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Országjárásra viszik az 
Eucharisztikus Világkongresszus 

keresztjét
Országjáró körútra viszik az Eucharisztikus Világkongresszus missziós 

keresztjét. A keresztet Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek áldotta meg és indította útjára az esztergomi bazilikából ---- közölte Tóth 
János Csaba, a fôegyházmegye sajtóreferense.

A missziós keresztet a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világ-
kongresszusig végigviszik valamennyi egyházmegyében. Elsô állomása Mária-
pócs lesz, majd további nyolc helyen is felállítják a Nyíregyházi Görögkatolikus 
Egyházmegyében --- mondta el a fôegyházmegye sajtóreferense.

A három méter magas, bronzborításokkal díszített tölgyfakereszt Ozsvári 
Csaba ötvösmûvész (1963-2009) alkotása. Növényi ornamentikája a magyar 
honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. A feszület középpontjában ezüst 
tokban egy Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, a levéldíszek fordulataiban 
pedig tizenkilenc magyar szent ---- mások mellett Szent István, Szent László, 
Szent Imre, Szent Gellért ---, illetve boldog ereklyéi találhatók.

A keresztet 2017 novemberében, a magyar püspökök vatikáni ad 
limina látogatásán megáldotta Ferenc pápa.

A kormány a migráció 
veszélyeire figyelmezteti 

az ENSZ-t
A kormány 12 pontos javaslatot tesz az ENSZ asztalára a migrációval 

kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a bevándorlás rossz, s mindenkinek ott kell 
segíteni, ahol él --- mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezetô 
miniszter a 110. Kormányinfón, amelyet Kovács Zoltán kormányszóvivôvel 
tartott közösen.

A Miniszterelnökséget vezetô miniszter elmondta: a kabinet a 12. pontban azt 
javasolja, hogy az ENSZ ne vezessen be kötelezô elôírásokat tagjainak a beván-
dorlással kapcsolatban. A kormány felháborítónak tartja az ENSZ migrációval 
kapcsolatos dokumentum-tervezetét ---- jelentette ki a miniszter, aki szerint a 
folyamat minden ország számára biztonsági kihívást jelent, azt nem megszer-
vezni, hanem megállítani kell.

A kormány meggyôzôdése az ENSZ-szel szemben az, hogy nem alapvetô 
emberi jog a migráció. Hozzáfûzte: a folyamat párhuzamos társadalmak kiala-
kulásához vezet, sem a fogadó, sem a kibocsátó országoknak nem jó, de annak 
sem, akinek el kell hagynia hazáját, ezért mindenkit saját országában kell 
segíteni, vagy átmenetileg támogatni abban, hogy késôbb hazatérhessen.

Több mint 17,5 ezren vetették fel 
magukat a külképviseleti 

szavazásra
Négy héttel a jelentkezési határidô vége elôtt már több mint 17,5 ezren vetet-

ték fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közel kétszer annyian, mint 
2014-ben.

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgárok, akik a szava-
zás napján, április 8-án nem tartózkodnak Magyarországon, a külképviseleteken 
szavazhatnak. Négy évvel ezelôtt 97 külképviseleten szavazhatott mintegy 28 
ezer választópolgár. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 17 572-en 
vetették már magukat fel a külképviseleti névjegyzékbe, 2014-ben 37 nappal a 
választást megelôzôen mintegy feleannyian, mindössze 9 ezren voltak a kül-
képviseleti névjegyzékben.

Április 8-án 117 külképviseleten lehet szavazni, eddig a legtöbben, 2754-en 
Londonban voksolnának, Münchenben 1221-en, Stuttgartban 1044-en, Berlinben 
859-en, Hágában 782-en, Brüsszelben 777-en, Bernben 756-an, Beregszászon 
529-en, Düsseldorfban 483-an, Manchesterben 465-en, Csíkszeredán 443-an, 
Dublinban 416-an, míg Bécsben 409-en jelezték szavazási szándékukat.

A külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges kérelmet még négy hétig, 
Március 31-éig lehet benyújtani személyesen vagy levélben a választópolgár 
lakcíme szerinti helyi választási irodában, vagy a Nemzeti Választási Iroda 
internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon. Ha a választópolgár igényli, a 
kitöltésben segítséget nyújtanak a helyi választási információs szolgálatok 
(http://www.valasztas.hu/elerhetosegek), illetve a központi választási informá-
ciós szolgálat, amely a visz@nvi.hu e-mail-címen fogad elektronikus leveleket 
és a 06-1-795-3310-as telefonszámon érhetô el munkaidôben.

A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni 
választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy –-- nemzetiségiként 
regisztrált választópolgár esetében –-- nemzetiségi listás szavazólapon szavaz-
hat.

A külképviseleteken szavazók is a magyarországi szavazás napján adhatják 
le szavazatukat a külképviseleteken, de az idôeltolódás miatt az amerikai kon-
tinensen a magyarországi szavazást megelôzô napon, szombaton tartják a 
voksolást. A külképviseleti szavazás idejérôl és pontos helyszíneirôl a www. 
valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.

Tisztújító közgyûlés a stockholmi 
Magyar Házban.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) tisztújító 
közgyûlésén vett részt a nemzetpolitikáért felelôs államtitkár a stockholmi 
Magyar Házban.

Potápi Árpád János az MTI-nek elmondta, az 1974-ben alakult SMOSZ a 
svédországi magyarság legerôsebb szervezete, amely nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a kint élô magyarok meg tudják tartani nyelvüket, kultúrájukat, 
hagyományaikat és identitásukat.

A szövetségnek országszerte 35 tagszervezete és mintegy ötezer tagja van. A 
tagszervezetek évente 1200-1300 rendezvényt tartanak, a nemzeti ünnepek 
mellett ifjúsági nyári táborokat szerveznek a Svédországi Ifjúsági Központban, 

Március 14-én Matild névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Jarmila, 
Matilda, Méta, Metta, Paulina, Pólika, 
Tikva, Tilda, Tilia, Tilla névnapja van.
Március 15-én Kristóf névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Elektra, 

Keled, Kelemen, Kelemér, Kelen, 
Krisztofer, Lulu, Ludovika, Lujza, 
Lukrécia, Perenna, Sudár, Sudárka, 
Zakária, Zakariás névnapja van.
Március 16-án Henrietta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábris, 

Bálint, Cirják, Cirjék, Eszmeralda, Eu-
zébia, Geréb, Gereben, Hamlet, Har-
riet, Helmut, Hendrik, Henriett, Hen-
rik, Herbert, Hilár, Hilárion, Hiláriusz, 
Jetta, Jetti, Nóna, Nónusz, Ôzike, Va-
lentin, Vidor, Zádor névnapja van.
Március 17-én Gertrúd, Patrik 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Jozefa, Jozefin, Jozefina, Jó-
zsef, Nóna, Páris, Patrícius, Pedró, 
Petur, Petúr, Trudi névnapja van.
Március 18-án Sándor, Ede név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Alexa, 

Alexander, Alexandra, Cirill, Ében, 
Eduárd, Edvárd, Edvarda, Kirill, Nár-
cisz, Narcissza, Narcisszusz, Szalvátor, 
Szandra, Szani, Szibill, Szibilla név-
napja van.
Március 19-én József, Bánk név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Jozefa, 

Jozefin, Jozefina, Józsa névnapja van.
Március 20-án Klaudia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim, 

Alexa, Alexandra, Azár, Csák, Hubert, 
Huberta, Hubertusz, Ipoly, Joachim, 
Joáhim, Joakim, Klaudetta, Klaudiána, 
Kötöny, Mór, Móric, Sugár, Sugárka, 
Volfram névnapja van.
Március 21-én Benedek névnapja 

van.Kibôvített naptárak szerint Bánk, 
Bekô, Bence, Bende, Bene, Benedik-
tusz, Benett, Gergely, Gerô, Hóvirág, 
Jáson, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikol,  
Tavasz, Tavaszka névnapja van.

MÁRCIUS HÔSEI (1848)

Március mindig a tavaszt hozza,
megbontsa a rügyeket,
a természet életre kel,
érzi,hogy itt a kikelet.
Az akkori március illata,
új eszméket fodrozott,
Európát meghóditva,
az ifjúság fáklyát gyújtott.
Szabadság tûzében égett,
s lángolt a monarchia,
a magyar nemzet csatlakozva,
ô is,a szabadságot akarta.
Ifjak és idôsek együtt mentek,
hivta ôket a Haza szava,
de a hatalom ereje gyôzött
s küldött ezreket vérpadra.
Tábornokok s katonák,
egyszerû pornép s ifjúság,
kik harcoltak a szabadságért,
most sorakoztak a halálért.
De az eszme élve maradt,
s talált újabb követôkre,
továbbadva nemzedékre,,
március.....e hôsök ünnepe.

Szabó Sz. István, 2018



Hallebergában, valamint szervezik és irányítják a hétvégi magyar iskolákat is 
–- ismertette az államtitkár.

A SMOSZ évente hétmillió forint kormányzati támogatásban részesül a 
nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül, ezen felül a kormány tavaly 15 
millió forinttal támogatta az ifjúsági központ megvásárlását, felújítását pedig 
idén 25 millió, jövôre pedig 20 millió forinttal segíti –- közölte Potápi Árpád 
János.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a SMOSZ elnökévé ismét Bihari Sza-
bolcsot választották, aki már 24 éve tölti be a tisztséget. Bihari Szabolcs aktívan 
részt vesz a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában, és többször is régiós 
elnökké választották.

Svédországban körülbelül 33-35 ezer magyar él. Már a 16. századtól 
folya-matosan érkeztek magyarok a Svéd Királyság területére, majd a 20. 
században gyorsult fel a kitelepedés. Az 1956-os forradalom leverése után 
9-10 ezer magyar menekültet fogadott be Svédország. Ôk fektetették le a 
svédországi magyar közösségi élet alapjait, létrehozták a világi szerveze-
teket, és akkor alakult meg a svédországi Magyar Katolikus Misszió és a 
Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezet is.

A nyolcvanas évek közepétôl a Ceausescu-rezsim elôl 7-8 ezer magyar 
menekült Svédországba Erdélybôl.

Kiszivárgott 
a Soros-féle kvótapaktum

Miközben a híreket az ellenzéki pártok közötti viták uralják, aközben már 
titokban megszületett a döntés a jelöltek névsoráról.

Soros-féle kvótapaktum, így emlegetik a két hete megszületett megállapodást, 
aminek mentén máris kiválogatták a migránspárti-politikát elfogadó ellenzéki 
képviselôjelölteket. A legutolsó pillanatokban bejelentett visszaléptetésekkel 
ôket próbálnák mandátumhoz juttatni nem kevesebb, mint 66 egyéni körzetben! 
A végsô cél a kötelezô betelepítési kvóta megszavazása még a nyáron, ehhez 
kell a parlamenti többség.

Soros György hálózatának tagjai, illetve egyes ellenzéki politikusok az elmúlt 
hetekben felmérték a választási erôviszonyokat, pontos számításokat végeztek, 
hány körzetben és hogyan lehetne minden pártból kiválogatni a legesélyesebb 
migránspárti jelölteket. A kiszivárgott részletek szerint legalább 66 egyéni 
körzetben terveznek olyan utolsó pillanatra idôzített, villámcsapásszerû vissza-
lépést, amely után csak egyetlen Soros-párti jelölt állna szemben a kormány-
pártok jelöltjével. Optimista becsléseik szerint a listán megszerezhetô 40-43 
szavazattal így matematikailag lehetne esélyük a migránspárti politikai fordu-
latra.

Soros György vezérletével apró részletekbe menôen kidolgozták a 66 egyéni 
körzetben történô visszaléptetési rendszert. A választás napjára csak a legerô-
sebbnek gondolt ellenzéki jelölt neve maradna a szavazólapokon, miután a 
többiek a választások elôtt közvetlenül, a legutolsó órában dobnák be a töröl-
közôt. A kvótapaktum még olyan részletekre is kiterjed, hogy a már kinyom-
tatott szavazólapokon ekkor már csak fekete filctollal lehet majd áthúzni a 
visszalépôk nevét (a törvény a szavazás megkezdéséig még lehetôséget ad). A 
szigorúan megszabott feltételek szerint bármely pártból kizárólag olyan el-
lenzéki képviselô javára történhet visszalépés, aki garanciákat adva elkötelezi 
magát a határok megnyitása, a Soros-párti migránspolitika mellett. Része a 
tervnek továbbá, hogy a Soros által finanszírozott, illetve általa befolyásolt 
médiumok országos kampány keretében fogják terjeszteni az “egyedül esélyes 
jelöltek” listáját. Vagyis azon egyéni jelöltek nevét, akik vállalták a kvótapak-
tumban való részvételt.

Az elsô félév végéig áttörést akarnak elérni, mondhatni bármi áron. Sürget 
az idô, világpolitikai érdekek forognak kockán. Ha sikerülne megtörni az Or-
bán-kormány ellenállását, az elsô félév végéig, június 30-ig az Európai Unióban 
akadály nélkül meg lehetne szavaztatni az új kvótaszabályokat. Hogy aztán 
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néhány hónap leforgása alatt migránsok tízezreit telepíthessék át az eddig még 
dacoló közép-európai államokba. Ezt követhetné a migránsok folyamatos, 
üzemszerû betelepítése.

Ahogy azt a belga miniszterelnök nemrégiben egy interjúban kifecsegte a 
kvótaügyben bármi áron meg kívánják törni a még ellenálló politikai erôket, 
mindenekelôtt Magyarországot. Még a bolgár elnökség idején, tehát az elsô 
félév végéig el akarják fogadni azt a már megfogalmazott új kvótaszabályt 
amely egy szoftverként mûködô számítási rendszer segítségével rendszeresen 
szétterítené a felgyülemlett migránstömeget. Ez Magyarország számára évi 
tízezer migránst jelentene, akik mindannyian kérvényezhetnék a család-
egyesítést, így a számuk pillanatok alatt a többszörösére nôhet.Azért ennyire 
sürgôs, mert a július 1-én felálló osztrák elnökség belpolitikai okok, a szabad-
ságpárti koalíció miatt nem engedhet ilyen súlyú migránsügyben, míg a kisebb 
lobbierôvel bíró bolgár elnökség az év elsô felében erre még lehetôséget kínál.

A terv útjában elsôdlegesen a határozottan kitartó Orbán-kormány áll. Ezért 
lenne elsôrendû érdek Sorosék számára a magyar politikai térkép átrendezése. 
A kiszivárgott információk szerint Soros György stratégaként személyesen is 
részt vett a terv kidolgozásában és nem riad vissza újabb nagymértékû anyagi 
áldozattól sem.

A kvótapaktum szervezésében, a migránspárti képviselôk kiválogatásában 
fontos szerep jut a Soros György által finanszírozott Gulyás Márton vezette 
Közös Ország Mozgalomnak. Aktivistáik a hétvégén már gyakorlatoztak Hód-
mezôvásárhelyen.

A világ negyedik legjobb édes 
bora

A Patricius Borház 2007-es évjáratú, 6 puttonyos tokaji aszúját választották a 
világ negyedik legjobb édes borának a Best Wine of the World 2017 (A világ 
legjobb bora 2017) borversenyen – közölte a borászat az MTI-vel csütörtökön.

A közlemény szerint a Best Wine of the World a legnagyobb és legnehezebb 
borverseny a világon, a nevezett borok mindössze 1 százalékát díjazzák.

A Patricius Borház bora a nevezett több mint 22 500 bor közül került a döntô-
be, ahol 180 bor közül sorolták a negyedik helyre.

Ugyanezt a bort korábban már két másik elismert nemzetközi borverseny, a 
Challenge International du Vin, Bordeaux és az International Wine Challenge, 
London szakértôi is aranyéremmel jutalmazták.

A kiemelkedô eredmény újabb elismerése a tokaji borvidék különleges 
adottságainak és megerôsíti, hogy a tokaji aszú nemzetközileg is egyedülálló 
bor –-- áll a közleményben. A Patricius Borház a borvidék nyolc dûlôjében, 
összesen 85 hektáron gondoz szôlôket. Borai több mint 50 nemzetközi aranyér-
met nyertek, 2013-ban a borházé lett a Magyarország legszebb szôlôbirtoka, 
2016-ban az Év pincészete díj.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

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

Telefon:                            9670 5504
Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2018. márc. 8-án

1 AUD = 196.48 Ft

IGEN, FAKE NEWS, 
VAGYIS HAZUGSÁG

Hol máshol, mint a Zsúrpubin?!
A firkálmány címe is nettó hazugság: 

„Bayer és Gajdics FB-oldala is olyan, 
mintha nyilas-ávós hordába csöppen-
tünk volna.”

A diktatúra mélységeivel, Orbán rab-
bijával, a kormányunkra szavazók le-
csôcselékzésével („Orbán abban hisz, 
hogy a csôcselék uralmával tovább 
maradhat hatalmon”) és egyéb épü-
letes témákkal is foglalkozó, igen ter-
mékeny publicista ismét címlaposat 
öklendezett.

B. Ferenc Attila kedvéért három 
tényt sorakoztatunk fel buzgó publi-
cisztikai tevékenységének megvilágí-
tása érdekében:

–-- Gajdics Ottó a közösségi oldalakat 
(facebook, vagy FB) nem használja.

