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Elhunyt Balás-Piri László
Nyolcvankét éves korában elhunyt Balás-Piri László ‘56-os szabadsághar-

cos hôs, politikai elítélt, a Terror Háza Múzeumot is mûködtetô közalapítvány 
kuratóriumának elnöke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke és az 1956 
Alapítvány kurátora ---- tájékoztatta a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az MTI-t.

Közleményük szerint az 1935-ben született Balás-Piri László a „pesti srácok 
és lányok legendás nemzedékéhez tartozott”. Egyetemista társaival ---- ahogy ô 
fogalmazott: „sok tisztességes magyarral együtt” ---- részt vett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, amiért börtönbüntetésre ítélték.

Szabadulása után nem folytathatta tanulmányait a budapesti Orvostudományi 
Egyetem gyógyszerészeti karán. 1960-tól a rendszerváltoztatásig többek között 
segédmunkásként, kocsikísérôként, bútorszállítóként dolgozott, hogy eltarthas-
sa családját. 1990 után rendszeresen publikált napilapokban, folyóiratokban, 
„Emberek fehérben --- 1956” címû dokumentumkötete 1993-ban jelent meg.

Balás-Piri László 1999 óta, csaknem húsz éven át volt elnöke a Közép- és 
Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóri-
umának. Ez a közalapítvány mûködteti a Terror Háza Múzeumot.

A „közép-európai népek szabadságáért megtett erôfeszítései elismeréseképp” 
2016-ban szabadságharcos társával, Regéczy-Nagy Lászlóval együtt Petôfi-
díjban részesült, amelyet már betegen vett át.

Balás-Piri Lászlót a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány saját halottjának tekinti --- áll a közleményben.

Elhunyt Kallós Zoltán
Nem lehet felmérni és elmondani szavakban, mi mindent köszönhetünk neki, 

nélküle nem lenne a térképen Magyarország népzenéje –-- emlékezett az  
elhunyt Kallós Zoltán néprajztudósra Sebestyén Márta. 

A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, elôadómûvész az MTI-
nek kiemelte: szükséges, hogy akik még itt maradtak, olyan méltón tudják 
folytatni, feldolgozni, valamint élni az ô örökségével, ahogyan várná. „Továbbra 
is rajtunk tartja azokat a jellegzetesen szúrós, de nagyon szeretetteljes nagy 
fekete szemeit” –- fogalmazott.

Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk” –-- idézte 
Kallós Zoltán szavait, hozzátéve: ez öt földrész magyarságára vonatkozik, s 
kötelességünk, hogy ezzel éljünk, hogy a maga területén mindenki a hozzá 
legméltóbban folytassa a munkáját.

Amit Kallós Zoltán véghezvitt, az páratlan, sok emberéletre való. Éjjelét-
nappalát ez tette ki, rengeteg embernek segített, mérce volt és tekintély --– 
jellemezte a néprajztudóst Sebestyén Márta.

Felidézte, hogy nyáron találkoztak utoljára, s már akkor is úgy érezte, ez volt 
a búcsú.

A mindig viccelôdô, csipkelôdô Zoli bácsi nagyon szomorúan maga elé 
nézett, mint az idôs sas egy szirt fokán, aki tudja, hogy vége vagy egy idôs sziú 
indián, aki leszámol az élettel” –- fogalmazott.

Az elôadómûvész döbbenetesnek nevezte, hogy a szomorú hír elôtti estén 
egy jótékonysági koncerten énekelt a Mátyás-templomban, ahol a záróénekként 
elhangzó moldvai csángó dal olyan, mint egy elszámolás, s mintha neki szólt 
volna, tôle búcsúzott volna.

Sebestyén Márta megtisztelô és különleges dolognak nevezte, hogy akadé-

mikus társak lehetettek a Magyar Mûvészeti Akadémiában (MMA), ahova 
Kallós Zoltán és Erdélyi Zsuzsanna védjegyével csatlakozhatott.

Kitért arra is, hogy élete háromnegyed részében ismerhette a néprajztudóst, 
elsô lemezére ô írt ajánlást, valamint sok közös út, gyûjtôélmények fûzték össze 
ôket. Ajánlócédulát adott, megmondta, hogy kikhez menjen gyûjteni és minde-
nütt bizalommal, szeretettel fogadták, mert Kallós Zoltán ajánlója menlevél 
volt –- hangsúlyozta.

Elmondta, hogy Kallós Zoltán vigasztalt, erôt és hitet adott, ha kellett, s szá-
mára a halála olyan, mintha egy édesapát veszített volna el.

Elindult a kampány
Megkezdôdött az országgyûlési választás hivatalos kampányidôszaka, 

amelyben gyûléseket, rendezvényeket tarthatnak a pártok és a jelöltek, s 
engedély nélkül készíthetnek szórólapokat, plakátokat.

Hivatalosan is elkezdôdött a mai nappal az április 8-i országgyûlési választás 
kampánya, így életbe lépnek az erre vonatkozó szabályok. A törvény szerint 
kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói 
akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz pedig pél 
dául a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai 
hirdetés, valamint a választási gyûlés. A kampány végéig, vagyis a szavazás 
lezárásáig a jelölôszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek 
plakátot, de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy ki készítette 
a hirdetményt. A pártok nyilvános választási gyûléseket, rendezvényeket 
tarthatnak, ezeket a jogszabály egységesen „választási gyûlésnek” nevezi.

Képviselôjelölteket ajánlani hétfôtôl lehet. A jelöltek a választókerületi vá-
lasztási irodák által kiadott ajánlóíveken gyûjthetik az ajánlásokat, s egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is támogathat. Hivatalosan akkor lesz valaki jelölt, ha 
Március 5-ig sikerül ötszáz érvényes aláírást összegyûjtenie. Ha egy pártnak 
nincs országosan legalább huszonhét jelöltje, törlik az országos listáját.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) iránymutatása szerint az ajánlás 
érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezû 

Március 2-án Lujza névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, 

Absolon, Axel, Harri, Harriet, Hend-
rik, Henriett, Henrietta, Henrik, Kada, 
Károly, Lél, Lulu, Szendile névnapja 
van.
Március 3-án Kornélia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arszák, 

Frederik, Frigyes, Gunda, Irma, Ká-
mea, Kamilla, Kornél, Kunigunda, 
Marinusz, Mirkó, Oszkár, Ticiána név-
napja van.
Március 4-én Kázmér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Adorján, 

Adria, Adrián, Adrianna, Adriel, Adri-
enn, Arián, Bajnok, Brútusz, Kazimír, 
Lúciusz, Zorán névnapja van.
Március 5-én Adorján, Adrián 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adria, 

Adrianna, Adriel, Adrienn, Geraszim, 
Oliva, Olivér, Olívia, Özséb, Teofil, 
Virgil, Virgília névnapja van.
Március 6-án Leonóra, Inez név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Aglent, Ágnes, Agnéta, Elvira, Felicita, 
Felicitás, Felicitász, Fridolin, Frodó, 
Gotlib, Kolett, Koletta, Koriolán, Ko-
zett, Perpétua névnapja van.
Március 7-én Tamás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Perpétua, 

Rupert, Thomasz, Ubul névnapja van.
Március 8-án Zoltán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anics, 

Apol, Apolka, Apolló, Apollónia, Aracs, 
Arad, Aramisz, Beáta, Csolt, Filemon, 
János, Julián, Juliánusz, Júliusz, Kada, 
Szilvánusz, Zolta névnapja van.
Március 9-én Franciska, Fanni 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Ajád, Domán, Dominik, Domo-
kos, Domonkos, Domos, Elmira, Elvi-
ra, Fáni, Gergely, Gerô, Györe, 
György, Györk, Györke, Katalin, Ka-
tarina, Katerina, Katica, Katinka, Ka-
tó, Katrin, Metód, Rebeka névnapja van.
Március 10-én Ildikó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anaisz, 

Anasztáz, Anasztázia, Atalanta, Atos, 
Dzsenifer, Ében, Ede, Édua, Emil, 
Emilián, Etele, Etre, Ipoly, Itala, Kada, 
Kadicsa, Kadocsa, Kadosa, Káin, Ka-
milla, Kán, Kandid, Kandida, Kolos, 
Kolozs, Melissza, Melitta, Nasztázia, 
Neste, Nyeste, Priszcilla, Teofil, Valér, 
Valérián névnapja van.
Március 11-én Szilárd névnapja 

van.Kibôvített naptárak szerint Ala-
dár, Bendegúz, Borbolya, Borostyán, 
Bors, Borsa, Borsika, Kadicsa, Kado-
csa, Kadosa, Konstantin, Konstantina, 
Riza, Szofron, Szofrónia, Tera, Teréz, 
Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, 
Tessza, Tímea, Ulrik névnapja van.
Március 12-én Gergely névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Domán, 

Edbert, Egbert, Engelhard, Gerô, Gyö-
re, György, Györk, Györke, Ince, 
Maximilián, Miksa, Misa, Szibill, Szi-
billa, Teofánia, Tifani névnapja van.
Március 13-án Krisztián, Ajtony 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Arabella, Arita, Arvéd, Arvid, 
Csolt, Egyed, Ida, Lándor, Leander, 
Lizander, Lizandra, Rodrigó, Rozina, 
Rut, Salamon, Salvador, Solt, Zina, 
Zolta, Zoltán névnapja van.



aláírás, a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti 
az ajánlóívre. Patyi András, az NVB elnöke a Kossuth rádióban megerôsítette, 
az április 8-i választáson indulni szándékozó pártoknak az NVB-nél kell 
nyilvántartásba vetetniük magukat. Eddig már kilencvenhárom szervezet tette 
meg –-- közölte az NVB. 

Az Állami Számvevôszék szintén tegnap tudatta, határidôre megküldték 
intézkedési tervüket az ÁSZ-nak azok a pártok, amelyek ellenôrzését január 
elején zárták le. Ezzel megtették az elsô lépést a gazdálkodásukban feltárt 
szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében –-- tették hozzá. Az 
ellenôrzött pártok között van az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, az 
Együtt és a Liberálisok. Az ÁSZ emellett tájékoztatót tett közzé a választáson 
induló jelöltek és jelölôszervezetek számára arról, mit és hogyan ellenôriz majd 
a szervezet.

Csökkent a fôvárosi 
bûncselekmények száma

Minimálisan csökkent a fôvárosi regisztrált bûncselekmények száma 2017-
ben –-- derült ki a Budapesti Rendôr-fôkapitányság (BRFK) által készített 
beszámolóból, amelynek elfogadásáról jövô szerdai ülésén dönthet a Fôvárosi 
Közgyûlés.

A budapest.hu oldalon közzétett, a BRFK múlt évi tevékenységérôl 
beszámoló dokumentum szerint tavaly a bûncselekmények száma 0,1 száza-
lékkal –-- 62 934-rôl 62 870-re –-- csökkent.
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HÍREK
A közterületen elkövetett bûncselekmények számában 8,3 százalékos csök-

kenés figyelhetô meg: 2016-ban 15 959, míg tavaly 14 641 bûncselekményt 
regisztráltak a fôvárosban.

A Budapesten elkövetett emberölések száma a 2016-ban regisztrált 44-rôl 
2017-ben 34-re csökkent. Szándékos befejezett emberölés 2016-ban 21 esetben, 
2017-ben 15 esetben történt. Emberölés kísérletéôbl 2016-ban 18-at, tavaly 16-ot 
regisztráltak – olvasható a beszámolóban.

A testi sértések száma 1,3 százalékkal csökkent, 2075-rôl 2048-ra. A súlyos 
testi sértések számában 9,1 százalékos csökkenés figyelhetô meg: 2016-ban 
1237 esetet, 2017-ben 1124-et regisztráltak. A halált okozó testi sértések száma 
a 2016-os 6-ról a 2017-ben 3-ra csökkent a fôvárosban.

A beszámoló szerint kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában 34,3 százalékos 
emelkedés figyelhetô meg: a 2016-ban 137, míg 2017-ben 184 ilyen bûncselek-
mény került regisztrálásra.

A kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények számában 39,2 százalékos 
növekedés figyelhetô meg: 2016-ban 120, 2017-ben 167 jogsértést regisztráltak 
Budapesten.

A vagyon elleni bûncselekményeken belül 11,9 csökkenés figyelhetô meg a 
lopások –-- betöréses lopásokkal együtti –-- számának alakulásában, 2016-ban 29 
011, 2017-ben 25 552 lopást regisztráltak.

Az autólopások száma 1195-rôl 998-ra, 16,5 százalékkal csökkent, gépjár-
mûvek feltörése 2096-ról 1768-ra, 15,6 százalékkal mérséklôdött.

A lopáson belül 24,5 százalékkal kevesebb lakásbetörést regisztráltak Buda-
pesten, számuk a 2016-os 3967-rôl, 2994-re csökkent 2017-ben. A rablások 
számában is csökkenés figyelhetô meg: 2016-ban 465, 2017-ben 270 rablást re-
gisztráltak, ami –- mint írták –-- jelentôs, 41,9 százalékos csökkenést jelent.

A beszámoló szerint az összes rendôri eljárásban regisztrált nyomozás ered-
ményessége 2016-hoz képest 40,6 százalékról 48,3 százalékra emelkedett.

Budapest területén a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2,2 százalékkal, ebbôl a halálos kimenetelû balesetek száma 12,5 százalékkal, a 
súlyos kimenetelû balesetek száma 1,3 százalékkal, a könnyû kimenetelû bale-
setek száma 2,3 százalékkal csökkent.

A beszámoló szerint a rendôrség átlagos reagálási ideje –-- ez a küldés kezde-
ményezése és a riasztott egység helyszínre érkezése között eltelt idôt jelenti – 
2016-ban átlagosan 14 perc, 2017-ben 12 perc 33 másodperc volt.

Jobban élnek a nyugdíjasok
Többet ér a nyugdíj a boltokban, az idôsek ma többet tudnak vásárolni egy-

havi juttatásukból, mint 2010-ben –- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság legfrissebb adatainak összevetésé-
bôl.

–-- A kormány célja, hogy minden lehetséges módon minél nagyobb biztonsá-
got nyújtson a nyugdíjasoknak a nyugdíjak értékének megôrzésével, a gazda-
sági eredménybôl biztosított új juttatásokkal –-- hangsúlyozta az Emberi Erô-
források Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence rámutatott: a kormány nemcsak a folyósított összeg növe-
lésével, de a rezsi és egyes élelmiszerek áfájának a csökkentésével is hozzájá-
rult ahhoz, hogy többet érjen a nyugdíj. A nyugdíjasok 2018-ban is számíthatnak 
a kormányra: idén januárban már a 3 százalékkal megemelt nyugdíjat kapta 
mintegy 2,7 millió érintett.

Az elmúlt években kialakult nyugdíjemelési rendszer, az Erzsébet-utalvá-
nyok és a nyugdíjprémium éreztetik hatásukat a nyugdíj vásárlóerejében is. A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigaz-
gatóság (ONYF) legfrissebb adatai alapján jól látszik, hogy az átlagnyugdíjból 
ma már jobban meg lehet élni, mint nyolc évvel ezelôtt –-- húzta alá az államtit-
kár.

Az Emberi Erôforrások Minisztériumának összesített kalkulációi egyértel-
mûsítik a változásokat. Míg egy magyar nyugdíjas 2010-ben összességében 
átlagosan 77,8 kilogramm sertéscombot vásárolhatott (csont és csülök nélkül), 
2016-ban az éves juttatása már 105,8 kilogramm megvételét tette lehetôvé.

Hasonlóan bontott csirkébôl is több jutott a hat év alatt megnövekedett 
összegbôl, a nyolc évvel ezelôtti 118,5 kilogramm helyett 2016-ban már több 
mint 150 kilogrammnyi feldolgozott szárnyast vásárolhattak átlagosan a nyug-
díjasok. A csontos marhahús esetében szerényebb volt a változás: a 2010-es évi 
átlagos 60 kilogramm 2016-ra 63,8 kilogrammra kúszott fel.

A pékáruk esetében is látványos a növekedés. Míg a fehér kenyérnél 6 év 
alatt 82 kilogrammal, átlagosan 354-rôl 436 kilogrammra, zsemlébôl 4545 
darabról 6178-ra emelkedett az egy nyugdíjból megvásárolható mennyiség.

Szintén számottevô a tej és tejtermékek fogyasztói árához kapcsolódó válto-
zás: míg 2010-ben egy átlagos éves nyugdíjból 430 liter 2,8 százalékos pasztô-
rözött tejet lehetett venni, 2016-ban már 541 litert. Trappista sajtból hat év alatt 
62 kilogrammról 78 kilogrammra emelkedett a nyugdíjasok juttatásából meg-
vásárolható átlagos éves mennyiség.

A tojás esetében a KSH és az ONYF a 2010-es 2699 darab után 2016-ban 3173 
darabról adott számot átlagosan, míg a burgonya megvásárolható mennyisé-
gében éves szinten a vizsgált idôszakban 46 kilogrammos gyarapodás követke-
zett be, 617-rôl 663 kilogrammra.

Míg 2010-ben egy magyarországi nyugdíjas 1,3 darab hûtôszekrényt és 1,4 
darab gáztûzhelyet vásárolhatott meg egy adott évben átlagos költés mellett, 
addig 2016-ban ugyanezekbôl már 2, illetve 1,7 darabot vehetett.

A lakosság jelentôs hányadát adó nyugdíjasok eltérô fogyasztási szerkeze-
tének hatása tükrözôdik a statisztikai adatgyûjtésben és -elemzésben a számuk-
ra kialakított fogyasztói árindexben. A nyugdíjasok helyzetét a kiadási szerke-
zetük, rászorultságuk miatt alapvetôen három fogyasztási csoport (élelmiszerek, 
gyógyszerek, lakhatással kapcsolatos kiadások) befolyásolja.

E három kitüntetett termék- és szolgáltatáscsoport aránya a nyugdíjas fo-
gyasztói kosárban mintegy 62 százalékos, míg a lakosság egészének fogyasztói 
kosarában 47 százalékos. 2010-ben a fogyasztói árindex számításához a 2008. évi 
fogyasztási szerkezetet használták.
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MEGÉRKEZETT VONA 
IGAZI „ATOMBOMBÁJA”
Júdáspénzt fizetne a Jobbik a vamze-

reknek.
Az Index beharangozó írást közölt a 

jövô héten megjelenô (elvégre hétvégén 
elstartol a hivatalos kampány) Vona 
Gáborral készített interjúból.

A beszélgetés tételmondatát ki is 
emelték, majd röviden meg is magya-
rázták:

„A JOBBIK, HA KORMÁNYRA 
KERÜL, FELDERÍTÔI SIKER-
DÍJAT FOG FIZETNI A KOR-
RUPCIÓS ÜGYEK BEJELEN-
TÔINEK.

A sikerdíjban az részesülhet, aki nem 
hivatalos személyként, még le nem 
leplezett korrupciós ügyet releváns 
bizonyítékokkal alátámasztottan a ható-
ságok tudomására hoz, mely alapján 
végül a bíróság vagy vagyonelkobzást, 
vagy pénzbüntetést szab ki.

Ezért cserébe a pénzben kifejezett 
büntetési tétel 5 százaléka járna, adó-
mentesen.”

Alig találunk szavakat.
Ez a megszellôztetett, legsötétebb 

Rákosi-korszakot idézô, gyomorforgató 
Jobbik-féle feljelentôs bejelentés, min-
dennek a legalja lenne, ha nem ismer-
nénk a Jobbik „kreativitását”.

Újdonságnak hat, hogy a bejelentés 
még az Index újságírójánál is kiverte a 
biztosítékot: „Az Index kérdésére, hogy 
nincs-e rossz akusztikája az embereket 
vamzerkodásra biztatni egy olyan or-
szágban, ahol amúgy is közhelyesen 
nagy a hajlandóság egymás feljelen-
tésére, Vona azt válaszolta, hogy a kor-
rupció felderítése össztársadalmi ér-
dek, és ôk csak az emberekben lévô jót 
akarják elôhívni.”

Ismerünk a magyar történelem gyá-
szos korszakából hasonlót, az úgyneve-
zett „átöltözést”, amikor a nyilasok 
ÁVÓ-s egyenruhára cserélték öltözetü-
ket.

A gárdamellényben zsidózó, a Spinóza 
házban szervilisen hajbókoló, cicákat 
doromboltató világfin át, a rákosista 
vamzer „dicsô” képéig immár betelje-
sedett az átöltözés.

(Magyar Idôk)

MEGINT JÔNEK, 
FENYEGETNEK

Kinek a nyaka körül szorul a hurok?
A többszörösen megbukott, Ôszödön 

pedig „böszmeségét”, hazugságait be-
ismerô, majd lebukása után a lemon-
dását teljes joggal követelôk szemét 
kilövetô egykori kormányfô –-- ma az 
úgynevezett Demokratikus Koalíciót 
irányító ---, Gyurcsány Ferenc ezúttal 
Debrecenben mondott nagyívû beszé-
det mintegy 300 fôs hallgatósága elôtt.

„Orbán elôtt jobb volt, utána is jobb 
lesz” –-- harsogta, de mondott még 
meglepôbbeket is.

Szerinte ugyanis az áprilisi választás 
tétje, hogy „Magyarország újra nor-
mális, élhetô, sokak számára (…) pers-
pektívát nyújtó ország lesz, vagy a mi-
niszterelnök folytatja áldatlan, pusztító 
háborúit”. De nem érte be ennyivel: 
„szorul a hurok a nyakuk körül poli-
tikai és igazságszolgáltatási értelem-
ben” --– hangzottak el ismét a legsö-
tétebb éveket idézô szavak.

