanyag-hatékony jármû 
létrehozása volt a cél.

De az alapítvány fô célja mindig is az 
ûr meghódítása volt. A szervezet 2004-
ben ítélte oda az elsô díjat egy magán-
tulajdonú ûrhajó megtervezésére, 
amivel elérhetô a Föld légkörének 
magasabb szintjei. A díjat a Space-
ShipOne készítôi, Paul Allen és Burt 
Rutan kapták.

Azóta a magánerôs ûrhajózási ipar 
drámai mértékben megnôtt, köszön-
hetôen olyan vállalatoknak, mint Jeff
Bezos Blue Origine-je, Richard 
Branson Virgin Galactic-ja, vagy 
Elon Musk SpaceX-je.

Az öt, finisben maradt csapat még 
mindig megtalálhatja a módját a 
holdra szállásnak, és ugyan díj nélkül, 
de az alapítvány támogatja ôket. Le-
galábbis az egyik csapat, a Synergy 
Moon még azt tervezi, hogy idén eléri 
a küldetés célját. A csapat továbbá 
együttmûködik olyan nonprofit szer-
vezetekkel, mint a Space for Huma-
nity, amelynek célja, hogy embereket 
vigyen év végéig az ûr „szélére”.

* * *
A Magyar Nemzeti Kereskedôház az 

elmúlt két és fél évben olyan öko-
szisztémát épített ki Romániában, 
amely nagyban hozzájárul a határon 

túli vállalkozások verseny-, és export-
képességének növeléséhez.

Az MNKH erdélyi regionális képvi-
seletei már több, mint kétezer, magyar 
érdekeltségû vállalkozással alakítottak 
ki együttmûködést. Az elsô lépések 
megtétele óta az üzletkötések értéke 
meghaladta a 2,7 milliárd forintot --- 
nyilatkozta Oláh Zsanett, a Magyar 
Nemzeti Kereskedôház vezérigaz-
gatója, Erdélyben tett látogatását kö-
vetôen.

Az exportmutatók szerint a Romá-
niába irányuló export 2010 óta mintegy 
380 milliárd forinttal bôvült. A román 
piacon leginkább kelendô magyar ex-
portcikkek a különbözô gépek, villa-
mossági cikkek, valamint a vegyipari 
és élelmiszeripari termékek.”

A vezérigazgató véleménye szerint 
az együttmûködéseket úgy kell kiala-
kítani, hogy a határ mindkét oldalán 
lévô vállalkozások közösen, egymás 
tevékenységét kiegészítve, egy har-
madik piacon váljanak versenyképe-
sebbé.

A dinamikusan bôvülô üzleti és gaz-
dasági együttmûködések miatt az 
MNKH összesen hét regionális irodát 
nyitott Romániában. A szolgáltatási 
portfólió kiterjed egyebek mellett 
szakkiállításokon való részvétel bizto-
sítására, valamint találkozók, konfe-
renciák és képzések szervezésére, pá-
lyázati tanácsadásra, tolmácsolásra, 
cégre szabott üzletfejlesztési és ex-
portfejlesztési tanácsadásra.

A 22 képviseletbôl álló közép-európai 
irodahálózatnak köszönhetôen eddig 
több, mint 5,2 milliárd forint értékû 
üzletkötés valósult meg.

A kereskedôház erdélyi irodahálózata 
tavaly tizenöt saját szervezésû ese-
ményt tartott, valamint az öt erdélyi 
szakkiállításon összesen hetvenkét 
magyarországi vállalkozásnak biztosí-
tott megjelenési lehetôséget.

* * *

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

Cafe
Transylvania
Bistro – Patisserie  

Cafeteria
Eredeti receptek nyomán 

készült erdélyi 
különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke

Tel.: (03) 9796-5227
0432 162-907

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

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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A Magyar Élet 
negyven éve

Évfordulók
Az idôsödés egyik – és nem is elha-

nyagolható – privilégiuma, hogy bizo-
nyos kort elérve sokasodnak, össze-
gyûlnek  az évfordulók, kellemes és 
kellemetlen emlékek porosodó dátu-
mai, feledésbe merült, ám ünnepelni 
illô sikerek aranybetûs bejegyzései, 
avagy ma is torokszorongató tragédiák 
gyásznapjai.

Évfordulója van az életformát, sôt 
egy teljes életet 180 fokosan megvál-
toztató, meghatározó eseménynek is.

Természetesen az évfordulók dátuma 
nincs mindig szem elôtt, de ott szuny-
nyad valahol a tudat alatt, és egy je-
lentôsebb esemény kell, hogy ez is, az 
is hirtelenjében eszünkbe jusson.

A Magyar Élet háromezredik lap-
számának megjelenése volt egy ilyen 
esemény. Jóllehet az ünneplés vissza-
fogott volt, lévén ez a Magyar Élet 
csak nevében örököse a hatvan évvel 
ezelött alapított újságnak, világnézete, 
célkitûzése merôben szembehelyez-
kedik  a Gordon Rezsô nevével fém-
jelzett lapnak, mai munkatársai közül 
szerény személyem is csak 1966-ban 
lett a lap alkalmazásába mint fô-
munkatárs.

Bizonyára valamiféle – ám nem túl 
jelentôs – évfordulója lehet annak is, 
hogy a 3000 lapszámból számszerint 
mennyi viselte szerkesztôi ízlésem ke-
zenyomait. Talán 2500? Alkalomadtán 
visszanézem.

Sokasodnak az évfordulók.
Most január végén volt az elsô al-

kalom az elmúlt 41 év során, hogy az 
évet nem iskola egyenruha és tan-
könyvek vásárlásával keztem. Az 
1971-ben született Andreával kezdve, 
a tavaly érettségizett Kingával befe-
jezve szünet nélkül iskolás koru gyer-
mekek édesapja voltam. A tény meg-
érdemel majdan irandó életrajzi re-
gényemben évforduló bejegyzést.

Amit viszont elhallgatok majd, az egy 
kisebb malôr  autóm és a kerités kapu 
között.

Kereken 45 éve élek East Bentleigh-i 
otthonomban. Ez alatt sikerült négy 
gyereket bevezetni az autóvezetés tit-
kaiba, megtanítani ôket a szabályos és 
biztonságos vezetésre. Az elsô lecke 
rendszerint a szûkre méretezett kocsi 
beálló kapun való ki-beállás gyakorlása 
volt. Dícséretükre válljon, eleddig a 
kocsi – kapu sértetlen maradt.  De 
csak eleddig, a napokban pont akkor 
szólalt meg az anyósülésre helyezett 
mobil telefonom, mikor a befordulás 
javában voltam.  Nem jelentôs a kár, 
néhány apró karcolás az egész. Csak a 
gyerekeknek lesz nehéz megma-
gyarázni, hogy lám-lám… 

20 év múlva ez is évfordulós ese-
ménynek számíthat.

Elkalandoztam. 
Az életemet gyökeresen megvál-

toztató évfordulók jutottak eszembe a 
3000. lapszám és az újjászületett 
Magyar Élet 40. Évfordulója kapcsán.

Olyanok, mint az 53 évvel ezelötti 
Ausztráliába való érkezés, gyerme-
keim születése, szegény feleségem 
korai halála, sorsdöntô emberi  kap-
csolataim,  a lap tulajdonának meg-
vásárlása…..

Nem szívesen állítok fontossági sor-
rendet, nincs is, ám a Magyar Élet 
életében 40 évvel ezelôtt történt  
változás a legfontosabbak között van. 
Személyem életében is, mert nemcsak 
egy barátot, egy mentort kaptam, ha-
nem valakit aki apai gondos elôre-
látással úgy igazgatta a lap és sze-
mélyem életét, hogy a Magyar Élet, az 
emigráció legjelentôsebb szócsöve, 

irányadója legyen.
Az immár történelmi jelentôségû vál-

tozásnak mozgalmas és nem feltétlen 
biztató elôzményei voltak.

Ady János 1976. szeptember elsejével 
lett a Magyar Élet tulajdonosa. Dr. 
Ady minden bizonnyal remek ügyvéd 
lett volna Erdélyben, mintahogy ügyes 
üzletembernek bizonyult fivéreivel 
közösen üzemeltetett gépkocsi keres-
kedésével.

Vagyonos emberként vásárolt meg 
mindent – lapot, nyomdát, filmeket, 
lakást – a hazatelepülô Gordon Re-
zsôtöl. 

Hogy pontosan mi vezérelte, mi ve-
zérelhette, máig sem derült ki vilá-
gosan. Igaz, elhangzott egy sor piros-
fehér-zöld mázzal bevont frázis, ám a 
rideg tény az volt, hogy Ady János tel-
jesen tájékozatlan volt a magyar 
emigráns életben, nem volt jártas és 
nem értette az egyesületek viszály-
kodását és legfôképp fogalma sem 
volt az újságolvasók igényérôl, elvá-
rásairól.

Ha üzleti vállalkozásnak, befekte-
tésnek szánta, akkor végzetesen té-
vedett.

Viszont, ha biztosítani akarta az 
emiráns magyar sajtó jövôjét, akkor 
útkeresése rendre tévútra vezette.

Négy tagú szerkesztô bizottság lett 
volna hívatott eldönteni, hogy a 12 
oldalas lapba, az állandó rovatok  mellé 
milyen cikkek és kitôl, kapjanak 
helyet az aktuális számban. Négy 
remek, nagytudású, a közéletben is 
rendkívül aktív személy, csakhogy 
korábban valamennyien belebuktak 
egy-két kiadói, szerkesztôi próbál-
kozába. Valószínû azért, mert újság-
jukat nem az olvasónak, hanem saját 
maguknak készítették. És ezzel bi-
zonyos mértékig Ady János is meg-
vádolható volt.

Nem volt szerencsés megoldás az 
sem, hogy politikai szakíróként a 
család barátját Greg Brookot alkal-
mazta, aki egyébként jónevû újságíró 
volt, saját „Public Relations” (a mai 
„Political Correctness elôdje?) 
ügynökséggel, ám Greg Brook nem 
Malonyay Éva volt, ô még Ady János-
nál is kevésbé ismerte az olvasók igé-
nyét, többnyire  szakállas, semmit-
mondó hír-gyûjteménye nem növelte 
az újság olvasottságát.

Negyvenvalahány év távlatában hiba 
lenne teljesen elmarasztalni Ady Já-
nos tevékenységét. 

Gordon Rezsô alatt a Magyar Élet 
tartózkodott a politikai színvallástól, 
bulvár lap jellege csak imitt-amott en-
gedélyezte a Kádár-rendszer élesebb 
hangú kritikáját. Ady János ráérzett, 
hogy ideje az emigrációs sajtónak hat-
hatósabban felemelni szavát. 

Erdély ügyének felkarolása világvi-
szonylatban is feltûnést keltett és ta-
lált követôkre, az idônkénti angol 
nyelvû mellékletekhez hasonlókat a 
mai Magyar Életben is közölni kel-
lene.

Ady János türelme 1977. júliusáig 
tartott. Akkor keserû hangú szer-
kesztôi üzenetben így fakad ki: „azt 
kell mondanom, kultúrigényünk, ma-
gyarságtudatunk nagyon szegényes. 
Közömbösségünk gyógyíthatatlan”.

Ady János ebben is tévedett.

Két héttel késôbb Ady János és Csapó 
Endre közös közleményben tudatta, 
hogy a Magyar Élet és az Ausztráliai 
Magyarság elhatározta az együtt-
mûködést.