–-- Bayer Zsolt a közösségi oldalakat 
nem használja.

–-- Bár nem hordoz sok új információt, 
ez is tény: a zsurpubi.hu hazudik.

Megint más kérdés, hogy a Bayer 
Zsoltról vagy Gajdics Ottóról szóló 
facebook csoportba ki milyen bejegy-
zést helyez el, na meg, ki és mit szól 
hozzá.

Odáig meg el sem szeretnénk jutni, 
hogy egy-egy ilyen, meg hasonló cikk 
megírása érdekében képesek volná-
nak-e az ilyen zsúrpubi-félék sunyin, 
álnéven hozzászólni bejegyzésekhez, 
majd azt már saját néven megírni, 
hogy meglegyen a napi betevôre való?

(Magyar Idôk)

SZAVAZÓK 
ARCVESZTÉSSEL

Idézzünk fel három hírt, történést a 
saját bevallása szerint választási gyô-
zelemre, kormányváltásra készülô 
MSZ(M)P háza tájáról.

1. Karácsony Gergely miniszterelnök-
jelölt szövetséget kötött a nyíltan kom-
munista, szélsôbaloldali, ’56-os szabad-
ságharcosokat gyalázó, sortûz-áldoza 
tokat lecsôcselékezô ún. Balpárttal.

2. Pécsi szervezetük elnökségi tagja 
fôbelôve ábrázolta Orbán Viktor mi-
niszterelnököt.

3. Molnár Gyula pártelnök Kolozsvá-
ron azt mondta: „a határon túli magya-
rok szavazati joga fontos vívmány, azt 
meg kell tartani.”

Ennél nagyobb zûrzavar talán már 
nem is létezik.

Az egyszerû választópolgár szemszö-
gébôl egy mondatba sûrítve a fenti 
három hírt:

Ezek kivennék az alaptörvénybôl az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékét rögzítô passzust, fôbe lônék 
politikai ellenfeleiket –-- de legalábbis 
nincs ellenükre az ilyen ---, mindehhez 
pedig számítanának a határon túli ma-
gyarság támogatására is.

Szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy ez a balszövetség –-- a felmérések 
szerint –-- jelenleg a parlamenti küszöb 
felé tart, hiszen két párt választási szö-
vetsége esetén 10 százalék, míg ha a 
liberálisok vagy a Balpárt nevét is oda-
biggyesztik a szavazólapra az MSZP és 
a Párbeszéd neve mellé, akkor már 15 
százalék az a bizonyos bejutási kü-
szöb.

Hogy a név nem is kell? Csak a sza-
vazók, arcvesztés árán is?!

(Magyar Idôk)
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7RWiOLV�YHUHVpJHW�
V]HQYHGHWW�D]�RODV]�
PLJUiQVSiUWL�EDOROGDO

07,��
0DWWHR�5HQ]L��NRUËEEL�PLJUËQVSËU�

WL� RODV]� PLQLV]WHUHOQÝNQHN� OH� NHOOHWW�
PRQGDQLD� D� SËUWMD� YËODV]WËVRQ� HO�
V]HQYHGHWW� NDWDV]WURIËOLV� YHUHVÒJH�
PLDWW��$]�RODV]�SDUODPHQWL�YËODV]WËV�D�
EHYËQGRUOËVHOOHQHV� HU�N� ËWWÝUÒVÒW�
KR]WD�� GH� HJ\HO�UH� QHKH]HQ� OHKHW�
PHJMÛVROQL��NL�DODNÖW�NRUPËQ\W��PLYHO�
HJ\HWOHQ� SROLWLNDL� ROGDO� VHP� V]HU]HWW�
DEV]ROáW�WÝEEVÒJHW��
$� EHYËQGRUOËVSËUWL� RODV]� EDOROGDO�

PLQGHQ�HGGLJLQÒO�J\HQJÒEEHQ�V]HUH�
SHOW�D��YËODV]WËVRQ��(]]HO�áMDEE�SRIRQW�
NDSRWW� D]� HXUÛSDL� EDOROGDO�� PHO\� D]�
HXUÛSDL� HPEHUHN� ÒUGHNHL� KHO\HWW� D�
EHYËQGRUOÛN� ÒV� D� JOREËOLV� SÒQ]ãJ\L�
W�NH� HOYËUËVDLW� KHO\H]WH� HO�WÒUEH��
0LQGHQQHN�HUHGPÒQ\H��KRJ\�WËYR]LN�
D� EDONÝ]ÒS� 'HPRNUDWD� 3ËUW� �3'��
ÒOÒU�O� 0DWWHR� 5HQ]L� NRUËEEL� RODV]�
NRUPËQ\I�� q� MHOHQWHWWH� D]� $16$�
KÖUãJ\QÝNVÒJ�
$� MHOHQOHJ� NRUPËQ\RQ� OÒY�� 3'� D�

SDUODPHQWL� YËODV]WËVRQ� D� YRNVRN�
PLQWHJ\� ��� V]Ë]DOÒNËW� V]HUH]WH�PHJ��
V� H]]HO� PHVV]H� DOXOPDUDGW� PLQG� D]�
HOLWHOOHQHV��HXURV]NHSWLNXV�ÀW�&VLOODJ�
0R]JDORPPDO�� PLQG� D� MREENÝ]ÒS�
SËUWV]ÝYHWVÒJJHO�V]HPEHQ��

ÐULiVLW�EXNRWW�0DWWHR�5HQ]L
$� J\�]WHV� MREEROGDOL� NRDOÖFLÛQDN�

xMRJD�ÒV�NÝWHOHVVÒJH�NRUPËQ\R]QLy��D�
/LJD�SHGLJ�NÒV]�PHJKDWËUR]QL�HQQHN�
LUËQ\ËW� q� HUU�O�PËU�0DWWHR� 6DOYLQL��
D�UDGLNËOLV�MREEROGDOL�WÝPÝUãOÒV�YH]H�
W�MH� EHV]ÒOW�� 2ODV]RN� PLOOLÛ� EÖ]WËN�
PHJ� D� /LJËW� D]]DO�� KRJ\� xPHJV]DED�
GÖWVD� �NHW� D� EL]RQ\WDODQVËJWÛO� ÒV� D]�
LQVWDELOLWËVWÛOy�� LOOHWYH� IHOHO�VVÒJUH�
YRQMD�0DWWHR�5HQ]L�WËYR]Û�NRUPËQ\�
I�W�ÒV�%UãVV]HOW�q�WHWWH�KR]]Ë�6DOYLQL�
$� 6LOYLR� %HUOXVFRQL� YH]HWWH� MREE�

ROGDOL� SËUWV]ÝYHWVÒJ� D� V]DYD]DWRN� ���
V]Ë]DOÒNËW�V]HUH]WH�PHJ�D�YËODV]WËVR�
NRQ�� $� NRDOÖFLÛEDQ� D� PDJËW� SXV]WËQ�
/LJËQDN� QHYH]�� µV]DNL� /LJD� NDSWD� D�
OHJQDJ\REE� WËPRJDWËVW�� PHJHO�]YH�
%HUOXVFRQL� SËUWMËW�� D�)RU]D� ,WDOLËW��$�
NÒW� SËUW� HU�YLV]RQ\ËWÛO� IãJJKHW� D�
PLQLV]WHUHOQÝN�MHOÝOW�V]HPÒO\H�

3DWWKHO\]HW�OHKHW
$� IHQQËOOÛ� KDWDOPDW� WËPDGÛ� ÀW�

&VLOODJ�0R]JDORP� �0�6��� YDODPLQW� D�
PLJUËFLÛ��ÒV�(XUÛSD�HOOHQHV�SROLWLNËW�
KLUGHW�� µV]DNL� /LJD� MHOHQW�V� HO�Q\ÒW�
YHWÖWLN� HO�UH� D]� RODV]RUV]ËJL� SDUOD�
PHQWL� YËODV]WËV� UÒV]HUHGPÒQ\HL��
DPHO\HN� DODSMËQ� YDOÛV]ÖQâOHJ� SDWW�
KHO\]HW� DODNXO� PDMG� NL� D]� RODV]� WÝU�
YÒQ\KR]ËVEDQ�
$]� HUHGPÒQ\� LGHJHVVÒJHW� RNR]KDW�

%UãVV]HOEHQ�� PLYHO� IHOOHQGÖWKHWL� D]�
HXURV]NHSWLNXV� HU�NHW� D]� HXUÛ]ÛQD�
KDUPDGLN� OHJQDJ\REE� JD]GDVËJËEDQ�
HJ\� RO\DQ� LG�V]DNEDQ�� DPLNRU� D]�
(XUÛSDL� 8QLÛ� MHOHQW�V� SROLWLNDL� ÒV�
JD]GDVËJL�UHIRUPRNED�V]HUHWQH�EHOH�
YËJQL�
7RYËEEL� FVDSËVW� MHOHQW� %UãVV]HO�

V]ËPËUD��KRJ\�D]�(PPD�%RQLQR�YROW�
NãOãJ\PLQLV]WHU� ÒV� XQLÛV� EL]WRV� YH]�
HWWH�� KDWËUR]RWWDQ� PLJUËFLÛSËUWL�� ÒV�
%UãVV]HOQHN� KÖ]HOJ�� 7ÝEE� (XUÛSËW�
HOQHYH]ÒVâ� SËUW� D]� HO�UHMHO]ÒVHN�
V]HULQW�QHP�WXGMD�PDMG�ËWOÒSQL�D�SDU�
ODPHQWEH�MXWËV���V]Ë]DOÒNRV�NãV]ÝEÒW�

(OLWHOOHQHV�NRDOtFLy�DODNXOKDW
:ROIDQJR� 3LFFROL�� D� 7HQHR� ,QWHOOL�

JHQFH� SROLWLNDL� WDQËFVDGÛFÒJ� WËUVHO�

QÝNH� 7ZLWWHU�EHMHJ\]ÒVÒEHQ� D]W� VX�
JDOOWD��KRJ\�D]�0�6�ÒV�D]�µV]DNL�/LJD�
HJ\ãWW�NÒSHV�OHV]�NRUPËQ\W�DODNÖWDQL��
(� NÒW� SËUW� HO�UHWÝUÒVÒYHO� D� OHJWÝEE�
DJJRGDORPUD� RNRW� DGÛ� IRUJDWÛNÝQ\Y�
YDOÛVXOW� PHJ� HJ\� RO\DQ� NDPSËQ\W�
NÝYHW�HQ��DPHO\HQ�IROWRW�HMWHWW�D�SROL�
WLNDL� HU�V]DN�� D� IRNR]ÛGÛ� PLJUËQV�
HOOHQHV� KDQJXODW� V� D� JD]GDVËJL� NLOË�
EDOËV�HU�WOHQVÒJH�PLDWW� ÒU]HWW� ËOWDOË�
QRV�HOÒJHGHWOHQVÒJ�
0HJDODSR]DWODQQDN� EL]RQ\XOWDN� YL�
V]RQW� D� YËODV]WÛN� SROLWLNËWÛO� YDOÛ� HO�
IRUGXOËVËYDO� V]ËPROÛN� IÒOHOPHL�� $�
PLQWHJ\�Q\ROFH]HU�RODV]�WHOHSãOÒV�NÝ�
]HO�PLQGHJ\LNÒU�O� EHÒUNH]HWW� DGDWRN�
DODSMQ� D]� RODV]� EHOãJ\PLQLV]WÒULXP�
D]W�NÝ]ÝOWH��KRJ\�D�YËODV]WËVL�UÒV]YÒ�
WHO� DUËQ\D� DOLJ�PDUDGW� HO� D� ��� V]Ë]D�
OÒNWÛO��DPL�V]LQWH�PHJHJ\H]LN�D������
DV�YËODV]WËVRN�UÒV]YÒWHOL�DUËQ\ËYDO�

$�UpP�OW�(8�V�SROLWLNXVRN
ÝVV]H�YLVV]D� EHV]ÒOQHN� D]� RODV]�

YËODV]WËV� NDSFVËQ�� $� KLEËV� HEEHQ� LV�
0DJ\DURUV]ËJ���
$]�XQLÛ�PRVW�D�PDJ\DUË]DWRW�NHUHVL��

KRJ\�PLÒUW�SRSXOLVWD��(XUÛSD��ÒV�LGH�
JHQHOOHQHV� SËUWRN� GLDGDOPDVNRGWDN�
2ODV]RUV]ËJEDQ�� ÒV� D� IUDQFLD� HOQÝN� D�
PHQHNãOWSROLWLNËEDQ�WDOËOMD�PHJ�RNRW��
0DFURQ� NLIHMH]HWWHQ� D]� HU�V�PLJUË�
FLÛV�Q\RPËVEDQ�MHOÝOWH�PHJ�D]�LQGÖWÒ�
NRW��0DJ\DURUV]ËJ�ÒV�/HQJ\HORUV]ËJ�
SROLWLNËMD��PËUPLQW�KRJ\�QHP�KDMODQ�
GÛDN�PHQHGÒNÒU�NHW� ËWYHQQL�� KR]]Ë�
MËUXOW� D� YDVËUQDSL� HUHGPÒQ\KH]��
2ODV]RUV]ËJ��� ÒY� DODWW� WÝEE�PLQW� ����
H]HU�PHQHNãOWHW� IRJDGRWW� EH��(]�YROW�
D�NDPSËQ\�HJ\LN�I��WÒPMD��
$� OX[HPEXUJL� NãOãJ\PLQLV]WHU�

V]LQWÒQ� áJ\� JRQGROMD�� KRJ\� D]� RODV]�
(XUÛSD�HOOHQHV�HU�N�IHOHPHONHGÒVÒÒUW�
D]RN� D]� HU�N� IHOHO�VHN�� NÝ]WãN�� 0D�
J\DURUV]ËJ�� DPHO\HN� PHJDNDGËO\R]�
WËN�D�PHQHNãOWHN�HORV]WËVËW��
$VVHOERUQ� LJHQ� VDMQËODWRVQDN� WDUW�

MD�� KRJ\� D�PLJUËFLÛ� ãJ\ÒEHQ�PHJWD�
JDGRWW� V]ROLGDULWËV� D� SRSXOLVWËN� ÒV� D�
V]ÒOV�MREERVRN� PDOPËUD� KDMWRWWD� D�
YL]HW��0LQW�PRQGWD��D�YËODV]WËVL�HUHG�
PÒQ\KH]�KR]]ËMËUXOW��KRJ\�D�PDJ\DU�
ÒV� D� OHQJ\HO� NRUPËQ\� QHP� YROW� KDM�
ODQGÛ�YÒJUHKDMWDQL�D�NYÛWDGÝQWÒVW��,O\�
PÛGRQ�D]�RODV]�YËODV]WËV�HUHGPÒQ\H�
PÒJ� WRYËEE� QHKH]ÖWL� D]� HXUÛSDL� SR�
OLWLNËW�
$�OX[HPEXUJL�NãOãJ\PLQLV]WHU�V]H�

ULQW�I�OHJ�D�/LJD�ÒOW�DEEÛO��KRJ\�IRO\�
WRQ�D]W�PRQGRJDWWD��QLQFV�V]ROLGDULWËV�
(XUÛSËEDQ��(QQÒOIRJYD�D]�RODV]RNQËO�
UHWWHQHWHV�NÒS�DODNXOW�NL�D]�(8�UÛO��$�
OX[HPEXUJL� GLSORPËFLD� HOV�� HPEHUH�
ÒSS� H]ÒUW� D]W� VãUJHWL�� KRJ\� PLHO�EE�
GÝQWVHQHN� D� NÝ]ÝV� PHQHGÒNSROLWL�
NËUÛO��KD�NHOO��WÝEEVÒJL�DODSRQ��$]D]�D�
NÒUGÒVW�QH�YLJ\ÒN�D]�(XUÛSDL�7DQËFV�
HOÒ�� PHUW� RWW� FVDNLV� HJ\KDQJá� KDWË�
UR]DWRW� OHKHW� KR]QL�� $]� SHGLJ� HONÒS�
]HOKHWHWOHQ��+D�PLQGHQ�ÖJ\�PDUDG�D]�
XJ\DQRO\DQ� NDWDV]WURIËOLV� NÝYHWNH]�
PÒQ\HNNHO� MËUKDW�D]�(8�WÝEEL�RUV]Ë�
JËEDQ��PLQW�DKRJ\�D]W�2ODV]RUV]ËJEDQ�
OËWWXN��
$]�(XUÛSDL�1ÒSSËUW�IUDNFLÛYH]HW�MH�

áMDEE� ILJ\HOPH]WHW�� OÝYÒVQHN� PLQ��
VÖWHWWH�D]�YËODV]WËV�NLPHQHWHOÒW��PËU�
PLQW�KRJ\�(XUÛSËQDN�PHJ�NHOO� ROGD�
QLD�D]�RO\DQ�QDJ\�SUREOÒPËNDW��PLQW�
D�PHQHNãOWHN�EHËUDPOËVD�YDJ\�D�JD]�
GDVËJ�IHOOHQGÖWÒVH��$�QÒPHW�V]RFLËOGH�
PRNUDWËN�HJ\LN�XQLÛV�SROLWLNXVD�áJ\�
OËWMD��D]�HPEHUHN�KDJ\MËN��KRJ\�KDQ�
JRV�� V]ÒOV�VÒJHV� ÒV� SRSXOLVWD� PR]�
JDOPDN� HOFVËEÖWVËN� �NHW�� QRKD� D]RN�
QDN�QLQFV�YODV]XN�D�EDMRNUD��$]�XQLÛ�
QDN� D]RQEDQ� HU�VHEEQHN�� V]ROLGËUL�

VDEEQDN�ÒV�GHPRNUDWLNXVDEEQDN�NHOO�
OHQQLH�q�ÖUMD�D�QÒPHW�'LH�=HLW�

(J\UH�IRNR]yGy�NLiEUiQGXOWViJ
$]�RODV]�NRUPËQ\DODNÖWËV�ÒV�EHYËQ�

GRUOËVSROLWLND� NLOËWËVDLUÛO� 7DQiFV�
0DQGiN� )DQQLW�� D� .ãOJD]GDVËJL� ÒV�
.ãOãJ\L�,QWÒ]HW�NãOV��V]DNÒUW�MÒW�NÒU�
GH]WãN�
q�0LUH� OHKHW� V]ËPÖWDQL� D� NRUPËQ\�

DODNÖWËVVDO�NDSFVRODWEDQ"
q�(OKá]ÛGÛ�WËUJ\DOËVRN�YËUKDWÛN��$�

J\�]WHV� MREENÝ]ÒS� NRDOÖFLÛQDN� QLQFV�
HOÒJ� PDQGËWXPD� D� SDUODPHQW� HJ\LN�
KË]ËEDQ� VHP� DKKR]�� KRJ\� ÝQËOOÛDQ�
NRUPËQ\W� DODNWVRQ�� 1DJ\NRDOÖFLÛ�
QDJ\�YDOÛV]ÖQâVÒJJHO�QHP�OHV]��PHUW�
D]� HGGLJ� NRUPËQ\]Û� EDOROGDOL� 'H�
PRNUDWD�3ËUW�EHMHOHQWHWWH��KRJ\�HOOHQ�
]ÒNEH�YRQXO��1DJ\�NÒUGÒV��KRJ\�D]�ÀW�
&VLOODJ� 0R]JDORP� NRDOÖFLÛW� NÝW�H� D�
MREENÝ]ÒS� NRDOÖFLÛYDO�� YDJ\� DQQDN�
YDODPHO\� WDJMËYDO�� 6RN� HOHP]�� DUUD�
V]ËPÖW�� KRJ\� D]� µV]DNL� /LJËYDO� NÝW�
V]ÝYHWVÒJHW�� GH� XWÛEEL� SËUW� HOQÝNH��
0DWWHR� 6DOYLQL� D]W� PRQGWD�� D� MREE�
NÝ]ÒS�NRDOÖFLÛEDQ�PDUDG�
$� MREENÝ]ÒS� HU�N� YDOÛV]ÖQâOHJ�

PHJSUÛEËOQDN� D� VWDELO� WÝEEVÒJKH]�
V]ãNVÒJHV� PDQGËWXPRNKR]� DNËU� ÀW�
&VLOODJ�RV�GLVV]LGHQVHNHW��DNËU�EDONÝ�
]ÒS� SROLWLNXVRNDW� PHJJ\�]QL�� +D� H]�
QHP� VLNHUãO�� YDJ\� LGHLJOHQHV� NRU�
PËQ\W� EÖ]� PHJ� D]� HOQÝN�� KRJ\�PHJ�
YËOWR]WDVVËN� D� YËODV]WËVL� WÝUYÒQ\W��
YDJ\� HJ\E�O� áM� YËODV]WËVRNDW� ÖU� NL� q�
HJ\LN�OHKHW�VÒJ�VHP�V]ROJËOMD�(XUÛSD�
ÒV�2ODV]RUV]ËJ�ÒUGHNHLW�
q� 'ÒOHQ� D]� ÀW� &VLOODJ� 0R]JDORP��

ÒV]DNRQ� D� MREEROGDO� WDUROW�� 0LQHN�
WXGKDWÛ�H]�EH"
q�µV]DN�D�MREENÝ]ÒS�HU�N�IHOOHJYËUD�

ÒYWL]HGHN� ÛWD�� RWW� HJ\ÒUWHOPâ� YROW� D�
J\�]HOPãN�� ÄMGRQVËJ�� KRJ\� MREERO�
GDOL��µV]DNL�/LJD�J\�]HOHP�V]ãOHWHWW�D�
5ÛPD�ÒV�ÒV]DN�NÝ]WL�áJ\QHYH]HWW�YÝ�
UÝV� UÒJLÛNEDQ� LV��'ÒOHQ� WÝEEVÒJÒEHQ�
D]�ÀW�&VLOODJ�Q\HUW��GH�LWW�LV�YROW��DKRO�
D�MREENÝ]ÒS�MHOÝOWMH�
q� $� NDPSËQ\EDQ� VRN� V]Û� HVHWW� D�

PLJUËFLÛUÛO��0HNNRUD�V]HUHSH�YROW�D]�
HUHGPÒQ\EHQ"
q� $� EHYËQGRUOËV� ÒV� EL]WRQVËJ� PHO�

OHWW�D]�HOKá]ÛGÛ�JD]GDVËJL�SUREOÒPËN�
LV� PHJKDWËUR]ÛN�� PDJDV� D� PXQND�
QÒONãOLVÒJ��QHP�IHQQWDUWKDWÛ�D�Q\XJ�
GÖMUHQGV]HU�� $ODSMDLEDQ� KDWËUR]WËN�
PHJ� H]HN� D� WÒPËN� D� YËODV]WËVW�� $�
OHJDODFVRQ\DEE� UÒV]YÒWHOL� DUËQ\�
D]RNEDQ�D�UÒJLÛNEDQ�YROW��DKRO�PDJDV�
D�PXQNDQÒONãOLVÒJ��$�PLJUËFLÛV�WÒPD�
QÝYHOWH� D� UÒV]YÒWHOW� D]� ÀW� &VLOODJ�
0R]JDORP� ÒV� D� MREEROGDO� MDYËUD�� $�
MREENÝ]ÒS� NRDOÖFLÛ� WÝEE� WDJMD� LV� D�
UDGLNËOLV� YËOWR]ËVW�� D� V]LJRUáEE� EH�
YËQGRUOËVSROLWLNËW�ÒV�D�YLVHJUËGL�SÒO�
GD�NÝYHWÒVÒW�ÖJÒUWH�

Å2ODV]RUV]iJUyO�D]�
RODV]RN�G|QWHQHN�µ
6DOYLQL�V]HULQW�D�MREEROGDOL�NRDOÖFLÛ�

QDN� MRJD� ÒV� NÝWHOHVVÒJH� D� NRUPËQ\�
]ËV�
$��YËODV]WËVRNRQ�J\�]WHV�MREEROGDOL�

NRDOÖFLÛQDN�xMRJD�ÒV�NÝWHOHVVÒJH�NRU�
PËQ\R]QLy�� D� /LJD� SHGLJ� NÒV]� PHJ�
KDWËUR]QL� HQQHN� LUËQ\ËW� q� PRQGWD�
0DWWHR�6DOYLQL��D�UDGLNËOLV�MREEROGDOL�
WÝPÝUãOÒV�YH]HW�MH��
/XLJL� GH�0DLR�� D]�ÀW�&VLOODJ�PR]�

JDORP� YH]HW�MH� V]HULQW� SËUWMD� D]�
HJ\HWOHQ��DPL�WHOMHV�NÝUâHQ�NÒSYLVHOL�
D]�RODV]�HPEHUHNHW�
$� 6LOYLR� %HUOXVFRQL� YH]HWWH� MREERO�

GDOL� SËUWV]ÝYHWVÒJ� D� V]DYD]DWRN� ���
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V]Ë]DOÒNËW� V]HUH]WH� PHJ� D� YËODV]�
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WRNUD� LV� V]ËPÖWÛ�� H]ÒUW� D� NRDOÖFLÛEDQ�
PDJËW�SXV]WËQ�/LJËQDN�QHYH]��µV]DNL�
/LJD� NDSWD� D� OHJQDJ\REE� WËPRJDWËVW�
�FVDNQHP� ��� V]Ë]DOÒNRW��� PLQWHJ\� ��
V]Ë]DOÒNSRQWWDO�PHJHO�]YH�%HUOXVFRQL�
SËUWMËW��D�+DMUË�2ODV]RUV]ËJRW��)RU]D�
,WDOLD���

$� NpW� SiUW� HU{YLV]RQ\iWyO�
I�JJKHW� D� PLQLV]WHUHOQ|NMH�
O|OW�V]HPpO\H
$]� µV]DNL� /LJD� YH]HW�MH� HOPRQGWD��

SËUWMD� NLYÒWHOHV� J\�]HOPHW� DUDWRWW��
DPHO\� EãV]NHVÒJJHO�� ÝUÝPPHO� ÒV�
IHOHO�VVÒJJHO�WÝOWL�HO�
$� UÛPDL� SDUODPHQW� OHJQDJ\REE�ÝQ�

ËOOÛ�SËUWMD�D�FVDNQHP�YÒJOHJHV�HUHG�
PÒQ\HN� V]HULQW� D� /XLJL� 'L� 0DLR�
YH]HWWH� ÀW� &VLOODJ� 0R]JDORP� �0�6��
OHV]�� DPHO\QHN� D� V]DYD]DWRN� WÝEE�
PLQW� ��� V]Ë]DOÒNËW� VLNHUãOW� PHJV]H�
UH]QLH��6DOYLQL�DOËKá]WD��QHP�KDMODQGÛ�
HJ\H]NHGQL� D� V]LQWÒQ� SRSXOLVWD� ÒV�
HXURV]NHSWLNXV� ÀW� &VLOODJ� 0R]JD�
ORPPDO�
$]� ÀW� &VLOODJ� 0R]JDOPDW� �0�6��

YH]HW�� /XLJL� GL� 0DLR� D]W� ËOOÖWRWWD��
KRJ\�D�YËODV]WËVRN�HUHGPÒQ\HL�DODS�
MËQ� HJ\HGãO� SËUWMD� NÒSYLVHOKHWL� D]�
HJÒV]� QHP]HWHW�� ÖJ\� QHNL� NHOOHQH�
NRUPËQ\W�DODNÖWDQLD�
x0L�YDJ\XQN�D]�DEV]ROáW�J\�]WHVHN��

PL�NÒSYLVHOMãN�D]�HJÒV]�FVL]PËW��9DO�
'
$RVWËWÛO� 6]LFÖOLËLJy� q� V]ÝJH]WH� OH��
xÄJ\� ÒUH]]ãN�� D]� D� IHOHO�VVÒJãQN��
KRJ\� NRUPËQ\W� DGMXQN� 2ODV]RUV]ËJ�
QDNy�q�WHWWH�KR]]Ë�
x0D� PHJV]ãOHWHWW� D� KDUPDGLN� NÝ]�

WËUVDVËJ�� DPHO\� D]� RODV]� SROJËURN�
NÝ]WËUVDVËJD� OHV]y� q� PRQGWD� UÛPDL�
VDMWÛWËMÒNR]WDWÛMËQ�
$�SRSXOLVWD��HOLWHOOHQHV��HXURV]NHSWL�

NXV� SËUWRW� YH]HW�� SROLWLNXV� V]HULQW� D�
WÝEEL� WÝPÝUãOÒV� VLNHUH� WÝEEQ\LUH�
ORNËOLV�YROW��$����ÒYHV�'L�0DLR�MHOH]WH��
NÒV]� EËUPHO\LN� SËUWWDO� SËUEHV]ÒGHW�
IRO\WDWQL�
%ËU�D�YËODV]WËVRNDW�D�6LOYLR�%HUOXV�

FRQL�YH]HWWH�MREEROGDOL�SËUWV]ÝYHWVÒJ�
Q\HUWH� D� V]DYD]DWRN� ��� V]Ë]DOÒNËYDO��
D� FVDNQHP� YÒJOHJHV� HUHGPÒQ\HN�
V]HULQW�D]�ÀW�&VLOODJ�0R]JDORP�OHV]�D�
UÛPDL� SDUODPHQW� OHJQDJ\REE� ÝQËOOÛ�
SËUWMD�D�PDJD����V]Ë]DOÒNËYDO�
$� PR]JDORP� PHJKËURPV]RUR]WD�

SDUODPHQWL� NÒSYLVHO�LQHN� V]ËPËW� q�
MHOHQWHWWH�EH�'L�0DLR��PHJNÝV]ÝQYH�
D����PLOOLÛ�V]DYD]ÛQDN�D�WËPRJDWËVW�
x7HOMHV� WÒUVÒJHNEHQ� VLNHUãOW� PHJ�

V]HUH]QãQN�D�YRNVRN�WÝEE�PLQW�IHOÒW��
HJ\HV� WHUãOHWHNHQ� SHGLJ� DNËU� D� ���
V]Ë]DOÒNËWy�q�PRQGWD�HO�
$� SROLWLNXV� V]HULQW� D� NÝYHWNH]��

NRUPËQ\� PXQNËMËEDQ� NÝ]SRQWL� V]H�
UHSHW� NHOO� NDSQLD� D� V]HJÒQ\VÒJ�� D�
SD]DUOËV�� D� EHYËQGRUOËV�� D� EL]WRQVËJ�
ÒV�D�IRJODONR]WDWËV�NÒUGÒVÒQHN�
x7ÝUWÒQHOPL� OHKHW�VÒJHW� NDSWXQN��

KRJ\�YËODV]ROKDVVXQN�H]HNUH�D�SURE�
OÒPËNUD�� ÒV� OHKHW�VÒJãQN� YDQ� YÒJ�
KH]YLQQL� RO\DQ� GROJRNDW�� DPHO\HNUH�
PËU����ÒYH�YËUXQNy�q�KDQJVáO\R]WD�D�
�����EHQ�DODSÖWRWW�SËUW�YH]HW�MH�

%HUOXVFRQL�D�MREEN|]pS
SËUWV]ÝYHWVÒJQHN� NÝYHWHOL� D� NRU�

PËQ\DODNÖWËV�MRJËW
6LOYLR�%HUOXVFRQL�D]�ËOWDOD�YH]HWHWW�

MREENÝ]ÒS�SËUWV]ÝYHWVÒJQHN�NÝYHWHOL�
D�NRUPËQ\DODNÖWËV�MRJËW�D]�RODV]�SDU�
ODPHQWL� YËODV]WËVRN� HUHGPÒQ\ÒQHN�
WãNUÒEHQ� q� NÝ]ÝOWÒN� D� ��� ÒYHV� SROLWL�
NXV�EL]DOPDVDL�
$� YËUWWDO� HOOHQWÒWEHQ� %HUOXVFRQL�

SËUWMD�� D� +DMUË� 2ODV]RUV]ËJ� �)RU]D�

,WDOLD��D�V]DYD]DWRN����V]Ë]DOÒNËYDO���
V]Ë]DOÒNSRQWWDO�J\HQJÒEEHQ�WHOMHVÖWHWW�
D�EHYËQGRUOËVHOOHQHV�µV]DNL�/LJËQËO��
DPHO\� PËU� EH� LV� MHOHQWHWWH�� KRJ\� D�
YËODV]WËVRNRQ�J\�]WHV�MREEROGDOL�NRD�
OÖFLÛQDN� xMRJD� ÒV� NÝWHOHVVÒJH�NRUPË�
Q\R]QLy�� D� /LJD� SHGLJ� NÒV]� PHJKD�
WËUR]QL�HQQHN�LUËQ\ËW�

/RQGRQL�HOHP]{N��
9HV]pO\EH�NHU�OKHW�D]�HXUy�LV
/RQGRQL� SÒQ]ãJ\L� HOHP]�N� V]HULQW�

D]� RODV]� JD]GDVËJ� RO\DQ� URVV]� ËOOD�
SRWEDQ� YDQ�� KRJ\� KD� D� OHKHWVÒJHV�
QHJDWÖY� IRUJDWÛNÝQ\YHN� NÝ]ãO� FVDN�
QÒKËQ\� PHJYDOÛVXO�� D]� LV� UHFHVV]LÛW�
RNR]KDW��PHJNÒUG�MHOH]YH�2ODV]RV]ËJ�
MÝY�MÒW�D]�HXUÛÝYH]HWEHQ�
$]�HJ\LN�WHNLQWÒO\HV�ORQGRQL�JD]GD�

VËJL�SÒQ]ãJ\L�HOHP]�PâKHO\��D�&HQW�
UH� IRU� (FRQRPLFV� DQG� %XVLQHVV� 5H�
VHDUFK� �&(%5�� D]� RODV]� YËODV]WË�
VRNUÛO�ÝVV]HËOOÖWRWW�KHO\]HWÒUWÒNHOÒVÒ�
EHQ� NLHPHOL�� VRNDQ� DWWÛO� WDUWDQDN��
KRJ\� D� SRSXOLVWD� SËUWRN� HO�UHWÝUÒVH�
Q\RPËQ� 2ODV]RUV]ËJ� NRU�PËQ\R]�
KDWDWODQQË�YËOLN�� GH�H]]HO� D]� DJJRGD�
ORPPDO� xV]HPEHV]HJH]KHW��D]�D�NÒU�
GÒV��KRJ\�PL�HEEHQ�D]�áMGRQVËJy�
$� &(%5� HOHP]�L� V]HULQW� xD]� DG�

LJD]ËQ� RNRW� NHYÒV� ãQQHSOÒVUHy�� KRJ\�
HJ\HWOHQ� J\�]WHV� SËUW� SURJUDPMËEDQ�
VHP� D]� RODV]� JD]GDVËJ� UÒJL� NHOHWâ�
V]HUNH]HWL� SUREOÒPËLQDN� PHJROGËVD�
ËOO�D�NÝ]SRQWL�KHO\HQ�
$]� RODV]� KD]DL� ÝVV]WHUPÒN� �*'3��

DOLJ� KDODGMD� PHJ� D]� H]UHGIRUGXOÛQ�
PÒUW� V]LQWHW�� ÒV� PÒJ� PLQGLJ� QHP�
OËEDOW�NL� WHOMHVHQ�D�JOREËOLV�SÒQ]ãJ\L�
YËOVËJ� XWËQL� NHWW�V� PÒO\SRQWá� UH�
FHVV]LÛEÛO�� $]� RODV]� EDQNV]HNWRUEDQ�
PLQGHNÝ]EHQ� QHP� V]âQQHN� D� EDMRN��
ÒV�D]�ËOODPDGÛVVËJ�UËWD�D�KD]DL�ÝVV]�
WHUPÒN� ���� V]Ë]DOÒND� q� VRUROMËN� D�
&(%5�ORQGRQL�HOHP]�L�
'RQDOG� 7UXPS� DPHULNDL� HOQÝN� EH�

MHOHQWÒVH� D]� DFÒO�� ÒV� DOXPÖQLXP�LP�
SRUWUD� NLYHWQL� WHUYH]HWW� HJ\ROGDOá�
YËPRNUÛO�DOËWËPDV]WMD�D]RNDW�D�IÒOHO�
PHNHW� LV�� KRJ\� D� YLOËJNHUHVNHGHOHP�
OHQGãOHWHV�QÝYHNHGÒVH�YÒJHW�ÒUKHW��ÒV�
H]� ODVVÖWKDWMD� D]� HXUÛÝYH]HWL� QÝYHNH�
GÒVW��$�&(%5�ORQGRQL�HOHP]�L�V]HULQW�
D]�RODV]�JD]GDVËJ�J\HQJH�OËEDNRQ�ËOO��
+D� D]� RODV]� JD]GDVËJRW� QHP� VLNHUãO�
PDJDVDEE�QÝYHNHGÒVL�SËO\ËUD�ËOOÖWDQL�
q�PËUSHGLJ�D]�HOPáOW�KáV]�ÒY�WDSDV]�
WDODWDL� D]W� VXJDOOMËN�� KRJ\� H]W� QHKÒ]�
OHV]� HOÒUQL� q�� DNNRU� 2ODV]RUV]ËJEDQ�
LVPÒW�WHOMHV�NÝUâ�ËOODPDGÛVVËJ�YËOVËJ�
DODNXOKDW� NL�� DPHO\� YDOÛV]ÖQâOHJ� D]�
HJÒV]� HXUÛ�ÝYH]HW� SXV]WD� OÒWÒW� LV� YH�
V]ÒO\EH�VRGRUQË�
$� FÒJ� V]HULQW� x%HUOLQQHN� ÒV�%UãV]�

V]HOQHN�HUUH�RGD�NHOOHQH�ILJ\HOQLHy�
(J\�PËVLN�QDJ\� ORQGRQL�JD]GDVËJL�

SÒQ]ãJ\L� HOHP]�KË]�� D]� 2[IRUG� (FR�
QRPLFV� LV� D]W� HPHOWH� NL� � KHO\]HWÒUWÒ�
NHOÒVÒEHQ��KRJ\�2ODV]RUV]ËJEDQ�q�D]�
HXUÛÝYH]HW� KDUPDGLN� OHJQDJ\REE�
JD]GDVËJËEDQ�q�QHP�V]ËPÖW�áMGRQVËJ�
QDN�D�SROLWLNDL�SDWWKHO\]HW��(UUH������
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$� SLDFRN� DNNRULEDQ� PHJOHKHW�VHQ�

QHJDWÖYDQ� UHDJËOWDN� HUUH�� D� WÖ]ÒYHV�
RODV]� ËOODPSDSÖU� IHOËUD� ��q��� EË]LV�
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YÒQ\SLDFRN� HVWHN�� ,JD]�� KRJ\� �����
EDQ� D]� (.%� PÒJ� QHP� IRO\WDWRWW�
PHQQ\LVÒJL� HQ\KÖWÒVL� FLNOXVW�� DPHO\�
WËPRJDWËVW�Q\áMWKDWRWW�YROQD�D]�RODV]�
JD]GDVËJQDN�
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Az elmúlt 
hét

KÉSZ-HELYZET
Önbizalomnak sosem volt híján Kész 

Zoltán független honatya, ahogyan az 
a közösségi oldalán olvasható minapi 
leiratából is kiderül.

–-- Csatlakoznak-e Veszprém 1-es 
számú választókerületében a gyôze-
lemre leginkább esélyes csapatomhoz, 
vagy a bukott Fidesszel tartanak? -– 
teszi fel a kérdést a magasból. Azokhoz 
az ellenzéki pártvezetôkhöz szól a 
nagymellényû emberke, akik mind-
eddig nem jelezték, hogy belé, Kész 
Zoltánba helyezik a bizalmukat, s erre 
buzdítják híveiket is az áprilisi vok-
soláson.

A markáns felütés után ekképp foly-
tatódik a proklamáció: „Akinek azon-
ban a kormányváltás az elsôdleges, 
annak most esélyt kínálok: […] legyen 
a gyôztes csapat, a többség tagja. […] 
Amennyiben ezzel nem élnek, egyér-
telmû jelét adják annak, hogy nem a 
Fidesz legyôzése a legfontosabb céljuk 
[…] Vagy velem gyôzünk, vagy nyer a 
Fidesz párttitkára.” És így tovább.

Mondani sem kell, miket válaszoltak 
a megszólított ellenzékiek, a kétkezi 
kommentelôkrôl nem is beszélve. 
Mindnyájuknál visszatérô gondolat 
volt: vajon mitôl ilyen kevély ez a hô-
börgô legény? Csak nem attól, hogy 
Veszprém polgármestere nemrég ar-
ra kérte, inkább ne csináljon semmit; 

ha már használni nem tud a városnak, 
legalább ne ártson.

Persze vannak méltatói is a honatyá-
nak. Juhász Füttyös Péter Együtt-
elnök például kijelentette, pártja azért 
fogja támogatni Készt a választáson, 
mert ô már bizonyított, „2014-ben az ô 
történelmi gyôzelmével sikerült meg-
törni a Fidesz kétharmadát”. Hogy 
megválasztása óta mivel múlatta ide-
jét a történelmi gyôztes, arról nem 
beszélt a füttyös-füves.

Ámbár én is csak egyetlen fellépésére 
emlékszem. Arra, amikor két másik 
hazafi, Kónya Péter és Szelényi Zsu-
zsanna társaságában nemmel szava-
zott a Czeglédy-ügy károsultjainak 
kártalanítására. Akkor speciel én is 
azonosultam vele: kész lettem…

BICEPSZ
Mielôtt még valamelyik ellenzéki ha-

zafi a Hôsök terére menne ki már cius 
15-én „erôt mutatni” (így szól a felhí-
vás), ne tegye, ugyanis a szervezô Vál-
tozás Szövetsége (az MSZP–Párbeszéd 
haveri kör), karöltve a DK–Szolidari-
tás-duóval, a minap úgy döntött, még-
sem a huzatos ligeti placcon, inkább a 
családiasabb Fôvám téren rendezi 
meg ünnepi bicepszfeszegetését. Csak 
szólok! Persze még erre a találkozóra 
se vegye be senki se a ciánkálit, 
ugyanis rossz idô esetén (ahogyan 
négy éve is) lefújhatják az egészet, 
nehogy meghûljön a fölfázásra hajla-
mos baloldali élcsapat.

Bárhogyan alakul is, nem árt, ha 
megismerjük a Gyurcsány-párt ez 
alkalomra faragott mondókáját: „Nem 
alkuszunk, harc van, és közösen gyôzni 
fogunk!”.

Érdekes ez a szlogen, eddig ugyanis 
leginkább azért szoktak március 15-i 
ünnepségeket tartani, hogy ott meg-
emlékezzenek 1848-ról, a pilvaxos if-
jakról, meghallgassák a Nemzeti dalt, 
és csillogó szemmel nézzék, hogyan 
kap bele a tavaszi szél a magyar lobo-
góba.

Most azonban úgy látszik (a mindkét 
oldalon megszokott aktuálpolitizáláson 
túl), merôben más az elvárás: „erôt 
mutatni” és „nem alkudni” mennek 
utcára az ellenzéki ünneplôk. Más lett 
a koncepció. (Lehet, hogy Alföldi Ró-
bert rendezi a fellépést…)

Az egyik szervezô elárulta, az ünnep-
ség célja újabb nagy ütést bevinni a 
kormánypártoknak, merthogy Orbá-
nék megroggyantak. Karácsony Ger-
gely úgy fogalmazott: „A Fidesznek 
Hódmezôvásárhely után tele van a 

ahogy 
Pilhál György 

látta

gatyája.” A túloldal viszont úgy véli, az 
ellenzék piszkított maga alá, amikor 
ráébredt, nem töltené meg a Hôsök 
terét. Arról nem is beszélve –- ezt már 
én kérdem --–: mi közük Gyurcsányék-
nak a hôsökhöz?

VIRCSAFT
Ember legyen a talpán, aki most, bô 

hónappal az országgyûlési választások 
elôtt kiigazodik az ellenzéki táboron. 
Hogy ki kivel és kivel nem, és kivel 
csak abban az esetben, ha az nem áll 
össze egy másikkal, aki viszont a har-
madikkal szeretne, de csak ameny-
nyiben az visszalépteti a jelöltjét az ô 
javára, de azt is csak abban az esetben, 
ha… És így tovább.

És ez még kacifántosabb lesz, ahogy 
közeledünk április nyolcadikához. 
Tegnap például arról jött hír, hogy az 
MSZP tárgyalni fog a koor dinált indu-
lásról az LMP-vel, merthogy Szél 
Bernadett megkereste a szocikat –-- s 
mellesleg borzalmasan mérges, hogy 
mindez kiszivárgott.

Mondjuk, ezen nem is lehet csodál-
kozni, elvégre korábban az LMP kife-
jezetten a szocialisták ellenében hatá-
rozta meg magát. (Talán az alapító 
okiratba is belekerült ez a passzus.) 
Pár hete még habzó szájjal le is áru-
lózták a hajdan LMP-s Karácsony Ger-
gelyt, amiért miniszterelnök-jelölt-
séget vállalt az MSZP-nél.

Megjegyzem, már egy Jobbik–LMP 
légyott sem elképzelhetetlen, erre Vo-
na Gábor pártvezér tett utalást kedden 
az ATV-ben: –- Az LMP-vel, a Mo-
mentummal, az új politikai formáci-
ókkal nyitottak vagyunk az együttmû-
ködésre –-- nyilatkozta az ajatollah, és 
ez azért volt különösen vicces, mert 
jobbkeze, Dúró Dóra egy hétfôi sajtó-
tájékoztatón még arról szavalt, eszük 
ágában sincs tárgyalni a „komolytalan” 
LMP-vel.

(A szocikkal meg aztán végképp nem, 
hisz azok talán be sem jutnak a parla-
mentbe.) A show-t persze most is 
Gyurcsány vitte el, aki a korábban az 
általa nácinak mondott Jobbik kapcsán 
kijelentette, ha a többi ellenzéki párt 
megállapodik Vonáékkal, akkor a DK-
nak is „gondolkodni kell”.

–-- Ez egy végtelenül nehéz, bonyolult 
erkölcsi-politikai dilemma –-- sóhajtott 
gondterhelten Láriferi. Még szeren-
cse, hogy ô az ilyesmiben otthon 
van…

A nagy kérdés: képes-e a kiigazodni a 
választó ebben a vircsaftban?

HÁZUNK, PÁTRIÁNK
Azt mondja a kormányzat építésügyi 

fôilletékese, hogy a kamarákkal közö-
sen megszerkesztett könyvecskéje –- 
a településképi arculati kézikönyv --– 
segítségével megvédhetô lakókörnye-
zetünk fizimiskája. Ôk abból indulnak 
ki, a magyar ember szereti annyira a 
pátriáját, hogy azzal harmóniában 
építkezzen.

Rögös volt az út idáig. Jó két éve, 
amikor bejelentették, hogy immár 
mindenféle kacifántos építési engedé-
lyeztetés nélkül felhúzható 300 négy-
zetméternél kisebb lakóépület az in-
gatlanra, kisebb háború tört ki az 
érintettek között. A tulajdonos a bü-
rokrácia fölött aratott gyôzelemként 
értékelte a módosítást, míg az önkor-
mányzat a visszavonását követelte, 
mondván, szörnyû káosz lesz a do-
logból.

Utóbbi azzal érvelt, az engedélyezte-
tés eltörlésével elvész az ô jogosítvá-
nya, hogy megzabolázhassa a fékeve-
szett, elmebeteg építkezôket. Mert-
hogy jönnek ám majd a zsugorított 
agyú, kivagyi újgazdagok a maguk 
kétségbeejtô cifra palotáikkal.

Ha a kormány odadobja a gyeplôt 
közéjük, semmi értelme nem volt mil-
liókat költeni a mindenféle rendezési, 
fejlesztési tervekre. Persze a túloldalt 
is meg lehetett érteni. Nekik meg 
elegük volt a kiskirályt játszó építési 
osztályok akadékoskodásaiból.

(Arról nem szólva, gyakran éppen 
ezek a hivatalnokok nyomtak pecsétet 
a városképet romboló épületszörnyek 
terveire…) Akkor úgy nézett ki, nem 
lesz béke egyhamar. Ki garantálja, 
hogy a hivatalok felhagynak a hatalmi 
gôggel, az újgazdagok meg lemonda-
nak kétségbeejtô építészeti terveik-
rôl?

Ezzel szemben –-- láss csodát! –-- úgy 
fest, ez a bizonyos településképi arcu-
lati kézikönyv elhozta a békét. Hasznos 
olvasmány. (Tavaly március tól már a 
300 négyzetméternél nagyobb, saját 
célra szolgáló lakóházak is szimpla 
bejelentéssel építhetôk, sôt a bôvíté-
sekhez sem kell stempli.) Nicsak, ha-
tósági póráz nélkül is boldogulunk! A 
pátria összehoz.

KONTROLLPOFON
Ha én lennék a Fidesz–KDNP, most 

megköszönném Márki-Zay Péternek, 
hogy vasárnapi bravúrjával volt szí-
ves figyelmeztetni, fölrázni engem -– 
még ha nem is ez a szándék vezette, 
amikor megelôzte jelöltemet a hódme-
zôvásárhelyi idôközi polgármester-vá-
lasztáson. Ennyi okvetlenül kijár Már-
ki-Zay úrnak, az ô sikere nélkül talán 
belealudtam volna ebbe a ciklusvégi 
februárba, karnyújtásnyira a tavaszi 
nagy voksolástól. Csípôs volt az üze-
net, akárcsak az idôjárás, de még 
éppen jókor jött.

Haragudni Márki-Zay Péterre, ami-
ért gyôzött? A világért sem!

A kormánypártoknak is, híveiknek is 
jót tesz, ha néha beleborzongnak a 
gondolatba: azok ott akár még vissza is 
jöhetnek! Hisz minden vágyuk ez. 
Nem, nem a Márki-Zay Péter-féle civi-
lek, dehogy! A régiek. A bukott, elza-
vart bajkeverôk, az átvedlett, kiutált 
szabad demokraták utódai jöhetnek 
vissza. Kell-e ennél rémisztôbb? A 
sarkon lapuló, lihegô Gyurcsány Fletó 
már üzent is a kormányfô Facebook-
oldalára: „Na, ugye… Hódmezôvá-
sárhely. :)))” (Ô a fôüzenô, lassan év-

tizede, hogy a bosszú lélegeztetôgépe 
éltetni.)

Kéretlenül, de éppen jókor jött ez a 
kontrollpofon, sok mindenre ráéb-
reszthet. Mondjuk bakikra, hisz hibáz-
nak a kormánypártok is. (Talán volt, 
akinek kicsit sok volt már ez a soro-
sozás, miközben a két ciklus sikereirôl 
alig-alig hallunk, mintha csak szégyell-
nénk…) A feledékeny, gyorsan meg-
bocsátó szavazót is figyelmezteti ez a 
hét végi eredmény: Emlékezz, ember, 
kikre mondtál határozott nemet annak 
idején! Pufajkásra, ügynökre, habzó-
borász privatizátorra, aki „jókor volt 
jó helyen”. Nem árt tudni, ôk és cim-
boráik is rajthoz állnak majd április-
ban a hatalomért. Bizony, mondom 
néktek, jót tesz ez a hódmezôvásárhelyi 
pofon a kormánypártoknak hat héttel 
a nagy meccs elôtt. (Éppen február 
25-én, a kommunizmus áldozatainak 
emléknapján.)