Egyértelmû a helyzet, hatalomra 
kerülésük után ezek, ahogy egyszer 
már megtették, ismét rárontanának a 
nemzetre. Az elmúlt hetekben fe-
nyegetett már a baloldal szinte min-
dennel, lámpavassal, kerítésbontással, 
most Gyurcsány éppen nyakak körüli 
hurkokat vizionál.

(Magyar Idôk)

STOP SOROS
Szerte Európában tevékenykednek olyan szervezetek, amelyek támogatják 

és szervezik a bevándorlást. Magyarországra ez különösen igaz, többek között 
azért, mert bevándorlási frontország vagyunk. Nem csak hazánk, hanem Eu-
rópa határait is védjük.

Ezen szervezetek tevékenysége gyengíti Magyarország biztonságát. A kor-
mány ezért ---- a nemzeti konzultáció eredményeivel összhangban --- elkészítette 
a Stop Soros törvényjavaslatot. 

1. A javaslat értelmében az illegális migrációt támogató, külföldi forrásokból 
mûködô szervezeteknek regisztrálniuk kell magukat. Tevékenységi beszámolót 
is kell készíteniük. Ha nem teszik, majd a hatóságok megteszik helyettük. Szi-
gorodnának a közhasznúságra vonatkozó követelmények is. Ha nincs meg a 
kellô hazai támogatottság, elveszhet a nonprofit státusz.

2. Az illegális migrációt támogató szervezeteknek külföldi juttatásaik után 
bevándorlási finanszírozási illetéket kellene fizetniük. Az ebbôl származó bevé-
teleket a kormány a határvédelemre fordítaná.

3. És végül, a törvényjavaslat alapján a bevándorlást szervezô személyeket 
ki lehetne tiltani. Az idegenrendészeti távoltartás alapesetben a schengeni határ 
8 kilométeres körzetére, különösen indokolt esetben, harmadik ország állampol-
gára esetén Magyarország teljes területére vonatkozik. Akik egyébként pénze-
lik a bevándorlást, ugyanannyira veszélyesek, mint akik szervezik.

Tisztában vagyunk vele, hogy nagy erôk mozdulnak majd meg a törvény-
javaslat ellen. Azok a szervezetek támadják majd leghevesebben, akik külföld-
rôl kapják forrásaikat, és akik teret engednének a bevándorlásnak. Lebontanák 
a határzárat és megindítanák a betelepítési programokat.Számunkra Magyar-
ország biztonsága az elsô. Ezért a vitákba beleállunk, és minden eszközzel 
fellépünk majd az illegális bevándorlás és az azt elôsegítô tevékenységek ellen. 
Szeretnénk, ha Magyarország megmaradna magyar országnak.

2018 © Magyarország Kormánya



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az állam feladata – szerintük – 

olyan jogszabályok megalkotása, 
amelyek az egyén önmegvalósítását 
biztosítják, az alkotmánybíró és a 
bíró feladata az, hogy az alapjogokat 
kiterjesztŒen, a lehetŒ legtágabban 
értelmezze, az állam jogosítványai 
ezzel szemben mindig megszorítóan 
értelmezendŒk. Az állam a jogokat 
nem védelmezi, hanem fenyegeti. 
Világlátásuk szerint az egyénnek 
mindenre joga van, mindent tudhat, 
az egyének elŒtt nincsenek határok. 
Az egyén az állam mûködését bár-
mely módon, bármely pillanatban, 
korlátozás nélkül ellenŒrizheti, szinte 
mindenbe korlátozás nélkül betekint-
het. Az egyénnek öngondoskodási 
kötelezettsége nincs, szabadon árthat 
magának, az állam ne mondja meg, 
hogy mi a jó vagy mi a rossz, az 
állam ne nevelje az egyéneket. Az e 
filozófia képviseletét központi felada-
tuknak tekintŒ nemzetközi, nem kor-
mányzati szervezetek fontosnak 
tartják a nevelŒ funkciót, az emberek 
gondolkodásának általuk helyesnek 
vélt irányba történŒ terelését. Ez ma 
a média által közvetített politikai 
korrektség alapja.

A magyar Alaptörvény 2011. évi 
elfogadása európai méretû vitát vál-
tott ki. Vizsgálta az Európai Bizottság, 
az Európai Parlament, az Európa 
Tanács Velencei Bizottsága és még 
sokan mások. A magyar Alaptörvény 
szellemiségében nagyban eltér attól, 
amelyet ezen, úgynevezett liberális 
eszmerendszer megkövetelne. A ke-
reszténység nemzetmegtartó szerepé-
tŒl kezdŒdŒen a házasság fogalmának 
a meghatározásáig sok mindent más-
ként lát, mint az uralkodó gondolko-
dásmód. Az Alaptörvény értékeket 
fogalmaz meg, a munka alapú társa-
dalomra helyezi a hangsúlyt, amely-
ben az egyén jogai mellett megjelenik 
az egyén felelŒssége is. Az állam 
feladata a közérdek érvényre jutta-
tása, az állam védelmezi a közössé-
geket és az egyéneket. 

Az Alaptörvényben olyan értékek is 
szerepelnek, amelyeket korábban az 
Alkotmánybíróság már elismert. Ám 
azzal, hogy helyet kaptak az Alaptör-
vényben, szerepük óhatatlanul fel-
értékelŒdött – ez pedig már sokszor 
bátorság kérdése. Ezért kapott szá-
mos kritikát az új Alaptörvény: mert 
szembemegy a neutrális szellemiségû 
alkotmányokkal. A magyar Alaptör-
vény vitái kapcsán számos új kérdés 
fogalmazható meg. Egy alkotmányozó 
hatalomnak joga van-e olyan alkot-
mányt elfogadni, amely nem érték-
semleges? 

A magyar Alaptörvény legalitásához 
kétség nem férhet. Nemzetközi fó-
rumok ugyanakkor az Alaptörvény 
számos rendelkezésével kapcsolato-
san emeltek tartalmi vagy formai 
kifogást: Miért beszélünk egységes 
magyar nemzetrŒl? Miért határoztuk 
meg a házasság fogalmát? Miért 
szüntettük meg az actio popularist az 
Alkotmánybíróság hatáskörének sza-
bályozásakor? Miért a parlament vá-
lasztja meg a médiahatóság tagjait? 
Politikusok és alkotmányjogi szak-
emberek sokasága mondott véle-
ményt az alkotmányozásról általában 
vagy az alkotmány egyes részeirŒl.

Az Európa Tanács Velencei Bizott-
ságának a nevéhez például számos 
hasznos és értékes vélemény fûzŒdik. 
Az alkotmányjog jeles tudósaiból álló 
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Európa Tanácsi szerv azonban politi-
kai, ideológiai funkciót is betölt, a de-
mokrácia és a jogállam védelmezŒ-
jeként fogalmaz meg kritikákat, szólít 
fel alkotmánymódosításra országokat. 
A Velencei Bizottság egyre gyakrab-
ban nem csak a normaszöveget vizs-
gálja, hanem a politikai kontextusokat 
is értékeli, és ez alapján fogalmazza 
meg álláspontját. A politikai kon-
textus értékelésekor pedig az ideoló-
giai megfontolások óhatatlanul szere-
pet játszanak. Ennek egykor, a keleti 
blokk államainak újból a demokrácia 
útjára térése során, az 1990-es évek-
ben volt legitimitása. 

Az ideológiai szempontok figyelem-
bevétele azonban mára kettŒs mérce 
alkalmazásához vezethet, amelybŒl 
vitatható jelentések születhetnek. 
Ugyanaz a szabály az egyik ország-
ban jó és üdvözlendŒ, illetve elfogad-
ható, a másikban rossz és elítélendŒ. 
Egy európai uniós alapító országban – 
mint régi demokráciában – az alkot-
mánybírói vagy a médiatestületi ta-
gok kiválasztásának szabályai nem 
okoznak problémát, egy ugyanolyan 
szabály egy közép- vagy kelet-európai 
országban a politikai kontextusok 
alapján már kifogásolandó, és kimu-
tatható, hogy a jogállamiság sérül. 

Politikai szempontokat is mérlegelŒ 
alkotmányjogi szakértŒk, ha úgy tet-
szik: alkotmányjogi mérnökök vindi-
kálnak hatalmat maguknak. E szakér-
tŒk ideológiai alapon, esetrŒl esetre 
határozzák meg a demokrácia és a 
jogállam fogalmát, amelybŒl a végén 
– kompilációk révén – európai stan-
dardok kerülnek felállításra. A Velen-
cei Bizottság véleményeit ezt követŒ-
en az Európai Unió intézményei bi-
zonyítékként használják fel az érin-
tett országgal szemben, és végsŒ so-
ron a jogállamisági mechanizmus 
beindításával való fenyegetésre vagy 
akár annak alkalmazására is sor ke-
rülhet.

Európa, demokrácia, jogállam. Régi 
és új dilemmák. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy nincs Európa, nincs 
demokrácia és nincs jogállam sem, 
amennyiben manipulatív, ideologikus, 
oligarchikus hatalmak a politikai kor-
rektség jegyében, ámde egyenjogú-
ságon alapuló érdemi, nyílt párbeszéd 
nélkül, megfellebbezhetetlenül mond-
hatják meg, hogy milyen irányt ve-
gyen Európa, milyen legyen egy 
demokrácia, és mitŒl jogállam a 
jogállam. 

A részvételi demokrácia szerveinek 
szerepet kell kapniuk, de a választó-
polgároktól származó legitimációnak 
van döntŒ jelentŒsége. Ezért fontos, 
hogy olyan klasszikus alkotmányjogi 
fogalmaknak, mint a népszuverenitás, 
demokrácia és jogállam, állítsuk visz-
sza az eredeti tartalmát. 

A jogállamnak alapeleme a függet-
len igazságszolgáltatás, az alkotmány 
védelme vagy az alkotmányos garan-
ciák biztosítása, de az állami szervek 
közötti alkotmányos dialógus is. A 
demokrácia és a jogállam összetar-
tozó fogalmak, amelyek feltételezik, 
hogy az állam és a nép között szoros 
kapcsolat van, az állam védelmezi és 
szolgálja a népet. 

Megfontolandók JeanMarc Sauvé-
nek, a francia Államtanács alelnö-
kének szavai: „Franciaországban az 
állam az a talapzat, amelyen a nemzet 
kialakult, az állam a nemzet kerete.” 
Ez a mondat nemcsak Franciaország-
ra nézve igaz, hanem mások is ma-

Demokrácia és jogállamiság

gukénak vallhatják.
Napjaink alkotmányjogi fejlŒdése 

azt mutatja, hogy a régi, klasszikus 
tartalommal bíró alkotmányjogi fo-
galmak és a napi valóság között egy-
fajta szakadék jött létre. Azonban 
nem anakronisztikus, félresöpörhetŒ 
elképzelések és az új és igaz eszmék 
csatájáról van szó. Mindössze arról, 
hogy a demokratikus jogállam fogal-
ma ideológiai jelleget kapott, amely-
nek tartalmát az úgynevezett részvé-
teli demokrácia orgánumai, sŒt, oli-
garchikus hatalmak kívánják megha-
tározni, befolyást gyakorolván a poli-
tikára, a közigazgatásra és a bíró-
ságokra. 

Napjaink legfŒbb kérdése az, hogy 
a politika és az állami szervek milyen 
erŒvel rendelkeznek, hogy politikai 
cselekvési szabadságukat és a klasz-
szikus alkotmányjogi fogalmak tar-
talmát megŒrizzék mind európai, 
mind nemzeti szinten.

A gazdasági eredmények ismerte-
tése mellett az ország függetlenségé-
nek megŒrzése és a migráció elleni 
küzdelem állt Orbán Viktor 20. év-
értékelô beszédének középpontjá-
ban, ami a Magyar Polgári Együttmû-
ködés Egyesület szervezésében a 
Várkert Bazárban hangzott el. A kor-
mányfŒ kitért a választási kampányra 
és az ellenzéki pártokra is, amelyek-
nél szerinte Magyarország többet ér-
demel. 

– Jól sikerült ez a nyolc év, jobban, 
mint ahogy vártuk, de nem értünk a 
munkánk végére, van még abból bŒ-
ven – értékelte a 2010 óta tartó kor-
mányzást a miniszterelnök a beszé-
dében. Hozzátette: szerinte a tények 
beszélnek helyette, de kampányban 

ez kevés, mert az ellenfelek mindent 
megtesznek ennek hiteltelenítésére. 
A kormányfŒ többek között kiemelte 
a gazdaság eredményeit, azt, hogy 10 
év alatt egymillió munkahely létre-
hozását vállalták, és már 736 ezernél 
tartanak.

A demográfiai helyzet kapcsán el-
mondta, még sok a munka, hogy a 
magyarság megmaradása biztosított 
legyen a Kárpát-medencében, de a 
tendencia biztató. Szavai szerint az 

ország függetlenségét elérték, de az 
nem olyan, mint a lekvár: nem áll el a 
polcon, idŒrŒl idŒre meg kell védeni. 
Azt kérte: senki ne feledje, nem sza-
bad az ország sorsát az internaciona-
listák kezébe adni.

Szenvedélyesen sze-
retjük Magyarorszá-
got, és készen állunk, 
hogy mindent megte-
gyünk érte”

A magyar jövŒ 
kapcsán Orbán Vik-
tor kijelentette, a leg-
fontosabb a munka, a 
család és a haza. – Mi 
nemcsak polgári, de 
nemzeti kormány is 
vagyunk – tette hoz-
zá, majd „A haza min-
den elŒtt!” jelszót 
„modern kiadásba” 
öntve, kijelentette: 
– Nekünk Magyar-
ország az elsŒ.

Szavai szerint a 
Fidesz–KDNP nyolc 
éve szünetelteti a „po-
litikai korrektség”- et, 
süllyesztŒbe került az 
euro-blabla, a liberá-
lis szépelgés, a „kor-
rekt” semmitmondás, 
a szájkosarat vissza-
küldtük Brüsszelnek, 

a pórázt pedig az IMF-nek. Szenve-
délyesen szeretjük Magyarországot, 
és készen állunk, hogy mindent 
megtegyünk érte. Ez különbözteti 
meg a többi ellenzéki párttól a Fi-
desz–KDNP pártszövet-séget – fejtet-
te ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt is hangsúlyoz-
ta: „Azok vagyunk, akik azt gondolják, 
hogy Európa utolsó reménye a ke-
reszténység.” A kontinens várható 
jövŒje kapcsán borús képet festett, 
szerinte a statisztikák és a társadalmi 
folyamatok modelljei szerint 2050-ig 
Nyugat-Európa nagyvárosaiban isz-
lám többség lesz, a 2,5 milliárd lakosú 
Afrikában pedig tízszer annyi fiatal 
lesz, mint kontinensünkön, és több-
ségük potenciális bevándorló lehet.

– Magyarország sikeresen megvéd-
te déli határait, stabilan állunk a 
lábunkon, Nyugatról azonban veszély 
fenyeget – emelte nemzetközi össze-
függésbe beszédét. A kormányfŒ sze-
rint a veszélyt brüsszeli, berlini és 
párizsi politikusok hozzák a fejünkre, 
azt akarják ugyanis, hogy Magyaror-
szág is vegye át az Œ politikájukat, azt 
a politikát, amely ezeket a nyugati 
államokat bevándorlóországgá tette, 
és megnyitotta az utat a keresztény 
kultúra hanyatlása és az iszlám tér-
nyerése elŒtt.

Majd így folytatta: most az a divatos 
nóta, hogy azért kell hozzájuk hason-
lóvá válni, mert ez így szolidáris. – 
Ezért világosan ki kell jelenteni: Ma-
gyarország azokkal a nyugat-európai 

emberekkel és vezetŒkkel szolidáris, 
akik meg akarják menteni hazájukat, 
a keresztény kultúrájukat. Ennek 
kapcsán a kormányfŒ szilárdnak 
ítélte a V4-országokat, üdvözölte 
Ausztria és Bajorország hazafias 
irányba mozdulását, illetve reményét 
fejezte ki, hogy Olaszországban a 
Silvio Berlusconi vezette jobboldal 
nyer a választáson.

– Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy 
vannak, akik a Soros-terv végrehaj-
tásán mesterkednek, és ha kell, egyre 
erŒsebb jogi fegyvereket vetünk 
majd be – folytatta. A kormányfŒ elsŒ 
lépésként hivatkozott a migrációt 
támogató, szervezŒ szervezetekkel és 
személyekkel szemben tervezett 
Stop Soros  törvénycsomagra.

– Harcolni fogunk a nemzetközi aré-
nában is – emelte ki, jelezve: ma át-
adja az Európai Tanács soros elnö-
kének azt az európai törvényjavas-
latot, amely megoldhatja az európai 
határok védelmét. A migráció kap-
csán az ENSZ-rŒl mint új vitatérrŒl 
beszélt a kormányfŒ, ahol minden 
eszközzel meg kell változtatni a mig-
rációt támogató határozati javaslatot, 
még akkor is, ha Soros György mil-
liárdokat költ bevándorlással kapcso-
latos céljai elfogadtatására.

Az április 8-i országgyûlési válasz-
tásig hátralévŒ 49 nap kampánya 
kapcsán azt mondta: a kormánypárto-
kat a higgadtság jellemzi. Az ellen-
zékrŒl szólva megjegyezte: Magyaror-
szág ennél többet érdemel. – Van 
olyan párt, amelyik idegenlégióst iga-
zol a listavezetŒi székbe, miniszter-
elnök-jelöltnek hívatja magát, pedig 
mindenki látja, csak egy „csŒdgond-
nok”, akinek az jutott történelmi 
feladatul, hogy kivezesse az MSZP-t a 
ParlamentbŒl – értékelt a Fidesz 
elnöke.

Megjegyezte: a másik baloldali párt 
rátalál régi gyökereire, és egy volt 
miniszterelnök vezetésével „vissza-
vedlik egy virtigli kommunista párt-
tá”, amely börtönnel, államosítással, 
új rendszerváltással fenyegeti az 
embereket, és szellemi tekintetben 
csak annyit tud mondani, hogy az 
egyházak fogják be a szájukat. Az 
LMP-rŒl úgy fogalmazott: van olyan 
párt is, amelyiknek annyi a mondani-
valója a világról, hogy lehet más.

– Zseniális meglátás, de hogy mi-
lyen legyen, azt tŒlük aligha tudjuk 
meg – jegyezte meg, kifejtve: – Œk 
annyira mások, hogy azt sem tudni, 
jobb- vagy baloldaliak, nemzetiek 
vagy internacionalisták. 

A kormányfŒ a Jobbikra utalva a 
legabszurdabbnak azt nevezte, hogy 
egy szebb napokat is megélt nemzeti 
párt azzal áll elŒ „a mai vészterhes és 
migránsverte idŒkben”, hogy az isz-
lám az emberiség utolsó reménye.

– Nem csoda, ha az országban nem 
kormányváltó, hanem ellenzékváltó 
hangulat van – vélekedett a minisz-
terelnök, aki szerint hazai ellenfeleik 
nem értik az idŒk szavát. Orbán Vik-
tor olyan öngyilkoshoz hasonlította az 
ellenzéket, aki az 50. emeletrŒl ki-
ugorva az elsŒ emeletig azt hajtogat-
ja, hogy minden rendben van. Majd 
azt mondta: április 8-án kiderül, hogy 
ki érkezik meg az 50. emeletre, és ki 
az, aki a földszinten találja magát.

Baranyai Gábor 

„Nekünk Magyarország az elsô”

Megvédtük a déli 
határt, de újabb 
veszély fenyeget 

Nem szabad 
hazánk sorsát az 
internacionalisták 

kezébe adni
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Az elmúlt 
hét

AVAS-SZÖVEGEK
Képviselôjelölti vitát rendeztek Mis-

kolcon. Aki lemaradt róla, sokat veszí-

tett. Gulyás Márton bajkeverô, a Kö-

zös Ország Mozgalom megálmodója 

celebrálta az eseményt. Fehérek közt 

egy makacs festô-mázoló.

A körzet meghívott aspiránsai közül 

mindössze a fideszes Csöbör Katalin 

maradt távol, amit persze utólag töké-

letesen meg lehet érteni, hiszen, aho-

gyan várni lehetett, másról sem szólt a 

konklávé, mint a kormányzat szapu-

lásáról, illetve az egybegyûltek rituális 

öntömjénezésérôl. Pártsemleges nézô 

kikacaghatta magát.

Nyitányként a négy ellenzéki jelölt 

saját pártjának elmaradhatatlan szlo-

genjeit sorolta. Lelkesen mondták a 

magukét. A jobbikos Jakab Péter a 

legerôsebb ellenzéki résztvevôt alakí-

totta, mintha már meg is nyerte volna 

a tavaszi seregszemlét.

Csoma László (LMP) pártja közismert 

feddhetetlenségérôl (derültség a te-

remben) tartott elôadást, melynek vé-

gén megjegyezte, azért kell okvetlenül 

rájuk voksolni, mert a riválisok fölött 

immár eljárt az idô, mennek a lecsó-

ba… Szopkó Tibor Momentum-jelölt a 

NER mielôbbi lebontásáról értekezett, 

valamint azzal kérkedett, hogy a bi-

zonytalan szavazókat kizárólag az ô 

pártjuk tudja megszólítani, merthogy 

ôk a tereprôl jöttek.

A Gyurcsány-párt színeiben induló és 

az MSZP támogatását is bíró Deb-

reczeni József a rutinos szónokok egy-

szerûségével fogalmazott: aki nem lép 

vissza (az ô javára, persze), az a Fi-

deszt segíti. Értsd: kollaboráns. Mis-

kolcról lévén szó, természetesen több-

ször szóba került a hírhedt Avas lakó-

telep (politikusi beszéd errefelé nem 

képzelhetô el Avas-szöveg nélkül), 

amit, ugye, elsô lépésként föltétlenül 

meg kell menteni.