Innen már csak néhány lépés volt, 
hogy 1978. februárjában Csapó Endre 
vezetésével elôbb újjá szülessen,  
majd kultúrigényt, magyarságtudatot, 
politikai tisztánlátást és összetartozást 
erôsítô bástyája legyen emigráns éle-
tünknek.

Márffy Attila

A Magyar Élet negyven 
éve

Valóban, büszke öntudattal vesszük 
tudomásul, hogy 40 éve jelenik meg a 
Magyar Élet címû hetilap az ausztráliai 
nemzeti emigráció szolgálatában. Kö-
szönhetô ez egy gazdaggá lett magyar 
üzletember Ady Jánosnak, aki meg-
vette nyomdavállalatostól a Melbor-
neben helyi lapként megjenelô heti-
lapot, hogy abból szervezô munkája 
révén e nagy földrész álamaiban élô 
magyarok számára országos szintû 
hetilapot varázsoljon, akkortájt min-
denki asztalára.

Jól választott, amikor Csapó Endrét 
az Ausztráliai Magyarság szerkesz-
tôjét bízta meg e fontos feladat el-
látására hiszen ezideig ez a színes 
tartalommal havonként megjelenô lap 
kisérletezett hasonló feladat ellátá-
sával, de erre sokkal megfelelôbbnek 
látszott egy hetilap, mely naprakész 
aktuális híreket és beszámolókat 
tudott nyújatni olvasóinak. Ezt 
megelôzôen több próbálkozás is volt 
nyomtatott újságok megjelentetésére 
– a burjánzó sokszorosított szervezeti 
havi tájékoztatók ún. hírlapok meg-
jentettése mellett –, de egyiksem tudta 
felvenni a harcot egy sokszinû heti-
lappal, a magyar közélet eseményeit 
idôbeli keretek közti ismertetésének 
ellátásával.

Magam részérôl csak gratulálni tu-
dok a két újság egyesüléséhez, a 
Magyar Élet 40 éves mûködéséhez, 
hiszen jómagam is évtizedeket töl-
töttem el magyar nyomdatermékek 
megjelenítésének feladatával és 
tudom mit jelent egy nívós hetilapot 
két személy: egy szerkesztô, Csapó 
Endre, és egy kiadó, Márffy Attila, 
erôfeszítésével megjelentetni akkor, 
amikor a nyomdászat éppen ezidôben 
forradalmi átalakuláson esett át és az 
ólómbetûs magasnyomású eljárástról 
új offset technológiára kellett átállni, 
az összes nyomdagép felcserélésével. 

Szerencsére akkor még élt a nemzeti 
emigráció krémre és az ‘56-osok is 
integrálódtak identitásunk megtartá-
sához, nemzeti hagyományaink ápolá-
sához, és mindezek felett politikai 
célként a vasfüggöny felszámolásához, 
az ország felszabadításhoz. Ekkortájt 
egységes volt az emigráció. Egy 
szívvel és lélekkel támogatta egyé-
nileg és közösségileg e célokat. Köte-
lességként tudósította, elôfizette és 
olvasta a Magyar Élet. Minden héten 
ott volt a magyar családok asztalán. 
Olvasták mi történik világviszony-
latban más kontinensek magyarsága 
közéletében és mi történik a szülô-
hazában a kommunista hatalom dik-

tatúrájában, valamint a kárpát-medencei 
utódállamokban, a kettôs járomban szen-
vedô véreink eliminálásának törekvé-
seiben. 

Manapság azt mondják a jól értesült 
okosok, hogy az interneten mindent meg-
található és nincs szükség magyar új-
ságra. Valóban, áradat dömpingel va-
gyunk ellátva, csak az a baj, hogy 
mindebbôl nem tûnik elô az igazság és a 
valóság. 

Dr Tanka László szerint ahhoz el kell 
olvasni Csapó Endre vézécikkeit: amik-
ben a tényszerûség, a korrekt helyzetis-
mertetés, a sokoldalú megközelítés, a ha-
tározott véleménynyílvánitás, a kritikai 
szemlélet, a lehetséges megoldások, az 
alternatívák szüntelen keresése van 
jelen. – Ezért van aztán, hogy mind a 
nagyvilág magyar újságjai, mind a 
kárpát-medencei foyóíratok elôszere-
tettel veszik át írásait közlésre.

Hála Istennek, mi itt Ausztráliában élôk, 
elsô kézbôl olvashatjuk írsait és 

tájékozódunk az igazságot és 
valóságot illetôen. Ezért gratulálok 
a Magyar Élet eddigi 40 évéhez és a 
további évek-hez, amit most már a 
magyar nemzeti kormányzat is 
támogat, miután erre már nem 
képes a jólétben elpuhult, nem-
törôdömségig elfásult jelenlegi 
magyar diaszpóra többsége. 
Tisztelet a kevés kivételnek, akik 
átérzik a fontosságát a magyar betû 
fontosságának. Ezek nevében is 
szeretettel és kitartásra ösztökélve 
kívánok a Magyar Életnek még sok 
eredményes évet az itteni ma-
gyarság épülésének és megtar-
tásának érdekében:

Kardos Béla,
évtizedeken át az ausztráliai 

magyar közélet önkéntes 
munkatársa 

További hozzászólást szívesen 
fogadunk!
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Az elmúlt 
hét

EGY SZIGETVÁRI-VICC
Az elmúlt hétvége színes híre, hogy 

miniszterelnök-jelöltet választott az 
Együtt felekezet Szigetvári Viktor sze-
mélyében. Miért ne? Farsang van, be-
lefér. A politikus mindjárt nyilatkozott 
is a sajtónak. Lehet, mondta, hogy a 
választásokon abszolút többséget sze-
rez egy baloldali, zöld- és liberális 
pártokból álló koalíciós csapat, és az 
fog kormányt alakítani.

Ezért ôk már a következô hetekben 
megneveznek néhány árnyékminisz-
tert, sôt nyilvánosságra hozzák az elsô 
kétszáz napról szóló programjukat. 
Lucifer is megmondta: a tett halála az 
okoskodás…

Karizmatikus ember ez a Szigetvári. 
Már a megjelenésébôl árad a fentebb 
stíl. (Ha nem turkálná örökké az orrát, 
talán a civilizáció is befogadná.) Be-
szédeiben rendre hirdeti, jegyben jár 
a demokráciával. Sôt, ô maga a de-
mokrácia.

Egyébként már a legutóbbi választás 
után kijelentette: 2018-ban el kívánják 
zavarni Orbán Viktort, e célból, ha 
kell, a legfôbb ügyészt is sittre küldik. 
Nem probléma, becsukják, oszt’ jó na-
pot. Arcizma sem rándult, amikor 
kihirdette az ítéletet. Nem a bíróság -– 
ô, Szigetvári Viktor, a demokrácia 
tántoríthatatlan híve küldi majd töm-
löcbe Polt Pétert.

Már ennyibôl is látni: hôsünk vezetô 
típus, a Jóisten is pallérnak teremtette. 
Nem véletlen, hogy már a 2001-es 
MSZP-kampányban feltûnt, amint ola-
jozottan összedolgozott akkori fô-nö-
kével, Ron Werberrel. Késôbb Gyur-
csány sajtófônökeként is bevált, a 
Medgyessy-puccs után pedig Lári-feri 
nyomban helyettes államtitkárrá 
emelte. Most meg, tessék, már minisz-
terelnök-jelölt…

Valamelyest beárnyékolta a jelölôün-
nepséget, hogy Komáromi Zoltán le-
vezetô elnök itt jelentette be: ô viszont 
kilép a pártból. Egyebek közt azzal 
érvelt, röhejesnek tartja, hogy egy 
egyszázalékos párt kormányfôjelöltet 
állít. Erre még a farsang sem ment-
ség.

Semmi probléma, mi itt jót nevet-
tünk.

EGY FALRA MÁSZÓ 
VADÁSZ

Önbizalomért nem szokott a szom-
szédba menni Vajda Zoltán Együtt-
politikus, a párt XVI. kerületi kép-
viselôje. Minap például azt nyilatkozta 

a Hír TV reggeli mûsorában, hogy 
„levadássza” a szintén kerületi Szat-
máry Kristóf fideszes honatyát, így 
szerez majd egyéni parlamenti man-
dátumot tavasszal. Harsányan, sodró 
lendülettel vezette elô mindezt az áb-
rándos tekintetû ember –-- szinte a 
mûsorvezetônek kellett megzaboláznia 
az elôadását.

A beszélgetés egyébként azzal indult: 
vajon szerencsésnek tartja-e így utó-
lag, hogy pár napja két csoportra, ha-
zugokra és hülyékre osztotta a Bálná-
ban a megyei jogú városok fideszes 
polgármestereit?

A szilaj ember önfeledten bólogatott.
Eddig úgy tudtuk, Vajda néptribun 

mindössze a plakátszaggatásban leli 
örömét. Tavaly két bemutatót is lát-
hattunk tôle. Elôször Soros Györgyöt 
bíráló kormányzati plakátokat kapart 
le néhány tûzfalról, hetekkel késôbb 
pedig a nemzeti konzultációról szóló 
állami hirdetmények miatt  mászott 
falra az akrobata.

Ezek természetesen hivatalos, elôre 
bejelentett attrakciók voltak, szoros 
rendôri biztosítás mellett, méghozzá 
fényes nappal –-- Zoltán ugyanis nem 
fél, vállalja magát.

A derûs akcióhôs egyébként már ko-
rábban is szerepelt közéleti hírekben. 
Tavaly, a március 15-i nemzeti ünne-
pen például azáltal jutott nyilvánosság-
hoz, hogy mint a Nemzeti Múzeum 
elôtt fellépô Juhász-fúvósok egyikét, 
lecsapták egy zászlórúddal. (Vajda ke-
replôvel „kísérte” a füttyösöket, ami-
kor egy ünnepelni érkezô nyolcvané-
ves úr feddôleg fejbe verte.)

Már ennyibôl is látható, hogy a hona-
tyaságra gyúró Vajda Zoltán él-hal a 
nyilvánosságért, hiszen ökörségeivel 
is boldogan kérkedik, ha azzal beke-
rülhet az újságba. Van valami bájos 
abban, ahogyan minderrôl idvezült 
tekintettel, az ápolójától elszökött be-
tegek büszkeségével beszél a televízió-
ban.

BECSAPTÁK LAJOST
A politikának is megvannak a maguk 

kétségbeejtô figurái. Bár legtöbbjük 
fölépülésére kevés a remény, állapo-
tuk bemutatása a közjót szolgálhatja.

Itt van Bokros Lajos, a Modern Ma-
gyarország Mozgalom (MoMa) front-
embere, a legendás csomagkészítô, 
akinek minapi kirohanása elôrehala-
dott állapotára utal. Azzal állt elô, hogy 
pártját becsapta Gyurcsány Ferenc 
DK-elnök, aki négy hónapos hazudozás 
után most  elárulta, nem akar megál-
lapodni velük, holott ôsszel ô sürgette, 
hogy kössenek szövetséget a választá-
sokra.

Erre most tessék… Pedig négy éve a 
MoMa volt az, amely nagyvonalúan 
lemondott pénzrôl, sajtóról,  ország-
gyûlési képviseletrôl azzal, hogy nem 
indult el a választásokon, nehogy 
rontsa az összefogás esélyeit. Bokros 
kesergésére a DK azt válaszolta, té-
vedés, fordítva történt, ôk együtt akar-
tak mûködni, épp a tökölôdô Lajos 
utasította el azt.