ÍGÉRETEK IDEJE
Ahogyan várni lehetett, megérkeztek 

az elsô nemzetmentô ígéretcsomagok 
az ellenzéktôl. Éppen ideje, elvégre 
hat hét múlva választás…

Pénteken a Demokratikus Koalíció, 
szombaton az MSZP–Párbeszéd állt 
elô a maga visszautasíthatatlan ajánla-
taival. Gyanútlan ember alig gyôzte 
kapkodni a fejét –-- a bölcsebbje, aki 
már hallott Horn Gyula „ingyen nyug-
díjas-repülôjegyérôl”, Horváth Csaba 
„ingyen BKV-használatáról”, a bajsza 
alatt mosolygott. A legszebb az volt, 
ahogy a két elôadómûvész, Gyurcsány 
Ferenc és Karácsony Gergely egy-
másra licitált. A profi és az amatôr.

Kellô terjedelem híján csak csipege-
tek. A Demokratikus Koalíció kor-
mányra kerülése esetén nyomban in-
gyenessé tenné a minimális gáz-, víz- 
és áramfogyasztást, közölte Gyur-
csány, az ezen felüli részre pedig sá-
vos közüzemi díjakat vezetne be. Meg 
persze lenne tûzifaprogram is, ne fáz-
zon a jobb sorsra érdemes lakosság, 
tette hozzá a szamaritánus ember.

A csacsi újságírói közbevetésrôl --– 
dejszen 2006-os kormányalakítása 
után épp a Gyurcsány-kormány emel-
te harminc százalékkal a gáz és tizen-
néggyel a villany árát! –-- a pártelnök 
elmagyarázta, miért épületes szamár-
ság azt most idehozni. Más volt akkor 
és más most…, világpiaci árak, nem-
zetközi viszonyok stb… Az egyik hír-
portál kommentelôje egy klasszikustól 
idézett: „Teljesen világos volt, hogy 
amit mondunk, az nem igaz… Hazud-
tunk reggel, éjjel meg este.” (Mások a 
pártelnök felmenôit hozták szóba.)

Karácsony Gergely is két kézzel 
osztotta az ígéreteket. A szocialista 
kedvezmények sokkal igazságosabbak, 
magyarázta, hiszen ôk személyenként 
adnák azokat, Láriferiék viszont csak 
háztartásonként. Ezenkívül, közölte 
Gergô közgazdász, a kikapcsolt fo-
gyasztókat is visszakapcsolják, amint 
átveszik az ország vezetését… És így 
tovább…

Azért Horn Gyuláék ökörségei szel-
lemesebbek voltak.

AZ IGAZSÁGOSZTÓ – 2 HÉT 1 MONDAT
Általános béremelés és igazságos adócsökkentés –-- pártja kormányra kerülése 

esetén ezt ígérte a választóknak egy közelmúltban megtartott sajtótájékoztatón 
Szél Bernadett. Csak az a baj, hogy az LMP miniszterelnök-jelöltje sajátosan 
értelmezi az igazság fogalmát.

A tudósítások alapján arra lehet következtetni, hogy az LMP szerint például abban 
áll az adóügyi igazságosság, ha a személyi jövedelemadó mai egyetlen, 15 száz-
alékos kulcsát három váltaná fel. A harmadik, a legmagasabb mérték 24 százalékos 
lenne, s minden bizonnyal a gazdagok megrendszabályozása volna a legfontosabb 
szerepe.

Érdekes gondolat –-- tehetjük hozzá –--, leginkább azért, mert a megvalósításának 
semmi értelme nem lenne, és még annál is kevesebb haszna volna. Merthogy kinek 
kellene fizetnie a 24 százalékos elvonást? A balliberális gondolkodásból kiindulva 
nyilván azoknak, akik mutyizva, csalárd módon jutnak nagy jövedelemhez. Meg 
persze azoknak is, akik tudásuk, szorgalmuk, teljesítményük vagy szerencséjük 
alapján többet, jobban és eredményesebben dolgoznak, mint mások.

Az igazságosnak nevezett LMP-s idea így rövid úton balul ütne ki: elkergetné 
azokat, akik többre hivatottak az átlagnál, és persze azok sem maradnának itthon, 
akik valóban mutyival jutnak extra pénzekhez. Akik meg itt maradnának, azoknak 
esélyük sem lenne rá, hogy legális munkával elôrébb jussanak, az igazságos LMP 
ugyanis lényegében azonnal elvenné tôlük a pluszban megkeresett pénz bizonyos 
részét.
Az igazságosság szép dolog és hasznos is, csak az nem jó, ha arra alkalmat-

lanok próbálnak igazságot tenni. Még szerencse, hogy április 8-án a választók 
oszthatnak igazságot.

Jakubász Tamás  (Magyar Idôk)

AZ ELLENZÉKI 
MÉDIÁNAK: SOROS, 

SOROS, SOROS!
A jobboldali médiumokat folyamatos 

laboratóriumi vizsgálat alatt tartó Ma-
gyar Nemzet mélyreható tudományos 
kutatással megállapította, hogy a kor-
mánypárti sajtó leállt a sorosozással.

Bár nem tudjuk, hogy mi számít „soro-
sozásnak”, de a szerkesztôségben nagy 
erôkkel törekszünk arra, hogy a köz-
pontozást is felváltsa egy speciális „So-
ros György-karakter”, egyelôre azonban 
a nyomdatechnika nem halad a korral.

Az ATV azt is tudni véli, hogy a kor-
mány lejjebb tekeri a sorosozást, mert 
nem elég erôs az üzenet.

Pedig épp tegnap nyilatkozta Orbán 
Viktor a hvg.hu-nak, hogy a választás 
tétje továbbra is az, hogy Magyaror-
szág bevándorlóország lesz-e vagy 
nem.

Ebbôl is látszik, hogy az ATV nagyon 
megbízhatónak beállított kormányzati 
forrása nem mond igazat.

Szikszai Péter 
(Magyar Idôk)



A genderôrület már a Johnnie 
Walkert is utolérte

A Diageo szeretné az amerikai piacon 
tovább népszerûsíteni a skót whisky-
ket, ezen belül is a cég vezetô márká-
ját, a Johnnie Walkert. Ennek utolsó 
lépéseként piacra dobják a Black La-
bel nôi verzióját, amin már Jane Wal-
ker fog szerepelni.

A Diageo bejelentette, hogy leghíre-
sebb márkájának, a Johnnie Walker 
Black Label keverékét kiadják „nôi” 
verzióban is.

A skót whisky ikonikus logóját lec-
serélik egy nôi figurára, aki a Jane 
Walker nevet kapja.

A vállalat célja, hogy ezzel több nôi 
fogyasztót elérjen, és a nemek közötti 
egyenlôség elôtt tisztelegjen.

A párlat limitált kiadású lesz, az 
Egyesült Államokban kerül piacra 250 
ezer palack.

A lépés tagadhatatlanul ügyes mar-
ketinghúzás is, amivel a Johnnie Wal-
ker a nôi fogyasztókat szeretné meg-
szólítani, és megszerettetni velük a 
skót márkát.

A Jane Walker kollekció az utolsó da-
rabja a „Keep Walking America” pro-
jektnek, ami a skót márkát népszerû-

síti az Egyesült Államokban.
Az USA skót whisky fogyasztása 

2002 és 2017 között 2,1 százalékkal nôtt 
a Bloomberg szerint.

A Johnnie Walker ebben jóval a veté-
lytársak elôtt jár, ôk tavaly 18 száza-
lékkal bôvültek a piacon.

A Diageo elkötelezett híve az egyen-
jogúságnak, a vezetôségben fele-fele 
arányban találhatóak nôk és férfiak. A 
Diageo a Jane Walker eladások után 
üvegenként 1 dollárt jótékony célra 
ajánl fel az egyenlôségért küzdô szer-
vezeteknek.

* * *
Kelemen Hunor szerint Románia 

száz év alatt sem tudta áttörni Kárpá-
tokat, nem tudta Erdélyt autópályák-
kal összekötni a többi román tartomány-
nyal. A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) elnöke egy rög-
tönzött sajtótájékoztatón beszélt errôl  
a szövetség kis parlamentjének tekin-
tett Szövetségi Képviselôk Tanácsa 
marosvásárhelyi ülése után. Kelemen 
Hunor aggasztónak találja, hogy a ro-
mán politikai elitnek 11 évvel az EU-
csatlakozás után nincsen közös ország-
projektje, jövôképe, és a román 
politikusok egymással hadakoznak a 
jövô építése helyett. Elmondta: az 
RMDSZ felajánlotta, hogy kész pár-
beszédet folytatni a román pártokkal a 
közös jövôrôl. Azt is hozzátette azon-
ban, hogy be kell tartani azokat az 
ígére-teket, amelyeket az Erdély és 
Ro-mánia egyesülését egyoldalúan 
kimondó, száz évvel ezelôtti gyula-
fehérvári nagygyûlésen a románok 
a magyaroknak tettek. „Senkitôl 
semmit nem akarunk elvenni. (…) A 
szabadság osztható, nem lesz keve-
sebb azoknak, akik másnak is adnak 
belôle” –-- fogalmazott a politikus.

Az országgyûlési választásra vonat-
kozó kérdésre válaszolva Kelemen 
Hunor kijelentette: az RMDSZ arra 
kéri a magyar állampolgársággal is 
rendelkezô erdélyieket, hogy éljenek a 
szavazati jogukkal. Hozzátette: a mag-
yarországi pártok részérôl nem érke-
zett semmilyen kérés a szövetség felé. 

Úgy vélte, nagy meglepetésre nem 
kell számítani az erdélyi magyarok 
voksai tekintetében.

Az RMDSZ elnöke ugyanakkor kije-
lentette, teljesen elhibázottnak tartja, 
hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke 
erdélyi kampányútra érkezett.

A politikus elismételte: Románia nem 
modellértékû ország a kisebbségi kö-
zösségek védelmének tekintetében. 
Ezt alátámasztja az Európa Tanács 
szakértôi testületének legfrissebb je-
lentése is.

Kelemen Hunor élesen bírálta a ro-
mán külügyminisztériumot azért a vá-
laszért, amelyet a kisebbségvédelmi 
keretegyezményben vállaltak teljesí-
tését ellenôrzô szakértôi bizottság 
jelentésére adott. Úgy vélte: a román 
állam ahelyett, hogy elgondolkodott 
volna a szakértôk által jelzett gondo-
kon és megpróbálná megoldani ezeket, 
kioktató módon válaszolt az észrevé-
telekre.

Megemlítette: a román külügyminisz-
térium által megfogalmazott válasz-
ban Székelyföldet következetesen kis 
betûvel írják. „Ez nagy arroganciára, 
intoleranciára és butaságra világít rá” 
–-- fogalmazott. Reményét fejezte ki, 
hogy a román válasz csupán a külü-
gyminisztérium véleménye, amely 
nem tükrözi a teljes román politikai 
elit álláspontját.

Az SZKT marosvásárhelyi ülésén 23 
személyt tüntettek ki az RMDSZ által 
16 évvel ezelôtt alapított Ezüstfenyô 
díjjal.

* * *
A skandináv ország jobbközép kor-

mánykoalíciójánál betelt a pohár. Egy 
friss javaslat szerint legkésôbb 2030-
ig megszüntetnék a gettókat és a pár-
huzamos társadalmakat –-- írta meg az 
Origo. A hírportál a Daily Mail-re hi-
vatkozva számolt be arról, hogy Lars 
Lokke Rasmussen dán miniszterel-
nök és az általa vezetett kabinet tagjai 
pénteken felkeresték a fôváros, Kop-
penhága egyik legveszélyesebb, bev-
ándorlók által lakott negyedét, Mjol-
nerparkot. A dán kormány ezt 
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 Kettôs mérce, 
Szôllôsi és Kalinin

(Második rész)
Manapság hiába keressük Königs-

berg várost Európa térképén --- mintha 
nyoma veszett volna. De ha tovább 
folytatjuk a kutatást akkor végül kide-
rül, hogy ebbôl a városból Kaliningrád 
lett.

Ha átlapozunk a város történelmén 
akkor tagadhatatlan, hogy itt az alapí-
tás óta (1255) ez egy német (porosz) 
település volt, amit a teuton lovagok 
hoztak létre. Königsberg nevéhez na-
gyon sok híres ember kapcsolódik 
mint Immanuel Kant, Agnes Miegel, 
E.T.A. Hoffman és még mások. Kö-
nigsberg egyetemi város volt. Alberta 
egyetem (alapították 1544-ben) egy 
fontos szerepet játszott mint német 
intellektuális és kulturális központ. 
Habár a multikulturális város lakosai 
nagyrészt németül beszéltek, de mégis 
nagy befolyásra tettek szert a lengyel 
és litván kultúrában. Königsberg volt 
az evangélikus könyvnyomtatás köz-
pontja. Itt nyomtatták ki a lengyel Új 
Testamentum elsô lengyel lefordítását 
(1551) és az elsô litván nyelven megje-
lent könyvet is.

1944-ben a város súlyos károkat szen-

vedett a Szövetséges légitámadások 
miatt. A szovjet megszállás után a vá-
ros lakosságát elûzték és helyükbe 
oroszokat és egyéb szovjet népeket 
telepítettek be. Königsberg is új nevet 
kapott: Kaliningrád! A Szovjetunió fel-
bomlása után ez maradt az egyetlen 
jelentôs város amit egy bolsevik után 
neveztek el.

Nos, ki volt ez a híres szovjet ember 
akinek az európai kulturális örökség 
kincsének nevét megváltoztatták?

Mikhael Ivanovics Kalinin forradalmi 
karrierjét elég korán kezdte már 1898-
ban belépett az Orosz Szocialista De-
mokratikus Pártba. A baloldali küzdel-
mekben mindig Lenin mellett állt. 
1917-ben Petrográd (ma Szentpéters-
burg) polgármesterévé választották. 
A Lenin halálát követô idôszakban 
mindig Sztálint támogatta. Szerepe 
azonban elhanyagolható amit Hrus-
csov így definiált: „Sztálin alatt ô írta 
alá minden rendelkezést és parancsot, 
valójában ritkán vett részt a kormány-
zásban. Néha-néha egy bizottság tagja 
volt, de az emberek nem vették ko-
molyan. Számunkra ez zavarba ejtô 
volt és egyszerûen mi csak sajnáltuk 
Mikhael Ivanovicsot.” Mindenesetre 
Kalinin mint a politikai bizottság tagja 
aláírta azt a parancsot ami felhatalmaz-

ta az NKVD-t, hogy lemészároljanak 
20 ezer lengyel katonatisztet és intel-
lektuelt a Katyin erdôben. Nem nehéz 
elképzelni, hogy mi lett volna Kalinin 
sorsa, hogy ha ezt a dokumentumot 
amit Sztálin már aláírt nem írta volna 
alá.

Hiába volt a Legfelsôbb Szovjet El-
nökségének feje 1938 októberében fe-
leségét a Lefortovo börtönben megkí-
nozták és utána 15 évre fogságra ítél-
ték a Gulágban. Röviddel Kalinin ha-
lála elôtt (1946) feleségét szabadlábra 
helyezték és utána házôrizetben tar-
tották.

Ez a bolsevik Kalinin semmi esetre 
sem érdemelte, hogy egy nagymultú 
város nevét az ô nevére változtassák. 
Magas állása ellenére a rendszer mû-
ködésében és a kormányzásban nem 
vett részt. Élet pályája nagyon hasonlit 
a nyilas kormány miniszterelnök he-
lyettesének Szôllôsi Jenôéhez. Mind-
kettô ott volt a hatalom csúcspontjának 
közelében de jelentéktelen részük volt 
a parancsuralmi rendszer mûködésé-
ben. De itt megint a kettôs mérce! 
Szôllôsit felakasztották Kalininról 
nagyvárost neveztek el!

Kroyherr Frigyes
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követôen jelentette be a „Dánia 2030 – 
párhuzamos társadalmak és gettók 
nélkül” nevû, 22 pontból álló program-
ját. Rasmussen kijelentette: a gettók el 
fognak tûnni és újra a kormány veszi 
át a hatalmat ezekben a városrészek-
ben. A dán miniszterelnök szerint ke-
mény fellépésre van szükség a bûnö-
zôkkel szemben, akik uralják a 
migránsgettókat. Mint fogalmazott, 
elérkezett az idô a történelmi paradig-
maváltásra szükséges ebben a témá-
ban.A dán kormány tervei szerint akár 
már a közeljövôben is jelentôsen csök-
kentik azon migránsoknak a juttatá-
sait, akik a bûnözésrôl hírhedt, beván-
dorlók lakta negyedekbe költöznek. 
Lars Lokke Rasmussen kifejtette, 
hogy azt szeretnék elérni, hogy a mi-
gránsok is hozzájáruljanak végre a 
dán társadalomhoz. Szerinte még nem 
késô megváltoztatni a negatív tenden-
ciákat. A dán belügyminisztérium leg-
frissebb statisztikái szerint az 5,7 mil-
liós népességû országban a nem 
európai származású lakosok száma fé-
lmillióra tehetô. Nagyjából 10-szer an-
nyian vannak, mint a ’80-as években.A 
migránsok 44%-a szomáliai, 41%-a 
libanoni hátterû, jelentôs részük musz-
lim vallású.