Mint cseppben a tenger, minden 

benne volt ebben a rokokós, egész 

estét betöltô színdarabban. Legfôkép-

pen az, mennyi kétségbeejtô figura 

spekulál a voksunkra.

CSÔRE TÖLTVE
Beszámolók szerint „értetlenül áll-

nak” az amerikai emberek az újabb 

iskolai tömegmészárlás elôtt (Dél-Flo-

rida, Valentin-nap, 17 halott). Én meg 

értetlenül állok az ô értetlenségük 

elôtt.

Mi érthetetlen van abban, ha egy 

tengerentúli iskola egyik tanulója 

(esetünkben a 19 éves Nikolas Cruz) 

gondol egyet, és a tanórára magával 

hozott fegyverarzenállal válogatás 

nélkül tüzet nyit tanulótársaira? Hát 

nem ezt látta? Nem ezen nôtt fel? Nem 

a fegyvereket majmolta? Ha úgy 

vesszük, ô csupán hagyományt ápolt… 

Milyen is lehetne egy diák, aki egy 

állig fölfegyverzett államban él, olyan-

ban, amely örökké háborúban áll vala-

kivel? A fegyver amúgy is az amerikai 

lét megkerülhetetlen kelléke.

A romantikus vadnyugat puskaporos 

szelleme csöppet sem szelídült az év-

századok során. Sôt, mellét düllesztve 

vállalja a kontinuitást. Mondják, a 

fegyverviselés szabadságérzetet ad. 

Bár errôl meg kellene kérdezni azokat 

a szülôket is, akik már golyóálló há-

tizsákot vesznek iskolás gyermekük-

nek…

Donald Trump –-- mi mást tehetne -– 

most imádkozik az áldozatokért. Lehet 

ugyan harsány ígéreteket tenni a fegy-

verviselési törvény szigorítására, aho-

gyan azt a korábbi elnökök is tették a 

„maguk” iskolai mészárlásai után (az 

ilyenkor mindig „fellángoló” viták 

nyomán), ám az sosem ért fabatkát 

sem.

A fegyverlobbi mindennél és minden-

kinél erôsebb… (Az utóbbi öt évben 

291 hasonló eset történt az Egyesült 

Államokban –-- hetente egy. Az eltelt 

másfél hónapban 18 iskolai lövöldözést 

jegyeztek fel!)

Elég egyetlen átlagos amerikai akció-

film elôzetesét megnézni, szinte ránk 

fröccsen a vér a nézôtéren… Ha raj-

tam múlna –-- nevezzenek cenzornak, 

bárminek --–, egyet sem engednék a 

hazai vásznakra. Az erôszakkal teli 

számítógépes és online játékokról 

nem is beszélve.

JUHÁSZ-NAPOK
Idônként színes epizódok teszik vál-

tozatossá az egyre vaduló választási 
kampányt. Momentán Juhász (Füty-
työs) Péter családi attrakciói szerepel-
nek a mûsorban. Noha a tavaszi vok-
solás eredményét aligha befolyásolja 
majd, ami a kétségbeejtô emberrel 
történik/történt, a sajtó kutyakötelessé-
gének érzi, hogy hírt adjon az ô randa-
lírozásairól. (Afféle archiválás ez az 
utókor számára: „Ellenzéki panopti-
kum, 2018”.)

Juhász minap a Spinoza Házban lé-
pett fel. Vagy ha úgy tetszik, terelt. 
Azzal kezdte, lezárult a gyermekel-
helyezési pere, megegyezett élettársá-
val, és ezentúl nem nyilatkozik családi 
dolgairól, ne is kérdezzük. Rangos Ka-
talin, az est háziasszonya persze nem 
hagyta annyiban.

–-- Vajon miért volt ez ekkora beszéd-
téma? –-- kérdezte, mire Juhász azt 
felelte, az egész csak ürügy volt, hogy 
ôt és pártját piszkálhassák. A mósze-
rolók között a szocialista Bangóné ne-
ve többször is elhangzott, igaz, olykor 
Bangó Margit változatban (utóbbi nép-
dalénekes). Elôkerült Juhász Péter 
sajtófigyelôi munkássága is, amit a 
füttyös úgy magyarázott, azzal ô csu-
pán Portik titkárnôjének akart kedves-
kedni egy korábbi szívességéért, amit 
egyébként máskor is megtenne… Ju-
hász szimpatikus tulajdonságai közül 
ezúttal csak egyet tudtunk meg: utálja 
Gyurcsány Ferencet.

ahogy 
Pilhál György 

látta

„Akkor utáltam meg Ferit, mikor rá-
ült egy civil ügyre (…) Egész más, ha 
odajön a rendezvényre, és más, ha 
fölhekkelteti magát a színpadra.” A 
kezdetekrôl beszélve Juhász szinte 
elérzékenyült: „Anyám úgy nevelt, 
hogy ne legyek párttag. Ezt úgy telje-
sítettem, hogy nem léptem be pártba, 
hanem alapítottam egyet Bajnai Gor-
donnal közösen”. Ez egyébként úgy 
történt, hogy valaki azzal kereste meg 
a Tilos Rádiót és a TASZ-t, hogy 
ajánljanak valakit, aki tud tüntetést 
szervezni, mire mindkét helyen Ju-
hászt ajánlották: „Itt ez az elmebeteg”

Aztán pártelnök lett.

HÍVEN, BECSÜLETTEL, 
VITÉZÜL!

Iskolai olvasmányaimban a csendôr 
goromba, lelketlen ember volt. Szuro-
nyos puskával, kakastollas kalappal a 
fején ábrázolták, akitôl mindenki félt a 
Horthy-világban, merthogy könnyen 
eljárt a keze, s rendszerint puskatussal 
kezdte a „beszélgetést”. Saját örege-
inktôl persze egészen mást hallottunk 
róluk. Például azt, hogy a zajos kocsma 
már attól lecsendesedett, ha felbuk-
kant az ablakban a közeledô kakas-
toll…

Csendôrségünk története félreérté-
sekkel, ellentmondásokkal terhes sze-
lete a magyar történelemnek.

Rettegtek volna tôlük az emberek? 
Becsületes ember nem félt a csendôr-
tôl, ellenkezôleg. Jelenlétük maga volt 
a biztonság. A Magyar Királyi Csen-
dôrség 1881-es megalakulása után 
nagyszerû eredményeket mutatott fel. 
A „betyárvilág” pandúrrendszerét fel-
váltó szervezet a bûncselekmények 
elkövetôinek kilencven százalékát fü-
lön csípte. (Nem véletlen, hogy a hú-
szas-harmincas években már külföldi 
testvérszervezetek sora jött Magyar-
országra ellesni a siker titkát.)

Csendôrnek csakis feddhetetlen múl-
tú, fegyelmezett, katonaviselt férfiem-
ber jelentkezhetett, olyan, akinek az 
elméleti és gyakorlati kiképzés során 
is szigorú elvárásoknak kellett megfe-
lelnie: „Mögötted a törvény –-- elôtted 
is az legyen!” Zászlajukon ez állt: Hí-
ven, becsülettel, vitézül!

Tekintélyükre a második világháború 
legvége viszont foltot ejtett. Az utolsó 
évek, amikor a fronton harcoló hon-
védség helyett az ô nyakukba varrták 
a deportálás szégyenteljes feladatait. 
Az 1945-ös feloszlatás után így lettek 
„kíméletlen, fasiszta csendôrök” a 
kommunista propagandában.

Hatvannégy éven át február 14-én, a 
csendôrség napján ôket ünnepelte az 
ország.

Hogy szükség volt-e – lenne-e – rájuk, 
arról ma is tart a vita. Én csendôrpárti 
vagyok.

HITTÉRÍTÔK
Két héttel a Belvárosi plébániatemp-

lomba tervezett, majd (a holokauszt-
emléknappal való egybeesés miatt) 
elmaradt Horthy Miklós-mise után, 
vasárnap református istentiszteleten 
emlékeztek a néhai kormányzóra a 
Szabadság téri Hazatérés templomá-
ban.

Történt ez annak dacára, hogy a Tett 
és Védelem Alapítvány elnevezésû 
civil brigád igyekezett megzavarni az 
eseményt, lármás aktivistái a bejárat-
nál a zsidótörvények kinyomtatott 
szövegét lobogtatva várták az érkezô-
ket.

A háborgók szószólója, a tûzrôl pat-
tant Zoltai Andrea a Hír TV-nek azt 

mondta, a világért sem az istentiszte-
letet akarják megzavarni, ôk csupán 
egy gyalázatos politikai esemény ellen 
tiltakoznak. –-- Egy tömeg gyilkos mi-
att rendezett misére nem leszünk 
tekintettel –-- tájékoztatott a hatóságot 
alakító asszonyka, aki alighanem úgy 
gondolta, hogy a református egyház-
nak elôzôleg nála kell bejelentenie a 
tervezett programjait.

–-- Felháborító, hogy politikát visznek 
a templomba, és felháborító, hogy em-
berek lelkét mérgezik az ideológiájuk-
kal –-- közölte a delnô, aki egyébként 
évek óta a szomszédos német meg-
szállási emlékmû környékén szokott 
kikelni magából. (Ahelyett, hogy te-
szem azt, történelmi ismereteit gya-
rapítaná…) Magam is szívesen el-

mentem volna a kormányzó istentisz-
teletére, csakhogy erre a napra már jó 
ideje megterveztük a családi prog-
ramot: ópusztaszeri kirándulás a nem-
zeti emlékparkba, Feszty-körkép, ba-
rangolás a hangulatos skanzenben stb.

Szó se róla, itt is találkoztunk a tör-
ténelemmel. Méghozzá már a park 
felé menet, amikor a bejáratot keres-
tük. –-- Menjenek csak végig a 
Komócsin Zoltán úton –-- magyarázta 
egy helybéli. –-- Amint elhagyják a 
Tanácsköztársaság utcát, már látják is 
a fôkaput… –-  Ezt tettük.

Végigmentünk a kommunista kiski-
rály útján, s a kommünelágazás után 
tényleg ott volt a park. Tüntetôkkel 
nem találkoztunk.

DERMESZTÔ ÓRAVÁZLATOK 
KERÜLTEK NAPVILÁGRA

Az oktatás nem véletlenül került már hosszú évek óta a Soros-hálózatok fókusz-
pontjában.

Az iskolákban ugyanis megfelelô ideológiai háttérrel meg lehet alapozni, uram-
bocsá el is lehet ferdíteni egy fiatal világról alkotott képét.

Ezt az utat járja, erre kaphatott „megbízást” a Open Society Foundation azaz a 
Nyílt társadalom Alapítvány támogatásával (is) mûködô Emberség Erejével Ala-
pítvány.

Egy kedves olvasónk hívta fel a figyelmet a pécsi illetôségû alapítvány által meg-
osztott iskolai óravázlatokra, amelyek úgymond „érzékenyítô jelleggel” foglalkoz-
nak a migráció, a befogadás társadalmi kérdésével.

A honlapjukon a következô információ olvasható: „A szervezet 2007-ben indította 
elsô emberi jogi nevelési programjait, helyi általános- és középiskolákkal együtt-
mûködve. 2015 tavaszától 2016 tavaszáig, az alapítvány szakemberei, a Norvég 
Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósítottak meg 8 hosszú távú emberi jogi 
nevelési folyamatot, melyek igazodnak a Nemzeti Alaptantervhez és a hatályos 
kerettantervekhez, így Magyarország egész területén adaptálhatók. A 8 folyamat 
tematikáját, óravázlatait és tapasztalatait az „egyMÁStan címû, ingyenesen letölt-
hetô kiadvány foglalja össze. (…)”

Január 22-tôl minden hétfôn egy újabb óravázlat kerül fel az alapítvány internetes 
felületére.

Íme néhány „érdekesség” a már felkerült iskolai óravázlatokból:
„Gyakorlat neve: Befogadjuk?
Célok: A migrációt kiváltó okok, élethelyzetek megismerése, befogadó attitûd 

fontosságának hangsúlyozása”
„Gyakorlat neve: Találd meg az utad!
Célok: A szíriai helyzet jobb megértése, a menekültek útjának megismerése
Eszközök: Syrian journey játék, projektor, laptop
Összefoglaló: A BBC által készített játékban, a diákok szír menekültekké változnak 

és lépésrôl lépésre kell döntéseket hozniuk, hogyan próbálnak eljutni Európába.”
Ha ellátogatunk az alapítvány Facebook-oldalára, további finomságokat találunk.
A kormányt erôsen bíráló HVG-s és indexes cikkek népszerûsítése mellett 

találtuk a következô bejegyzésüket:
„(…) Az Emberség Erejével Alapítványt felháborítja a nyilvánvaló diszkrimináció 

és gyûlöletkeltés! Ezentúl is mindent megteszünk, hogy hangot adjunk a 
sokszínûség és a befogadás fontosságának!”

Mindezt a hozzá tartozó, genderôrület vezérelte, sokoldalú „nem” figurát ábrázoló 
képpel illusztrálva:

A nyílt társadalom eszméjét zászlajára tûzô Emberség Erejével Alapítvány 
terjesztette tanokat népszerûsítô óravázlatait egyébként a Pécsi Szakképzési 
Centrum –-- Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközépiskolában, és a PTE I. sz. 
Gyakorló Általános Iskolában használták.

Egyelôre teszt jelleggel.
Nem nehéz következtetnünk: ha a Soros-tervet megvalósítani szándékozó, kerí-

tésbontók kerülnének hatalomra, ezek a gyerekek agymosására irányuló „oktatási-
segédanyagok” –-- egycsapásra kötelezôvé válnának.

Természetesen a haladó modern, felvilágosult, minden ízében européer gondol-
kodás jegyében.

Csépányi Balázs (Magyar Idôk)



A Brown-Forman, amely többek kö-
zött a Jack Daniel’s-t gyártja, szerzô-
dést kötött egy energetikai céggel 
Kansas államban. A Solomon Forks 
szélfarm hamarosan az italgyártó vil-
lamos energia szükségletének közel 
egészét biztosítja szélenergiából.

Mintegy 30 megawatt tiszta energia 
átvételére kötött szerzôdést a Jack 
Daniel’s, a Canadian Mist, a Chambord 
gyártója, a Brown-Forman.

A párlatokat és borokat is gyártó vál-
lalat komoly fenntarthatósági célokat 
tûzött ki maga elé 2012-ben. Ezek közé 
tartozik az is, hogy az akkori mér-
tékhez képest, 2023-ra 15 százalékra 
csökkentik az üvegház hatású gázok 
kibocsátását.

Ennek része a most megkötött meg-
állapodás.

A 30 megawattnyi, szélerômûbôl 
elôálló tiszta villamos energia az USA-
ban mûködô gyártóegységek és desz-
tillálók energiaszükségletének 90 szá-
zalékát fedezi.

A Solomon Forks nevû farmot az In-
finity Renewables építi Colby megyé-
ben. Az 50 ezer hektáron elterülô 
szélfarm teljes kapacitása 160 mega-
watt lesz.

A kivitelezési munkálatok még idén 
elkezdôdnek, és 2019-ben befejezôd-
nek.

A létesítmény a T-Mobile és a Target 
részére is szolgáltat majd energiát.

A Jack Daniel’s gyártója 15 éves kö-
telezettséget vállalt a villamos energia 
átvételére.

 * * *
Se rövid, se középtávon nem sikerült 

integrálni a német munkaerôpiacra az 
utóbbi évek migrációjával az országba 
érkezettek többségét –- mondta az M1 
aktuális csatorna mûsorában Orbán 
Balázs, a Migrációkutató Intézet igaz-
gatója.

Míg Németországban az össznépes-
ség 70, a 2015 óta érkezett migránsok-
nak csupán 18 százaléka dolgozik  --– 
mondta, hozzátéve: a többségükben 
fiatal, képzetlen vagy legfeljebb kö-

zépfokú végzettséggel rendelkezô fér-
fiakból álló embertömeg alig két szá-
zaléka nyilatkozott úgy, hogy 
valamilyen fokon beszél németül.

Megjegyezte: ezekkel az emberekkel 
nehéz kielégíteni a német ipar munka-
erôigényét.

 * * *
Az Emirates kifejezetten a magyar 

utasoknak kíván kedveskedni legújabb 
szolgáltatásaival, hogy otthonosan 
érezzék magukat a Budapestrôl Du-
bajba tartó járatokon.

Az Emirates hagyományos magyar 
ételeket kínál a Premium utasok szá-
mára –-- a fogások mindegyike nagy 
múltra tekint vissza a magyar gaszt-
ronómiában. Az utasok elôételként vá-
laszthatnak csalamádét, vagy kipró-
bálhatják a Hungarikumnak számító 
gulyáslevest, étkezésüket pedig olyan 
ínycsiklandó desszertekkel zárhatják, 
mint a dobostorta.

A magyar konyha egyedülálló, sokol-
dalú és különleges. Mind vizuálisan, 
mind az ízek tekintetében rendkívül 
sokszínû.

A magyar ételekre már ránézni is jó. 
Igazán különleges élmény volt szá-
momra a menüsor kialakítása közben 
még többet megtudni errôl a gazdag 
kultúráról” –-- méltatta a magyar 
konyhát Ravi Nage, regionális Cate-
ring Manager, aki a magyar szaká-
csokkal közösen álmodta újra a hagyo-
mányos ételeket, hogy tökéletes szín-, 
forma- és ízkombinációt hozzanak lét-
re.

Az Emirates catering szakértôi Buda-
pesten készítik el az ételeket, kizárólag 
a legjobb minôségû, friss, helyi alap-
anyagok felhasználásával. Azért, hogy 
minden Emirates utas megtalálja az 
ízlésének megfelelô ételt, a hagyomá-
nyos fogások fûszerezése enyhébb, 
nem használják például a magyar 
konyhában népszerû csípôs pirospapri-
kát. Míg néhány tradicionális étel ese-
tében (ilyen például a töltött káposzta) 
a recept az eredeti formát követi, az 
Emirates szakácsai néhány étel, pél-

dául a lángos modern változatát is el-
készítették, melyek ugyanakkor meg-
ôrizték eredeti kulináris 
jellegzetességeiket.

A sokszínû kínálat érdekében az 
Emirates rendszeresen cseréli menü-
kínálatát, így a Premium kabinok uta-
sai számára többek között az alábbi 
magyar fogások érhetôk el:

Levesek : Tárkonyos borjúragu leves: 
Gulyásleves

Fôételek: Bélszín szelet vadász mód-
ra: Borjúpaprikás grízgaluskával: Csá-
ki rostélyos paprikás mártásban: Ba-
konyi csirke paprikás 
palacsintafelfújttal: Kacsamell sült 
káposztás barátfülével: Harcsa papri-
kás túrós csuszával: Töltött káposzta: 
Fogas filé Kárpáti módra zöldfûszeres 
barátfülével

Desszertek: Dobostorta: Körtés túró-
torta

A hazai ínyencségek mellett az Emi-
rates folyamatosan frissíti filmkíná-
latát is: 2016 júniusában egyedülálló 
magyar filmválogatást vezettek be az 
Emirates ice fedélzeti szórakoztató-
rendszerén, melyen csaknem 3000 
mozicsatorna, játék és zene érhetô el.

Az utasok többféle magyar alkotás-
ból, például akciófilmekbôl, vígjáté-
kokból és romantikus filmekbôl válo-
gathatnak.

A légitársaság rendszeresen frissíti 
az elérhetô filmek listáját olyan nép-
szerû alkotásokkal, mint a Kincsem, a 
Kojot vagy a Vakfolt, az angol felira-
tozásnak köszönhetôen pedig a kül-
földi utasok sem maradnak magyar 
filmek nélkül.
Magyarul üdvözlik az utasokat
„Kulcsfontosságú számunkra, hogy a 

magyar utasok repülôgépeink fedélze-
tén is otthon érezzék magukat. Folya-
matosan fejlesztjük és bôvítjük ter-
mékkínálatunkat, és már több mint 
150 magyar légiutas-kísérô dolgozik a 
csapatunkban, akik a fedélzeten szívé-
lyes magyar üdvözlettel fogadják az 
utasokat” –- mondta Horváth Gábor, 
az Emirates magyarországi Country 
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Európa jövôje
Az elkövetkezô két év (2018-2019) fo-

lyamán egy fegyverek nélküli hadjá-
rat várható Európa jövôjért két ideo-
lógia között. Ez a küzdelem már a Ró-
mai Szerzôdés (1957) aláírásánál meg-
kezdôdött és az utóbbi évtizedekben 
egyre felgyorsult és kiélezôdött.

A téma nem új, a spanyol közgazdász 
Philipp Bagus professzor errôl a 
“Tragedy of the euro (2010)” azaz Az 
euró tragédiája címû könyvében pon-
tosan és részletesen beszámol.
Az egyik ideológia a Klasszikus 

Liberális vízió azaz elképzelés.
Az Európai Únió keresztény de-

mokrata alapító atyái Schumann, 
Adenauer, és de Gaspari közel álltak 
ehhez a klasszikus liberális vízióhoz 
amelyben a szuverén európai államok 
megvédik a tulajdon jogot, szabad piac 
gazdaságot és nyitott határokat Euró-
pában. Ezzel lehetôvé teszik a javak, 
szolgáltatások és eszmék kölcsönös 
csereforgalmát. A Római Szerzôdés 
négy alapvetô jogot biztositott: a ter-
mékek és szolgáltatások szabad moz-
gását, a tôke szabad mozgását, és az 
Unión belüli szabad ki-és bevándorlást. 
A Római Szerzôdés visszaállította azo-
kat a jogokat amik életbe vágóan fon-
tosak voltak Európában a 19. század-

ban, de ezeket elhagyták a nacionaliz-
mus és szocializmus korszakában.