A publikum persze derül.
Mintha csak ma lenne, a 2014-es vá-

lasztás elôtt Gyurcsány hívó  szavára 
jött elô nemzetközi magányából a La-
jos (korábban az uniós parlamentben 
üldögélt –- pazar pénzért –- a megszûnt 
MDF színeiben). Nyomban kijelentet-
te: frissen alapított pártjával helyreál-
lítja a jogállamiságot, megszünteti a 
félelem légkörét és beindítja a gazda-
ságot. (A legsúlyosabb tünet, hogy 
Bokros évtizedek óta abban a meg-
gyôzôdésben jár-kel, hogy ô egy kike-
rülhetetlen politikai tényezô.)

Érkezése villamos áramként érte az 
ellenzéket, nosztalgia és reménykedés 

ahogy 
Pilhál György 

látta

lepte el a kesergô híveket. (Másokat 
meg a rosszullét.) A csatasorba álló 
MoMa-vezér akkori nyilatkozata so-
kunkban megmaradt: „A politikát nem 
szerelemre, hanem érdekekre játsszák 
(…), akár Gyurcsány Ferenc kockáza-
tát is vállalni kell!”

„Bokros úr –-- írja most valaki --–, ha 
röhögni akarok egy jót, mindig beug-
rom az ön Facebook-oldalára.” Én is 
így vagyok vele.

MÁR MEGINT BAUER
Hogy ne legyen feszültség, elmarad a 

Horthy Miklós kormányzó emlékére 
tervezett mai mise a Belvárosi plébá-
niatemplomban; egy napra esett volna 
Auschwitz felszabadításának évfordu-
lójával. Az alaphír –-- az emlékmise --– 
azonban így is mély nyomokat hagyott 
Bauer Tamás SZDSZ-alapítóban, volt 
DK-alelnökben.

„A Horthy-rendszer huszonöt évén 
végigvonult az antiszemitizmus, de 
végigvonult a revíziós politika is, a 
magyar tradicionalista jobboldal 
Horthy-kultusza az újratemetéssel 
kezdôdött, Boross Péter az Antall-
kormány minisztereként jelent meg a 
temetésen –-- írja az amatôr magyar-
ságkutató a Hvg.hu-n. –- Orbán Vik-
tor és Lázár János ezt a hagyományt 
folytatta, amikor kivételes államférfi-
ként jellemezte Horthyt.”

Bauer kedvenc szakterülete az anti-
szemitázás és a revizionistázás, néze-
teit axiómaként szokta terjeszteni. Pár 
esztendeje a nemzeti összetartozás 
napján tôle tudhattuk meg, hogy a 
trianoni békediktátumot nem szabad 
sorstragédiaként értékelnünk, mert-
hogy az indokolt volt.

Írásának már a címét is elrettentônek 
szánja –-- „Horthysták” --–, holott azon 
csak a kedves papa (Bauer Miklós 
ÁVH-vallatótiszt) idejében volt szokás 
megütközni.

„Körmös” járt a horthystáknak és 
más osztályidegeneknek… A szerzô 
azon szörnyülködik, hogy Lázár átme-
netinek tekinti a mai határokat, Orbán 
Viktor pedig jobb híján az autonómiát 
támogatja a nemzeti kérdés megoldá-
saként, és azt üzeni: „A Kárpát-me-
dence jövôjét magyar nyelven írják.” 
Hallatlan! –-- kapkod levegô után 
Bauer. –-- Ezek revíziós ábrándok, 
hidegháború a szomszédokkal… „Me-
legháborúig nem vihetik a dolgot --– 
sóhajt --–, szerencsére nincs hozzá 
haderejük, és szövetségesük.”

Bauer provokál. Bauer –-- a Bauerek 
–- mindig provokálnak, ha nem ôk ve-
zényelnek. Most, hogy erôsödni látszik 
a nemzet, többször szól a Himnusz, 
dühödten lépnének a fékre – csakhogy 
már nem ôk ülnek a volánnál. A nem-
zet bevonta a jogsit.

PAJZSRA EMELT 
NOLIMPIKON

Az amerikai Forbes magazin összeál-
lította azoknak a 30 év alattiaknak a 
listáját, akik a szerkesztôk szerint je-
lenleg a legnagyobb hatással vannak 
Európa politikájára és közéletére. A 
lajstromra Fekete-Gyôr András, a Mo-
mentum elnöke is fölkerült.

Az indoklás szerint az ifjú „politikus-
zsenit” az emelte a magasba, hogy si-
került aláírásgyûjtéssel megakadá-
lyoznia a budapesti olimpiát, öregbítve 
ezzel szülôhazája hírnevét a világban.

Örvendezzünk! –-- sugallja a tenge-
rentúli hírközlô.

Sosem voltam nagy véleménnyel az 
örökké sikerlistákat fabrikáló ameri-
kai magazinokról. Ez a mániájuk, hát 
Istenem… A Forbes-szerkesztôk úgy 
látják, érdem, ha valaki elveszi az 
esélyt saját hazájától, hogy az olimpiát 

rendezhessen.
Mit lehet erre mondani? Szomorú lát-

lelet ez a kollégákról. Negatív cseleke-
det miatt piedesztálra emelni valakit? 
Lehet, hogy arrafelé ez a fajta „politi-
kuszseni” az álom –-- nekünk rémálom. 
Vagy inkább rém röhejes. Még hogy 
ez a tápos legény az akciójával „öreg-
bítette szülôhazája hírnevét”… (No, 
errôl el tudnék képzelni egy népszava-
zást.)

Mi, magyar választók úgy vagyunk 
ezzel a karon ülô, Forbes-listás ifjúval, 
mint publikum a szerepét túljátszó 
bohóccal. Elnézôn nevetünk rajta.

Ugyan, mi mást is tehetnénk egy po-
rondért tülekedô, erôszakos mitug-
rásszal, aki beleaffektálja a mikro-
fonba, hogy ô és pártja, a Momentum 
jelenti a jövôt, a többieknek lejárt a 
jegyük. (Derültség a terepen.)

A Momentum fogja átvezetni Ma-
gyarországot a XXI. századba, addig is 
ötleteket adnak: „Mint az unió enge-
delmes tagja, végre kell hajtanunk a 
bevándorlókkal kapcsolatos EU-dön-
téseket. Ne ijedjünk meg néhány száz 
jámbor menekülttôl (…) Nincs szük-
ség katonákra a határon, a magyar 
honvédség úgyis csak propaganda-
eszköz a déli kerítésnél stb.”

Tartok tôle, az amerikai ajánlólevél 
nem befolyásolja az április 8-án 
megjelenô magyar „Forbes-listát”.

NAGYOT MENT 
HADHÁZY

Mazochisták, figyelem! Nagyszerû 
élvezetet kínál az az interneten is meg-
található videó, amely a Lehet Más a 
Politika (LMP) társelnökének a Képvi-
selôi Irodaház elôtt megtartott keddi 
sajtótájékoztatójáról tudósít. Nézzé-
tek, gyönyörködjetek!

A felvételen Hadházy Ákos azzal 
kényezteti a nézôt, hogy a nyolcperces 
anyagban 10, azaz tíz alkalommal 
jelenti ki –-- méghozzá ugyanazokkal a 
szavakkal –-- : azért támadja ôt a sajtó, 
mert lebuktatta a miniszterelnök köz-
beszerzéseken csaló vejét.

Mindezt blazírt ábrázattal, az épület 
traverzeinek szilárdságába vetett her-
vadhatatlan hittel szavalja mikrofonba 
a bejárati lépcsônél álló politikus. (A 
kérdések, amelyekre a végtelenített 
válasz érkezett, így hangzottak: „Mirôl 
beszélt Vona Gáborral, a Jobbik elnö-
kével pénteken a Magyar Nemzet 
Szalon zártkörû eseményén? Miért 
vett részt ezen a találkozón? A korrup-
ció elleni harc arcaként mit gondol 
Simicska Lajos oligarcháról? Kap-e 
pénzt az LMP Simicskáéktól? Mikor és 
miért találkozott Simicska Lajos fiá-
val, Ádámmal? Az LMP vezetése tud-e 
az ön jobbikos találkozóiról?”)

Nem mazochistáknak csak abban az 
esetben ajánlom a szónok produkcióját, 
ha arról kívánnak meggyôzôdni, tény-
leg annyira kétségbeejtô-e ez az em-
ber, mint amennyire mondják. (Errôl 
garantáltan meggyôzôdhetnek…) 
Megjegyzem, politizálásról leszokni 
akaróknak is jót tesz a felvétel meg-
tekintése.

Szerdán is nagyot ment Ákos. Az 
LMP úgynevezett korrupcióinfóján 
ugyanaz történt, ami az elôzô napon. A 
visszatérô kérdésre –-- Mirôl egyez-
tetett pénteki találkozóján Vona 
Gáborral és Simicska Lajos befolyásos 
embereivel? –-- jött a sokszorosított 
Hadházy-válasz: –-- Azért támad a saj-
tó, mert lebuktattam a… stb.

Egy mellébeszélô politikus, aki még 
semmit mondani sem tud.

EGY TERHELT PÁRT
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt javá-

ra döntött tegnap a strasbourgi Em-
beri Jogok Európai Bírósága. Elsôfokú 
ítéletében kimondta: a magyar ható-
ságok jogsértô módon szabtak ki pénz-
bírságot a vicces párt „Szavazz ér-
vénytelenül!” mobiltelefonos akciójá-
ra. Az indoklás szerint a hatóságok 
megsértették a véleménynyilvánítás 
szabadságát –-- fizessenek háromezer 
euró kártérítést a sértetteknek. Ne 
húzzuk fel magunkat a stras bourgi 
„igazságszolgáltatáson”. Ôk ilyenek.

De milyenek ezek a Strasbourgba 
szaladgáló jópofa kétfarkúak, akik 
kitalálták a végtelenül szellemes szlo-
gent: „Mindenki menjen el a vokso-
lásra, ám szavazzon érvénytelenül!” 
Nálam akkor verték ki a biztosítékot, 
amikor tavaly ilyentájt ezt olvastam 
az oldalukon: „Szeretnénk megszólítani 
a nagymagyar szavazókat is az olimpia 
ellen végett.”

(A szöveg alatt Nagy-Magyarország 
nemzetiszínû térképe, benne a felirat: 
„Vesszen a triatlon.” Ez vicc akart 
lenni: triatlon, Trianon, hehe…) Ko-
vács Gergely Kétfarkú-elnök egyik 
korábbi nyilatkozatából: „Itt vannak 
azok, akiknek erôs a nemzeti érzésük. 
Nem a legnagyobb fa…ra [az erede-
tiben nem kipontozva] gondolok, 
hanem normális emberekre, akiknek 
pél dául fontos Trianon. Velük teljesen 
értelmetlen kötekedni.”

No comment.

SAJNÁLJUK GYULÁT
PAmennyiben az MSZP–Párbeszéd-

szövetség nem nyer az áprilisi vá-
lasztásokon, úgy Molnár Gyula párt-
elnök lemond tisztérôl. Ezt maga a 
szocialista frontember jelentette be 
minap az Echo TV-ben. Nincs ebben 
semmi rendkívüli, magyarázta Gyula 
vitéz, az ilyesmi a modern politikai 
kultúra része: „Ha nincs siker, le kell 
vonni a személyi konzekvenciákat.” 
Azért azt hozzátette: egyelôre nem a 
lemondó, hanem a harcba hívó beszé-
dén dolgozik.