* * *
Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) felszólította a kormányokat és 
partnereiket, hogy tegyenek többet a 
halláskárosodás és káros következmé-
nyei csökkentése érdekében, mivel a 
szervezet becslései szerint 2050-re 900 
millióra nôhet világszerte a hallás-
károsultak száma.

Az adatokat a hallás március 3-i világ-
napjához idôzítve adta ki a WHO, 
amely szerint öt évvel ezelôtt 360 mil-
lió, jelenleg pedig 466 millió ember 
szenved halláskárosodásban, köztük 
34 millió kiskorú. A betegségben szen-
vedôk számának növekedése fôképp a 
népesség öregedésével magyarázha-
tó.

Emellett a kanyaró, a mumpsz és a 
rubeola kockázata, valamint más be-
tegségek kezelésére alkalmas gyó-
gyszerek használata is növelheti a hal-
láskárosodás kialakulásának veszélyét. 
Károsodást okozhatnak a munkahelyi 
zajok és a túl hangos zene is.„A múlt-
beli tendenciák és a jövôbeli elôrejel-
zések szerint a halláskárosultak 
számának jelentôs növekedése 
várható” –-- mondta Etienne Krug, a 
WHO munkatársa.

Ha nem tesszük meg a szükséges lé-

péseket, majdnem minden tizedik em-
ber 2050-re halláskárosodott lesz. Ez 
befolyásolhatja életüket, és jelentôs 
költségekkel terhelheti az egészségü-
gyi rendszert is” –-- figyelmeztetett az 
illetékes, sürgetve a kormányokat, 
hogy vegyék elejét a növekedésnek és 
tegyék hozzáférhetôvé a halláskáro-
sultak számára azokat a szolgáltatáso-
kat és technológiákat, amelyekre 
szükségük van.A WHO szerint az es-
etek felénél a halláskárosodás kialaku-
lása megelôzhetô. A szervezet ennek 
érdekében javasolja a gyermekek ol-
tását a fertôzô betegségek ellen, a 
krónikus fülfertôzésekben szenvedô 
gyermekek szûrését és kezelését, val-
amint a biztonságos szülés elôsegíté-
sét, hogy csökkentsék a halláskároso-
dással járó légzészavarok és az 
újszülöttkori fertôzések kockázatát.

* * *
500 millió euró értékben bocsát ki 

kötvényeket a dán energetikai óriás, 
az Orsted. A kibocsátás különlegessége, 
hogy a kötvények, melyek azonnali 
tôkéhez juttatják a vállalatot, ezeréves 
lejárattal rendelkeznek. Azaz csak 
3017-ben válnak esedékessé. A távoli 
lejárat azonban nem riasztotta el a be-
fektetôket, a vállalat több mint négy-
szeres túljegyzést kapott ajánlatára.

Zöldenergiával kapcsolatos beruházá-
sokra fordítja a vállalatba a kötvény-
kibocsátáson keresztül áramló pénzt 
az Orsted, korábbi nevén Dong Ener-
gy. A dán vállalat egyre jobban eltá-
volodik a hagyományos, gáz- és olaji-
pari befektetésektôl, hogy a 
tisztaenergiákra koncentrálhasson.

A dániai jogszabályok nem korlátoz-
zák egyes értékpapírfajták lejáratának 
határidejét. Nem egyedi eset, hogy a 
vállalatok nagyon távoli dátumot ad-
nak meg jövôbeni lejáratként.

Adózási okokból azonban kedvezôbb 
fix dátumot meghatározni lejáratként. 
Bár a most kibocsátott kötvények az 
ezeréves lejárat révén kötött határide-
jûeknek tekinthetôk, a gyakorlatban 
azonban ez azt jelenti, hogy az adósság-
szolgálat örökre szól.

Azaz a tôke törlesztésére –- elviekben 
–- soha nem kerül sor, pusztán kamat-
fizetésre.

A cég kötvényeire óriási összegû, 
2,24 milliárd euró értékben érkezett 
jegyzés a befektetôk részérôl.

A vállalatnál annak ellenére döntöttek 
az értékpapírok kibocsátásáról, hogy 
az év elején a cég egy spanyol cso-
portnak értékesítette északi-tengeri 
olaj- és gázkitermelô infrastruktúrájá-
nak jelentôs részét, több mint 1 mil-
liárd dollár értékben.

Az Orsted nem az elsô nagy energeti-
kai vállalat, amely helyzetének erôsí-
tése érdekében kötvényeket bocsát ki. 
Így tett korábban a Total és a British 
Petrol is.

A kötvények úgynevezett hibrid köt-
vények, melyek egyfelôl a hagyomá-
nyos kötvények, másfelôl a részvények 
tulajdonságaival bírnak. Bár a legtöbb 
vállalati kötvény nem váltható közvet-
lenül részvénnyé, azért kezelik azokat 
mégis akként, mert a vállalat kamatot 
fizet rá. Ennek felfüggesztésére a cég-
nek bizonyos feltételek között lehetô-
sége van, ahogy a részvényekre fize-
tett osztalékfizetésnek is.

A mostani, lényegében az örökkévaló-
ságnak szóló kibocsátást egy további, 
750 millió eurós is kíséri. Ezek 2029-
ben járnak le, ezekre a papírokra a 
vállalat fixen másfél százalékos kama-
tot fizet. A cég már 2013-ban is bocsá-
tott ki 500 millió értékben hibrid 
kötényt, közel 5 százalékos kamatra.

Az olajinfrastruktúra eladásából 
származó pénzt részben ennek újrafi-
nanszírozására fordítják.

A társaság Dánia meghatározó szol-
gáltatóvállalata, és egyben a világ ve-
zetô offshore szélerômûveinek fejlesz-
tôje. A most kibocsátott papírjaiknak 
elsô értékelési dátuma 2024. november 
24-én lesz, addig a befektetôk fix 2,25 
százalékos kamatra számíthatnak.

* * *
Az angliai Savills ingatlanügynökség 

globális ranglistája szerint a kínai in-
gatlanok ára emelkedett a leggyorsab-
ban a világon, ám az európai nagyvá-
rosokban is akad már 20 százalék 
feletti lakásár-növekedés.
London
Az Egyesült Királyság és azon belül 

Anglia fôvárosa, a legnagyobb városi 
terület mind az Egyesült Királyságban, 
mind az Európai Unióban, és bár las-
sult az ingatlanok árának emelkedése, 
de még mindig 2,3 százalékos növeke-
dést produkál. Az átlagos négyzetmé-
terár 7 962 font körül mozog.
Frankfurt
Németország ötödik legnagyobb vá-

rosa, több mint 732 ezer lakossal –-- ha 
az agglomerációval is számolunk, ak-
kor már 2,5 millió embernek ad ott-
hont. A város egyben a tartományi 
határokon is átívelô, 5 és fél millió 
lakost számláló modern gazdasági kör-
zet, a Rajna–Majna nagyvárosi régió 
központja.

A városi lakásárakat jelentôsen befo-
lyásolta, hogy több bank is Frankfurtot 
választotta leendô székhelyének a bre-
xit után.

A helyi ingatlanügynökség, a Jones 
Lang LaSalle szerint a tavalyi év máso-

dik felében a lakásárak 10,7 százalék-
kal nôttek.

Az átlagos ingatanár növekedés 2,9 
százalék, a négyzetméterár pedig 
3.228 font.
Brüsszel
A belga fôvárosban a lakásárak 4,3 

százalékkal 1 775 fontos átlag négyzet-
méterárra emelkedtek. Brüsszel –-- 
bár nem hivatalosan –-- az Európai 
Unió fôvárosának számít, mivel itt 
találhatók a legfontosabb Uniós intéz-
mények, valamint számos más nem-
zetközi szervezet központja is.
Berlin
A német fôváros lakásárai 2004 óta 

több mint 120 százalékkal ugrottak 
meg, amit az alacsony kamatlábak, a 
város növekvô hírneve a startupok 
körében, valamint a stabil munkaerô-
piac segített.

Az átlagos növekedés 6,5 százalék, 
míg a négyzetméterárak 3 120 font 
körül mozognak.

Ugyanakkor a Német Szövetségi 
Bank tavaly figyelmeztetett, hogy az 
árak elrugaszkodtak a valóságtól, és 
félô, hogy ingatlanbuborék alakul ki.
Párizs
A francia fôváros ingatlanárai 8,3 

százalékkal emelkedtek, ehhez hozzá-
járult a lakások rendkívül alacsony 
árú kínálata, Macron elnökké válasz-
tása, az angolok kilépése az Európai 
Unióból, valamint a 2024-es olimpiai 
játékok sikeres ajánlata.

A Szajna partján elterülô város ingat-
lanjainak négyzetméterenkénti ára 
körülbelül 6 778 font.
Dublin
Az alacsony árak és a stabil gazdaság 

2017 elsô felében rendkívül megemelte 
az ír fôvárosi ingatlanárakat, de a la-
káspiac az elmúlt hat hónapban sta-
bilizálódni látszik. A dublini átlagos 
négyzetméterár jelenleg 2 905 font.
Budapest
A Savills ingatlanügynökség listája 

nem tartalmazott Budapestre vonat-
kozó adatokat, ezért szerkesztôségünk 
megkérdezte az ingatlan.com-ot.

A cég elemzésébôl kiderült, a buda-
pesti átlagos négyzetméterárak csalá-
di házak esetében 12 százalékkal emel-
kedtek, míg a lakásoknál 17 százalékos 
volt a növekedés 2017-ben. A fôvárosi 
átlag négyzetméter ár 514 ezer forint.

„Összességében elmondható, hogy az 
áremelkedés mint tendencia még tart, 
de ennek az üteme folyamatosan csök-
ken. Ha figyelembe vesszük a kör-
nyékbeli országok ingatlanárait és 
fizetéseit is, akkor kimutatható, hogy 
még mindig Magyarországon kell a 
legrövidebb ideig takarékoskodni az 
átlagos fizetés és átlagos lakásárak 
vonatkozásában, ha lakásra szeretnénk 
félretenni” –-- nyilatkozta Balogh 
László, vezetô gazdasági szakértô.
Amszterdam
A holland fôvárosban lôttek ki leg-

inkább az ingatlanárak, méghozzá 20,9 
százalékkal, ezt Európa talán egyik 
leggyorsabban növekvô gazdasága, 
valamint az igen alacsony kamatlábak 
indukálták.

Itt tényleg nagy emelkedés várható – 
nyilatkozta még tavaly Bas Wilberts, a 
Savills társelnöke a Financial Times-
nak.

A 219 négyzetkilométeren elterülô 
várost jelenleg 825 ezer ember lakja, 
az igen nagy ingatlanár emelkedés 
után a helyi átlagos négyzetméterár 
jelenleg 3 497 font 

* * *

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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Azt mondják, a mai hatvanasok 
régi generációk negyvenesei. Elsôre 
furcsán hangzik, de másodikra tel-
jesen világos.

Egy mai hatvanas még csak tervez-
geti a nyugdíját, gond nélkül használja 
a XXI. század vívmányait, például az 
okostelefonját, rendszeresen sportol, 
vagy legalábbis tervezi, és nincs nagy-
szülôtudata, ami öregíthetné, mert 
nincs is unokája. Illetve ha van, akkor 
is messze. A modern kor vívmányainak 
köszönhetôen sokkal jobb az egészségi 
állapota, mint a szüleié volt, mivel 
azok ilyenkorra már csak otthon üldö-
géltek, és vigyáztak az unokákra. Mert 
nekik viszont volt.

Látványosan kitolódott az emberi 
élet ideje, de fôleg a minôségi határa. 
Az Amerikai Egyesült Államok elnöki 
posztjára, amely nem klasszikus nyug-
díjas állás, két hetvenéves ember aspi-
rált, az új amerikai magyar nagykö-
vetünk pedig egy nyolcvanéves lesz.

Magyarország népessége a 2016-os 
adat szerint 9,8, ebbôl a választásra 
jogosultak száma 7,9 millió. Egyszerû 
kivonással megállapítható, hogy jelen-

leg 1,9 millió 18 év alatti kiskorú él itt. 
Ez bizony kevés. Az arab és afrikai 
országokban ötven-hatvan százaléka a 
lakosságnak harminc év alatti. Ez így 
nyilván nem pontos összehasonítás, de 
valamit elárul.

Ha nem születnek gyerekek, akkor az 
öregeknek kell beleállniuk az életbe. 
Nézzük meg, hogy a tüntetéseken 
hány ifjú és hány idôs van. Mondhat-
juk, hogy azért, mert az öregek érnek 
rá, de nem ez az igazság. Hanem hogy 
ôket még hajtja a lelkesedés, a tett-
vágy, a fiataloknak meg elég egy jobb 
programajánlat vagy egy kis idôjárási 
kellemetlenség, és máris lelohad a 
tiltakozási kedv. Még az is lehet, hogy 
nekik van igazuk, a dolgokat nem az 
utcán kell intézni. Azok az idôs embe-
rek azonban, akik rendületlen kedvvel 
gyûlnek össze, hogy kifejezzék ellen-, 
illetve rokonszenvüket, még úgy nôt-
tek fel, hogy amit akartak, azt el kellett 
érniük. És az eléréshez nem volt elég 

gombokat nyomogatni.
De ez az írás nem a fiatalok puhány-

ságának felemlítésérôl, hanem az idô-
sek dicséretes életerejérôl szól. Arról, 
hogy a technika fejlôdése lehetôvé tet-
te az orvostudomány fejlôdését, hogy 
egyre pontosabban és hamarabb talál-
ják meg a bajokat, így sikeresebben is 
tudják elhárítani.

A világ tehát ma már azokról az 
emberekrôl is szól, akiket harminc-
negyven évvel ezelôtt még leírtak. 
Nem is értelmezhetô, hogy kereske-
delmi szempontból még mindig miért 
a 1949-es korosztály a fontos, miköz-
ben az ötven-hatvanasok jól keresnek 
és költenek is. Mintha lemaradt volna 
a reklámvilág és a mérési szempont.

Közben a társkeresô oldalakon hat-
van pluszosok is böngésznek, és lásd, 
találnak új párra. Hamarabb, mint a 
huszon-harmincasok, talán, mert tud-
ják, hogyan kell udvarolni. A farsangi 
idôszakban az ügyes vendéglôsök 
nyugdíjasbulikat rendeznek, nem kis 
sikerrel. Nehogy már azt állítsa valaki, 
hogy a nyugdíjasoknak nincs pénzük, 
mondja egyik ismerôsöm, aki rend-
szeresen felszolgál a bulikon, és még a 
hetvenesek burkolt ajánlatait és fog-
dosásait is el kell tûrnie.

Egyszóval a fejlett, nyugati, civilizált 
vagy nevezzük bárhogy világ már 
nem a fiataloké, talán azért sem, mert 
a mai hatvanas-hetvenes-nyolcvanas 
korosztály az igazi túlélô. Kikeveredett 
a történelmi kataklizmákból, ese-
tünkben a szocializmusból, átült a Tra-
bantból az Opelbe, amelyet évtizedekig 
csak katalógusban meg a nyugati ro-
konoknál nézegetett. De nemcsak ha-
mar megszokta, hogy ott a kezében a 
mobil, és a feneke alatt a jó autó, ha-
nem már úgy is tekint rá, mint az élete 
legtermészetesebb elemére. Ezt neve-
zik alkalmazkodóképességnek.

De tekintettel kellene lennie a világ-
nak azokra is, akik nem ennyire rugal-
masak. Kis bajnak látszik, de van, aki-
nek megváltoztatja az életét, ha 
elvesznek tôle valamit, amit megszo-
kott. Vegyük például az RTV Részletes 
mûsorújságot, amelynek megszûnését 
az idôsebbek körében közfelháborodás 
kísérte.

„Elsô számú következmény, hogy 90 
százalékkal kevesebbet hallgatom a 
Bartók rádiót. Az a réteg, amelyik 
nem él online életet, hanem napjában 
csak két-háromszor kapcsolja be a 
számítógépét, most kénytelen állandó-
an felmenni a netre, hogy megtudja, 
milyen mûsor lesz aznap, éppen ki 
vezényel, a hangzó ismerôs dallam 
vajon melyik zenemû is. A legrosszabb 
a kényszerítés ténye, hogy minden a 
digitális térbe csatornázódjon be. Tö-
rôdni kellene a hagyományos (írhat-
nám: normális) életet folytatni kívá-
nókkal.” És ez nem azért igaz, mert 
amúgy az olvasónak mindig igaza van.

Hanthy Kinga
(Magyar Idôk)

Igazi túlélôk A nacionalista jogot sért 
– a patrióta jogot véd

Az Európai Parlament február 28-i, éjszakába nyúló miniplenárisán Tôkés László 
európai képviselô az idegengyûlölet és a nacionalizmus tárgyában szólalt fel 
és utasította vissza az ezek vonatkozásában Orbán Viktor miniszterelnököt, 
illetve a magyarságot érô vádaskodásokat.