A Klasszikus Liberális vízió a 19. szá-
zad szabadság jogainak visszaállítására 
törekszik. A békés együttmûködéshez 
csak egy dolog szükséges: a szabadság. 
Ebben az ideológiában nincs szükség 
egy európai szuper államra, az Euró-
pai Egyesült Államokra. Bagus szerint 
a katolikus egyház tanítása szerint a 
problémákat a legalacsonyabb és leg-
öszpontosított szinten kell elvégezni és 
az unió külsô határát a kereszténység 
határozza meg. Ebben a 19. századi 
modellben az egyetlen öszpontosított 
intézmény az Európai Legfelsôbb 
Bíróság lenne ahol a mûködését kor-
látozza majd az államok közötti né-
zeteltérésekre és a négy alapvetô 
szabadság jog biztosítására.

A másik versenyzô az európai jövôért 
professzor Bagus szerint a Szocialista 
Vízió. Itt a lényeg az, hogy minden esz-
közt felhasználva létrejöjjön egy eu-
rópai birodalom az Európai Egyesült 
Államok. A szocialista szuper állam 
célja, hogy minél több hatalmat adja-
nak a központnak (Brüsszel). A szoci-
alista model támogatói és haszonélve-
zôi a politikai osztály, a bürokraták, a 
kiváltságosok, a támogatott szektorok 
akik (amik) egy hatalmas központosí-
tott államból ôk hasznot húznának. 

Ezek úgy tálalják fel az Európai Egye-
sült Államokat mint egy szükséges 
célt ami rövid idôn belül létre jön.

Bagus professzor könyve 8 évvel 
ezelött jelent meg, de erre ma is fi-
gyelnünk kell.

„A szocialista útvonalon az európai 
központi állam olyan erôs lesz, hogy a 
szuverén államok behódolnak neki. 
(Már láthatjuk az ilyen behódolásnak 
példáját Görögországban és Írország-
ban. Mindkét ország úgy viselkedik 
mint Brüsszel védnöksége ahol Brüsz-
szel mondja meg hogyan kell kezelni a 
deficitet).

A történelemben már volt példa arra, 
hogy ezt a szocialista tervet már meg-
próbálta Nagy Károly, Napoleon, Sztá-
lin és Hitler. A külömbség az, hogy 
manapság nincs szükség katonai mód-
szerekre, mivel az államhatalom ki-
kényszeriti azt, hogy siker koronázza a 
központi államot.
Hazánkat naponta érik támadások, 

fenyegetések Brüsszelbôl és az Eu-
rópai Uniótól. Szerencsénkre ma 
nem az a hazaáruló bagázs van ha-
talmon amely a tönk szélére vitte az 
országot. Bizunk benne, hogy Or-
bán Viktort mások is fogják követni 
Európában

Kroyherr Frigyes
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Managere.
* * *

214 ezer milliárd további kalória ter-
melését kell megoldania a globális vi-
lág élelmiszeriparának, hogy mindenki 
megfelelô mennyiségû élelemhez jus-
son. Ez 379 milliárd darabnak felel 
meg a McDonald’s ismert szendvi-
csébôl. Ez több annál, mint amennyit 
eddig eladtak abból. A Gro Intelligence 
nevû, agrártechnológia adatelemzéssel 
foglalkozó cég szerint az elsô kritikus 
dátum 2027. Ha eddigre nem sikerül 
megtermelni ezt a többletet, nem min-
denki jut majd megfelelô mennyiségû 
ételhez.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgaz-
dasági Szervezete (FAO) néhány éve 
kiadott egy figyelmeztetést arról, 
hogy 2050-re rengeteg ember marad-
hat éhen a világon, hacsak nem sikerül 
a termelt élelem mennyiségét 70 szá-
zalékkal megnövelni. A FAO mellett az 
Oxfam és több tekintélyes tudós is 
kongatja a vészharangot, mert a szá-
mítások szerint az évszázad felére a 
Föld népessége meghaladja majd a 9 
milliárd fôt. Ennyi embert a jelenlegi 
módon nem lehet jóllakatni, de még 
csak ellátni sem mind.
Számításváltásra van szükség
A Gro Intelligence vezetôje, Sara 

Menker azt mondta elôadásán, alap-
vetô tévedés az élelmiszerellátás biz-
tonságát a megtermelt mennyiség sú-
lya alapján értékelni. Jelenleg termelt 
mennyiséggel összességében jól áll a 
globális világ, noha számítani kell ar-
ra, hogy egyre több kalóriát kell biz-
tosítani a gyarapodó népességnek. 
Menker most azt mondja, bármennyire 
is könnyû tonnákkal számolni, az 
élelmiszerek súlya és tápértéke nincs 
fedésben egymással.

Utóbbi mutatókkal kalkulálva az de-
rül ki, hogy az ellátás biztonsága már 
most sokkal kevésbé megalapozott, 
mint azt sokan vélelmezik.

A globális világ mezôgazdasági adat-
sorainak elemzése arra a következte-
tésre vezette a Gro Intelligence-t, 

hogy 2027-re már biztosan nem tu-
dunk elegendô kalóriát szolgáltatni a 
növekvô populációnak a jelenlegi 
termeléssel.

Sôt, már 2023-ban fordulóponthoz ér-
kezünk. Addigra ugyanis Kínában, 
Indiában és Afrika területein fog élni a 
világ népességének fele, és az ellátás 
nem bírja majd tartani a növekedési 
tempót. A számítások szerint, Kínában 
bár lassul a népesség gyarapodási üte-
me, a kalóriaigény nagyobb lesz.

India 2023-ra érhet el arra a pontra, 
amikor importra szorul élelmiszerbôl, 
Afrikában pedig jelenleg is számos or-
szágnak szüksége van külföldrôl vá-
sárlásra vagy élelmiszer-segélyekre.

Ezeket az igényeket még a más konti-
nenseken megtermelt többlet sem lesz 
képes kielégíteni.

214 ezer milliárd kalóriával több kell 
a most elôállítotthoz képest, hogy min-
denki megfelelô módon táplálkozhas-
son 2027-ben. A következô dátum sincs 
messze: 2050-re még több embert kell 
ellátni, ehhez pedig a jelenleginél 70 
százalékkal több élelmet kell elôállí-
tani.

Ez 379 milliárd Big Macnek felel 
meg.
Módszert is kell váltani
Van még idô a cselekvésre, hogy ezt a 

drámai állapotot megelôzzük. Menke-
rék az afrikai és indiai termelési mód-
szerek reformját javasolják, valamint 
arra is szükség van, hogy az embereket 
megtanítsák az élelemmel való körül-
tekintô gazdálkodásra.

Sok étel megy veszendôbe ugyanis, 
okosabb táplálkozási szokásokkal, so-
kat lehetne itt is spórolni. Az elem-
zôcég úgy látja: az iparági adatok fel-
használása nem pénzkérdés. Segítsé-
gükkel megfelelô döntések hozhatók a 
helyzet kezelésére.

Bár a növekvô népesség globális 
próbatétel a Föld eltartó-képessége 
számára, és a 2050-es dátumot mérva-
dó szervezetek és tudósok jelzik, má-
sok arra hívják fel a figyelmet, a Föld 
képes élelemmel ellátni jóval nagyobb 

népességet is, ha az emberiség nem 
szennyezi jobban környezetét és klí-
máját.

A kulcsot az ellátás és a hozzáférés 
biztonsága, valamint a termelési mód-
szerek fejlesztése jelenti. Szem elôtt 
kell tartani azt is, hogy az ENSZ idôrôl-
idôre módosítja is számításait a glo-
bális népességgyarapodásra vonatko-
zóan, általában kismértékkel csökkent-
ve a várható értéket.

* * *
Külön szektorrá nôtte ki magát az 

utóbbi években az iskolai biztonság 
kérdése a gazdaságon belül az Egye-
sült Államokban. A tágan értelmezett 
fogalom szerint, csak idén már 18 is-
kolai lövöldözés volt az országban, 
2013 óta számuk elérte a 291-et. A 
szomorú események érzékelhetô gaz-
dasági hatással is bírnak, ám nem csak 
a biztonsági eszközök forgalma nô 
meg egy-egy eset után.

Az iskolák és a campusok bizton-
ságosabbá tételét vállaló cégek szá-
mának növekedése, a golyóálló isko-
latáskák és más kiegészítôk eladási 
számainak emelkedése –-- csak két 
jellemzô gazdasági vonatkozása az 
USA-ban az elmúlt években történt 
iskolai lövöldözéseknek. Van azonban 
még valami, ami legalább olyan jól 
fogy ilyenkor, mint a biztonsági esz-
közök.

Megugrik a biztonsági eszközök, kü-
lönösen a golyóálló betéttel ellátott 
hátizsákok és iskolai táblák forgalma 
egy-egy iskolai lövöldözés után az 
Egyesült Államokban. Ezzel egyide-
jûleg, mind több intézmény veszi 
igénybe biztonsági cégek szolgáltatá-
sait.

Beléptetô kapuk telepítése, golyóálló 
ablakok beszerelése, a tanárok trénin-
gezése a vészhelyzetek kezelésére és a 
diákok menekítésére, állandó fegyve-
res biztonsági ôrség megszervezése az 
intézményben, az iskolabuszok mege-
rôsítése: ezek a legjellemzôbb szolgál-
tatások, amelyeket az oktatási intéz-
mények ilyenkor megrendelnek.

A The Guardian a néhány napja tör-
tént floridai tragédia kapcsán beszá-
mol arról, csak a biztonsági felszere-
lések eladásai 2,68 milliárd dolláros 
forgalmat generáltak 2017-ben az 
Egyesült Államokban.

Néhány éve külön szakkönyv is meg-
jelent, amelyet egy biztonsági szakértô 
írt, és arról szól, hogy miként tehetôk 
biztonságosabbá az oktatási intézmé-
nyek

A biztonság tágan értelmezett kérdé-
se egyébként egyesek szerint ki kelle-
ne, hogy terjedjen a természeti vagy 
egyéb katasztrófák eseteire is, ahogy 
például az OECD kezeli a kérdést.

Mindenesetre az amerikai szövetségi 

kormányzatnak is sokba került az, 
hogy növelni kellett a rendôri jelen-
létet az oktatási intézményeknél. 2013-
ban 45 millió dollárt szavazott meg 
erre a Kongresszus, az azóta eltelt 
években a számla több száz millió dol-
lárra nôtt.

Az üzlet virágzásának nem mindenki 
örül. Többen kifogásolják, hogy ezek-
nek a sokkoló eseményeknek az utóha-
tásaiból egyesek komoly bevételre 
tesznek szert. Mások ugyanakkor az-
zal érvelnek, érthetô és elfogadható, 
ha az iskolák és az aggódó szülôk nem 
sajnálnak áldozni azért, hogy a gyere-
kek nagyobb biztonságban legyenek.

A biztonsági eszközök mellett, a fegy-
verértékesítés is megugrik egy-egy 
lövöldözés után. Sokan ugyanis úgy 
gondolják, joguk van ahhoz, hogy akár 
fegyverrel is megvédjék magukat egy 
támadás esetén, ebbe pedig beletarto-

zik a fegyvertartás kérdése.
Különösen jól fogy ilyenkor az AR-

15-ös félautomata, amelynek kelendô-
ségére a Time ebben a cikkében pró-
bál magyarázatot találni. A mostani 
floridai ámokfutó is ilyen típusú fegy-
verrel követte el tettét. Bár a hozzáju-
tást 2015-ben némileg korlátozták, 
beszerzése viszonylag most is egysze-
rûen megoldható, és számos kiegészítô 
kapható hozzá.

Bárhogy is alakuljon a közelebbi és a 
távolabbi jövôben az iskolai tragédiák 
után a fegyvertartás kapcsán mindig 
felerôsödô vita az Egyesült Államok-
ban, mind a fegyverértékesítések, 
mind a biztonsági eszközök eladásai, 
komoly üzletet jelentenek.

Mindkét termékcsoport értékesítési 
volumenét, a további lövöldözésektôl 
való félelem, illetve azok megelôzé-
sének vágya növeli.

* * *

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Szép a búcsúzás Tenterfieldtôl, ka-
rácsonykor. Esküvôvel. Szép eskü-
vôvel. A pont két év alatt megismert 
és megszeretett összes barátaink ott 
vannak nagy napunkon. A templomi 
esküvônkön, majd az elegáns ebéden. 
A férj velem egyidôs, jómodorú, ked-
ves, figyelmes és anyagilag komoly 
stabilitással rendelkezik. Mindenki 
szeretettel, szívbôl kíván minden jót 
boldog jövônkhöz.

Kisleányom Tenterfielben marad 
egy hétre, mi meg beülünk a csaknem 
vadonatúj, kétszemélyes méregdrága 
sportkocsiba. Irány Brisbane, az új 
otthonunk.

Férjem dolgozik, kisleányom meg is-
kolába igyekszik minden reggel. Én 
tanulgatok egy kis angolt magamban, 
majd unatkozom. Pénzre nincsen gon-
dom, férjem mindennel ellát. Magam-
nak is van bôven, sokkal több mint ami 
szükséges egy ház elôlegére.

Munkát vállalok, reggelenként taka-
rítani egy kórházban. Kezdetleges 
angol tudásommal ennek is nagyon 
örülök.

Ragyogó, február végi napsütötte 
délután. Hazamegyek munkából, egy 
lap az asztalon. Valahogyan így hang-
zik. Szeretlek és bocsássál meg. Hm. 
Miért? 

Késik a hazajövetellel, hívom munka-
helyén. Ma nem jött be és nem is ér-
tesített bennünket. Mondja valaki igen 
hivatalos hangon.

Egy órán belül rendôrök, detektívek 
lepik el lakásunkat. Azt hittem, valami 
szerencsétlenség érte ôt. Nem. Mint a 
fôkönyvelôje az egyik legnagyobb 
ausztrál cégnek, egy hatalmas össze-
get sikkasztott, majd eltûnt. Órák alatt 
megtudom, felesége és négy gyer-
meke keresik ôt már régen Melbourne-
bôl, az ottani munkahelyén is sikkasz-
tott és a drága autó is lopott. Persze a 
hivatalos és eredeti neve nem egy elô-
kelô francia név, amin a munkahelyén 
tudták és én is házasodtam vele..

Titokban két detektív fészkeli be ma-
gát az egyik szobába. Engem 
utasítanak továbbra is dolgozni járni, 
kisleányomnak pedig az iskolába. Két 
hosszú hét. Megtalálják ôt Sydneyben, 
az autót meg egy folyóból huzzák ki. 

Három hét alatt hat kilót fogyok a vé-
konyságomból. Félek, kisleányom ide-
gei felmondják a szolgálatot.

Börtönbe kerül bigámiáért, sikkasz-
tásért, lopásért. A házasság meg nem 
történté nyilvánítva, soha nem kell  hi-
vatalos helyen említenem. A tárgya-
láson meg sem kell jelennem, ôt soha 
többet nem látom. Családomat, bará-
taimat a börtönbôl bocsánatkérô leve-
lekkel halmozza el, kérve ôket beszél-
jenek rá engem  a megbocsátásra. 
Senkitôl nem kap választ.

Talpra állni, az élet elöttünk áll sok 
széppel, jóval, boldogsággal, no és 
munkával, tanulással. A célok éltetik 
az embert és a céloktól mindíg is 
bôven nehezedett táskánk.

Drága lakbérre nem szórhatom el 
nehéz munkával gyûjtött pénzemet. 
Egy jószívû idôs néni fogad  bennünket 
magához egy ici-pici szobába alacsony 
lakbérért, ahol alig fér el a két kis 
ágyacska, a hordozható gázfôzô mel-
lett.

Tenterfieldben a bútorokon kívül 
már mindent megvásároltam amire 
egy jó háztartásban szükség van. Azok 
mind dobozokban a néni raktárhelysé-
gében.

Brisbanet különösen szeretheti a na-
pocska, olyan hevesen csókolgatja, 
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Az élet szép, mégha rugdos is...
Mert ha örömet keresünk, örömet találunk véges éveinkben.

hogy még mi is gyöngyözünk mámo-
ruktól. Ugyan már március vége van, 
de a hôhullámok lanyhadása nem 
mutatkozik. Szép sétákat teszünk a 
Rózsa Kertben, széleit a Brisbane 
folyó símogatja selymes hullámaival, 
az ôsfák nyújtogatják lombjaikat 
magasra, figyelve, jön e már egy kis 
hûsítô mennyei áldás.

De mi nem bánjuk. Hô vagy fagy, 
nem számít. Minden szép. Az élet 
annyira örömteli vagy elviselhetetlen, 
amennyire mi formáljuk. Mi megelé-
gedett és boldog életet akarunk ki-
alakítani magunknak és a kis testvér-
kének ki még odahaza van.

Tudom sajnálni azon embereket, akik 
állandóan zsebkenôt szorongatnak 
könnyezô szemeik alá és a begyö-
pösödött nyomorúságukban más 
témájuk sincsen, mint ki mi rosszat 
tesz ellenük. Vigyázat! Még marnak is. 
Nos, ha könnyeiket még hazugságokkal 
és vádaskodásokkal is fûszerezik, akár 
irántunk, akár másokra, ilyenkor, ha-
csak nem orvosilag is elkönyvelt 
problémással állunk szemben, 
könyörtelen gaztalanítást kell végez-
ni.

Folytatom a Tenterfieldben már ki-
alakított életformát. Dolgozni, dolgoz-
ni a jövônkért. Nagy szerencse, hogy a 
házinénink szeretettel van kisleányom-
hoz. Akármikor dolgozhatok, leány-
kám nincsen egyedül.

Reggel takarítok egy kórházban, 
délután ugyanazt téve a belvárosi 
irodaházakban, éjjelente és vasárna-
ponként mint ápolónôi segéd próbálom 
szemeimet nyitva tartani az álmos-
ságtól, habár itt szerencsém van, mert 
éjféltájtól több mint három órát alha-
tunk egymás mellé helyezett fotelok-
ban. Szombat reggelente a finom süte-
ményeket helyezem kényesen dobo-
zokba egy cukrászdában.  A kis beszél-
getés a vevôkkel is hasznomra van.

Kisleánykám sír. Anyu, ne hagyjál 
itt, legalább ma egyszer maradj ve-
lem. Szorít a lelkem, de mennem kell. 
Még soha nem maradtam el vagy kés-
tem sehonnan, hacsak nem valame-
lyikünk komolyabb gyengélkedése  
miatt. Félúton, egy zöldséges bolt 
mellett vezetve el kocsimat, egy zu-
hanó mélységbe érzem sodródni 
magamat. Az imádott kisleányom síró 
szemei béklyót kötnek szívemre. 

Gyönyörû két nagy mangóval térek 
vissza, haza. Kisleányom a hálás 
örömtôl ragyogó, kacagó könnyes 
szemeit lelkemben síromig viszem.

Mindegyik munkámat szeretem. 
Igazán. Takarítva a kórházban figyel-
hetem az embereket, hallgathatom 
beszédjüket, próbálom megérteni, ki-
bogozni mit jelentenek szavaik. Itt 
jövök rá arra is, hogy teljesen elfe-
lejtettem az orosz nyelvet, amit egyéb-
ként valamikor nagyon jól beszéltem. 
Egy idôsebb orosz néni nem tudja 
magát megértetni az orvosokkal. Ha-
marjában tolmácsot keresnek. Nem 
probléma, csak utána le is tudjam for-
dítani angolra. Az lenne a nagyobb 
akadály. Nem. Az akadály ott 
kezdôdött, hogy egy szót sem értettem 
oroszul.

Lelkibetegség gyötör hetekig. Az 
öreg, talán 90 év feletti bácsika harcol 
az orvossal. A kis fiatal, pökhendi, ki 
ha nem én, szemtelen, erôszakos, ma-

gas csontvázzal. Annak kezében az író 
toll, meghatalmazási okmány, hogy 
egyezzen bele a prosztata operációba. 
A kis öreg erôsködik, ô nem akar 
operációt, tudja nem fogja túlélni és 
már így is, úgy is vége fele jár éle-
tének. A pimasz gyerkôc megmar-
kolja a kis öreg gyenge, csontjaira 
aszott bôrû kezét, az ijedtségben, 
fájdalomban felkiált és aláfirkantatja 
vele a papírt. Másnap már más feküdt 
abban az ágyban.

Volt ott egy feltámadás is. Pár hétre 
rá. Hétvége lévén, este, orvos a közel-
ben sem, egy ápolónôre van hagyva 
egy beteg elhalálozásának megállapí-
tása. Nos, az meg is állapította, vitték 
is a halottat hamarjában oda, ahol igen 
hidegek vannak. Órák múlva hallotta 
meg valaki az orditozásait. Szegény 
igen fázhatott, de e történet hallatán 
még én is libabôrôs lettem.

New Farmeban, nem messze egy-
mástól, több privát idôsek vagy elfek-
vô betegek otthona mûködik, mind-
egyik egy-egy matron illete fônôvér 
vezetése alatt. Kapok munkát az 
egyikben, éjszakai beosztásban, de 
csak kétszer egy héten. Elmegyek egy 
másikhoz is, két másik éjjel. A har-
madiknál egy éjjel. Itt csak csendben 
megsúgva, mindhárom helyen más 
néven, hogy ne a magasabb kate-
góriájú adót vonják le fizetésembôl a 
második, a harmadik, no meg most 
már a negyedik munkahelyemen. 
Évek múlva véletlenül összefutva az 
egyik fônôvérrel, késôi meglepetésem-
re tudom meg, teljessen tisztában vol-
tak a helyzettel, mert egy központhoz 
tartozott mindegyik otthon. Szemet 
hunytak, mert kedveltek és értékelték  
munkámat.