Szegény Gyula! A számból veszi ki a 
szót az egyik kommentelô: „Ez a Mol-
nár Gyula alapvetôen nem egy rosz-
szindulatú, habzó szájú politikus, ám 
nem elég huncut ahhoz, hogy a Gyur-
csányhoz hasonló trógerek meg a Ka-
rácsony-féle szélhámosok ne toljanak 
ki vele.” Stimmel. Én azért még annyit 
hozzátennék: sajnos elnök úr egy ki-
csit mulya. (Már meg ne haragudj, 
Gyula, de tényleg! Érted haragszom, 
nem ellened…) Nem esett le szegény-
nek a tantusz, hogy igazából azért 
éppen ôt választották annak idején 
elnöknek, hogy legyen, aki elvigye a 
balhét –- dörzsöltebb szocialista nem is 
pályázott a posztra. Kinek van kedve 
egy elfekvôosztályt irányítani…

Bizony, csôbe húzták szegény Gyulát. 
Hogy ki lesz majd a következô elnök a 
tavaszi trauma után? Talán Kunhalmi 
Ágnes? Vagy Gôgös gazda? Netán 
Bangóné lelkem? Végül is tökmindegy, 
hiszen a kertek alatt már közeleg a… 
Na kicsoda? Hát a Feri. Láriferi. Az 
MSZP-bábszínház igazi direktora.

A trükkmester, aki 2010-ben úgy 
hagyta ott a szocialista kompániát, 
hogy nem adta vissza --– „elfelejtette” 
visszaadni --– a belépôkártyáját. Amíg 
szegény Molnár Mulya Gyula a beszé-
deit fogalmazza, Láriferi ezzel a cin-
kelt kártyával jön majd vissza, hogy az 
élcsapat maradékát besorozza a saját 
ármádiájába. Más kérdés, hogy mire 
megy vele.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

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

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. február 11-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

kicsiket.
ADELAIDE (SA)

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

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

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

BRISBANE (QLD) 2018. február 11-én vasárnap de. 11 
órakor

 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

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.  
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási 

megkülönbôztetés nélkül!
GOLD COAST — Mudgeeraba Salt templom -- 

Mudgeeraba Road  (minden hónap elsô vasárnapján) 2018. 
február du 2 órától Bibliaóra (minden hónap harmadik 
vasárnapján) 2018. február 2 órától Istentisztelet és magyar 
nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

Silvan Reservoir — szabadtéri áhítat és piknik

Sikeresen lezajlott az Ausztrália-i Magyar Református Egyház évi szabadtéri áhítatja a Silvan vízgyûjtônél, 
köszönet, Incze Dezsô lelkipásztornak a kisegítô munkájáért. A nagy hôség ellenére  szép számmal voltunk, 
viszont köszönet Spurigan Jánosnak és feleségének odaadó munkájukért.
A viszontlátásra  North Fitzroy-i Templomunkbn, ahol igét hírdet Nt. Dézsi Csaba.
Hálás köszönet mindazoknak, akik vették a fáradságot és támogatták Egyházunkat jelenlétükkel, a 

szabadtéri áhítaton. Csutoros István

Spurigán János, felesége és unokája

Incze Dezsô végezte ez alkalommal a szertartást a szabadtéri áhítaton
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Silvan Reservoir – szabadtéri áhitat és piknik  

A pozsonyi parlament által nemrég elfogadott törvény értelmében Szlovákiában 
az idei évtôl minden templomi esküvô után hivatalosan 10 eurós adminisztrációs 
díjat kérnek az ifjú pároktól. Viszont a polgári esküvôk hivatalosan továbbra is in-
gyenesek. A petíciót aláírók szerint a törvény diszkriminatív, és annak mihama-
rabbi visszavonását követelik a kormánytól.

2018. január 1-vel lépett hatályba az a jogszabály, amely szerint a templomi szer-
tartás 10 eurójába kerül az ifjú párnak. Milan Muska, a Szlovák Települések és 
Városok Szövetségének alelnöke a Szlovák Távirati Irodának (TASR) azt nyilat-
kozta, hogy a törvénymódosítást maguk az anyakönyvvezetôk kezdeményezték.

Az egyházi anyakönyvet vezetôk arra hivatkoztak, hogy az ottani elôkészület sok-
kal idôigényesebb, mint egy polgári szertartás esetén. Ezért kérték a minimális díj 
hivatalos bevezetését, és nem fogadjuk el azt, hogy ez egy szándékos diszkrimi-
natív intézkedés lett volna. Az más kérdés, hogy most lehetne arról is vitázni, hogy 
tegyük akkor fizetôssé a polgári szertartásokat is. --- mondta Muska.

Egyébként a törvényt pár hónapja fogadta el a Szlovák Nemzeti Tanács ( pozsonyi 
parlament) az ún. e-Govern-ment csomagon belül, amelyet a kormány alelnöki hi-
vatala terjesztett be a már fent említett szövetség (ZMOS) kezdeményezésére.

A szolvákiai Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) peticiót indított, amelyet ed-
dig már mintegy 12 ezren írtak alá, és amelyben a kormány alelnökétôl, Robert 
Kalinak belügyminisztertôl azt követelik, hogy sürgôsen intézkedjen a jogszabály 
eltörlésérôl. Nyílván nem attól tartunk, hogy a jegyes párokat ez az összeg eltán-
torítja majd a közös házasélettôl, hanem itt elvi problémáról van szó ---- jegyezte 
meg Pavol Kossey, a fórum alelnöke.

A témában a parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Párt (KDH) is felemelte a 
szavát. A kormány ahelyett, hogy támogatná a házasság intézményét, szándékosan 
bünteti az ifjú pártokat. Természetesen mi is a törvény azonnali visszavonást kér-
jük ---- tette hozzá Stana Zupa, a párt szóvivôje.

A petícióval kapcsolatban Andrea Dobiasová, szlovák belügyi szóvivô  kijelen-
tette, hogy sürgôsséggel megvizsgálják az ügyet, és a tiltakozó akció kezdemé-
nyezôivel készek mihamarabb tárgyalóasztalhoz ülni, hogy mindenki számára 
megnyugtató megoldás szülessen.

Mi a helyzet jelenleg idehaza a témában. Budapesten a XII. kerületi ( Hegyvdéki 
Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal anyakönyvezetôi csoportvezetôjétôl, 
Mészáros Ágnestôl megtudtuk, hogy az ide vonatkozó 2010-es jogszabály értel-
mében minden önkormányzat maga dönthet a díjszabásokról, de csak a munkaidôn 
kívül tartott polgári szertartásoknál. Azaz munkanapokon (hétfô-péntek), a hivata-
los munkaidôben tartott polgári esküvôk idehaza is ingyenesek.

A Hegyvidéki Önkormányzatnál a munkaidôn kívüli, persze a legtöbbször hétvé-
gén tartott szertartásoknál 12 000 és 60 000 forint között mozog a ceremónia ára, 
amirôl természetesen számlát adnak. Az összeg nagysága sok mindentôl függ. Pél-
dául attól is, hogy szûk családi körben, vagy százfôs vendégsereg elôtt történik a 
„boldogító Igen” kimondása. Hisz ez esetben az összeg a bérelendô terem na-
gyságtól is függ.

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia vezetôje, Lambert Zoltán atya elmondta, 
hogy egyházmegyénként változhatnak az esküvôi szertartások díjszabásai. Náluk 
az Eszergom-Budapesti Fôegyházmegye által megszabott összeget kérik el nyugta 
ellenében. Lambert atya kissé rá is csodálkozott a szlovákiai tiltakozó akcióra.
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KRÓNIKA
Január: a magyarok 

hónapja Melbourne-ben
Köztudott, hogy egy külképviseletnek 

szerte ágazó a feladatköre. Foglal-

koznak a fogadó országba utazó vagy 

ott élô magyarokkal, ápolják a ma-

gyarság identitását, terjesztik hazánk 

kultúráját. 

Külgazdasági téren igyekeznek ki-

aknázni a magyar érdekeket szolgáló 

kereskedelmi és befektetési lehetôsé-

geket. Diplomáciai kapcsolatokat 

ápolnak a fogadó ország politikai 

képviselôivel, valamint a diplomáciai 

testületek többi tagjával.

Bakonyi Péter, Magyarország Mel-

bourne-i Konzulátusának vezetôje 

elmondta, a közhiedelemmel ellentét-

ben ez egyáltalán nem „koktél-par-

tikat” jelent a diplomaták számára, 

bár tény, hogy néha azokon is részt 

kell venni. A diplomácia legújabb ko-

rában bizony a fentiek szorosan össze-

függenek, és a Külgazdasági és Kül-

ügyminisztériumban határozottan el-

várják, hogy külképviseleteink kez-

deményezô jelleggel lépjenek fel a 

fenti célok szolgálatában. Ezekre 

márpedig legalkalmasabbak sokszor a 

kulturális és sportrendezvények.

Január második fele kimagaslóan 

nemzetpolitikai célunkat, hogy a világ 
minden részén egységbe, közösségbe 
szervezzük a magyarságot. Az ilyes-
minek megszámlálhatatlan közvetlen 
és közvetett pozitív következménye is 
van. Az elsôdleges természetesen a 
sportolók sikerekhez segítése. Ezt már 
sokszor sikerült teljesítenünk. Ver-
senyzôink nyilatkozataiból kiderült, 
hogy például Piros Zsombor tavalyi 
junior gyôzelmében, illetve Fucsovics 
Marci menetelésében is komoly ré-
szünk volt. 

És nem csak a teniszezô hallja 
ilyenkor a hangunkat. Számottevô mé-
diavisszhangja is volt a magyar szur-
kolásnak és a helyszínen is rendkívül 
népszerûvé vált a táborunk. Mindezek 
mellett pedig igazi újkori közösség 
formálódik, elsôsorban fiatalokból. 

Sokszor látjuk, tapasztaljuk, hogy a 
magyar közösségi központokban nem 
jelennek meg a fiatalabb korosztály 
tagjai. Pedig tettünk erôfeszítéseket 
annak érdekében, hogy oda csaljuk 
ôket. Ritkán sikerült. Talán a mi 
hibánk is, de személy szerint egyre 
inkább arra gyanakszom, hogy más 
megoldás után kell néznünk. Ilyen 
próbálkozás ez is. A sport jó hívó szó. 
A közös érdeklôdés pedig jó alap a 
fiataloknak a kapcsolatteremtésre.

Mindezek mellett persze ilyen ese-
ményeken lehet más vezetô diploma-
tákkal, politikusokkal is kötetlenebb 
formában találkozni, ami sokszor ha-
tékonyabb, mint a hivatalos tárgyalá-
sok sorozata. 

Külön örülök, ha Vágó Rita külgaz-
dasági attasénk is ki tud látogatni egy-
egy meccsre, mert neki szintén ez jó 
táptalaj az üzleti kapcsolatok ápolásá-
ra. És persze ne tagadjuk, fantasztikus 
élmény is egyben! Pláne, ha a játé-
kosaink így elkényeztetnek minket, 
hogy a Rod Laver Arénában és a Mar-
garet Court Arénában szoríthatunk 

értük Federer ellen, vagy elôdöntôben, 
döntôben, párosban. – számolt be a 
Konzulátus tevékenységérôl Bakonyi 
Péter. Majd hozzá tette, nem csak a 
sport jó alap az országimázs pro-
motálására és a közösség építésére. – 
Januárban a másik nagy esemény, 
amit mi szervezünk, a magyar közös-
ségeink közös felvonulása az Australia 
Day Parádén. Ilyenkor szintén nagy 
médiafigyelmet kap Magyarország, és 
igazi nemzeti érzelmi töltetet ad a 
felvonuló honfitársaink számára nem-
zeti színekben, magyar zászlót lobog-
tatva, büszkén felvonulni több ezer 
jelenlévô és több millió tévénézô, 
valamint a kormányzó, a fôpolgár-
mester, a parlamenti képviselôk és a 
Konzuli Testület elôtt. 