A napokban az ENSZ egész világra kiterjedô migrációs egyezménytervezetének 
tárgyalásán Zeid Raad al-Husszein emberi jogi fôbiztos tisztségéhez méltatlan 
módon idegengyûlölettel és rasszizmussal vádolta meg Magyarország kormány-
fôjét. Ehhez kapcsolódott európai képviselônk felszólalása, valamint ahhoz, a nyu-
gati körökben gyakran elhangzó, igaztalan elôítélethez, mely szerint „a magyarok 
nacionalisták”.

Tôkés László megítélése szerint a szomszédos országokkal összehasonlítva Ma-
gyarországra a legkevésbé jellemzô a nacionalizmus. Ez sokkal inkább elmondható 
–- példának okáért –- Romániáról, ahol nemrégen a volt kormányfô következmények 
nélkül akasztással fenyegette meg a magyarokat, illetve székelyeket, valamint Uk-
rajnáról, ahol egy hónap leforgása alatt szélsôséges nacionalisták immár másodszor 
intéztek terrortámadást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári szék-
háza ellen, és ahol a kisebbségek anyanyelvhasználatát drasztikus korlátozzák.

Felszólalásában erdélyi képviselônk Illyés Gyula költôt idézte, aki a Herder-díj 
1970-béli átvételekor ekképpen fogalmazott: „A nacionalista jogot sért (más 
népekét, önzô elônyért); a patrióta jogot véd (voltaképpen nem is a maga népéért, 
hanem az Emberért, az Emberiségért)”. Ennek értelmében világos, hogy nem a 
magyarság és Európa népeinek védelmében kiálló Orbán Viktort illeti vád, hanem 
a migránsok invázióját pártoló azon politikusokat, akik saját népük és polgáraik 
rovására cselekszenek. Ehhez hasonlóan a migránsok emberi jogaiért aggódó, 
„polkorrekt” nyugati politikusoknak nem a „magyar nacionalizmustól” kellene fél-
niük, hanem „igaz hazafiakként” a védtelen európai kisebbségeket és a saját polgá-
raikat fenyegetô terrorveszéllyel szemben kellene fellépniük.

Ide tartozik Janice Atkinson brit EP-képviselô azon nyílt levele, melyben 
Orbán Viktor miniszterelnök és Magyarország iránti szolidaritását fejezi ki a 
migráció „példátlan válsága” elleni harcukban. Tôkés László levélben fejezte ki 
elismerését és mondott köszönetet képviselôtársának.

Tôkés László 
EP-képviselô Sajtóirodája

MIGRÁCIÓT TÁMOGATÓK 
TÁRSASÁGA

Petícióval támadnak a migránsokat simogatni vágyók.
Ötszáz tudós állt ki Melegh Attila szociológus, egyetemi docens mellett. 

Szerintük ôt nemtelen politikai támadás érte. Mi több, e tettükkel a társadalmi 
együttmûködést erôsítô „civilek” mellett is kiálltak.

Mondhatnánk, hogy tiszteletre méltó, támogatható kezdeményezés a tudóstár-
sadalom összezárása, jogos védekezési reakciója abban az esetben, ha egy, a 
napi politikától magát távol tartó kutatóba rúgott volna bele igaztalanul a „nagy-
politika”.

Ez történt Melegh Attilával?
A felületes, vagy a liberális sajtóval bôségesen megtámogatott olvasó szerint 

bizonyára igen. De gyújtsunk fényt az elmékbe, akárhányan és akármiért is 
írták alá fénysebességgel a következôt:

„Kiállunk Melegh Attila szociológus, egyetemi docens mellett, akinek tény-
szerû állításait és egy civil szervezettel való kapcsolatát a politikai kampány 
céljainak érdekében kiforgatták.”

A kiállás a „szegény” tudóstárs mellet két okot (ürügyet) hoz fel.
Egyrészt.
„Egy civil szervezettel való kapcsolatát” használja a politika.
Nézzük meg, milyen kapcsolatról is van szó!
Melegh Attila a Menedék Migránsokat Segítô Egyesület felügyelô bizottsá-

gának elnöke. Annak a Menedéknek, amely „egyesület migráns-specifikus ér-
zékenyítô képzéseket szervez és valósít meg”. Legutóbb például Zuglóban a 
Család- és Gyermekjóléti Központban. Nem tévedés, a Család- és Gyermekjóléti 
Központban!Ki is rángatja bele a „tudóst” a politikába, kedves tudóstársak?! 
Mit lehet, vagy kell ezen kiforgatni?

Azt, hogy Szél Bernadett is ennél a Migránsokat Segítô Egyesületnél dolgozott? 
Vagy azt, hogy a Karácsony Gergely vezette önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Központjának igen tágan értelmezett „tudományos” definíciója ese-
tén sem kerülhetne az elsô száz legfontosabb teendôje közé, hogy érzékenyítse(!) 
a helyieket a migránsok be- vagy elfogadására? Persze, kivéve, ha ez egy 
„tudományos” elôkészítô munka arra az esetre, ha netán mégis sikerülne Kará-
csonynak valahogy Zuglóba telepítenie migránsok tömegeit…, amit jelenleg 
nyilván az aláíró és bizonyára kimagasló intellektuális képességekkel rendel-
kezô tudósok hada is agyrémnek tartana.No, de akkor meg miért írta alá?
Másrészt.
Milyen fényben is lehet pozitívan értelmezni a szociológus szerintük „tény-

szerû állítását”, amely így szól: „Szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hoz-
zánk, akik jobbak, mint a hazai népesség”? (Bármikor is követte el ezt a monda-
tot…)

„Tisztelt” és „nagyra becsült” aláíró Tudós Urak!
Van ennek a mondatnak olyan olvasata, amely a „hazai népesség”-re, vagyis 

minden magyar állampolgárra nézve nem dehonesztáló, lenézô, becsmérlô?
Önmagára talán joggal tekinthet így a tudós úr, de kérdem én, rokonaira, is-

merôseire, barátaira, tudóstársaira, önökre, a teljes hazai népességre is te-
kinthet így Melegh Attila docens úr?

Egyáltalán értik, hogy mit írtak alá? Értik, milyen mondat megfogalmazója 
mögött sorakoztak fel oly sebesen?

Mert mi, a nem aláírók óriási tömegének részeként érteni véljük a miértet, azt, 
hogy közelegnek a választások, és önök egy választási kampány részeként, a 
tudományosság és a civilség álcája mögé bújva támadnak éppen.

Ennek fényében viszont az önök nyilatkozata pusztán felsorakozás a migrációt 
támogató brutális pénztömeg és egy nemzetellenes törpe kisebbsége mögé.

Nagy Árpád 
(Magyar Idôk)

GYILKOS NYELVEK
Ismét túl vagyunk egy anyanyelv napján, kipipáltuk február 21-ét is. Koccintani 

sok okunk nincs, de ez az ünnep nem is a pezsgôvel koccintós-hátradôlôs fajtából 
való. Sem Kárpát-medencei magyar nyelvi hazánk, sem pedig a világ globális 
nyelvi folyamatait szemlélve nincs okunk elégedettségre. Sokkal inkább számve-
tésre, felelôs igazmondással tudatosított tényekre, ezekbôl következô tennivalóink 
összegzésére s ha kell, újrafogalmazására van szükség.

Vannak kisebb és nagyobb kérdôjeleink: legnagyobb a Föld nyelveinek-kultúrái-
nak szenvtelenül nyugtázott eltûnése. Csak Ausztráliában több száz nyelv némult el 
örökre az utóbbi negyedszázadban, az ôshonos nyelveknek csaknem fele! Sírba 
szállt velük olyan ôsi kulturális emlékezet, helyenként tíz-tizennégyezer éves, 
amely páratlan volt egész bolygónkon. (Az International Mother Language Day –- 
az anyanyelv nemzetközi napja –- létrehozásának elsôdleges célja Földünk nyelvi-
kulturális gazdagságának, sokszínûségének ôrzése volt.)

Eközben a közepes nagyságú, fejlett írásbeliségû nyelvek, mint amilyen a magyar 
is, versenyképességi kilátásait is sújtja néhány killer language, „gyilkos nyelv” nö-
vekvô dominanciája. A beszélôk anyanyelvbe vetett reménye csökken, eltolódik a 
hangsúly az egyéni érvényesülést jobban segítô világnyelvek irányába. Ám a min-
dent felfaló lingua francák sem gyarapodnak másban, mint beszélôik számában.

Korunk tömegkommunikációjának gyökeres átalakulása ugyanis válogatás nélkül 
minden nyelv színtelenedéséhez, a grammatikai és lexikai képességek gyorsuló 
csökkenéséhez vezet. A Facebook-kommunikációhoz nemhogy Arany János vagy 
Shelley nyelvi csúcsaira, de nagyszüleink ízes, teremtô nyelvhasználatára sincs 
többé szükség. Hogy mit mûvel mindez a mûvelôdéssel, az emberi kapcsolatokkal, 
milyen gazdasági veszteségekbe is sodor egyúttal, errôl már mélyen hallgatnak a 
technokrata, „realista” ideológiagyárosok. Az anyanyelvek napja kapcsán mi ne 
hallgassunk róla!

Nem biztos persze, hogy kisebb kérdôjeleink kevésbé fontosak. Kézenfekvô ki-
sebbecske: miért nem képes ez az anyanyelvnapi kezdeményezés túlnôni áldo-
zatkész, de szûk értelmiségi körök alkalmain? Miért nem kelti fel a magyar szakos 
tanítók és tanárok többségének támogató érdeklôdését?

Vajmi kevés gimnazista ismerôsünktôl hallottam olyat, hogy iskolájukban e nap a 
nyelvünkrôl, nyelvi jövônkrôl szóló együtt gondolkodás alkalma lett volna. Ki sem 
merem mondani, akár egy egész magyarnyelv-órát érdemelt volna. Ehhez persze 
folyamatosan jó, diákokat motiválni képes magyarórákat kellene tartani honunk 
közoktatási terein. Keserû tapasztalatok mondatják velem, ez koránt sincs minden-
felé így. Márpedig biztonságos családi, óvodai s majdan iskolai nyelvi háttér nélkül 
nincs pozitív nyelvi jövô, mert ahhoz a magyar anyanyelvûek és a magyarral 
kapcsolatba kerülôk pozitív nyelvi jövôképe is kellene.

Nem ünnepi szóvirág, hogy az anyanyelv egyben a nemzeti jövô kulcsa. Anyanyelv 
nélkül nincs nemzeti jövô. Trianonnak a magyarok lelki közösségét máig bénító, 
máig romboló traumáját éppen egy pozitív Kárpát-medencei, sôt globális magyar 
nyelvközösségkép kialakításával lehet meghaladni. Lehet sok pénzünk, ha jó a gaz-
daságpolitika, akár még sok utódunk is, ha a mostani jó családpolitika folytatódik, 
ám ha emellé világos és versenyképes nyelvi jövôképünk, magyar nyelvközös-
ségtudatunk nincs, akkor magyar jövônk sem lesz. Sem itt, sem másutt.

A tét óriási: fel lehet ébredni egy vajdasági portán úgy is, hogy Trianontól fogva el 
vagyunk átkozva, átszántott rajtunk a kor, szervezett népirtások, idegen háborúk, 
betelepítések sújtottak minket. Ám úgy is, hogy itt, bácskai kerítésem mögött, 
diófánk árnyánál ugyanúgy 14 milliós nemzet része vagyok, mint Budapesten 
vagy Csíkszeredában! Mennyivel más, felemelôbb érzés. A nemzeti közössé-
günket erôsítô anyanyelvi jövôkép kezdete.

Pomozi Péter

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Azt hiszem, irigyeljük is kicsit a 
márciusi ifjakat, mert mi is szeretnénk 
ilyen gondtalanul és bátran belevágni 
fontos dolgainkba. Nem csak nemzeti, 
de személyes forradalmainkba is.

„Ôrizkedjél március idusától” --- fi-
gyelmeztette a béljós Julius Caesart, 
de a pesti ifjúság nem törôdött a dá-
tum baljóslatával, pedig addigra Vö-
rösmarty Mihály magyarra is lefor-
dította Shakespeare drámáját.

Március 15-e 1848-ban szerdára esett. 
A radikális fiatalok eredetileg tizenki-
lencre akartak lapot húzni, vagyis in-
kább addigra szerveztek bankettet, 
abban bízva, hogy a József-napi vá-
sárra érkezôk közül sokan aláírják pe-
tíciójukat. A március 13-i bécsi forra-
dalom híre azonban azonnali 
cselekvésre késztette ôket, így 
született meg, ahogyan Petôfi írta, „a 
magyar szabadság elsô lélekzete”, a 
cenzori engedély nélkül kinyomtatott 
12 pont és a Nemzeti dal.

A forradalmároknak amellett, hogy 
délután a pesti  városi tanáccsal, majd 
a budai Helytartótanáccsal is elfo-
gadtatták polgári követeléseiket, még 
arra is jutott idejük, hogy elôtte délben 
hazamenjenek ebédelni. Vagy hogy a 

zuhogó esôben Bulyovszky Gyula le-
endô feleségére találjon egy esernyô 
alatt Szilágyi Lilla mûvésznô szemé-
lyében. Ahogyan a kora délután haza-
ugró Petôfinek, egy irodalomtörténész 
szerint, még a családalapításra is ju-
tott pár perce, melyet mi sem bizonyít 
jobban, hogy pontosan 9 hónapra rá 
született meg Zoltán fia. A vér nélkü-
li, mámoros forradalom Táncsics Mi-
hály kiszabadítása után a Nemzeti 
Színházban ért véget, ahol Jókayt az-
nap este a színpadon érte el végzete, a 
kokárdát feltûzô Laborfalvy Róza 
csókjában, amiért nyílt színi tapsot ka-
pott.

A nap sikere a pozsonyi országgyûlés 
tagjait is meglepte, és elômozdítója 
lett a további eseményeknek.

Már a hónap végén megindult a gyûj-
tés, hogy „a rang- és valláskülönbség 
nélkül egygyéforrt nép diadalmas 
fölkelését az önkény ellen s a köz-
szabadság mellett” emlékmûben 

megörökítsék, de a szabadságharc le-
verése miatt erre nem került sor. 1849 
után pedig hosszú évekig nem lehetett 
ünnepelni március 15-ét. Az önkényu-
ralom idején börtön járt az otthoni 
megemlékezésért is, 1860-ban pedig 
már áldozata is volt a nyilvános emlé-
kezésnek, Forinyák Géza személyé-
ben. 1881-ig a temetôbe ment emlékez-
ni az ifjúság, majd a város különbözô 
terei lettek tiltakozásának és emléke-
zésének színhelyei.

A dualista idôkben azért nem válha-
tott március 15-e hivatalos ünnepé, 
mert sértette volna Ferenc József ér-
zékenységét. 1898-ban még azzal is 
megpróbálkoztak, hogy április 11-ét, 
az áprilisi törvények szentesítésének 
napját indítsák vele szemben --- a nép 
azonban ezt nem fogadta el, március 
15. maradt az igazi emléknap.

És ezt próbálta kihasználni minden 
politikai erô a 20. században, akár ha-
talmon volt, akár ellenzékben.

„Hol a szem, szemével farkasszemet 
nézni?

Ki meri meglátni, ki meri idézniaz 
igazi arcát?”

Kérdezte Babits Mihály Petôfi 
koszorúi címû versében, figyelmez-
tetve az igazi értékekre és célokra „a 
hamis koszorúk láncai” helyett. Jelké-
pes, hogy 1918-ban öreg honvédekkel 
fotózkodtak a forradalmárok, hogy 
1937-ben Márciusi Front néven szer-
vezkedtek, vagy hogy 1956 után is a 
Márciusban Újra Kezdjük volt a re-
ménység szlogenje.

A kommunisták sem tudtak mit kez-
deni a nemzeti ünneppel, 1951-ben 
meg is szüntették. A Kádár-rendszer-
ben munkanap maradt, és összekaty-
vasztották a Forradalmi Ifjúsági Na-
pokban március 21-ével és április 
4-ével. A 10. pontot, amely a katona-
ságra vonatkozott persze kellemetlen 
volt idéznie a hatalomnak: „a külföldi-
eket vigyék el tôlünk”… A nyolcvanas 
években sem csökkent a diktatúra ar-
roganciája és félelme, elég felidéznünk 
az 1986. március 15-i lánchídi csatát, 
ahol agyba-fôbe verték a békés tün-
tetôket.

Ma pedig óvodás leánykáim kokárdát 

készítenek és huszárokat vágnak ki 
papírból, s testvéreikkel együtt olyan 
lelkesen éneklik a Kossuth-nótákat és 
a katonadalokat, mintha éreznék és 
értenék a virtust.
Mi a titka március 15-ének? A 

korszak és e nap kiváló ismerôje, 
Katona Tamás szerint ez Magyar-
ország születésnapja, s egyben kor-
szakváltás is. „Jogos büszkeséggel 
ünnepelünk ezen a napon, hiszen olyan 
valamire emlékezünk, amit mi csinál-
tunk, és nem olyanra, ami csak történt 
velünk.”