Szeretem a kis öregeket. Kik „lehet-
tek”, milyen életük volt? Van család, 
barátok akik még igazából hiányolnák 
ôket? Bánt amikor egyik másik ápo-
lónô nyersen, csak a keresztnevükön 
szólítva dirigálja a most már minden-
ben beletörôdô szemû, életben elfá-
radtakat. Milyen alapon? Mert ôk még 
életerôsek?

Örökre szóló értékes ajándékot ka-
pok a kis öregektôl. Úgy fordul, nagy 
ritkaság, hogy nem kérik munkámat 
aznapon. Másnap este lépek az ebéd-
lôbe, ahol már az egész társaság va-
csoránál ül. Akkora tapsot kapok csil-
logó szemeik kíséretében, mintha egy 
tetemes adományt utaltam volna át 
otthonuknak. Azt gondolták, végleg 
elmaradtam. Szeretettel kapják el 
kezeimet míg körbemegyek köztük, 
figyelve, kinek segíthetek az étke-
zésben. A matron a nagy zajra irodá-
jából kipislantva megrökönyödött, 
mozdulatlan arccal könyveli a történ-
teteket.

Nem vagyok imádkozós, ugyan Isten 
hívô, de még nem jöttem rá a Biblia 
igazi értékességére és valóságára. 
Helyzetek nagyon gyorsan megtanít-
ják az embert tiszta szívbôl imádkozva 
Istennek köszönetet adni. Így ám, 
mondom is a szavakat nem válogatva 
hálás köszönetemmel a Magasságos-
hoz, hogy meghagyta életemet kis-
leányomra továbbra is vigyázni.

Gyorsan aprózom lépteimet, igye-
kezve munkába, az idôsek otthonába. 
Élvezem az útszéli lombos fák legyezte 
kellemes szellôjét, elhaladva házak 

elött, ahonnan már a vacsora illatai 
keverednek a sokfajta virágos bokrok 
lelket nyugtató szépségével. Nyugodt, 
békés csend ül a kihalt utcán, csak egy 
másik fiatal nô sétál az átoldalon jövet 
velem szemben. Vagy húsz méterre 
tôlem.

Semmit nem mondó merengésembôl 
egy villámcsapásnyi ôrült zaj ráz fel. 
Honnan kerültek ide? Nem is láttam 
ôket elöbb. A nyitott hátú autó talán 
hat, nyolc suhanccal  nagy sebességgel, 
majd hirtelen megállással kerül a nô 
mellé, azt ketten felkapják, bevágják 
az autóba. Szerencsétlen ordít, ahogy a 
torkán kifér. Csak pár pillanatig. 
Csend lesz. A kocsi nagy sebességgel 
robog tovább. 

Félelemtôl remegve rohanok be egy 
éppen nyitott kapus házba, részben ol-
talmat találni, ha netalán értem is 
visszajönnének és megkérni ôket 
rendôrt értesíteni. Nincsenek otthon, 
vagy nem nyitnak ajtót.

Jó idô eltellik, míg erôt kapok utam 
folytatására. Az otthonban a dolog 
nem érdekel senkit, rendôrt nem hív-
nak.

Imádkoztam? Óh drága jó Istenem, 
de mennyire köszöngettem, hogy ve-
lem volt.

Már több mint három éve vagyok 
Ausztráliában, ideje lenne az angol 
nyelvtudásomat gyarapítani. Azt már  
észre vettem, nem könnyû dologba 
csaptam fejszémet. Öcsémtôl még 
jövetelünkkor kaptam egy angol-ma-
gyar, magyar-angol szótárt. Én meg 
megvettem Shakespeare összes mû-
veit, hogy abból tanuljam az angolt 
szótáram segítségével. Mert ugye, 
akármit teszel, csak akkor van értel-
me, értéke, ha tökéletesen teszed. Az 
angolt meg vagy Shakespeartól tanu-
lod, vagy sehogy. Ha, Ha Ha!!!

Beiratkozom egy tíz hetes angol 
nyelvtanfolyamra. Jó! Jó! A fizikai 
munka nemesítô, mondogatjuk, kell 
valahol kezdeni ez új világban, ez is 
tökéletesen így van, de most már ideje 
lenne kimászni az igából. Legalábbis 
részlegesen. Van egy tíz éves tevem. 
Ez idô alatt annyira össze kell szednem 
magamat anyagilag, hogy még fiatalon 
végleg nyugdíjba mehessek a magam 
erejébôl, élvezhessük az életet. Nem 
létezik, hogy állami segítségbôl szám-
lálgassam fillérjeimet idôs koromra.

A tanulással jól haladok. A tanárnôm 
Elaine egy kis fiatal nagyon kedves 
teremtés. A férje csendes, magába 
húzódó. Egy nemzetközi cég vezér-
igazgatója volt Melbourneben. Alko-
holista lett. Brisbaneba menekültek 
rendbe hozni életüket. Két óvodás 
korú, kék szemû szôke hajú kisleányuk 
van. Elaine igen megkedvel, sokszor 
vagyunk vendégeik, így aközben is 
gyakoroltatja velem az angol nyelvet.  
Ô szeretette meg velem a roquefort 
sajtot is, amit elôbb meg sem kóstol-
tam volna.

A kilencedik hetét fejezem be tanul-
mányaimnak, már csak egy hét ma-
radt hátra. Elaine meglep, interjút 
készített elô nékem a David Jones há-
rom queenslandi áruházainak igaz-
gatóságával. Azt hittem, hogy ô is jön 
velem, de nem. Azt mondja, oda ma-
gad mész.

Óóh, nem bánnák egy kis jégesôt fe-

jemre, mielött a  tekintélyes irodába 
keveredek. 

A személyzeti osztály vezetôje fogad 
nagyon barátságosan. A hosszú „be-
szélgetés” után titkárnôje segít a meg-
felelô iratok kitöltésével.

Három hónapos próbaidôre vett fel. 
A mellette való irodában dolgozom, 
így a titkárnôje mindíg segítségemre 
lehet ha valamit nem értek angolul.

A felettesem, aki a tényleges mun-
kával bíz meg, sajnos Magyarország 
északi határán túlról származik. Nem 
titkolja, hogy  milyen érzései vannak a 
magyarok iránt. Kimért barátságoság-
gal viszonyulok hozzá. Így is meg-
tanulok mindent amit kell. A harmadik 
hónap végén, vizsga. A személyzeti 
osztály vezetôje adja meg feladatomat, 
mondván, ha a munkanap végéig be-
fejezem és nem több mint 200 dollár a 
különbség, véglegesíti alkalmazáso-
mat. Két óra múlva bevittem hozzá a 
kész munkát, két dollár volt a tévedés.

A három áruház cipôosztályai tartoz-
nak hozzám. Az árukat beárazni, az 
eladási árakat leküldeni a cipôosz-
tályok vezetôinek, majd állandóan 
ellenôrizni, hogy az én áraimat hasz-
nálják, vagy sem. Pár hónap múlva a 
három áruház csemege osztályait 
bízza rám a cipôosztályok helyett. Itt 
kényesebb a munka, a különbözô 
súlyegységek, pénznemek miatt. A 
legtöbb árú importált. A csemege-
osztály vezetôivel vannak nézeteltéré-
seim, nem akarják elfogadni az adott 
árakat. Ôk jobban tudják gyakorlatból, 
mennyiért lehet eladni az árut, azon-
kívül abszolút nem értik mit mondok. 
Ilyenkor jelentéseket kell tennem el-
lenük. Részletesen kidolgozom, hogy 
az elôzô évben, miért szenvedett a cse-
megeosztály több mint egy millió dol-
láros veszteséget.

Itt ismerek meg egy nagyon helyes 
magyar asszonykát, az adminiszt-
rációban dolgozik. Szoros barátságba 
kerülünk. Férjén keresztül, munká-
jából kifolyólag, veszem meg az elsô 
házat. Inalába mi nem költöznénk, de a 
három hálószobás nagy ház, ahol még 
a válaszfalak is téglából vannak kitûnô 
befektetés. Az érte kapott lakbér több 
lesz, mint a kölcsön visszafizetése. 

A bankvezetô megelégedett bókolá-
sokkal pásztázza bankkönyvemet. A 
rendszeres heti/hónapi betétek im-
ponálnak. Viszont kér még ajánló leve-
leket. Természetesen a tenterfieldi 
barátaim jutnak azonnal eszembe. 
Kapom is a szép leveleket, de amit a 
kórház igazgatója küldött, ahhoz még 
Gutenberg is feltámadna, hogy azt 
még hamar kinyomtassa. Tárt kaput 
nyitott a bankkölcsönömhöz.

Pár hónap múlva a második házat 
veszem meg, East Brisbaneban, egy 
dán házaspártól. Vissza, haza mennek 
Dániába. Hatalmas, négy hálószobás, 
magas mennyezetû, tipikus queenslan-
di faház magasan építve, az autó is alá 
kerülhet, függôágyak a ház alatti ge-
rendákra erôsítve, a nagy melegekben 
igazi áldás. Olyan fából építve, amibe 
egy szöget beverni még egy kisportolt 
nô kezei sem erôsek.

Greta és Swen a tulajdonosok, a fel-
hôkben járnak büszkeségüktôl, milyen 
különlegesen gyönyörûre pingálták az 
egész házat. De még a mennyezetet is. 
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Sötétkék, sötétzöld, okker sárga, lila,  
ajajaj!! Többszörösen, olajfestékkel. 

A szobafestônek, aki minden kész-
ségét beleöli, hogy mind abból fehér 
legyen, azt hiszem szerencsém volt 
nem megérteni mérges kiáltásaiban 
kilökött szavait.

A volt tulajdonosok nehezen bocsá-
tották meg, hogy így tönkretettem 
házukat. Ennek ellenére, igen jó ba-
rátságba kerülünk, évekik meg is tar-
tottuk, mindaddig, míg nyomuk ve-
szett Afrikában mint missionáriusok. 
Mielött hazamentek Dániába, megállás 
nélkül rimánkodtak, adjam nékik 
örökbe kisleányomat, annyira megsze-
rették. Megkérdeztem tôlük, ha a 
tiétek lenne ez a kislány, nekem ad-
nátok e? Végre megértették nincsen 
szülôk cseréje.

Ebbe a házba beköltözünk. Furcsa ez 
a nagy ház nékünk, amiben keresgélni 
kell egymást. Két évig laktunk a pin-
curnyi szobában a kedves néninél és 
most itt ez a nagy hodály! De imádjuk. 

Szomszédaink barátságos, egyszerû 
emberek. Nekem nincsen idôm, soha 
nem is volt idôm szomszédolni, de az 
egyik alacsonyra termett olasz szom-
széd család, egy kis pincuri Murillo 
fiúcskával, jobban befogad bennünket, 
mint ahogyan én kedvelem. Még min-
dig jobb így, gondolom, mintha valami 
oknál fogva máshogyan éreznének 
irántunk.

Kisleányomat meglepik egy párhetes 
virgonc szürke leány kutyussal. „Blue 
heeler”, illetve magyarul kuvasznak 
mondják a hasonlóját. Még egy kis 
házikót is kap, mivel nálunk nem lehet 
állat a házban. Náluk sem, mondják. 

E kis okos, rafinált, csintalan gombóc 
huncutságairól több száz oldalas köny-
vet lehetne írni. 

A testvér fiú kutyus a kisfiúé lett. 
Soha nem voltunk cirkuszba járóak, de 
azokat az ámulatos akrobatikatikus 
mutatványokat, amelyeket ez a két pi-
rinyó „új családtag” rendez, azokon 
lehet nevetni, szórakozni.

Volt angol tanárnôm Elaine egy kicsit 
rosszul veszi, hogy a kutyust Sallynek 
neveztük el, de valahogyan jól hallat-
szott ez a név. Van valami okunk arra, 
hogy egy ausztrál nôi nevet adtunk a 
kutyánknak? Nehezen húzom ki ma-
gamat a kátyúból.

Még ez évben, 1975-ben gyarapítom a 
„portfoliót”. Brown Plainseben par-
celláznak földrészt. A legmagasabb 
részén elterülô, két szép egymás mel-
letti vízszintes telket veszem meg. Jö-
vedelmem bôven fedezi a bankköl-
csönt.

Kettônk élete egyszerû, de haladunk 
elôre rendesen. Kisleányom még Ten-
terfieldben megszokta a munkabeosz-
tásunkat. Szorgalmasan tanul, a napi 
takarítást végzi, megfôzi a zöldség-
féléket, vagy salátát készít a mély-
hûtôbôl kivett ételek mellé. Én dol-
gozom, vásárolok, egy héten egyszer 
megfôzôm a fôételeket amelyeket ada-
gokban a mélyhûtôben tartunk. A 
nagytakarítást is én végzem. 

Alig alszom? Édesapám is ilyen  „haj-
tós” volt. Persze a hét tagú családért 
kellett is annak lennie. Én is bírom a 
strapát.

Meglep a Lelkecském, amikor beje-
lenti, dolgozni fog szombat délelöttön-
ként a helybeli újságboltban mint ela-
dókisasszony. Az egyik kis osztály-
társnôjével, aki maga is messzirôl 
idetévedt szülôk, habár nem egyedüli, 
de  negyedik csemetéje a hatból spe-
kulálták ezt ki. Ha nehéznek találnád, 
ne ám erôltesed. Ajánlottam.

Boldogok vagyunk, amikor lophatunk 
egy kis idôt „eltévedni”. Ilyenkor 
autóba ülünk és arra hajtunk, amerre 
a szemünk lát, irányt nem nézve. Az 
idônk lejártával elôvesszük a térképet, 
tulajdonképpen hol is járunk és irány 
haza. E kedvenc szórakozásunkat még 
Tenterfieldbôl hoztuk. Az ismerd meg 
hazádat jelszó  ideillik.

A kis testvérkével is szorosan tart-
hatjuk a kapcsolatot, már dolgozik, 
ahol átadják néki a telefont hívásunkra. 
Nékünk Ô nagyon hiányzik.

Szaporítom lépéseimet reggel mun-
kába menet a David Jones-i irodába. 
Soha nem voltam nézegetôs, nem töl-
töm idômet értelmetlen bámészkodá-
sokkal. Fiatal koromban sem tettem. 
Majdhogy futólépésben teszem meg 
az utakat az indulástól érkezésig. Most 
is. Így csak éppen hogy bele nem bot-
lom a járdán széltében elterülô élet-
telennek látszó, rendetlen külsejû 
bennszülött férfibe. Mindenki kikerül-
geti és tovább megy, mintha nem egy 
segítségre szoruló ember talán haldo-
kolna ott. Én sem tudok tenni semmit 
azonnal, de felérve az irodába, ag-
godalmasan kérem a munkatársakat, 
hívjanak segítséget. Néznek rám, mint 
a borjú az új kapura. Nem értik, mi 
problémát látok. Az egyik tejfelesszájú, 
alig borotválkozó szemtelenül megkér-
dez. No, talán a kedvesed? Egy idôsebb 
kolléganô látva elképedésemet, ví-
gasztaló hangra térve fülembe dudo-
rássza, az a fránya bennszülött több 
mint valószínû, hogy dög részeg.

Így lassanként gyüjtögetem a hely-
beli ismereteket.

Kiszámítva keresetemet, abból levon-
va a délutáni takarításért járó jöve-
delmet, konstatálom, marad elég 
pénzem a banki törlesztésre rendesen. 
Így bátorságot veszek és bemerész-
kedem az egyetemre beiratkozni a 
gépészmérnöki kar esti tagozatára. 
Még odahaza, mellékesen, kitûnô 
eredménnyel elvégeztem a két éves 
mûszaki rajzolási tanfolyamot, ami 
talán segítségemre lehet könnyebben 
megérteni ez újabb tantárgyakat.

Az angol tudásom? Nos, hiányos. De 

erôsködésemre felvesznek mint „en-
rolled student”. Fogalmam sincsen 
arról, hogy mit jelent ez, viszont a szó 
„student” és hogy mehetek az órákra,  
felettébb rugalmassá teszik lépteimet 
az épületbôl kifele.

Egy hónap múlva, átveszek egy vá-
ratlan levelet. A postás úgy helyezi a 
kezembe, mintha a legértékesebb 
ajándék lenne benne. Egy nékem csil-
lagászati számnak tûnô, azonnal kifi-
zetendô tandíj számla. Rájövök, hogy  
magántanulónak vettek fel.

Késô délutánjaimat újra irodák ta-
karításával ütöm el.

A következô évben egy tizenegy laká-
sos lakótömböt veszek meg a Kengurú 
Pointon. A banknál semmi problémám 
nincsen, mindenkor elöbb fizetek, 
mint idôben és a befektetések jöve-
delme több mint a havi kiadás rájuk. 
Erre igen figyelek. A munkáim által 
szerzett jövedelmemmel gyarapodik a 
bankszámlám, készen egy újabb be-
fektetés letétjéhez. Mindeközben a 
már meglévô ingatlanok értéke is nö-
vekedik.

1976-ot írunk. Megszólalnak a haran-
gok, kitört a háború. Nagy háború. 

A David Jones személyzeti osztály 
vezetôje behivat és nagy sajnálkozásai 
közepette adja át a felmondó levelet 
egy szép ajánlólevél kíséretében, a 
valamivel több mint másfél évi alkal-
mazás után. Majdnem elájulok megle-
petésemben és félelmemben. Miért? 
Mi lesz most? Megmagyarázza, har-
mincegynéhány személyt éri ez a sze-
rencsétlenség a fôirodából. Van olyan 
köztük, aki harminc éve dolgozik ott 
fontos beosztásban. Teljesen új, a szá-
mítógépekre váltó  átrendezés törté-
nik. A következô napokban már fiatal 
tacskók csücsülnek az esetleg már 
megüresedett íróasztaloknál, várják, 
hogy mi is elkotródjunk.

Megint költözködünk. Szép otthonun-
kat bútorozottan kiadom három na-
gyon elegánsan öltözött fiatal hölgy-
nek, akik mindhárman a IBM fô-
irodájában dolgoznak. Még a telefon 
átírását sem kell megtenniük, minek 
költekezzenek ezért, csak fizessék 

számlájukat. Mi ketten pedig beköltö-
zünk egy icipici lakásba, icipici lak-
bérért. Ideiglenesen.

Munkát keresek. Szellemi munkát. 
Felkeresek egy magán munkaközve-
títôt is, ahol terjedelmes, sok témájú, 
kacifántos, agyat gyúró feladatokat 
kérnek, végezzem el. Egy két karika-
csapással mindent beverek. Gondolom, 
jó eredményemhez a számításokban 
való jártasságom jelentôsen segített. 
Valamikor kidolgoztam, csak úgy 
viccbôl, egy összeadási módszert, ami 
segítségével hosszú sorból álló szá-
mokat, akár még négy jegyûekbôl ál-
lóakat is fejbôl kidolgozom. Sokkal 
gyorsabban, mint aki mellettem kalcu-
látoron piszmog. Nagyon meg vannak 
elégedve az eredménnyel, de az angol 
tudásom „hiányos”. Egy késôbbi idô-
ben a leendô férjemnek mondják ér-
deklôdésére, hogy én értem el a leg-
magasabb pontokat irodájuk tíz éves 
fennállása óta. „Csak hát az angol 
nyelv tudása.”

Már sok éve nem voltam egy álta-
lános egészségügyi vizsgálaton. Most 
van idôm délelöttönként. A jó Dr. 
George Sekulessbe, a már idôsödô ma-
gyar orvosba tettük bizalmunkat itt 
Brisbaneban. Angol származású fele-
sége is doktor és együttmûködnek a 
rendelôben. Leginkább kisleányom 
szorítkozik rájuk, aki mindig belá-
zasodik vizsgák elött. Valóban. Az elô 
izgalmaktól.

Az általános vizsgálatokhoz egy nônél 
hozzátartozik egy egyszerû, pár per-
ces eljárás is. Orvosunk korára hivat-
kozva, egy specialistához küld e vizs-
gálatra. Az meg mindjárt a kórházba 
rendel, mint mondja az ô keze alá 
másnap reggelre egy ilyen kis sem-
miségért. Nem értem, mi ebben a 
nagy cécó.

A kórházban azonnal beterelnek egy 
vizsgálati terembe, számtalan fiatal 
orvostanhallgató vesz körül, a dokto-
rom sehol. Erôsen szabadkozom, 
ameddig az orvos nincsen itt, nem 
fekszem a vizsgálóasztalra. Egypáran 
lefognak, az egyik már nyomja is az 
injekciót a jobb kézfejembe fertôtlení-
tés nélkül.

Egy terem ágyában ébredek fel, or-
vost most sem látva. Kezem feje és  az 
alkarom megdagadva, égô fájással. 
Megszökve hazamegyek. Másnap a 
specialistához állítok be, aki elég 
nyersen adja tudomásomra, neki sem-
mi köze a további kezelésemhez. Men-
jek vissza Dr Sekulesshez. Trombózis, 
állapítja meg doktorom. 

Rengeteg gyógyszer, injekciók, bor-
zalmas fájdalom. Így is dolgozom. Vö-
rösödô csík a karomban, azt hiszem, 
hogy le kell vágni, adja tudomásomra 
orvosom. Kétségbe esésem a mennye-
kig ér. Eldobom az összes gyógyszert, 
hiszen úgy sem használnak. Már fél 
éve, hogy szedem ôket. Ekkor lettem a 
penicillinre érzékeny egész életemre. 
Érdekes módon, egy kis idô múlva, 
kezem javulásnak indul.