Ilyenkor mindenki együtt van. Kato-
likus és református, hívô és ateista, 
délvidéki és erdélyi, idôs és fiatal. Ez 
azért ritkán mondható el magyar 
kezdeményezésrôl. – foglalta össze a 
Konzulátus vezetôje a sûrû hónapot.

Zárásul még egy örömteli hírrel 
szolgált: január hónapban tizenhárom 

új magyar állampolgárt is avattak a 
Külképviseleten. Így lett igazán ma-
gyar ünnepi hónap az év elsô hónapja.

S.F.

zsúfolt ilyen téren a Konzulátus éle-

tében: valóban nem unatkoztunk, – 

értékelt a Konzulátus vezetôje – hiszen 

januárban két kiemelten fontos ese-

mény is van a magyarság életében: az 

Australian Open és az Australia Day. 

Mindkettô ausztrál ünnepnek tekint-

hetô ugyan, mégis multikulturális, így 

minket is nagyban érint. A tenisz te-

kintetében ez talán néhány éve még 

igen furcsán hatott volna, de mára 

igazi magyar „népünnepély” lett a vi-

lág egyik legnagyobb sporteseményé-

bôl. Legalábbis, mi itt Melbourne-ben 

így éljük meg. Ugyanis négy évvel 

ezelôtt elkezdtük közösségbe szervezni 

a szépszámú magyar teniszrajongót. 

Mára 300 tagunk van, és tovább buz-

dítunk mindenkit, hogy csatlakozzon a 

Konzuli Iroda Facebook oldalán létre-

hozott: „Australian Open Melbourne: 

magyar szurkolótábor” nevû csopor-

tunkhoz! 
Dinamikusan bôvülünk, és így egyre 

komolyabb szinten képviseljük azon 

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

Szurkolás a Fucsovics-Federer meccsen

Piros Zsombor 
2017-es junior kupája
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SPORT
Babos Tímea 
GS nyertes

Babos Tímea, oldalán a francia Kris-
tina Mladenoviccsal megnyerte az 
ausztrál nyílt teniszbajnokság nôi pá-
ros versenyét, miután a döntôben két 
szettben legyôzte az olimpiai és világ-
bajnok orosz Jekatyerina Makarovát 
és Jelena Vesznyinát.

A juniorként három GS-trófeát gyûj-
tött Babosnak ez az elsô felnôtt Grand 
Slam-gyôzelme, ô az elsô magyar 
gyôztes a melbourne-i torna történe-
tében, és az ötödik magyar, aki felnôtt 
Grand Slam-címet szerzett. 

Elôzôleg egyesben Asbóth József 
(Roland Garros, 1947) és Körmöczy 
Zsuzsa (Roland Garros, 1958), páros-
ban pedig Taróczy Balázs (Roland 
Garros 1981, Wimbledon 1985) és 
Temesvári Andrea (Roland Garros, 
1986) diadalmaskodott.

Az ötödik helyen kiemelt magyar, 

párosban háromszoros GS-bajnok 
Mladenovic rögtön elvesztette a szer-
váját a Rod Laver Aréna változatlanul 
„foghíjas” lelátói elôtt, ám Vesznyina 
is így tett (1:1). Babos „semmire” 
nyerte a sajátját, társa kiválóan dol-
gozott a hálónál, és egy újabb brékkel 
már 3:1 állt az eredményjelzôn. Az 
oroszok azonban rákapcsoltak, elvet-
ték a francia játékos adogatását, és 
néhány látványos labdamenetet köve-
tôen kiegyenlítettek. A soproniak 
büszkesége egy ásszal zárta szerva-
gémjét, aztán Makarova nem bírta a 
nyomást, így 5:3-nál Mladenovic a 
bajnoki címért adogathatott. Az el-
lenfél két bréklabdát elpuskázott, 
aztán a francia összeszedte magát, és 

francia duónak – amely elôzôleg há-
rom tornagyôzelemnél tartott – nehéz 
ellenfél jutott a fináléban a második-
ként rangsorolt Makarova és Vesz-
nyina személyében.

Kellemes 27 fokban kezdôdött talál-
kozó Babos magabiztos adogatójáté-
kával indult, majd 2:2-ig a többiek is 
hozták a szervájukat. Akkor Babos 40-
semmirôl elbukta a sajátját, ám 
nemsokára Vesznyina is elbizonytala-
nodott, így lett 4:4. A balkezes Ma-
karova adogatásánál a magyar, fran-
cia duó játszmalabdához jutott, melyet 
egy remek Babos-tenyeres révén 
kihasznált, így 36 perc elteltével szett-
elônybe került.

A folytatásban a párosban és vegyes 

szintén a londoni Grand Slam-ver-
senyen.

Eredmény: nôi páros, döntô:
Babos Tímea, Kristina Mladenovic 

(magyar, francia, 5.) - Jekatyerina 
Makarova, Jelena Vesznyina (orosz, 
2.) 6:4, 6:3

***
Két nap alatt második Grand Slam-

döntôjében volt érdekelt Babos Tímea 
az Australian Openen, de a  páros siker 
után ezúttal vegyespárosban a vesztes 
oldalon volt a magyar játékos. Pedig 
biztatóan indult, sima elsô szett után a 
másodikban párja, az indiai Rohan 
Bopanna hullámvölgybe került, a 
super tie-breakben pedig meccs-
labdáról kaptak ki Babosék.

Babos Tímea hatalmas bravúrra ké-
szült, hiszen azok után, hogy 1986 után 
nyert újra magyar versenyzôként 
Grand Slam-trófeát, ráadásul elsô 
magyarként Australian Opent a nôi 
párosok döntôjében, ezúttal a vegyes 
párosok fináléjában volt érdekelt a 
Rod Laver Arénában, amely fölött 
egyébként behúzták a tetôt, mert 
rekkenô volt a hôség Melbourne-ben.

Babos partnere, az indiai Rohan 
Bopanna 37 éves, aki a tavalyi Roland 
Garroson nyert éppen az ellenfél nôi 
tagjával GS-t, Gabriela Dabrowskival. 
A 25 éves kanadai lány egyébként még 
juniorként volt Babos partnere és 
anno döntôztek is a fiatalok között az 
Australian Openen.

Dabrowski párja a horvát Mate Pavic 
szintén nyert már Melbourne-ben 
idén, Baboshoz hasonlóan ô is meg-
nyerte a párosok küzdelmeit. Ve-
gyesben is nyert már GS-t, 2016-ban a 
német Laura Siegemunddal a US 
Opent. 

Az elsô szettet Babosék nyerték 6:2-
re, mig a másodikat Pavicék 6:4-re. 

Jöhetett az úgynevezett super tie-
break, ami tíz megnyert labdamenetig 
tart.  

8:7 volt oda, amikor Babos egy 
lecsapással egyenlített, majd Bopanna 
elütése után Pavic szervájánál Ba-
boséknak volt meccslabdája.

A horvát ásszal egyenlített, majd a 
következô ásszal már ott volt a meccs-
labda. Babos adogatására pedig olyan 
returnt ütött Dabrowski, amivel nem 
lehetett mit kezdeni.

Hatalmas küzdelemben nyert végül a 
kanadai, horvát páros, így Pavicé lett a 
bravúr, ô lett kétszeres GS-gyôztes az 
idei Australian Openen.

Tizenkilenc fôsre hízott 
az olimpiai csapat

Miközben a phjongcshangi téli 
olimpiára készülô orosz sportolók 
száma az egymást érô kizárások, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
újabb büntetési miatt fogyatkozik, vá-
ratlanul nôtt a magyar csapat létszá-
ma. Az eskütételkor még csak 16 ver-
senyzônk indulásával kalkulálhattunk, 
de az immár végleges létszám 19 fô. 
Azután, hogy a Nemzetközi Síszö-
vetség (FIS) a „várólistáról” Swaney 
Elizabethet – akinek édesanyja ma-
gyar – beemelte a síakrobatikában a 
félcsô számában indulók közé, majd 
közölte, hogy az alpesisízôk csapat-
versenyében is indulhatunk. Ezt annak 
köszönhetjük, hogy a kvótát szerzett 
nemzetek közül Liechtenstein és 
Horvátország nem él a lehetôséggel, 
miként a rangsorban elôttünk levô 
Japán és Szerbia sem, így a 19. helyrôl 
bekerültünk a 16-os mezônybe.

A Magyar Síszövetség azt már el-

nökségi ülésén jelezte, hogy alpesi sí-
ben a nôknél a térdszalagszakadást 
szenvedett Miklós Edit eredményei 
révén nem egy, hanem két indulási 
joggal számol, de a FIS-nek ebben már 
nem kell állást foglalnia, a csapat-
versenyben való szereplés automa-
tikusan két-két férfi és nôi versenyzô 
részvételét jelenti. Így Hozmann 
Szonja és Maróty Mariann is meg-
méretheti magát.

Ami a férfiakat illeti, Samsal Dalibor 
hétfô este, miután a hazai szövetség 
nem a javára döntött, azt írta a Face-
book-oldalára: „Nagyon büszke vagyok 
rád, Kékesi Márton, minden jót kí-
vánok az olimpiára, hajrá, Magyar-
ország, hajrá, magyarok!” Ám a leg-
frissebb fejlemények után a 
horvátoktól honosított sízô nem szur-
koló lesz, ô is utazhat Dél-Koreába.

Ronaldo a jégen
Ilyen is nagyon rég volt, harminc-

nyolc éve, 1980-ban: éremremények-
kel figyeljük a téli olimpiát. Akkor 
nem csalatkoztunk várakozásainkban, 
Regôczy Krisztina és Sallay András 
ezüstéremmel tért haza Lake Pla-
cidbôl. Az örömünkben üröm: sza-
bályosan elcsalták a versenyt a pon-
tozók, úgy döntöttek, a szovjet Natalja 
Linyicsuk, Gennagyij Karponoszov 
kettôsnek kell nyernie a jégtáncot.

Visszaköszön a múlt, most Pjong-
csangban is fennáll a veszély ha-
sonlóra. Mert miközben a magyar rö-
vid pályás gyorskorcsolyázóktól 
tudásuk, produkciójuk, eredményeik 
(az elmúlt három világbajnokságon 
kilenc érmet nyertek, köztük Liu 
Shaolin Sándor egy aranyat) alapján 
joggal várunk érmet, mi több, az 
aranyra is van esély, a zsûri itt is 
közbeszólhat. A szemmel szinte csak a 
bennfentesek által követhetô szágul-
dásban ezer és egy esély van a testi 
kontaktusra, a legparányibb érintés is 
tönkreteheti a versenyzô esélyeit, s 
akkor jöhet a kizárás. A sebességhez 
illôen ipari mennyiségben.

Félreértés ne essék, eszem ágában 
sincs elôre mentegetni a Pjongcsangba 
szombaton elutazó magyar klasszi-
sokat, már csak azért sem, mert nincs 
rá szükségük. Folyamatosan fantasz-
tikusan teljesítenek, elismerik ôket 
világszerte, ami már önmagában 
megsüvegelendô, hiszen ne feledjük, 
téli sportágról van szó. Havat, jeget 
leginkább csarnokban látunk, de ott 
legalább nem tétlenkedünk, azaz nem 
tétlenkednek olimpiai reménységeink. 
Akik közül leginkább a testvéreket, 
Liu Shaolin Sándort és Liu Shaoangot 
ismerik itthon, nem véletlenül. Olyan 
véleményt is olvastam róluk, hogy 
korszakos zsenik, olyanok, mint a Bar-
celonának Messi, a Real Madridnak 
Cristiano Ronaldo.

Nincs vita, így van, más kérdés, hogy 
náluk nehezebb dolguk van, hogy 
érmekkel is bizonyítsák klasszisukat. 
Mondjuk váltóban is, ahol még nem 
tudni, kik lesznek a társaik, ám az 
éremesély biztos. Meg a sportágra 
jellemzô örök bizonytalanság: éppúgy 
lehetnek nyolcadikok, mint olimpiai 
bajnokok. Tudják: a sebesség és a 
kizárásveszély.

Mindenesetre jó dolog, hogy Re-
gôczyék után újra bízhatunk benne, 
hogy nekünk is jut téli ötkarikás siker, 
de menjünk sorjában, egyelôre: 
Szerencsés landolást Szöulban!

Malonyai Péter
(Nemzeti Sport)

Randevú régi ismerôsökkel
Történelmi ceremóniára került sor Lausanne-ban, ahol elkészítették az idén 

debütáló Nemzetek Ligája (NL) csoportbeosztását. Aleksander Ceferin, az 
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szlovén elnöke bemutatta az impozáns 
trófeát, amelyet a sorozat gyôztese elnyer, majd a a 77-szeres fehérorosz 
válogatott Aljakszandr Hleb az UEFA ötvenöt tagországa közül elsôként 
Andorrát húzta ki a leggyengébb osztály, a D jelû 1. csoportjába.

Az UEFA négy osztályt alakított ki, ezeken belül pedig négy-négy csoportot 
azon elv mentén, hogy azonos erôsségû csapatok kerüljenek össze. Így az A 
osztályban a kontinens tizenkét legerôsebb együttesét szórták szét, mi pedig – 
mivel Magyarország az UEFA-együtthatói szerint a 25. a rangsorban – a C 
jelûben várhattuk a sorsolást.

Nos, Jari Litmanen, a finnek futball-legendája a „harmadosztály” elsô kalap-
jából Görögország, Finnország és Észtország mellé húzott bennünket. Jár-
hattunk volna rosszabbul is, ha a második kalapból a szerbeket kapjuk, hiszen 
déli szomszédaink a vb-selejtezôkrôl csoportelsôként jutottak ki az idei orosz-
országi tornára. Ám a norvégoknak vagy az albánoknak jobban örültünk volna, 
mint a vb-rôl pótselejtezôn lemaradt görögöknek, akiket legutóbb 1988-ban ver-
tünk meg tétmérkôzésen.

A 2016-os Eb-selejtezôkön itthon 0-0-ra végeztünk velünk, idegenben 4-3-ra 
kikaptunk. Ugyanabban a csoportban viszont a finneket mindkétszer 1-0-ra 
vertük, míg az észtek ellen a 2014-es vb-selejtezô-sorozatban 5-1-re és 1-0-ra 
gyôztünk. Ami sajnos rossz hír: az elsô hazai meccsünket – szeptember 8-án 
Finnországban – zárt kapuk mögött kell lejátszanunk, még a 2015 szeptemberi, 
Románia elleni Eb-selejtezôn tapasztaltak miatt bûnhôdünk.

Az NL jelentôségét fôleg a kisebb csapatok számára az adja, hogy a cso-
portelsôk 2020 márciusában mind a négy osztályban a másik három csoport 
gyôztesével elôdöntô-döntô rendszerben megmérkôznek a 2020-as Európa-
bajnokságon való indulás jogáért. (Mint ismert, az Eb-t tizenkét városban ren-
dezik, Budapest is házigazda lesz.) A négycsapatos rájátszásokban értelem-
szerûen nem szerepelnek azok az együttesek, amelyek a 2019 ôszén záruló 
hagyományos Eb-selejtezôkön révbe érnek, a helyeiket „alulról” feltöltik. Így 
nagy ellenfelünknek, a görög válogatottnak az Eb-selejtezôkön mi leszünk a 
legnagyobb szurkolói.

– Érdekes, ugyanakkor kiegyenlített csoportba kerültünk. Eltérô stílusú 
futballt játszik mindhárom csapat, nekünk pedig a legjobb formánkat kell majd 
hoznunk, ha sikeresek akarunk lenni, de bízom benne, hogy így lesz – nyilatkozta 
Georges Leekens, válogatottunk szövetségi kapitánya.

kiszerválta a mérkôzést, amely 1 óra 
20 percig tartott.

„Két év különlét után újra együtt, és 
egybôl gyôzelemmel kezdtünk Kiki-
vel! Ez a kedvenc Grand Slam-tornám, 
gratulálok az ellenfelünknek, és jövôre 
visszajövünk” – mondta a díjátadó 
ünnepségen a magyar játékos, majd 
stábjának, a közönségnek és a szpon-
zoroknak is megköszönte a támo-
gatást.

A magyar játékos honlapján 
„elképesztônek” nevezte a finálét, 
amelyen sikerült jól játszania, s ennek 
is köszönhetô, hogy le tudták gyôzni a 
világ egyik legjobb párosát.

„Elképesztô érzés, boldog vagyok, 
hogy végre Grand Slam-bajnok let-
tem. Ezt a döntôt mi nyertük meg, nem 
adták oda nekünk. Mámor, öröm, ami 
bennem van, néhány könnycsepp is 
kicsordult. Most talán a világ egyik 
legjobb páros játékosának mondhatom 
magam” – fogalmazott Babos.

„Fontos állomás ez a karrieremben, 
emlékszem, nem egyszer pityeregtem 
Grand Slam-torna után, hogy nem 
sikerült, most pedig az örömtôl sírok” 
– nyilatkozta a világbajnok magyar 
játékos.

A 24 éves Babos az elsô magyar 
teniszezô, aki döntôt játszhatott a 
felnôttek között az Australian Openen. 
Három és fél éve Kristina Mladenovic, 
2016-ban pedig a kazah Jaroszlava 
Svedova oldalán jutott nôi párosban a 
fináléba Wimbledonban. Közben 2015-
ben Babos az osztrák Alexander 
Peyával vegyes párosban volt döntôs, 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Huricane, 2. Líbiáé, 
3. csillagzafír, 4. Berlioz Fantasztikus 
szimfóniájának egyik tétele, 5. Asztú-
ria hercege, 6. Az Internacionálé, 7. Az 
Irrawaddy, 8. A pelótáé. (A pelota szó 
spanyolil labdát jelent), 9. Svájci né-
met --- schwyzerdütsch --- eredete lô-
kést, taszítást jelent, 10. Kirgizisztánban.

E heti kérdéseink:
1. Mit jelent a Cooper regényébôl 

ismert mohikán törzs neve?
2. Melyik ország része ma a vitatott 

hovatartozású Ogaden tartomány?
3. Mi volt a neve Nagy Sándor 

anyjának?
4. Melyik USA-tagállamban található 

az Okeechobee-tó?
5. Melyik földrészen élnek pápasze-

mes medvék?
6. Melyik országban található Paphosz 

városa?
7. Ki szerezte kenuban az elsô 

aranyérmünket?
8. A halak melyik családjába tar-

toznak a pisztrángok?
9. Milyen fajtájú kutya a német kri-

mi sorozatban szereplô Rex felügye-
lô?

10. Milyen italokból készül a puszta-
koktél?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Nem lesz vékony ez a fal? --- kérdezik 

a kômûvest.
--- Nem, erre még tapéta is jön.

* * *
Télen, hidegben megkérdezi a fiú a 

lányt:
--- Megnézhetlek meztelenül?
--- Jó, de nem fogsz fázni?

* * *
Bíró a vádlotthoz:
--- Kéri a következô kérdést, vagy 

megáll három évnél?
* * *

Az útépítésen a fônök odamegy a 
munkásokhoz:

--- Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
--- Sebaj, majd egymásra támaszko-

dunk.
* * *

Bemegy a kocsmába egy 16 éves fiú, 
és így szól a pincérnônek:

--- Kérek egy korsó sört!
A pincérnô --- látva a fiú korát --- 

megkérdezi:
--- Bajba akarsz keverni?
--- Talán majd késôbb, elôbb egy sört 

kérek.
* * *

 --- Melyik az ember legelnyomottabb 
testrésze?

--- A feneke, mert ketté van osztva, 
társaságban nem szólalhat meg, és 
utoljára olvassa az újságot

* * *
Egy ovis kislány és egy kisfiú pisil az 

árokparton. Érdeklôdve figyelik egy-
mást. Aztán megszólal a kislány:

--- Jaj de jó pisilôd van! Megfog-
hatom?

--- Még csak az kellene, a sajátodat is 
letépted!

* * *
Négy szerzetes ül egy szobában, egy 

bencés, egy domonkos, egy ferences 
és egy jezsuita, mindegyik kezében a 
breviáriuma, mondják az esti zso-
lozsmát.

Egyszer csak kialszik a lámpa.
Mi történik?
A bencés folytatja tovább, ô fejbôl is 

tudja az imát.
A domonkos prédikálni kezd a sötét-

ségrôl és a világosságról.
A ferences köszönti sötétség testvé-

rünket, majd fohászkodni kezd Isten-
hez, hogy legyen ismét világos --- és 
egyszer csak világosság lesz.

Egyperces tudományTudja-e, honnan származik 
a kézfogás, a hajbók, 

és a szervusz?
A napjainkban is általános “szervusz” 

köszöntés gyökerei az ókori Rómáig, a 
különös udvarias férfiak által a höl-
gyeknek adott kézcsók hagyománya 
pedig a lovagkorig nyúlik vissza.
A kalapemelés szokása, és az „alá-

szolgája” köszöntés a rabszolgaság 
korából származik

A Római Birodalom köztársasági ko-
rában ha a rabszolga és szabad ember 
találkozott, akkor a rabszolgának köte-
lezô volt megemelnie fejfedôjét. Ez a 
rabszolgák számára kötelezôen elôírt 
tisztelgési szokás a rabszolgák kopasz-
ságára volt visszavezethetô, ezért a 
fejfedô megemelésével látta a szabad 
ember, hogy egy, a római jog szerinti 
„beszélô szerszámmal” van dolga.

A fejfedô megemelésekor a rabszol-
gának a „Servus humillimus”, vagyis 
„Alázatos szolga vagyok” köszöntéssel 
kellett üdvözölnie a vele szembe jövô 
szabad embert.

Késôbb, a császárkor városias élet-
formájában alakult át ez a szokás arra, 
hogy ha egy szabad ember egy másik 
tiszteltebb, magasabb rangú polgártár-
sával találkozott,akkor úgy köszöntöt-
te, hogy „ Servus humillimus sum”, 
azaz „Alázatos szolgája vagyok” .

Ebbôl alakult ki az újkorban a latinul 
tudó, mûvelt emberek közötti „alázatos 
szolgája”, majd az ugyanezt jelentô 
„alászolgája”üdvözlés.

Innen, a Római Birodalom korából 
származik az újkorban és különösen a 
19. században divatossá lett, a felsô, 
illetve középosztálybeli urakat jellem-
zô kalapemelés, és a „szervusz” kö-
szöntés.
A boldog békeévek korának emlé-

ke a „szervusz”
Magyarországon az 1800-as évek ele-

jén még szokás volt a „Servus humil-
limus” köszönés, de ez ekkor már egy 
bizalmas, tiszteletteljes, tegezôdô for-
mája volt az üdvözlésnek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia ide-

négy lépést tett elôre-hátra, jobbra-
balra, majd két karját széttárta és 
meghajtotta a fejét úgy, hogy a fejen 
lévô paróka hátrafésült fürtjei elôre-
hulljanak.