Még ilyen állapotban is próbálok dél-
elötti fômunkát találni. Csuklóm és 
alkarom ügyesen bekötve, nem mutat-
ja másoknak a helyzet komolyságát. 
Mérnöki irodákat járom, mûszaki raj-
zolói beosztáshoz. Szerencsém van. A 
Leichard Engineering tulajdonos fô-
mérnöke, Mr. Manning alkalmaz. 
Ugyan mindössze három hétre, egy 
éppen befutott extra megrendeléshez, 
azonban ezt idôm lejártával kiegészíti 
egy másik három héttel is. Dolgozom, 
miközben a csillagokat látom a fájda-
lomtól. Megigéri, amint lesz több mun-
kája, feltétlenül újra alkalmaz.

Megismerem jövendôbelimet, egy 
végtelenül korrekt embert.

Ausztráliában mindenki által ismert 
cég tervezô fômérnöke, vállalata Ang-
liából hívta meg e beosztásra. Három 
felnött gyermeke van és unokák, fele-
ségét négy évvel ezelött veszítette el 
rák betegségben. 

Nem vagyunk többet egyedül. Van 
családunk. Jó családunk. Ôk örökké 
megmaradnak családunknak. Jöven-
dôbelim engemet és kisleányomat 
azonnal hazaküld mindent intézve 
fiamat, testvérkét látogatni, akit már 
közel hat éve nem láttunk.

Sírunk a boldogságtól, amikor mi 
hárman újra átöleljük egymást.

Boling Lucia

Melbourne-i Magyar Iskola 2017-es tablója
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. március 4-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

9.30-tól vasárnapi iskola a szokott helyen
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

1 órától Presbiteri gyûlés
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

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. március 4-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. március 4-én vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

Minden szerdán du. 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 2018. március 4-én vasárnap 

de. 11 órai kezdettel 
ISTENTENTISZTELET

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebédelni lehet, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

Észak Brisbane -Aspley Uniting Templom 748 
Robinson Road Aspley 2018. március minden hónap második 

vasárnapján 11.45 órától Istentisztelet  és magyar nyelvû 
játszocsoport gyermekeink számára 

Istentisztelet után ebédelni lehet.

GOLD COAST — Mudgeeraba Salt templom
2018. március 4-én (minden hónap elsô vasárnapján) du 2 

órától Bibliaóra. Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 
órától Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport 

gyermekeink számára 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinz

Mudgeeraba Salt templom  319 -- Mudgeeraba Qld. 4213.

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
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Jog és igazság
Két fogalom, amelyeknek olyan 

szorosan kellene összekapcsolódni, 
hogy elválasztani se lehessen ôket 
egymástól

Nekünk, magyaroknak, különleges 
viszonyunk van a joghoz is meg az 
igazsághoz is. Bízunk bennük, s talán a 
kelleténél jobban is bízunk abban, 
hogy a jog az igazságot szolgálja, és az 
igazság a jogból ered. Azért lehet ez 
így, mert nagy középkori nemzet va-
gyunk, s a történelem rútul elbánt ve-
lünk. Jöttek nálunk nagyobbak, erô-
sebbek, akik legyôztek, s mi 
kétségbeesetten kapaszkodtunk a jo-
gainkba. Szabadságharcokat hirdet-
tünk a jogainkért, a szabadságunkért, 
s volt úgy, hogy be kellett érnünk a 
puszta paragrafusokkal. S így már a 
szabadságot a paragrafusban keres-
tük, a jogainkban, kiváltságainkban, 
de a lényeget hosszú idôre elfelej-
tettük. A Habsburg-királyok csaknem 
négyszáz esztendeje alatt is úgy tud-
tuk: van önálló Magyarország, meg a 
szovjet birodalomban is. Hiszen a pa-
ragrafusokban ez állt. Gyarmati sor-
ban voltunk bizony, de nem vettünk 
tudomást errôl. Begubóztunk várme-
gyébe, latifundiumba, mezôvárosba, 
tanyára –-- ha volt --–, országgyûlésbe, 
és tényleg a magyar glóbuszon éltünk. 
Nem is láttunk el messzebbre, mint 
Bécs, vagy Moszkva. Nagy csoda, 

hogy egyáltalán megmaradtunk, s 
igen erôsen meg vagyunk gyôzôdve 
arról, hogy a megmaradásunkat a jo-
goknak köszönhetjük. Pedig sokkal in-
kább dalnak, versnek, mesének. Le-
gendáknak, s a hitnek, hogy kár lenne 
ezért a népért. Már régen nem gon-
doltunk a szabadsággal, de ha a pa-
ragrafust megsértették, akárha csá-
szár is volt az illetô, lázadtunk, 
ellenálltunk, megvetettük. Többnyire 
sikerrel. Egész valónkban jogásznem-
zet lettünk, a jogászi észjárás hatotta 
át az intelligenciát. Mélyen megült 
bennünk a gondolat, hogy törvények-
kel, szerzôdésekkel érvényesíthetjük 
igazságainkat. Ezért aztán még a szép 
forradalmainkban is akkurátusan 
ügyeltünk a jogszerûségre, a törvé-
nyekre. Szeretjük, rajongunk Petôfi-
ért, de elnézô dorgálással említjük 
kíméletlen kezdeményezését, hogy 
akasszuk fel a királyokat. Nem Batt-
hyány és Kossuth sértett törvényt 
1848-ban, hanem az udvar. Nem a 
magyar kormány sértett meg minden 
jogszerûséget és nemzetközi szerzô-
dést, hanem a szovjet megszállók 
1956-ban. De mindkét esetben kide-
rült, hogy a jog szerint igazunk lehet 

ugyan, de a jog nem véd meg az erô-
szaktól. S az erôszak lélekölô meg-
szelídülésétôl. Haynau soha sem okoz-
hat annyi kárt, mint Bach, akiknek a 
szerepét Kádár egymaga játszotta el. 
A mártírok a nemzet erejét mindig fo-
kozzák, a meghunyászkodók elzsib-
basztják.

Trianonban és huszonhét évvel ké-
sôbb Párizsban meg kellett tapasztal-
nunk, hogy az igazság és a jog ott van, 
ahol az erô, az árulás. Ez rettenetes 
kiábrándulást okozott. A nemzet el-
vesztette az igazságba és a jogba ve-
tett hitét. Vagyis az erejébe vetett 
hitét. Nagyobb katasztrófa volt ez, 
mint a határok változása, a gazdasági 
romlás. Mert rögtön bekövetkezett a 
jogrend teljes felrúgása. Kun Béla Ta-
nácsköztársaságának, Rákosi Mátyás, 
majd Kádár János szocializmusának 
véres jogtiprása már a paragrafusok 
tiszteletét is elvette a nemzettôl. Mi-
ként a magát hirtelen idegen állami 
fennhatóság alatt találó hárommillió 
magyarnak is meg kellett tapasztalnia, 
hogy sem joga, sem igazsága nem le-
het többé. S hogy szánalmasak nem 
lettünk, megint csak dühös, dacos, ré-
mületlen élni akarásunknak köszön-

hetjük.
S mintha még mindig bíznánk jogban 

és igazságban! Pedig voltak rossz ta-
pasztalataink azóta is.

A kommunista diktatúrát megint úgy 
bontottuk le, hogy kínosan ügyeltünk a 
jogszerûségre. A modern államot 
1848-ban az utolsó rendi országgyûlés 
teremtette meg, a demokratikus jogál-
lamot az utolsó pártállami parlament. 
Az elôzônek sokkal több köze volt az 
eseményhez, mint az utóbbinak, de ez 
részletkérdés. Minden jogszerûen tör-
tént. Paradox módon negyvennyolcban 
legalább forradalom is tartatott.

A rendszerváltoztatás során nem tör-
tént semmi ilyesmi. Sokan viszont úgy 
érezték –- nem is alaptalanul -–, hogy 
ez a fenenagy jogszerûség fedez vala-
miféle elvtelen kompromisszumot. 
Vagy elszakadt az igazságtól. Nagyon 
veszélyes folyamat kezdôdött. A „tax-
isblokád” felelôseinek elszivárgása, 
majd a 2006-os terror elrendelôinek és 
végrehajtóinak büntetlensége, a kor-
rupciós ügyek arcpirító elhúzódása 
nem tett jót a jogba és igazságba vetett 
hitnek. Sem a nemzeti kisebbségek jo-
gainak látványos negligálása Európá-
ban.

Pedig nagy szükségünk van a jogra 
és igazságra. Itt belül, a magyar gló-
buszon is. De most már nem begu-
bózva élünk, nem is lehetne. Ezer 
szállal kötôdünk a világhoz, Európához. 
Látnunk kell, mi történik a világban. 
Összhangba kell hozni nemzeti létün-
ket az európai és a világtendenciákkal. 
Nem vagyunk legyôzöttek, mint a sza-
badságharcaink után vagy mint az 
elsô és második világháborút köve-
tôen. Nem állunk a teljes gazdasági, 
politikai és morális összeomlás küszö-
bén, mint a pártállam bukásakor. El-
lenkezôleg. Az összhang nem behódo-
lás. Most lehetôségünk van a 
véleményünk érvényesítésére. A sza-
badság, a jog és az igazság jegyében. 
Ezt vártuk és várjuk azoktól a nemzet-
közi szervezetektôl, amelyeknek tag-
jai vagyunk. Meglehet, a szabadságot 
és az igazságot eltérôen értékeljük. 
Nekem gyanús az a szabadság, amely 
önmagában cél, s nem eszköz, ahhoz, 
hogy az embereknek, közösségeknek, 
nemzeteknek biztosítsa a lehetô leg-
magasabb nívójú anyagi és szellemi 
boldogulást. Nekem a romboló, az erô-
szakos, oktrojált, az egyik kezével 
korlátlanul adó, a másikkal önkénye-
sen korlátozó szabadság már nem is 
szabadság.

A szabadsághoz semmi köze annak, 
hogy egy ember, bizottság vagy szer-
vezet bármit szabadon megtehet, mert 
megteheti. Megvan hozzá a kellô anya-
gi forrása, erôfölénye, kiépített bázisa, 
érdeke vagy éppen joga. Emlékeztetek, 
hogy a jog nem védett meg minket az 

erôszaktól, s a megsüvegelendô hitünk 
és ragaszkodásunk a jogainkhoz gyak-
ran látszatokat védett, s a kiélezett 
pillanatban arra kellett ébrednünk, 
hogy a jogokat, törvényeket, szerzô-
déseket nem tartják be, mert megte-
hetik. Megvan hozzá az erejük. Hit-
tünk Magyarországban, hogy van. 
Valójában provincia voltunk, préda. 
De megmaradtunk, összezsugorodva, 
hitehagyottan, megalázottan. Szörnyû 
valóság, hogy ma is az állam védi meg 
a magyarságot, holott a nemzetnek 
kellene, minden egyes embernek, te-
hetséggel, kezdeményezéssel, vállal-
kozással. A társadalomnak, a kultú-
ránknak kellene védeni az államot, de 
még mindig fordítva történik. És sze-
rencse, hogy védi! De nem lesz így, ha 
olyanok akarata érvényesül, akik 
„nem nézve a nemzet érdekeit, arra 
törekednek, hogy kezet fogva a nem-
zetközi irányzatokkal, kezet fogva 
még ellenségeinkkel is, saját hatalmuk 
alapját vessék meg”. Bethlen István 
látta így száz éve, milyen kár, hogy 
minden szava ma is aktuális.

Béccsel szemben valahogyan meg-
védtük magunkat, ha a jogainkat nem 
is mindig, s leginkább a látszat szint-
jén. Beleértve a „kiegyezést” is. A 
szándékban és a rendszerben is sok 
érték volt, de rossz vége lett. Minden 
szövetség és minden emberi közösség 
–- így a demokrácia –-- mûködése is 
attól függ, hogy akik mûködtetik, mi-
lyen erkölcsök és ösztönök alapján 
cselekszenek. Moszkvával szemben 
nem voltak illúzióink, sem jogaink. 
Illúzióink ma sincsenek, de jogaink 
vannak. Majd elválik, hogy záloga ez 
az igazságnak, vagy csak üres parag-
rafusok, amelyeket kedvük szerint le-
cserélhetnek Brüsszelben. Hogy ne 
tehessék, ahhoz nekünk erôt kell fel-
mutatni. Száz éve gondoskodtak róla, 
hogy egy közép-európai nemzet se le-
gyen képes egyedül megvédenie ma-
gát. S arról is –-- igen aljas és tudatos 
tett volt ---, hogy össze se foghassanak. 
Aztán prédának dobtak németnek, 
orosznak is. De most más a helyzet. A 
„fejlôdô nagy nemzetek” és nevetséges 
paródiáik haldokolnak, s a „szegé-
nyebbek, elmaradottabbak” szívóssága 
kifizetôdik. Hacsak a „nagy nemzetek” 
immáron nem nemzeti alapon ter-
jesztik ki hatalmukat a kisebbekre, 
hanem a gazdasági alávetés mellett 
hamis filantrópikus ürügyek alatt. 
Bízzunk a jogban és az igazságban itt, 
Közép-Európában, de fogjunk is össze, 
hacsak nem akarunk egy minden ko-
rábbinál veszélyesebb megszállás alá 
kerülni, amely a létünket immáron az 
„emberiség javára” veszélyezteti.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

DOYZIES DELI
magyar delicatessen

Shop 2, Caribbean Gardens

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

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

Tel: 0475 797-343
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Máig talány, hogy hol rejtôzhet Attila, 
a hun nagyfejedelem sírja

Az 5. század elejére Róma régi nagy-
sága és dicsôsége már csak halvány 
visszfénye volt egykori önmagának. A 
két részre szakadt és minden eresz-
tékében recsegô-ropogó birodalmat az 
5. század derekán egy minden addigi-
nál veszedelmesebb ellenség, az Attila 
nagyfejedelem uralma alatt egye-
sült hunok betörései megsemmisü-
léssel fenyegették. A hirtelen fele-
melkedô hun birodalom Attila 
halála után szétesett. Ami bizonyos, 
hogy Attilát valahol a mai Magyar-
ország területén temették el.
Keletrôl özönlô népek döngetik a 

Római Birodalom kapuját
A 3. századtól kibontakozó népván-

dorlás szûnni nem akaró pörölycsa-
pásként ostromolta a Római Birodalom 
határait, megroppantva és fokozatosan 
felôrölve Róma erejét.

Diocletianus reformjainak, amelyek 
teljesen felszámolták Augustus három 
évszázadon át mûködô „alkotmányos” 
rendszerét, és a principátust a nyíltan 
despotikus, a szenátusnak még formai 
szerepet sem hagyó dominátus rend-
szerével váltották fel a 4. század leg-
elején, volt egy pozitív hozadéka.

Az erôsen központosított irányítás-
nak, valamint a hadseregreformnak 
köszönhetôen a 4. század elsô felében 
sikerült megerôsíteni a birodalom ha-
tárait, és feltartóztatni a barbár be-
töréseket.

Ez a viszonylagos nyugalom azonban 
csak átmenetinek bizonyult, a Kr. u. 
370-es évektôl kezdve ugyanis egy 
újabb, a birodalmat elnyeléssel fe-
nyegetô népvándorlási hullám bonta-
kozott ki.

A válság következményeként I. The-
odosius császár 395-ben két részre 
osztotta a birodalmat, a kelet ----, illet-
ve nyugatrómai császárságra.

Az 5. század elején azonban egy min-
den korábbinál veszedelmesebb ellen-
ség jelent meg a keleti és nyugatrómai 
birodalom határán, a távol-keleti 
sztyeppék nomád népe, a hunok.
Nem primitív barbár, hanem ró-

mai mûveltségû fejedelem volt
A késô antik történelem egyik leg-

híresebb személyisége Attila, vagy 
ahogy a korabeli források más néven 
Etzelként, illetve Eteleként is meg-
említik, Kr. u. 410 körül született 
Mundzsuk (Bendegúz) hun fejedelem 
fiaként.

Attila még gyermekként mint feje-
delmi sarj, a 418-ban a Nyugatrómai 
Birodalom és a hunok között létrejött 
békeszerzôdés zálogaként került Ho-
norius császár ravennai udvarába 
túszként.

(A hunok az elôkelô római patríciusi 
családból származó Gaudentius lovas-
sági parancsnok fiát, Attila késôbbi 
nagy riválisát, Flavius Aetiust kapták 
zálogba.)

A rendkívül jó eszû Attila az elôkelô 
ifjaknak kijáró nevelésben részesült, 
római mûveltséget szerezve magá-
nak.

A császári udvarban eltöltött évek 
lehetôvé tették számára, hogy alapo-
san kiismerje a római diplomáciát, az 
udvari fôtisztviselôk politikai gondol-
kodásmódját, és megismerkedjen a 
római közigazgatással, valamint a had-
tudományokkal is.

Mindennek késôbb komoly hasznát 
vette hódító tervei megvalósításában. 
A koraközépkori keresztény króniká-
sok vérszomjas és primitív barbárként 
ábrázolták Attilát, aki a nyugati kul-
túrában egyenesen a barbarizmus 
szimbólumává vált.

E sommás és igazságtalan ábrázo-
lással szemben történelmi tény, hogy 
Attila több nyelven, így többek között 
latinul is beszélô, illetve író, a klasz-

szikus antik mûveltséget ismerô, a 
nemzetközi politikában kitûnôen eliga-
zodó államférfi és tehetséges hadvezér 
volt.
A hunok elözönlik a Balkánt, és 

Bizánc falai alá vonulnak
A hun törzsek 432-ben Ruga 

vezetése alatt egyesültek.
A hun fejedelem 434-ben bekövet-

kezett halála után két unokaöccse, 
Attila és Buda állt a törzsszövetség 
élére.

Attila kiváló hadvezéri képességei 
már korán megmutatkoztak. 435-ben 
seregei élén rátámadt a Keletrómai 
Birodalomra, és fényes gyôzelmek 
után megalázó békére, illetve adófi-
zetésre kényszerítette II. Theodosius 
bizánci császárt.

Attila nemcsak kiváló stratéga volt, 
hanem kitûnô helyzetfelismerô ké-
pességgel is rendelkezett. Amikor 
440-ben II. Theodosiust keleten II. 
Jazdagird új-szasszanida perzsa ural-
kodó szorongatta megtámadva Arme-
niát, Bizánc észak-afrikai provinciáit 
pedig Geiserich fejedelem vandáljai 
dúlták fel, Attila azonnal felismerte, 
hogy a keletrómai császárnak nem 
maradt elegendô ereje a balkáni tar-
tományok megtartásához.

Ezért a békeszerzôdés megszegésére 
hivatkozva Attila és Buda 441-ben 
megtámadták a balkáni provinciákat, 
és seregeik élén Konstantinápoly alá 
vonultak, ám az erôs falakkal védett 
keletrómai fôvárost nem tudták be-
venni.

Ennek ellenére a balkáni gyôzelem-
sorozat elegendô volt ahhoz, hogy 443-
ban Attila újabb, még megalázóbb 
békefeltételek elfogadására és sokkal 
magasabb adó megfizetésére kény-
szerítse II. Theodosiust.
Lángba borul a birodalom egy 

jegygyûrû miatt
Buda halála után Attila a hun törzs-

szövetség egyedüli nagyfejedelme 
lett. A hatalmas hun sztyeppei bi-
rodalom ekkor az Urál elôterétôl a 
Dunántúlig húzódott. A korabeli forrá-
sokból, így különösen a hun nagy-
fejedelem udvarában a keletrómai 
császár követeként diplomáciai kül-
detésben megfordult Priszkosz rétor-
tól tudjuk, hogy Attila udvartartását 
és fejedelmi székhelyét a mai Ma-
gyarország területén, a legnagyobb 
valószínûség szerint a Duna-Tisza kö-
zén rendezte be.

Attila egészen 450-ig jó kapcsolatot 
ápolt Rómával, pontosabban III. Va-
lentinianus császár ravennai udva-
rával. Ekkor azonban a hun nagyfe-
jedelem gyökeres fordulatot hajtott 
végre a Nyugatrómai Birodalommal 
szemben folytatott addigi békés kül-
politikájában.

Arra hivatkozva, hogy Honoria, a 
császár húga gyûrût küldött neki fel-
ajánlva ezzel állítólagosan a jegyes-
séget, Honoria kiadását, illetve ami 
ennél is jóval fontosabb volt, „hozo-
mányként” a Nyugatrómai Birodalom 
felének átadását követelte III. Valen-
tinianustól.

Attila minden bizonnyal pontosan 
tudta, hogy a ravennai udvar nem 
teljesítheti ezt az arcpirítóan szem-
telen követelést, ám az elutasító válasz 
kitûnô ürügyet szolgáltatott arra, hogy 
újabb területek meghódítása végett 
451-ben hadjáratot indítson addigi 
szövetségese, Róma ellen.
Attila ellen vonul az “utolsó ró-

mai”
A hunok és vazallus seregeik mélyen 

benyomultak a birodalom területére, 

átkeltek a Rajnán, és betörtek Galli-
ába, a mai Franciaország területére. A 
császár a késô antik történelem legte-
hetségesebb hadvezérét, az „utolsó 
rómaiként” is emlegetett Flavius 
Aetiust, Gallia katonai helytartóját 
(Magister militum per Gallias) küldte 
Attila ellen.

Aetius, aki fiatalkorában több évet 
töltött túszként a hun fejedelmi udvar-
ban, kiválóan ismerte a hunok harc-
modorát.

A két hadsereg valahol a mai Chálons-
en-Champagne és Troyes közötti síkon 
csapott össze 451. június 20-án.