Ez egyáltalán nem volt könnyû mu-
tatvány, és aki képes volt a hiba nélküli 
hajbókolásra, az különös elismertség-
nek örvendett a felsôbb körökben. A 
barokk, majd késôbb a polgári korban, 
a tánc- és illemtanárok fontos feladata 
volt, hogy megtanítsák az udvari il-
letve a társasági köszöntési formákat 
is.

A neandervölgyi ôsök 
hagyatéka máig érezteti 

a hatását
Neandervölgyi ôsök hagyatékát ta-

lálták ma élô emberek DNS-ében és 
megállapították, hogy ez az örökség 
befolyásolhatja a napfényhez köthetô 
jellegzetességeket, mint a hangulatot 
vagy az alvási mintát.

Több mint 100 ezer olyan brit örö-
kítôanyagát vizsgálták meg, akik 
neandervölgyi ôsöktôl származó DNS-
sel rendelkeznek, és arra jutottak, 
hogy nagy százalékban figyelhetô meg 
náluk fásultság, lehangoltság, hajla-
mosabbak arra, hogy este sokáig éb-
ren maradjanak, és nagyobb arányban 
dohányoznak.

A lipcsei Max Planck Intézet munka-
társai által vezetett kutatás megálla-
pította, hogy a nem afrikai eredetû 
emberekben talált neandervölgyi DNS 
befolyásolja az egyén bôr- és hajszínét 
is.

A kutatók azt feltételezik, hogy a 
neandervölgyiek már jól alkalmaz-
kodtak az Európára jellemzô kis mér-
tékû és változékony napfényhez, ami-
kor a modern ember elôször 
megérkezett Afrikából mintegy 50 
ezer éve - közölte Michael Dannemann, 
az American Journal of Human Ge-
netics címû szaklapban megjelent 
tanulmány társszerzôje.

A szakértôk már évek óta tudják, 
hogy a neandervölgyi és a modern em-
ber keresztezôdött. A nem afrikai ere-
detû emberek DNS-ének két százaléka 
a neandervölgyi ôsöktôl származik, 
egy olyan fajtól, amely mintegy 40 
ezer éve kihalt.

Korábbi tanulmányok megvizsgálták 
a betegségek és a neandervölgyi DNS 
közötti összefüggést, és arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az ôsi DNS 
hatással van olyan betegségekre, mint 
például a diabétesz.

Dannemann és kollégája, Janet Kel-
so a neandervölgyi DNS-nek a modern 
ember nem betegségekhez köthetô 
jellegzetességeire gyakorolt hatását 
kezdte vizsgálni. A brit Biobank DNS-
adatbankjában lévô genommintáza-
tokat hasonlították össze egy, az orosz-
mongol határ közelében, 
Dél-Szibériában talált neandervölgyi 
lelet genomjával.

Tizenöt fizikai jellegzetességet tud-
tak a neandervölgyi DNS-hez kötni, 
mint például bizonyos haj- és bôrjel-
lemzôket, de viselkedésre vagy az 
egyén úgynevezett kronotípusára vo-
natkozó jellemzôket is. A kronotípus 
azt határozza meg, hogy az illetô reg-
gel vagy este aktív.

A neandervölgyi DNS egy bizonyos 
szakaszával rendelkezôk például na-
gyobb százalékban voltak reggel aktív 
típusok. 

 A jezsuita közben ugyanis kicserélte 
a biztosítékot.

* * *
A tanár elôveszi a feladatlapokat és 

végigtekint a rémült diákarcokon
--- Fiaim! Nagy nap ez a mai!
Ma történelmet írunk!

* * *
Az orvos fia is orvos akar lenni. Ta-

nácsot kér az apjától, milyen szakot 
válasszon.

 ---- Menj bôrgyógyásznak! Elôször is, 
a bôrgyógyászt sosem hívják beteghez 
éjszaka.

Másodszor: bôrbetegségben nem hal 
meg senki.

Harmadszor: ki sem gyógyul belôle.
* * *

Nem szégyen a kopaszság.
A szép arcnak kell a hely.

* * *
Az anyuka kérdezi a fiát
--- Jössz a játszótérre?
--- Nem, segítek apunak a leckém-

ben.
* * *

Egy igazi apuka:
Egy férfi bemegy az óvodába, és azt 

mondja:
 --- Jöttem a gyerekemért.
--- Hogy hívják?
--- Nem mindegy? Holnap úgyis 

visszahozom.
* * *

--- Mi a különbség az üzenetrögzítô és 
az intenzív osztály között?

 --- Az intenzíven a hosszú sípszó 
ELÖTT kell beszélni.... 

* * *
--- Mi az? Piros és nem tesz jót a 

fogaidnak?
 --- Tégla! 

* * *
--- Mit mondott Ádám elsôként Évá-

nak?
 --- Jobb ha félreállsz baby, még nem 

tudom mekkorára nô.
* * *

 --- Hogy kezdôdik minden roma vicc? 
--- Körültekintéssel.

* * *
 --- Tavasszal miért nem jön ki a 

medve a barlangjából?
 --- Mert megdöglött!

jén, a 19. század második felétôl pedig 
a tegezô viszonyban lévôk közt álta-
lánossá vált az ilyetén való üdvözlése 
egymásnak. Idôvel a „humillimus” el-
maradt, és az „alászolgája” magázódó 
forma lett, a „szervusz” pedig a tege-
zôdô. Ma már a szervusz köszönéssel 
nem az alázatot fejezzük ki, hanem 
udvariasan köszönünk azoknak, akik-
kel pertuban vagyunk.
Dicsô lovagkor, óh!
Az ókori Görögország és Róma tár-

sadalmában ha két ismerôs szabad 
ember találkozott, úgy üdvözölték 
egymást, hogy jobb kezüket elôre len-
dítették, vagy magasba emelték.

Így köszönt az a férfi, aki tisztelte a 
másikat, de magára is adott.
A kézfogás, mint köszöntési forma 

hagyománya még a lovagkor 11. 
illetve 13. század közötti idôszakára 
vezethetô vissza, azonban csak a 
reneszánsz idôszakában vált álta-
lánossá az európai férfiak közt.

A középkorban és a korai újkorban az 
úri és a katonáskodó rétegekhez tar-
tozók mindig fegyvert viseltek, mivel 
ekkortájt gyakran elôfordult, hogy-
rablók, vagy útonállók törjenek rá az 
emberre. Védekezésként kisméretû 
gyilkos szerszámokat, például tôrt, 
vagy a lôfegyverek korában kis pisz-
tolyt rejtettek a ruhájuk ujjába, vagy 
markukba fogták azt.

Ha találkoztak valakivel, hogy bizto-
sítsák a másikat, nincsenek rossz szán-
dékaik, nyitott tenyerüket egymás fe-
le nyújtották és kezet fogtak, így 
mutatva, hogy semmi gyilkos szer-
számot nem rejtegetnek. Akik jóindu-
lattal voltak egymás iránt, még meg is 
szorították egymás kezét.
A Napkirály tisztelete jeléül még a 

takarítónôk elôtt is kalapot emelt
Régen az alattvaló földig borult az 

uralkodó elôtt, vagy elterült a földön, 
egyes udvarokban meg kellett csókol-
ni a hatalmasság lábfejét is.

Hosszú idôn át ez volt a szokás. A 
feudális korszakban, a lovagok korá-
ban a lovagok és az udvar alakította ki 
azt az illemet, amelybôl néhány szo-
kást megörököltünk tôlük.

Ilyen lovagoktól öröklött szokásunk 
például a már említett, férfiak közötti 
kézfogás és a hölgyeknek adott kéz-
csók.

Korábban a kézcsók a családfônek, a 
„pater familiarisnak” és az idôsebb 
embereknek járt –-- férfinak, nônek 
egyaránt –--, a fiatalok részérôl. A lo-
vagok korában, ahol a lovagiassághoz 
hozzátartozott a nôk védelme és a 
hölgyek iránti tisztelet, a kézcsók min-
den nôt megilletett.

Ha a hölgy az ôt üdvözlô férfival 
egyenlô, vagy magasabb társadalmi 
rangú volt, a férfi a kézcsókot mély 
meghajlással adta, ha nála alacsonyabb 
rangúnak adott kézcsókot, akkor an-
nak kezét emelte az ajkához.

Ehhez társult a nôk elôtti kalaplevétel 
is, amit a hölgyek fôhajtással, vagy 
pukedlivel viszonoztak.XIV. Lajos, aki 
különösen nagy tisztelôje volt a szeb-
bik nemnek még a takarítónôk elôtt is 
kalapot emelt, mire azok a felséges úr 
csókra nyújtott kezét megcsókolták.
Hajbókolni tudni kellett!
A 18. század derekán, a rokokó kor-

szakban a köszöntésnek bonyodalmas 
szertartásrendje alakult ki, a tisztelet-
adást kézzel, lábbal, fejjel, és szavak-
kal együttesen illett kifejezni.

A legmélyebb tiszteletadás a hajbók 
volt, ilyenkor aki a tiszteletet adta, 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:20 Hogy volt?!  Kalmár 

Tibor 85! a fôiskolán már 
rendezônek tanult. 1954-ben 
kapta meg a diplomáját, 
azóta rendez. Rengeteg ka-
baré, revü, színdarab, több, 
mint 200 egész estét betöltô 
TV mûsor. 
08:15 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Baptisták a nem-

zetért
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:40 Tálentum (2001)
Huszárik Kata portré
10:20  Gál Sándor -  Egyet-

len idô - Portréfilm író, 
(cseh)szlovákiai magyarság 
életét mutatja be.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Pepita kabát (1940)
Magyar romantikus dráma  

(ff.)  Szereplôk: Kiss Manyi, 
Egry Mária, Berky Lili, La-
tabár Kálmán, Földessy Gé-
za, Pethes Ferenc, Pethes 
Sándor, Makláry Zoltán, 
Latabár Árpád Özvegy Ta-
kácsné, a postamesternô 
férjhez akarja adni a lá-
nyait, de Teri egy pepita 
kabátban,  amiben 5000 pen-
gô, a hozomány van be-
varrva   felmegy Pestre, hogy
egy panziót vásároljon. A 
volt tulajdonos, a nem fizetô 
vendégeket mind gazdag 
magánzóként mutatja be. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2012)
Balatonakaliba mandula-

virágzáskor látogattunk el.
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:25 Roma Magazin
17:00 Domovina
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk  Mikóháza    Az or-

szág északkeleti csücskébe,
18:10 Hazai értékGasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2014)   Farsang
19:05 Hazai érték
Itthon vagy!  Zala
19:25 Hazai érték Haza-

járó (2015)  Liptói-havasok 
3.  A NyugatiTátrakoronája
20:00 Hogy volt?!  Malekék
Malek Miklós zeneszerzô,  

felesége Toldy Mária éne-
kesnô, lányuk Andrea szí-
nésznô és énekesnô, fiuk 
Miklós pedig dalszerzô
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

sai - 1956
00:40 Az én ’56-om
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Kívánságkosár - 

válogatás
02:25 Pepita kabát (1940)    
Magyar romantikus dráma
03:35 Nyitott stúdió (1992)   
A Téka együttes
04:05 Hogy volt?!  Malekék
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:50 Novum
06:20 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 Hogy volt?!  Pitti Ka-

talin„ Nekem az a dolgom, 
hogy a színpadon adjak, és 
ez így lesz, amíg élek.”  Ez 
az egy mondat akár az élet-
mottója is lehetne Pitti 
Katalin operaénekesnek
08:10 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Evangélikus riportok   
09:05 Metodista magazin
09:35 Tálentum (2000)
Ruttkai Gábor Júlia, Rutt-

kai Éva lánya, és sokan 
mások emlékeznek vissza a 
legendás  színésznô életére.
10:10 Kobzos Kiss Tamás  - 

Énekmondó - Portréfilm  
(2015)  A régi zene világ-
szerte ismert, számos ritka 
és különleges hangszeren 
játszó, tragikusan korán 
elhunyt mestere .
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Komisznak lenni 

életveszélyes (1970)Magyar 
tévéfilm  A KOLÉV, azaz 
Komisznak Lenni Életveszé-
lyes nevû szervezet célkitû-
zése, hogy az emberi ko-
miszságot megszüntesse. 
Ebbôl az alap szituációból 
indul a vígjáték, a remek 
szórakozást pedig a fôsze-
replô Feleki Kamill, Kiss 
Manyi és Agárdy Gábor 
szolgáltatja. Hogyan kerül a 
teknôsbéka a folyóba, a mé-
reg a konyakba és a robba-
nószer a tortába? 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:45 Hazajáró  Kutasfölde
 A magyar élet forrásait a 

Bánffy és a Kemény csalá-
dok öröksége.
14:15 Térkép
14:45 Család-barát
16:20 Srpski ekran
16:55 Unser Bildschirm
17:20 Útravaló
17:40 Hazai érték Ízôrzôk 
Halimba a Kis-Alföld és a 

Bakonytalálkozásánálfekvô
és gyógynövénykert ôrzi.
18:15 Hazai érték Gasztro-

angyal Erdély 2. Lesôd 
környékét fedezi fel.
19:10 Hazai érték
Itthon vagy!  Somlótérsége
19:25 Hazai értékHazajáró

(2015)  Nyikómente 
20:00 Van képünk hozzá 

(2012)   Válogatás a rádióka-
baré legjavából.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:35 Magyar elsôk (2004)   
Az elsô magyar rádióadás
Közremûködik: az LGT
00:50 Szabadságunk har-

cosai - 1956
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Komisznak lenni 

életveszélyes (1970)
04:05 Van képünk hozzá 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Forint, fillér
06:50 Útravaló
07:05 Hogy volt?!
Az operettkirály - Kálmán 

Imre Csárdáskirálynô, Ma-
rica grófnô, A cirkuszher-
cegnô Az operettkirály ka-
landokban is bôvelkedô éle-
térôl és örök életû zenéirôl 
beszélgetünk.
08:05 Német nyelvû hírek    
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Mai hitvallások
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 A sokszínû vallás
Párbeszéd a házasságról
09:40 Tálentum (2000)
Páll Lajos
Magyar riportmûsor
10:15 A Földön is bál van - 

Portréfilm Zelnik Józsefrôl 
(2013)  Az író, etnográfus, 
folklórkutató a  táncház-
mozgalom születésének 
egyik élharcosa volt.
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A bolondok grófja 

(1973)   Magyar tévéjáték
Szereplôk:  Tordy Géza(Pe-

tô, az inas), Pádua Ildikó 
(Fulgentia),  a falu bolondja, 
postás), Putnik Bálint (fô-
ispán) Jókai Mór énekes bo-
hóságának televíziós feldol-
gozása. Egy gazdag bankár 
fia, az ifjú Koromfi megér-
kezik újonnan vásárolt ura-
dalmába. Koromfi megdöb-
benve tapasztalja, hogy 
minden cselédje bolond. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család-barát
16:20 Rondo
17:20 Hazai érték Ízôrzôk 
Szászvár A Kelet-Mecsek 

festôi völgyébe. 
17:55 Hazai érték Gaszt-

roangyal  (2013)  Felvidék
18:55 Hazai érték
Itthon vagy!  Tokaj
19:25 Hazai értékHazajáró

(2015)  Görgényi-Havasok 
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2011.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
0 0 : 3 0 S z a b a d s á g u n k -

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

gatás
02:30 A bolondok grófja 

(1973)    Magyar tévéjáték
03:50 Nyitott stúdió (1995)   
Calcutta trió 
04:05  Szenes Iván emlék-

koncert 2011.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:15 Hogy volt?!
Fôszerepben az állatok
A  mai adásában kiderítjük, 

hogy mennyi és milyen tré-
neri munka van egy olyan 
filmes jelenetben, mint ami-
kor a Csupati ôrnagyot ala-
kító Madaras Józsefet meg-
szeretgeti a híres nyomozó 
kutya, Kántor.
08:10 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:35 Tálentum (2000)   Sel-

meczi György zeneszerzô, 
karmester, operaíró. 
10:10 Kocsár Miklós zene-

szerzô    életmûve szorosan 
kötôdik a költészethez. 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Gazdag szegények 

(1980)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Balázs Péter 

(Trafás Spiridion), Csûrös 
Karola (Gagyuláné), Deák 
Sándor (Kapor Ádám), Dó-
zsa László (Kranyec Fra-
nyó), Harsányi Gábor (Pa-
raj János), Ivánka Csaba 
Kapor Ádám váltóôr és 
élettársa elôtt felcsillan a 
remény: bekerülhetnének a 
városi szegényházba. Csak 
az az akadály, hogy soha 
nem volt pénzük összeháza-
sodni. Mikor ez kiderül, az 
egész környék a segítsé-
gükre siet. Így aztán az 
öregek révbe érhetnek.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Zebra
14:40 Család-barát
16:15 P’amende
16:50 Öt kontinens
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk  Kesztölc A Pilis 

különös atmoszférájú vidé-
kén nem hétköznapi embe-
rek élnek.
18:00 Hazai értékGasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2013)  Mikulás
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Debrecen
19:25 Hazai érték
Hazajáró (2015)
Közép-Bácska - Bácska 

síkja - Telecska dombja
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

sai - 1956
00:40 Zebra
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:40 Gazdag szegények 

(1980)    Magyar tévéfilm
Kapor Ádám váltóôr és 

élettársa elôtt felcsillan a 
remény, hogy bekerülhetnek 
a szegényházba, de miután 
nem férj és feleség ez 
problémát okoz
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?!
Malekék
08:10 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal
Emlékezetes sütemények
09:40 Tálentum (2000)
Legyôzvén önmagunkat - 

portréfilm Kocsis István 
erdélyi történész drámaíró
10:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:50 Öt kontinens
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Kard és kocka (1959)   
Magyar történelmi film  

(ff.)  Szereplôk: Gábor Mik-
lós (Árvay Ferenc), Zenthe 
Ferenc (Simon Pali), Törô-
csik Mari (Pólika), Szabó 
Ernô (Pöschl írnok), Pécsi 
Sándor (Varga Máté), A Rá-
kóczi-szabadságharc idején 
Schwartzenau ôrnagy a csá-
szári katonák félévi zsoldját 
szállítja Tokajra. Árvay ka-
pitány és kis kuruc csapata 
megtámadja ôt és kíséretét, 
majd elrejtôzik a közeli fo-
gadóban. A betérô Schwart-
zenaunak a kuruckapitány 
magyar arisztokrataként 
mutatkozik be. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20  Kassai István zongo-

ramûvész  (2018)   a magyar 
zeneirodalom kevésbé is-
mert és méltányolt zene-
szerzôinek érzékeny és értô 
közvetítôjéül szegôdött.
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
14:45 Család-barát
16:15 Új idôk új dalai
Az acélszobrászat 
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Pusztamérges Csongrád
20:00 Tóth János  Energiák
Magyar sitcom
20:30 A Dal 2018
2. elôdöntô
22:45 VÁLOGATÁS A PA-

LICSI TELEVÍZIÓS SZEM-
LE DÍJAZOTT ALKOTÁ-
SAIBÓL Vaszi Jánoska 
emlékére Magyar dokumen-
tumfilm
23:45 Kulturális Híradó
00:15 Opera Café
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Az oroszlán ugrani 

készül (1969)    Magyarbûnü-
gyi film  Szereplôk: Bujtor 
István (Menô Fej), Psota 
Irén (Helga),A James Bond 
paródiában nagy ügyességû 
magyar titkos ügynök (Buj-
tor István 
02:55 A Dal 2018 2.elôdöntô 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Summa
07:15 Peru, Chile
ECCE HOMO
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Wass Albert
08:20 Német nyelvû hírek    
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Önök kérték
09:50 Noé barátai
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 A Dal 2018
2. elôdöntô 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Kamuti Jenô 2. epizód
13:50  A két gróf Andrássy 

Gyula apa és fia jelentôs 
szerepet játszott Magyar-
ország történetében, és 
gazdag örökséget hagyott 
hátra az utókor számára. 
Mindketten kiemelkedô ér-
demeket szereztek abban a 
modernizációs sikertörté-
netben, amely a kiegyezés-
sel kezdôdött.
14:55 Ismerd meg!
15:55 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Darvasi Ilona díszlet- és 

jelmeztervezô, a Turay Ida 
Színház alapító igazgatója  
Két olyan helyet, ahol fiaim 
a legtöbb idejüket töltik: 
egyik a Mûegyetem, másik 
a Sándor palota. Tartsanak 
hát velünk!”
20:00 Gasztroangyal
Tokaji túra
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Párhuzamos múlt - 

Mítoszok és régészeti lele-
tek Székelyföldön (2014)
22:35 Hogy volt?!
Tolcsvay Béla Kossuth-

díjas gitáros, énekes, zene-
szerzô, szövegíró, vagy ahogy
magát hívja: énekmondó. 
23:30 Kulturális Híradó
00:00 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben   Csodák 
ideje Az OJD 
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Wass Albert
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35  Korszakokon át - 

Dvorszky Hedvigmûvészet-
történész portréja
02:30 MESEAUTÓBAN  - 

VADNAY LÁSZLÓ Havi 
200 fix (1936)   Magyar ro-
mantikus film  Szereplô Já-
vor Pál 
03:45 Kard és kocka (1959)    
Magyar történelmi film
A Rákóczi-szabadságharc
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Kamuti Jenô
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Hogy volt?!
Sebestyén Márta
08:15 Német nyelvû hírek    
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:50 Tálentum Turczel 

Lajos irodalom-történész A 
felvidéki magyar irodalom-
történet „nagy öregje”
10:25  Az élet pártján 

vagyunk - Albert Gábor író 
portréja (2014)
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 A fürdôigazgató 

(1978)   Magyar tévéjáték  
(ff.)  Szereplôk: Bodrogi 
Gyula (Bódis Imre), Bujtor 
István (Mustos fôkönyvelô), 
Dobos Katalin, Frajt Edit, 
Garas Dezsô (Pap Gedeon), 
Gelecsényi Sára, Gosztonyi 
János, A vidéki városka 
büszkesége a nyereséges 
fürdôkombinát. Pap Gedeon 
a szárnyaló fantáziájú, a fe-
gyelmet megszegô igazgató 
sikereit környezetében is 
megirigylik. Megérkezik a 
nagyhatalmú központ elle-
nôre Bódis Imre, akit Pap 
Gedeon és köre apró figyel-
mességekkel kíván meg-
nyerni.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:50 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk Tápiószôlôs
 18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal - Eszik, iszik, 
sosem alszik...Kárpátalja
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Szeged
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:35 Szabadságunk harco-

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

válogatás
02:30 A fürdôigazgató 

(1978)    A vidéki városka 
büszkesége a nyereséges 
fürdôkombinát. Pap Gedeon 
a szárnyaló fantáziájú, a 
fegyelmet megszegô igaz-
gató sikereit környezetében 
is megirigylik, s névtelen 
levelekkel ostromolják a 
magas vezetôket, miközben 
úgy tûnik munkatársai, a 
fôkönyvelô, a kávéfôzô, 
Buzsák bácsi mind mellette 
vannak. Megérkezik a nagy-
hatalmú központ ellenôre 
Bódis Imre.
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

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

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.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