A késôókor legnagyobb ütközete, 
amely catalaunumi csataként maradt 
meg a történelmi emlékezetben, dön-
tetlennel, valójában azonban a rómaiak 
taktikai gyôzelmével végzôdött. Az üt-
közetben mindkét fél súlyos veszte-
ségeket szenvedett el, ám Attila a 
hunok veszteségei miatt félbehagyta 
hadjáratát, és ideiglenesen visszavo-
nult.
Én vagyok Attila, az Isten ostora!
A catalaunumi csata azonban ko-

rántsem gyengítette meg annyira, 
hogy a rákövetkezô évben ne indítson 
egy újabb hadjáratot, amelynek im-
már az Itáliai-félsziget és Róma el-
foglalása volt a célja. A hunok 452 
elején betörtek Észak-Itáliába, bevet-
ték Aquileát, majd Mediolanum (Mi-
lánó) alá vonultak, ahonnan délnek 
fordulva, megindultak Róma ellen.

Aetius a felperzselt föld taktikáját 
alkalmazva tért ki Attila hadai elôl, a 
hunok kifárasztására játszva.

Marcianus, az új bizánci császár, aki 
felmondta az elôdje, II. Theodosius és 
a hunok közötti megkötött békeszer-
zôdést, Attila itáliai hadjáratát kihasz-
nálva offenzívát indított a Balkánon, 
hátba támadva a hun birodalmat.

Mindez, valamint a szokatlanul nagy 
szárazság és a 452 nyarán kitört itáliai 
pestisjárvány arra kényszerítette a 
hun nagyfejedelmet, hogy a Minico 
folyónál békét kössön a Nyugatrómai 
Birodalommal.

A békekötésrôl tárgyaló császári 
küldöttségnek Róma püspöke, I. Leó 
pápa (Nagy Szent Leó) is tagja volt. 
Emiatt a kora középkori legendári-
umok Nagy Szent Leónak tulajdonítják 
Attila megállítását, aki –-- e legenda 
szerint --- a püspök szavára fordította 
vissza seregeit Róma falai alól.

Amikor állítólag Nagy Szent Leó az 
Itália elleni hun invázióról mint Isten 
büntetésérôl beszélt, Attila félbesza-
kította a pápát, és ékes latinsággal a 
következôket vetette oda az agg egy-
házfejedelemnek: „Ego sum Attila, 
flagellum Dei!” azaz: Én vagyok 
Attila, az Isten ostora!”

Valójában Attila visszavonulásának 
hátterében sokkal földhözragadtabb, 
és az elôzôekben felsorolt okok álltak.

A bizánci császár és az ifjú feleség, 
mint lehetséges gyanúsított

Az itáliai hadjáratról a hun nagy-
fejedelem a kárpát-medencei törzs-
szállására vonult vissza.

453 tavaszán itt érte a hirtelen halál, 
amelynek pontos okáról ugyanúgy 
csak találgatások és legendák marad-
tak fenn, mint arról is, hogy hol 
temethették el a hunok 
nagyfejedelmét. Az egyik 
legismertebb verzió szerint Attilát ifjú 
germán felesége, Ildikó (Kimhilda) 
mérgezte meg a menyegzôjük utáni 
nászéjszakán.

Egy másik –- bizonyítékokkal alá nem 
támasztható –-- történet szerint a 
meny-egzôi lakomán a 

nagyfejedelemnek hir-telen eleredt az 
orra vére, és emiatt balszerencsés módon 
megfulladt.

A mérgezés gyanújával kapcsolatban az 
is felmerült, hogy Marcianus császár, a 
keletrómai uralkodó egyik, a fejedelmi 
törzsszállásra beszivárgott ügynöke ke-
vert mérget a hun nagyfejedelem ételébe 
vagy italába.

A halál pontos oka valószínûleg már 
sohasem fog kiderülni, bár ami a mérge-
zés gyanúját illeti, kétségtelen tény, hogy 
mind a bizánci, mind pedig a ravennai 
udvarnak komoly érdeke fûzôdött Attila 
halálához, és a konstantinápolyi udvar 
fülledt világában a politikai riválisok 
ilyenfajta eltávolításának már komoly 
hagyományai voltak.
Jordanes fantáziaszüleménye a hun 

nagyfejedelem Tiszába temetése
Nemcsak a nagyfejedelem halálának 

oka, hanem az eltemetésének helyszíne is 
vitatott. Ami bizonyosra vehetô a kor 
uralkodói, illetve a hunok temetési szo-
kásainak ismeretében az az, hogy Attilát 
a törzsszállása közelében temethették el.

Ha tehát pontosan tudnánk, hogy hol állt 
a hunok nagyfejedelmének Priszkosz ál-
tal is megcsodált és leírt híres fapalotája 
a mai Magyarország területén, sokkal 
megalapozottabb támpontunk lenne a 
sírhely felkutatásához is.

A temetésrôl fennmaradt egyetlen rész-
letes leírás Jordanes 6. századi gót szár-
mazású itáliai történetírótól származik.

Jordanestôl összesen két könyv maradt 
fenn, az egyik a Római Birodalom 
történetét összefoglaló Romana, a másik 
pedig a Getica, amely több elveszett 
forrást, így Ablavius és Priszkosz rétor 
munkáit is felhasználta.

Jordanes a Getica-ban Priszkoszra hi-
vatkozva azt állítja, hogy a hun nagy-
királyt hármas, arany, ezüst és vas érc-
koporsóban temették el a Tisza egyik 
lecsapolt holtágában, majd miután szol-
gáit lenyilazták, ismét vízzel árasztották 
el a medret, hogy soha és senki ne ta-
lálhassa meg Attila, „a királyok királya” 
sírját. Gárdonyi Géza is Jordanes tör-
ténetét használta fel híres regényében, A 
láthatatlan emberben Attila temetésé-
nek leírásánál.

A modern technológiával elvégzett for-
ráselemezésekbôl azonban kiderült, hogy 
a gót származású történetíró nem Prisz-
kosz rétor munkájából vette át a hun 
nagyfejedelem temetésére vonatkozó 
színes leírást, ami minden bizonnyal 
csupán Jordanes fantáziájának terméke.

A sztyeppei népek és a hunok elôke-
lôinek temetkezési szokásaival kapcso-
latos régészeti leletek sem támasztják 
alá a Jordanes által írtakat. A hun elô-
kelôségeket ugyanis fakoporsóba fek-
tetve földbe hantolták el, nem egyszer 
szkíta módra földhalmot, úgynevezett 
kurgánt emelve a temetkezési helyük 
fölé.
Történelmi titkokat rejthet Tápió-

szentmárton környéke
Az északalföldi város, Cegléd közelében 

fekvô Tápiószentmárton környékén sok 

évszázados népi szájhagyomány, 
hogy a község határában fekvô és 
Attila domb-ként emlegetett 
területen állt egykor a hun 
nagyfejedelem hatalmas fapalotája, 
amelynek közelében helyzeték 
végsô nyugalomra Attilát.

Egy másik, ugyancsak régi hagyo-
mány Szeged környékére teszi Atti-
la fejedelmi udvarának helyszínét 
és sírhelyét.

Ez utóbbinak azonban nincs túl 
nagy valószínûsége, mivel az 5. szá-
zad derekán ez a vidék a Tisza 
kiterjedt, mocsaras és süppedôs ár-
területeként alkalmatlan volt feje-
delmi törzsszállás kiépítéséhez.

Ehhez képest jóval reálisabbnak 
tûnik Tápiószentmárton térségébe 
elhelyezni mind a törzsszállást, 
mind pedig a lehetséges sírhelyet, 
mintsem Szegednél keresni azt. A 
Duna-Tisza közének északi csücske 
Szeged környékével szemben nem-
csak hogy nem volt árterület, de 
stratégiai szempontból is rendkívül 
kedvezô helyszínnek számított.

Errôl a pontról ugyanis egyaránt 
jól szemmel lehetett tartani a délen 
fekvô keletrómai, és a Duna vonala 
mentén húzódó limest, a nyugatró-
mai határterületet.

A magyar Nagyalföld, amely föld-
rajzilag az eurázsiai sztyeppvidék 
legnyugatibb nyúlványának számít, 
ezenkívül kiváló összeköttetést je-
lentett a hun birodalom keleti vidé-
kei felé is.
Attila sírhelye a magyar arche-

ológia Szent Grálja
Az elôbb említett stratégiai szem-

pontok miatt Cegléd környéke ideá-
lis lehetett a hun fejedelmi törzs-
szállás felépítéséhez.

Érdemes megjegyezni, hogy 1923 
ôszén az Attila-dombon, a környék 
egykori földbirtokosa, Balskovich 
Aladár birtokán a Nemzeti Múze-
um Érem- és Régiségtárának két 
régésze, Bella Lajos és Hillebrand 
Jenô egy egészen különleges 
aranyleletre bukkantak.

Noha az erôsen szkíta vonásokat 
mutató tápiószentmártoni arany-
szarvas a Magyar Nemzeti Múzeum 
egykori archeológusa, és az ôsi 
sztyeppei népek kultúrájának elis-
mert szaktekintélye, Fettich Nán-
dor szerint a Kr. e. 6. századból 
származik, ám e páratlan lelet 
közvetett bizonyítékul szolgálhat 
arra, hogy már Attila kora elôtt is 
fejedelmi törzsszállás állhatott ezen 
a területen.

Ami bizonyosság szintjén állítható, 
hogy a késô antik idôk és a világ-
történelem egyik leghíresebb sze-
mélyiségének, Attila hun nagyfeje-
delemnek hazai föld rejti a 
sírhelyét.
A magyar archeológia „Szent 

Gráljának”, Attila titokzatos te-
metkezési helyének” megtalálása 
világszenzáció, és kétségkívül a 
hazai régészet legnagyobb ered-
ménye lenne.

E. T. (Origo)



Az egykori Magyar Királyság terü-

letén, a Bars, Zólyom, Esztergom s 

Nógrád vármegyék által közrefogott 

Hont határain belül állt valaha egy ki-

csi település, Hébec. Ez mára semmivé 

lett. A falu és temploma elsô ízben a 

gyalázatos tatárjárás következtében, 

1241/1242 táján pusztult el. Ám idôvel 

új életre kelt a falu, s úgy ahogy még 

évszázadokig létezett. Akármint volt, 

pici temploma máig áll, és közvetlen 

környezetével együtt szépen karban is 

van tartva.

Jóllehet a ma Szlovákiában élô ma-

gyarok soraiban sokak által ismert e 

helyszín magyar vonatkozása, de a 

Magyarországon és a világon szétszé-

ledve élô magyarság köreiben már 

korántsem biztos, hogy ez így van. 

Ezért döntöttem úgy, barátommal, 

Ágh Péterrel, az újabb „ismerd meg 

hazád” jelszavú úti célunkul az egykori 

Hébec területét-környékét választjuk.

A lakóhelyemtôl, a csallóközi Duna-

szerdahelytôl légvonalban közel 

90km-re levô egykori falut, melyet 

szlovákul Hebecként ismernek, írás-

ban a fent jelzett korábbi idôszak da-

cára 1276-ban említik elôször, ekkor 

Hebech formában. Késôbb számos to-

vábbi névváltozata felmerült különféle 

iratokban, közte a számomra lega-

lábbis különös hangzású Hevbechulg.

A kis domb tetején álló egyhajós 

templom meglelése az elôször itt já-

róknak nem feltétlenül sikerül elsôre. 

Ugyanis –-- a Szent Ilona-templom 

mûemlék volta ellenére –-- nincs 

táblával jelezve, pontosabban ottjár-

tunkkor mi legalábbis nem találtunk 

semmiféle irányadót, hogy melyik út 

vezet hozzá. De egy deméndi lakos 

eligazított bennünket. Deménd (De-

mandice) központjától mérve, a falu 

keleti irányba való elhagyása után úgy 

2,4km-re található egy letérô jobbra, 

amely elvezet az úgynevezett alsó 

majoron át a Hébeci majorhoz. Itt egy 

a kertjében dolgozó ember mutatta 

meg a templomhoz vezetô helyes 

irányt. E ponton kell megjegyeznem, 

hogy utóbb Deménd polgármestere, 

Ing. Kürthy Attila érdeklôdésemre 

elmondta, „a hébeci templom ma az 

úgynevezett »Hébeci  major« terüle-

tén található, amely közigazgatásilag 

Deméndhez tartozik”. És még hozzá-

tette, „Hébecen a mai napig élnek, 5 

család állandó lakhellyel”. Ahogy egy-

re közelebb értünk, úgy lett egyre 

keskenyebb a kanyargós út. Az ott-

jártunkkor gyomokkal körülhatárolt, 
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Ôsi magyar templom 
Szlovákiában

magas fák sûrû lombjai által haragos 

sötétre árnyékolt temetôkapuhoz érve 

annyira beszûkült az út, hogy autóval 

ott megfordulni képtelenség volt, tá-

vozásunkkor ezért egy darabig csak 

tolatva tudtunk haladni. A templom 

körüli területrôl megtudtam még, 

részben a falu tulajdonában van, rész-

ben magántulajdon.

A templom mai külsô megjelenésében 

egyszerûnek mondható: fehér falak, 

díszítôül szolgáló eltérô színû festés 

mindössze az ajtók és a csak az egyik 

oldalon beépített, különösen keskeny, 

késô-gótikus, felújított ablakok körül 

van. Az óvó árnyéka melletti temetôt 

máig használják s gondozzák; beszél-

getésbe elegyedtünk azokkal a percek-

kel elôttünk érkezôkkel, akik, miként 

elmesélték, messzirôl jöttek a rokona-

ik régen nem látott sírjaihoz. A temp-

lom és a temetô közötti részen meg-

néztük a barna színûre festett fából 

készült haranglábat is, ami valójában 

egy négyzet alaprajzú faszerkezet, 

benne két múlt századi haranggal. 

Miután a neveket olvasgatva sétát 

tettünk a sírok között, a templom mö-

gött megpihenhettünk, ahol hasított 

fadarabokból összeállított asztalka és 

két pad szolgál pihenôhelyül az idejáró 

helyieknek és a szakrális helyeket 

bejárni kívánó megfáradt utazóknak.

A templombelsôt mély sajnálatunkra 

ottjártunkkor nem volt módunkban 

saját szemünkkel is megtekinteni. Ám 

így sem bánkódtunk. Önmagában már 

az leírhatatlan szellemi élményt jelen-

tett, szavakkal megmagyarázhatatlan 

lelki feltöltôdést adott, hogy a tényleg 

alig néhány lépésnyi hosszúságú, ôsi 

alapokon nyugvó, és a viszontagságos 

történelmi múlt, a felújítások és áté-

pítések nyomait magán viselô épületet 

körbesétálhattuk, tenyereinkkel vé-

gigsimítottuk falait, melyek újonnan 

vannak fehérre festve, és két vasalt 

faajtaját. Tudni kell, bár írott forrás 

nem ismert a templom építését ille-

tôen, és a legrégebbi írásos említés 

róla csupán a mohácsi csata évébôl 

való, de a helyi néphagyomány úgy 

tartja, a keresztény magyar állam elsô 

királya, I. (Szent) István építtette. Igaz 

lehet? Nos, a környéken élôk hitében 

ennek „bizonyítékául” sokáig egy az 

oltár melletti falban kialakított üregbe 

bevésett évszám szolgált: 1023 --– leg-

alábbis a bizonyára mély hittel ren-

delkezô megtalálói ezt olvasták ki, 

mert ezt akarhatták kiolvasni belôle 

korábban. Ám a történet igazságához 

tartozik, hogy ezt a keletkezési évet a 

19. század óta kétségesnek tartják.

A hébeci templomot, mint említettem, 

sokszor felújították vagy újraépítették. 

Így volt ez már az 1200-as években. 19. 

századi felújítása után szentelték föl 

Szent Ilona tiszteletére. Késôbb ismét 

renoválási munkákra szorult. Szeren-

csére eddig mindig voltak, éltek itt 

olyanok, köztük jómódúak, nemesi 

családok tagjai, és persze a hívek, 

akik, ha kellett, áldozatokat hoztak e 

dicséretre méltó szívesség oltárán. 

Legutóbb 2000 és 2007 között szépítet-

ték (szlovák és magyar nyelvû misé-

zéssel egybekötött újraszentelésére 

2008 októberében került sor).

Mindenkinek ajánlom megtekintésre 

a hébeci templomot (a pontosság ked-

véért: ma ez a templom a Búr patak 

partja mentén elterülô Deménd tele-

pülés plébániájának filiája). A múlt 

századnak nagyjából a derekáig min-

den évben ezrek zarándokoltak el erre 

a búcsújáróhelyre. Ma már ez azért 

így nem mondható el. Amint arról a 

polgármester úr tájékoztatott, „a hébe-

ci templomnál évente kétszer van 

búcsú, mégpedig Ilonakor (augusztus 

18.) és a Hétfájdalmú Szûzanya napján 

(szeptember 15.)”. És „2016-ban, Ilona-

kor úgy 150 ember, a Hétfájdalmú 

Szûzanya napján pedig körülbelül 30 

ember gyûlt össze”.

A valamikori Hébec falu földjei, mai 

neveiken Hébecpuszta és Hébec dûlô, 

a ma onnan északnyugatra fekvô De-

ménd községhez tartoznak. Deménd 

és Hébec történelméhez az idôk során 

annyi földesúr, neves és nemes sze-

mély élete s tettei kapcsolódnak, hogy 

történeteiket jelen sorok között rész-

letezni nincs lehetôségem, ezért le-

gyen elég néhányuk nevének említése. 

Deménd elsô ismert birtokosai az itá-

liai származású Deméndy család tag-

jai voltak. Késôbb mások mellett a 

Halápy, az Ilméry, a Grassalkovich, 
az Egresdy és a Blaskovich családok 

is kötôdtek valamilyen szinte a falu-

hoz. Utóbbiak Sámuel nevû tagja pél-

dául az 1720-as években újíttatta fel az 

addigra elhagyatott templomot. Nem 

mellesleg Deménd falu honlapját ol-

vasva az is kiderül, lényegében a szá-

mos nemes család ittlétének köszön-

hetô, hogy a település címerében a 

királyi korona is benne találtatik.

2017-ben Deménden teljes harmóniá-

ban élik mindennapjaikat a szlovák és 

a magyar családok (a magyar nemzeti-

ségûek aránya most 27%). Itt szúrom 

közbe azt a történelmi érdekességet, 

hogy az 1796-os, Vályi András írta 

„Magyar Országnak leírása” is kato-

likus „Tót falu”-ként szól róla. Napja-

inkban az itt élô, és személyes ta-

pasztalataink alapján igen kedves em-

berek tovább éltetik e kis templomot, 

lehetôség szerint gondozzák környeze-

tét, no és –- a történeti hiányosságok 

ellenére –-- a múltról sem feledkeznek 

meg. Elég az hozzá, 2015 augusztu-

sában a község egy egyszerûségében 

is szép, sötét színû márvány emlék-

táblát állíttatott fel a temetô földjén, a 

településhez anno kötôdô négy elôke-

lôség valószínûsített nyughelyén. Itt 

vannak ugyanis eltemetve Joannes 
Grasalkovich (1716) és Susanna 
Egresdy (1724) valamint Samuel 
Blaskovich (1738) és Juditha 
Grasalkovich (1748) házaspárok. A 

Deménd falu honlapján fellelhetô in-

formációk szerint az emléktábla le-

leplezésekor jelen volt a Grasalkovich 

család ma Svájcban élô egyik le-

származottja is. A falubeliek múlthoz 

való dicséretes hozzáállása a biztosí-

ték, hogy a fizikai értelemben mos-

tanra sok évszázada nem létezô Hébec 

történetét a jövô nemzedékei is is-

merni fogják.

Írta és fényképezte: 
Csibrányi Zoltán

Felhasznált irodalom:

1. Belányi János, Deménd és az egy-
kori Hébec áttekintô történelme, Hon-
ti Lapok, XX. évfolyam, 2011. június, 
6. szám: http://hu.sahy.sk/download_
file_f.php?id=178532

2. Csáky Károly, Hont megye két 
kegyhelyének szakrális emlékei I., 
Hébec Börzsönyi Helikon, Irodalmi, 
mûvészeti, természetbarát folyóirat, 
VII. évfolyam 10. szám, 2012. október: 
h t t p : / / w w w . r e t s a g . n e t / h e l i k o n /
bh1210.pdf (Itt bôvebb részletek ol-
vashatók a templom mai belsô elren-
dezésérôl, látható részleteirôl.)

Az emléktábla a Hébeci templom melletti temetôben

Hébeci templom

A Hébeci templom oldalsó bejárata

A Hébeci templom ablaktalan oldala
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Császár uszoda. 
(A létesítmény mai neve, komjádi-
Császár uszoda), 2. Kajmakámnak, 3. 
Guillaume Apollinaire, 4. Az Indiai-
oceáné 5. Észak-Amerika keleti 
részén, 6. IV. Károly abból a célból, 
megszüntesse a német politikai életre 
gyakorolt pápai befolyást, 7. A fülben, 
8. Ennio Morricone, 9. A vízilabdáé, 
10. A Cserháté.

E heti kérdéseink:
1. Mi volt a korábbi görög neve a 

törökországi Izmir városának?
2. Melyik nagy orosz író halt meg az 

asztapovói vasutállomáson?
3. Mi a székhelye Szicíliának?
4. Melyik UEFA-Kupa döntôn esett 

eddig a legtöbb gól?
5. Hány ujjperc van az ember egy 

kezén?
6. Mi a mai neve az egykori Brit 

Hondurasnak?
7. Ki volt az Amerikai Egyesült 

Államok eddig legfiatalabb elnöke?
8. Hogy nevezik a szlengben a 

katonai bakancsot?
9. Ki tervezte a Sydney-i operahá-

zat?
10. Melyik ország autójelzése az 

EAT?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...Hazafelé megy a pap. Az út mellett 
egy örömlány várja a klienseket, a pap 
elmegy mellette, és odaszól neki:

 --- Leányom, imádkozni fogok érted.
 --- Nem szükséges, atyám, ötezerért 

megkaphat ...
* * *

 Muldoon úr egy kis faluban élt, 
Írországban, egyetlen társa a kutyája 
volt. Egyszer szegény öreg eb kilehelte 
a lelkét. Elment Muldoon a falu pap-
jához, és megkérdezte tôle:

 --- Atyám, szegény jó kutyám kimúlt. 
Mondana-e az emlékére egy szép bú-
csúbeszédet?

 --- Fiam, mi nem tartunk állatoknak 
szertartást. Kint a falu szélén van egy 
baptista egyház, a Jóisten tudja, ôk 
miben hisznek. Talán hozzájuk for-
dulhatnál... 

--- És mit gondol, atyám, ötezer font 
elég adomány lesz nekik a szertar-
tásért?

 --- Jaj, fiam, hát miért nem azzal 
kezdted, hogy katolikus volt a kutyád?

* * *
Orvos a fiatal férfihoz:
 ---- Ha nem hagyja abba a nôk haj-

kurászását, nem fogja megérni az év 
végét!

 ---- Hogyhogy, doktor úr, hiszen sem-
mi panaszom nincs?

 --- De az egyik nô az én feleségem.
* * *

  ---- Doktor úr, segítsen rajtam. Egész 
nap kék pácsavatokat látok.

 --- Mik azok a pácsavatok?
 --- Fogalmam sincs. Ezért jöttem ide!

* * *
 --- A foghúzás háromezer forint.
 ---- Ilyen sokat számít fel egy pilla-

natnyi munkáért?
 --- Hát, ha akarja, húzhatom a fogát 

akár félórán keresztül is.
* * *

  --- Nos, uram, önt meg kell mûteni.
 --- Azt nem. Inkább meghalok.
 --- Az egyik nem zárja ki a másikat!   

* * *

Egyperces tudományTudja-e, mi köze a 
makócápának és 

Jeruzsálemnek Makóhoz?
(Folytatás)

Ekkor született a máig élô mondás, 
hogy messze van, mint Makó Jeruzsá-
lemtôl.

Hadakozás helyett inkább  lakomákat 
rendezett és ereklyéket vásárolt a ki-
rály 

Talán érdemes megjegyezni, hogy II. 
András számára a keresztes hadjárat 
sokkal inkább egyfajta turistautat, 
mintsem valódi hadjáratot jelentett.

Felkereste a nevezetességeket, nagy 
lakomákat és mulatságokat rendezett, 
ereklyéket vásárolt, és bôkezûen szór-
ta a pénzt. Amikor kimerültek a pén-
zes ládikók, még Gizella királyné ko-
ronáját is áruba bocsátotta, majd 
három nem túl jelentôs ütközet, sokkal 
inkább csetepaté, mintsem valódi csa-
ta után seregével felkerekedett, és III. 
Honóriusz pápa felháborodására, ha-
zatért a Szentföldrôl.

II. András hadjáratának talán legto-
vább élô emléke, a „Messze van, mint 
Makó Jeruzsálemtôl” szólásmondá-
sunk.

A magyar király hadjáratának idejé-
ben a délalföldi települést egyébként 
még nem Makónak, hanem Felvölnek 
hívták.
A cápa, ami sohasem látott makói 

vöröshagymát
„Mikor az öreg halász meglátta 

messzirôl, tisztában volt vele, hogy ez 
a cápa nem fél semmitôl a világon, és 
pontosan azt fogja tenni, amihez kedve 
van” –-- így ír Hemingway „Az öreg 
halász és a tenger” címû világhírû kis-
regényében a Santiago csónakja felé 
sebesen sikló makócápáról.

A makó megint csak egy olyan név, 
pontosabban fajnév, ami a vörös-
hagyma szüreteirôl ismert magyar 
várost juttatja elsôként eszünkbe.

Ezt a partoktól távoli, nyíltóceáni tér-
ségekben élô, kobaltkék hátú és fehér 
hasú pompás ragadozót méltán neve-
zik a tengerek gepárdjának, hiszen 70 
-90 km/órás sebességgel képes suhanni 

a piros, a narancs, a sárga és a zöld. A 
kéknél viszont már gondok vannak.

A hét szín úgy jön ki, ha kéket ketté 
bontjuk. A zöld után következô sávot 
egyszerûen „kék”-nek nevezzük, a kö-
vetkezôt pedig, hol lilának, hol türkiz-
kéknek, illetve az angol nyelvterülete-
ken indigókéknek hívják.

Akad azonban nem is egy neves tudós 
–- köztük például a néhai Isaac Asi-
mov --–, aki szerint nem kellene 
megkülönböztetni több kéket, hiszen 
tulajdonképpen csak a kék sötétebb és 
világosabb árnyalatairól van szó. Te-
hát szerintük csak hat színbôl áll szi-
várvány.

Az utolsó színben megint egyetértés 
van: ez az ibolya.
Színbontás
A 17. századi angol teológus, csilla-

gász és matematikus, Sir Isaac New-
ton volt az elsô ember, aki rájött, hogy 
a spektrum összes színét látni lehet a 
fehér fény szétbontásával.

Ezt prizmával a legegyszerûbb meg-
valósítani és a prizma legtermésze-
tesebb létrehozása vízcseppek (esô-
cseppek) segítségével lehetséges.

Ezért is nagyszerû módja a spektrum 
tanulmányozásának a szivárvány 
megfigyelése, amelyet az esôcseppe-
ken megtörô fény hoz létre.

Még egy felületes pillantáskor is 
rögtön egyértelmû, hogy a színek nem 
diszkrét, jól elkülönülô kategóriák. 
Alaposabban megnézve észrevehetjük, 
hogy a színek folyamatosan olvadnak 
egymásba.

Az, hogy mégis hét színt különböz-
tetünk meg a szivárványban, nem vé-
letlen. A hetes szám (a hármashoz ha-
sonlóan) régóta kiemelt szerepet tölt 
be a nyugati kultúrában.

Az egész –-- mint oly sok minden –-- a 
régi görögökhöz vezethetô vissza. 
Krisztus elôtt a 6. században Pütha-
gorasz görög matematikus úgy vélte, 
hogy a számok bonyolultan kapcso-
lódnak a való világhoz. Számára a szá-
mok nem csupán elvont fogalmak, 
absztrakciók voltak, hanem szinte má-
gikus tulajdonságokkal rendelkeztek.

Püthagorasz volt az elsô, aki szinte 
minden való életben elôforduló dolog-
hoz számokat rendelt. Észrevette pél-
dául (vagy legalábbis neki tulajdonít-
ják a megfigyelést), hogy a hét zenei 
hanghoz matematikai egyenleteket le-
het rendelni (püthagoraszi hangsor).

Ezért különböztetünk meg 7 színt a 
szivárványban

Itt jutunk vissza újra Newtonhoz. 
Newton nagy tisztelôje volt Püthago-
rasznak, illetve az ô elveit követô 
tudósoknak, különösen Kopernikusz-
nak.

A görög gondolkodó hatása tetten 
érhetô azon is, miként alakult Newton 
felfogása a teljes színspektrumról.

Kezdetben az angol tudós csak öt 
színt látott a spektrumban: vörös, sár-
ga, zöld, kék és ibolya. Csak azután 
tette hozzá a narancsot (a vörös és a 
sárga közé), valamint az indigókéket 
(a kék és az ibolya közé), miután át-
gondolta a zene és a színek közti püt-
hagoraszi kapcsolatot.

Mivel Püthagorasz úgy gondolta – és 
ezt azóta is elfogadjuk –, hogy hét 
zenei hang van, ezért színbôl is hétnek 
kell lenni. Természetesen sokkal több 
szín van, mint ez a hét, de ezek vala-
mennyien a hét fôszín különbözô kom-
binációival jönnek létre.

Látható tehát, hogy a szivárvány hét 
színének története roppantul összetett, 
nagyon hosszú és nagyon régre nyúlik 
vissza. Magában foglalja a mate-
matika, a numerológia sôt még a zene 
elemeit is.

Két kisgyerek beszélget:
 --- Nagyon rendes az új apukám!
 --- Tudom. Tavaly az én apukám 

volt.
* * *

  --- Az iskolában a tanító néni így szól 
Pistikéhez:

 --- Pistike, ha anyukádnak van három 
almája, és hétfelé kell osztania, mit 
csinál?

 --- Kompótot!
* * *

Orvosi vizsgálat:
 --- Dohányzik?
 --- Nem, köszönöm, én inkább innék 

valamit.
* * *

 A fiatalember háztûznézôbe megy, 
hogy kedvese apjával beszéljen:

 --- Uram, szeretném feleségül venni 
az Ön lányát!

 --- A feleségemmel már beszélt?
 --- Igen, de ha lehet, én mégis a 

lányánál maradnék!
* * *

   Bemegy a csontváz az orvoshoz, és 
mikor meglátja a doki, felháborodva 
mondja:  --- Hát ilyenkor kell jönni?

* * *
 A gyerek kérdezi az apjától:
 --- Apu! Én kitôl örököltem az 

eszem?
 --- Biztosan anyádtól, fiam, mert az 

enyém még megvan!
* * *

  --- Hogy van a feleséged?
 --- Beteg.
 --- És veszélyes?
 --- Ilyenkor nem, csak ha egész-

séges.  
* * *

Pistike lelkedezve rohan haza a bizo-
nyítványával:

--- Papa, papa, óriási mázlid van!
--- Na mesélj!
--- Képzeld, jövôre nem kell új tan-

könyveket venned!

a vízfelszín alatt, miközben kedvenc 
prédáját, az ugyancsak sebes kardha-
lat, vagy a tonhalakat üldözi.

Ilyenkor jól látszanak a makó félig 
nyitott szájából kitüremkedô, borot-
vaéles. árszerû, és hegyes fogak. Va-
lószínûleg ez a félelmetes látvány ih-
lette meg egykor Polinézia, a 
déltengeri paradicsom halászait is, 
akik a semmitôl és senkitôl sem félô 
ragadozót nemes egyszerûséggel csak 
emberevôként emlegették.

Egy magyar ember arra gondolhatna, 
hogy a sors valamiféle furcsa finto-
raként a Szeged közeli város nevét 
biggyesztették rá erre a ragadozóra, 
ám a derék polinézek nagy valószí-
nûséggel sohasem hallottak a hagy-
mák magyar fôvárosáról.

A polinéz nyelvben ugyanis a mako-
mako szó emberevôt jelent,tehát innen 
származik Hemingway cápájának az 
egyszerû fajneve is.

Elképesztô titkokat rejt
 a szivárvány

A szivárvány az egyik leglátványo-
sabb természeti tünemény. Az embe-
rek mindig a derûvel, a megbékéléssel, 
a jóléttel kapcsolták össze. A Biblia 
szerint az özönvíz után Isten is szivár-
vánnyal jelezte Noénak, hogy békét 
kötött az emberekkel. A szivárványnak 
általában hét színét különböztetjük 
meg, de ez inkább hagyománytisz-
teletbôl van így, nem tükrözi teljesen a 
fizikai valóságot.

A szivárvány hagyomány szerinti hét 
színének már a megnevezésekor kez-
dôdnek a problémák. Odáig még min-
denki egyetért, hogy fölülrôl lefelé jön 

APATEJ
Minden tiszteletem a tudósoké. Le-

nyûgözô, ahogy egyre mélyebben be-
hatolnak a világ rejtelmeibe.

Ugyanakkor nem érzem magam fel-
jogosítva annak eldöntésére, mi a nor-
mális és mi nem. De határozott véle-
ményem, sürgôsen el kellene ezen 
gondolkodni mindenkinek.

Él ugyanis a világon egy férfi, aki hat 
éven keresztül hormonkezelést kapott, 
hogy nô lehessen. Ettôl persze nem 
lett az, nem tudott gyermeket szülni. 
Megtette ezt társa, aki ezek szerint 
egy nô, viszont nem akart szoptatni. 
Biztos nem óhajtotta kidobatni a mé-
regdrága implantátumát. Ezért, hogy 
a kicsi ne maradjon anyatej nélkül, a 
férfi mellét pumpálni kezdték, bioló-
giai anyák hormonjával kezelték, 
csökkentették férfihormonjait, és 
egyéb gyógyszerek garmadájával 
etették. A kezelés végül eredménnyel 
járt, csekély mennyiségû, de a babá-
nak állítólag elegendô tápanyagot 
biztosított az eljárás.
De miért is asszisztál az orvostu-

domány ilyesmihez?
Meggyôzôdésem, hogy semmilyen új 

eljárás kidolgozása nem kezdôdhet 
embereken folytatott kísérletekkel. 
Akkor sem, ha az egyik érintett bele-
egyezett, sôt, egyenesen akarta. A 
babát megkérdezte valaki, hogy ízlett 
neki a mûhormondús trutymó? Biztos 
abban mindenki, hogy nem lesz semmi 
baja szerencsétlennek? Komoly kéte-
lyek merülnek föl azzal kapcsolatban 
is, alkalmasak-e ilyen egoista emberek 
szülôknek.

Nevezzenek érzéketlennek a transz-
nemûek iránt, homofóbnak vagy be-
gyöpösödött agyúnak, mégis azt gon-
dolom, itt kellene megállni.

Addig, ameddig nem késô!
Gajdics Ottó (Magyar Idôk)
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(1940)   Magyar filmvígjáték  
(ff.)  Szereplôk: Jávor Pál 
(Málnássy Gábor), Szelec-
zky Zita (Emmi), Csortos 
Gyula (Vince), Bilicsi Tiva-
dar (Szánthódy), Málnásy 
Gábor a szomszéd földbir-
tokos leányának, Szánthódy 
Évának eljegyzésére készül. 
Ekkor toppan be a kastélyba 
Emmi, és dúlja föl a vendé-
gek, s a ház nyugalmát. A 
féltékeny szerelmes válo-
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emlékezete amely a legen-
dás cigány jazzgitáros mel-
lett a roma holocauszt áldo-
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vári Csaba ötvösmûvész-  
Ad gloriam Dei II. János Pál 
pápa magyarországi látoga-
tása során egy olyan mise-
könyvet kapott, amelyet 
azóta minden miséjén mil-
liók láthatnak a televízió 
jóvoltából.
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mihályi Róbert szobrász-
mûvész stációi 
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Szereplôk: Papezs Gergely, 

Seszták Szabolcs, Alföldi 
Róbert, Balázsovits Lajos, 
Barta Mária, Básti Juli, 
Csákányi László, Csomós 
Mari, Feleki Sári, Gábor 
Miklós, Gyürki István, Két 
öregedô ember kapcsolatán 
és az ôket körülvevô család 
mindennapi életének apró 
rezdülésein keresztül érzé-
kelhetô a II. világháború 
utáni évek hangulata.
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producer, a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia Film - és 
Fotómûvészeti Tagozatának 
vezetôje mondja a mûsor 
bevezetôjében.
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Kecskés András-A hallgatás 
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(Solmay Ignác), Psota Irén 
(Solmayné), Csákányi Lász-
ló (Marosán Demeter), Szat-
mári György (Marosán 
Tamás), Pásztor Erzsi (özv. 
Sereczkyné), Balázs Péter 
(Csupor Aladár, magánzó), 
Kállay Bori (Malvin, Hámor 
neje), Kaló Flórián (Hámor), 
Dunai Tamás (Adolf, inas),  
Miklósy György (dr. Gom-
bos, ügyvéd) Szidónia, a 
Somlay ház úrnôje szerint 
„családi boldogság legfôbb 
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01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Buborékok (1983)
Magyar tévéfilm  Szidónia, 

a Somlay ház úrnôje szerint 
„családi boldogság legfôbb 
föltétele, hogy a férj nejé-
nek minden kívánságát tel-
jesítse”. Hamarosan az egyéb 
bonyodalmak mellet megál-
líthatatlanul közeledik a 
teljes anyagi csôd...
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?!
Balázs Péter
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal  Lulla 
09:30 Tálentum (2001)
„A Lukinok”Lukin László 

zenepedagógus életének fô 
célja a tanításon kívül, a 
zene népszerûsítése volt.
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek    
11:20 Ágrólszakadt úrilány 

(1943)   Magyar romantikus 
film  (ff.)  Szereplôk: Tolnay 
Klári (Jánossy Éva), Haj-
mássy Miklós (Koltay 
Ádám), Mihályi Ernô (Cser-
mely Csongor), RaffayBlan-
ka (Sári), Vízváry Mariska
Dr. Koltay Ádám menekül 

a városból. Noha ô az úri 
társaság kedvence, már 
megcsömörlött a társas élet 
ürességétôl. A havasok 
tiszta, érintetlen világában 
sátorozik, de már elsô nap 
váratlan esemény történik: 
meg kell mentenie egy 
szakadékba zuhant fiatal 
lány életét. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Darabka Székelyföld 

az Áprily-völgyben - Portré-
film Péterfy László szob-
rászmûvészrôl
14:20 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
14:50 Család-barát
16:25 Új idôk új dalai
16:55 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Hosszúhetény
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)   1. A rég nem látott 
barát, 2. Tánczi a fônök
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show   
22:35 Tóth János  E-zotéria 

Magyar sitcom  A cég elsô 
internetes bejelentkezése 
olyan balul sül el. 
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:10 Evangélium
00:40 Világörökség Portu-

gáliában (2008) ACoavölgye
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Gasztroangyal
Pesti gasztrokaland
02:30 SZELLAY ALICE 110 

Emberek a havason (1941)  
Magyar filmdráma  (ff.)
Szereplôk: Görbe János
04:05 Mindenbôl egy van 

(2015)   1. A rég nem látott 
barát, 2. Tánczi a fônök
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Summa
07:15 Peru, Chile (2016)
Punta Arenas
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Március 15.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Önök kérték
09:40 Tálentum (2001)
Hámori József
10:15 Noé barátai
10:45 Térkép
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:25 Édes ellenfél (1941)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Szeleczky Zita 

(Kovács Manci), Latabár 
Kálmán (Lacika Ödön), Kiss 
Manyi (Krakauer), Somlay 
Arthúr (Sziráky), Bojár Kál-
mán a férfiak jogaiért szó-
nokol. A nôket a fakanál 
mellé számûzné. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:55 Fibulák és fabulák - 

avagy leletek a régészetrôl 
(l, 2017)  A régészeti lelôhe-
lyek kifosztása jól menô 
üzletággá nôtte ki magát az 
elmúlt évtizedekben. 
14:50 Ismerd meg!
15:50 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Pesti gasztrokaland
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35  Keletrôl jött embe-

rek - A kunok (2014)
22:35 Hogy volt?!
Szarvas József
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin lánc ki-
tüntetettjei    Melocco Miklós
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Március 15. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Halálos csók (1942)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Karády Ka-
talin (Balásfy Ágnes/Balás-
fy Eszter), Somlay Arthúr 
(Gergely úr), Balásfy Ágnes 
fél a szerelemtôl, mert a le-
genda, mely szerint a Balás-
fy lányok csókja halálos, 
életében már három ízben 
igaznak bizonyult. 
03:00 Kézjegy   Lukáts An-

dor Magyar riportmûsor
03:30 Ágrólszakadt úrilány 

(1943)   Magyar romantikus 
film  (ff.)   Tolnay Klári (Dr. 
Koltay Ádám menekül a 
városból.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Csukás István 2. epizód
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Rábaköz
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó  
09:15 Isten kezében
09:50 Tálentum Tímár 

Sándor  Néptáncnyelven
10:25 Portré Sebô Ferenc-

rôl  Este aGyimesbe’jártam 
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:40 A nôuralom (1985)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bánsági Ildikó 

(Ilon, a neje), EgriMárta(Ró-
zsa, a neje),  Pap Vera (Rez-
geiné fiatal özvegy), Szilá-
gyi Tibor (Szirtfoki Jenô 
földbirtokos)Szirtfoki Jenô 
és felesége, Ilon vidéki bir-
tokukon élnek és mindig az 
történik, amit az asszony 
szeretne. Vendégségbe ér-
kezik hozzájuk Somkuti La-
jos, Ilon bátyja és neje Ró-
zsa. Somkuti Pesten nagy-
ban kártyázott és megígérte 
Rózsának, hogy abbahagyja. 
Kondori, a szomszéd föld-
birtokos három napos vadá-
szatra hívja az urakat, mely-
re a hölgyek nem akarják 
elengedni férjeiket, akik 
azonban elmennek. 
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
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 

(2016)  Monostorapáti
Vannak olyan helyek, ame-

lyekre születésükkor kibo-
rultak a természet szépsége-
inek bôségkosarai. 
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2014)  
Zsidó konyha
19:05 Hazai érték Itthon 

vagy! Nagycenk,Eszterháza
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Apa másképp mesél
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:25 Tudomány minden n.  
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 A nôuralom (1985)
Magyar tévéfilm
 Rózsa válni akar, mert 

férje elkártyázott egy va-
gyont, Rezgeiné visszaadja 
a gyûrût Kondorinak, Kon-
dori és Somkuti párbajozni 
akarnak Szirtfokival. Szirt-
foki végül elrendez mindent 
és Ilont is megnyugtatja.
03:35 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

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

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

Tisztelettel: Szücs Éva
eva.szucs@telenet.be

Sydneyben,  
Darling Point-i házba 
keresek kéthetenként 

bejáró 
HANDYMAN- t, 

hogy a kertet rendben 
tartsa és kisebb 

javításokat elvégezzen 
a ház körül. 

Telefon: 0418 400-601

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

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