És talán még valami. A pesti radiká-
lisok bátorsága, amikor mindenki félt 
a lehetôségektôl és a következmé-
nyektôl. Az ô lelkesedésük, meggon-
dolatlanságuk, feltétlen hitük, hogy si-
kerülnie kell! És hogy sikerült is, 
vértelenül, dicsôségesen. Igen, azt hi-
szem, irigyeljük, immár 170 éve a 
márciusi ifjakat ezért a felemelô él-
ményért, mert mi is szeretnénk ilyen 
gondtalanul és bátran belevágni fontos 
dolgainkba. Nem csak nemzeti, de sze-
mélyes forradalmainkba is.

Hernády Zsolt
Történész

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc korának fôvárosi statisztikai 
adataiból, népesedési viszonyokról, 
nemzetiségi összetételrôl, foglalkozá-
sokról közölt összeállítást korabeli 
források alapján a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH). 

Az MTI-hez eljuttatott közleményük-
ben emlékeztettek: a szabadságharc 
kitörése elôtti években Fényes Elek 
Magyarország leírása (1847) címû mû-
vében, Palugyay Imre pedig egyházi 
nyilvántartások felhasználásával ké-
szült, községenként összeállított né-
pesség-nyilvántartásában tett kísérle-
tet a lakosság összeírására és a 
társadalom aktuális helyzetének rögzí-
tésére. 1850-ben teljes körû népszám-
lálás is volt.

Mint írták, ezekbôl a forrásokból --- 
megközelítô pontossággal ---- lehet kö-
vetkeztetni Pest-Buda és Óbuda né-
pesedési viszonyaira, nemzetiségi 
összetételére, népmozgalmi változá-
saira (a születések, a halálozások és a 
házasságkötések számára).

A statisztikák közül elsôként említet-
ték, hogy a lakosságszámban a XVIII. 
század végéig Buda, a századfordulótól 
kezdve azonban Pest vezetett. A Fôvá-
rosi Statisztikai Évkönyv 1894-es ada-
tai alapján 1845-ben Budán 42 124, 
Pesten 79 777 ember élt (összesen 121 
901-en). Az 1850-es népszámlálás ada-
tai szerint Budán már 58 533, Pesten 
127 533 (összesen 186 468 ember) la-
kott. 

Pest-Buda nemzetiségi összetételérôl 
az elsô hivatalos adatok az 1850-es 
népszámlálásból valók. Megjegyezték: 
bár számolni kell azzal, hogy „az oszt-
rák abszolutizmus a német nemzetiség 
jelenlétét a valóságosnál jóval jelen-
tôsebbnek mutatta”, Pest-Buda ma-
gyar lakossága az 1800-as évek köze-
pén ennek ellenére sem haladta meg 
az 50 százalékot. Budán és Óbudán 
7555, Pesten 31 965 magyar élt (ösz-
szesen 39 520-an), a németség lélek-
száma Budán és Óbudán 27 939, Pesten 
33 884 volt (a három városban összesen 
61 823-an laktak). Az 1850-es népszám-
lálás adatai szerint a harmadik legné-
pesebb népcsoport a zsidóké (Budán 

Március 15., avagy 
az ünnep titka

Március 15.
Korabeli statisztikákból 

csipegetett a KSH
és Óbudán 4976-an, Pesten 12 642-en 
laktak). Közülük azonban ekkor már 
sokan asszimilálódtak, és magyar 
nemzetiségûnek, illetve magyar anya-
nyelvûnek vallották magukat. Közöl-
ték, hogy a szlovák nemzetiség lélek-
száma Budán 1307, Pesten 4187 volt 
(összesen 5494 ember). A népszámlá-
lásnál minden más, kisebb lélekszámú 
nemzetiséget vélhetôen az „egyéb” ka-
tegóriába soroltak, ahol a legmagasabb 
arányt --- az egyéb népesség 1-2 
százalékát --- a szerb nemzetiség teszi 
ki.

Az összeállításból kiderül: a „legma-
gyarabb” városrész 1850-ben Terézvá-
ros volt (a kerület lakóinak 50,6 száza-
léka, azaz 17 071 ember volt magyar), 
a németség aránya pedig Józsefvá-
rosban (58,9 százalék) és Ferencvá-
rosban (60,2 százalék) volt a legmaga-
sabb. A budai kerületek közül a 
legtöbb magyar a Várban élt (53,6 szá-
zalék), a németek pedig Újlak (91,5 
százalék) és Országút (90,4 százalék) 
városrészekben voltak jelentôs több-
ségben. Erôsen vegyes nemzetiségi 
megoszlást mutat a Tabán, ahol a 
szerb népesség lélekszáma ezer feletti 
volt --- tették hozzá.

A forradalom és szabadságharc ese-
ményei 1848-1849 halálozási adatain is 
nyomot hagytak. A „legvéresebb” idô-
szak 1849 tavasza és nyara volt: 1849 
májusában Pest-Budán és Óbudán 
1856-an, júniusban 2605-en, júliusban 
pedig 1604-en haltak meg. A halan-
dóság növekedéséhez Buda ostroma 
és Pest bombázása is hozzájárult, a 
halálozási statisztikát ugyanakkor a 
városban elhunyt sebesültek és a jár-
ványok áldozatai is növelték. Mivel a 
harctereken elhunytakat a tábori lel-
készek anyakönyvezték, a tízezres 
nagyságrendû számú katonai halottak-
ra vonatkozó adatokat ezek az összeí-
rások nem tartalmazzák.

Az egyházi nyilvántartásokon alapuló 
Palugyay-féle összeírás szerint Pesten 
1848-ban 7694 kézmûves és 2000 ke-
reskedô élt ---- tudatta a statisztikai 
hivatal. Egy 1854-es adatforrás szerint 
Pesten 11 266 iparos és 876 gyári 
munkás lakott, tehát körülbelül 12 000 
ember (a város népességének mintegy 
10 százaléka) számított az „iparosfélék” 
közé. A szolgálók száma Pest városá-
ban 1848-ban 8447 volt, és a nôi lakos-
ság mintegy 16,7 százaléka dolgozott 
szolgálóként. 1849-ben Pesten 581, Bu-
dán 21 ügyvéd, Pesten 205, Budán pe-
dig 45 orvos dolgozott.

A KSH kitért arra is, hogy a hivatalos 
statisztika kezdetei is az 1848-as évre 
vezethetôk vissza. Bél Mátyás, 
Schwartner Márton „magánstatisz-
tikusok” német nyelven írt munkái, 
valamint Fényes Elek tevékenysége 
ekkor már kevés volt az ország aktu-
ális társadalmi és gazdasági viszo-
nyainak rögzítéséhez. Egy statisztikai 
osztály felállításáról már az elsô fele-
lôs minisztérium megalakulása elôtt is 
szó esett, végül azonban nem a Hely-
tartótanács, hanem Szemere Bertalan 
miniszterelnök nevezte ki Fényes 
Eleket a hivatal élére.

A statisztikai hivatal --- mint írták --- 
rendkívül komolyan vette feladatait. 
Céljául tûzte ki a statisztikai anyag 
központosítását és az adatgyûjtések 
egységesítését is, a háborús idôk 
azonban nem kedveztek ennek a mun-
kának. A hivatal tagjainak egy része 
nemzetôrnek állt, Fényes Elek pedig a 
forradalmi vészbíróság elnöke lett. A 
magyar kormány Debrecenbe költözé-
sével végül a statisztikai osztály mû-
ködése is megszûnt.
A Központi Statisztikai Hivatal 

Keleti Károly vezetésével 1867-ben, 
a kiegyezés évében alakult újjá.

Világcsoda
„Ma száz éve szavalt Petôfi. Igaza volt?... Nem inkább Aranynak, Tompának volt 

igaza? Ôk tudták, hitték, hogy egy nemzet akkor cselekszik történelmien, ha 
megmarad. Petôfi azt hitte, a nemzet akkor marad meg, ha cselekszik. Az idô most 
dönt ebben a perben” –- írta Naplójába Márai Sándor 1948 márciusában. Hogy mit 
cselekedett a „szent világszabadság” lánglelkû költôje 1848. március 15-én, az órá-
ról órára, sôt szinte percrôl percre közismert, és arany betûkkel van beírva nemzeti 
legendáriumunk nagykönyvébe. 

De mit csinált azon a kora tavaszi szerdai napon Pesttôl távol, csöndes alföldi 
szülôvárosában a nagyszalontai aljegyzô? Minden bizonnyal aznap is gondosan, 
pontosan, szépen végezte szokásos, szerteágazó hivatali munkáját, tán írt egy-két 
marhalevelet, lópasszust is, majd este az „áldás-békességes” családi körben csiszol-
gatta, véglegesítette a Toldi estéje utolsó versszakait. Humoros, melankolikus 
eposzát öt nappal késôbb fejezte be, s a kéziratot elküldte Petôfinek –- neki, legjobb 
barátjának ajánlotta. Nem különös, hogy a közös nemzeti emlékezetben az 1848–
1849-es magyar forradalom és szabadságharc hôsei között Petôfit mindig, de leg-
jobb barátját alig látjuk, halljuk említeni? Pedig a kétszáz éve született Arany Já-
nos is aktívan, lelkesen és odaadóan szolgálta a magyar nép ügyét. Nagyszalontai 
hivatali munkája mellett „távmunkában” szerkesztette a Nép Barátja címû nép-
lapot, júniusban elindult az elsô népképviseleti országgyûlés nagyszalontai követ-
választásán, de ôt –-- csalárd módon –-- éppúgy nem választották meg, mint barátját 
Szabadszálláson. A kudarc azonban nem csüggesztette el, továbbra is összefogásra, 
a forradalom és a haza szolgálatára és megvédésére buzdított, részben verseiben, 
részben a Nép Barátjába írt cikkeiben. Majd amikor 1848 ôszén Arad a bánáti szer-
bek felkelése miatt veszélybe került, Petôfi példáját követve, Arany is nemzetôrnek 
állt, s a császári várparancsnokkal szemben is védték a várost. Jóval késôbb, a 
Bolond Istók második énekében így emlékezett e tettére: „Tenni kevés –-- de 
halni volt esély.” A nélkülözésben és bizonytalanságban Nagyszalontán töltött téli 
hónapok után 1849 tavaszán a belügyminisztériumban fogalmazói állást vállalt, 
Debrecenbe, majd Pestre költözött. Szemere Bertalan miniszterelnök támoga-
tásával egy másik, „becsületes, józan” néplap kiadását tervezte, június végén 
magával Kossuth kormányzóval is találkozott, aki több íróval együtt ôt is arra kér-
te, segítsen felrázni a népet, hogy általános népfelkeléssel állítsák meg a hazára 
törô ellenséget, de gyorsan le is fújta a népfelkelést, és Pestrôl elmenekült a kor-
mánnyal együtt Szegedre. Arany végigélte a szabadságharc haláltusáját, s amikor 
hazatért Szalontára, átmenetileg az ô bérelt lakásában húzta meg magát néhány 
napig a császári és a cári hadsereg elôl menekülôk közt Vörösmarty, Bajza 
József, Jókai, Vachott Sándor. Szomorú szemtanúja volt annak, ahogy Szalontán 
végigvonult Arad felé Görgei tábornok serege, aztán az orosz, majd az osztrák 
csapatok bevonulásának…

Arany életének második --– egyszerre lelki és egzisztenciális –-- válságában 
elveszítette legjobb barátját, hivatalát, szorgalmasan összegyûjtött vagyonkáját, s 
egy idôre népének és önmagának jövôjébe vetett hitét, reményét is. Fél évvel 
késôbb, 1850. március 15-én szalontai magányában keserûen, kiábrándultan írta 
versében: „Végzetes évi nap! (…) Emléked átkos, nyomasztó tereh: / A vérnek és 
könyûnek tengere / Mind, mind ahhoz tapad.” Mégis, Petôfivel szemben ô életben 
maradt, újrakezdte életét, és mindannyiunk szerencséjére nem tudta valóra 
váltani, hogy: „Letészem a lantot. Nyugodjék. / Tôlem ne várjon senki dalt.” 
Kinek volt igaza? –-- kérdezte Márai, de ez esetben nem a vagy–vagy a jó válasz. 

Mert az, hogy a magyar nemzet megmaradt, 1848–49 hôsi halottainak és életben 
maradó hôseinek, Petôfinek és Aranynak egyaránt köszönhetô. A Pesten is Sza-
lontáról álmodó „népi sarjadék” soha nem feledte és tagadta meg sem kis, 
sem nagy hazáját. Élete végéig ôrizte legjobb barátja és az 1848–49-es küzde-
lem emlékét, amit bámult a világ, mert „világcsoda” volt –-- az is maradt, 
máig és az idôk végezetéig.

Faggyas Sándor (Magyar Hírlap)

Endre Csapo


Endre Csapo
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. március 18-án vasárnap de. 11 órakor

Magyar Szabadságharc Emlékünnepi
ISTENTISZTELET

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola a 

szokásos helyen
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

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

szemben)(Watkins St.bejárat)
Mindenkedden de. 12. órától Bibliaóra a

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. március 18-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA)
2018. március 18-án 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 18-án 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 de. 11.45 órától (minden 
hónap második vasárnapján Istentisztelet)  és magyar 

nyelvû játszocsoport gyermekeink számára 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet.

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

Bibliaóra. Minden hónap harmadik vasárnapján március 18-
án du. 2 órától Istentisztelet és magyar nyelvû 

játszócsoport gyermekeink számára 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

Az oldalunknak ez a része, ezen a héten angolul van írva, hogy a szülôk, nagyszülôk, férjek, 
feleségek, át tudják adni azoknak a családtagjaiknak, akik nem tudnak magyarul olvasni. 

Így meg tudják érteni, hogy miért is tartjuk meg Március 15. a Magyar Szabadságharc 
Emlékünnepét, Magyarországon, és világszerte, ahol magyarok élnek.

2018. március 18-án de. 11 órakor 
a Magyar Szabadságharc Emlékünnepe 

az Istentisztelet keretében a North Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban,  Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

The Nemzeti dal (“National Song”) is a poem written by Sándor Petôfi that is said to have inspired the Hungarian Revolution of 
1848[citation needed]. Petôfi read the poem aloud on March 15 in Vörösmarty Square in Budapest to a gathering crowd, who by the 
end were chanting the refrain as they began to march around the city, seizing the presses, liberating political prisoners, and 
declaring the end of Austrian rule.

Hungarians celebrate the anniversary of the revolution on March 15. Red-white-green ribbons are worn to commemorate the 
fallen revolutionaries and the ideal of the revolution. Hungary briefly achieved independence from 1848–1849, but was defeated by
the combined forces of the Habsburgs and the Russian Empire. Despite its ultimate defeat, the revolution initiated a chain of events
that led to the autonomy of Hungary within the new Austro-Hungarian Empire in 1867.

The poem has come to rank third after the Himnusz and Szózat as a statement of Hungarian national identity.

Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ôsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,

Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

The National Poem
On your feet, Magyar, the homeland calls!
The time is here, now or never!
Shall we be slaves or free?
This is the question, choose your answer! -
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

We were slaves up til now,
Damned are our ancestors,
Who lived and died free,
Cannot rest in a slave land.
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

Useless villain of a man,
Who now, if need be, doesn’t dare to die,
Who values his pathetic life greater
Than the honor of his homeland.
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

The sword shines brighter than the chain,
Decorates better the arm,
And we still wore chains!
Return now, our old sword!
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

The Magyar name will be great again,
Worthy of its old, great honor;
Which the centuries smeared on it,
We will wash away the shame!
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

Where our grave mounds lie,
Our grandchildren will kneel,
And with blessing prayer,
Recite our sainted names.
By the God of the Hungarians
We vow,
We vow, that we will be slaves
No longer!

PETÔFI SÁNDOR (1848)



  2018. március 15.                                               MAGYAR ÉLET                                                           11. oldal    

Táguló plakátjelszavakA jófajta érzékenységünk a sok meg-
próbáltatás és megaláztatás miatt, úgy 
veszem észre, átcsapott szélsôséges 
érzelmekbe, megint hajlunk a végze-
tesség jegyében gondolkodni

Egy rossz hír szinte a nemzethalálig 
viszi zilált gondolatainkat, talán más-
nap fel sem kél a nap, s örökre beborul 
a Kárpát-medence felett. Lelkesedünk, 
s aztán kiábrándulunk egy pillanat 
alatt. Meg is sértôdünk a világra: me-
gint nem lett igazunk! Tehetetlenül a 
levegôbe csapunk: érvényesüljön már 
az igazunk egyszer az életben! S ne 
mindig ellenünk fenekedjen a világ! 
Megsértôdünk hamar, ha valami nem 
úgy alakul, ahogy terveztük: hiúsá-
gunk legendás. Mert szeretnénk, ha 
szeretnének. Pedig a hiúság nagyon 
veszélyes és fôbenjáró bûn is. S na-
gyon nehéz legyôzni: az egészséges 
önismeret képes rá, de mi nem nagyon 
szeretjük az önvizsgálatot. Rossz sej-
téseink vannak. Mit találhatunk? A 
hiúság mellett a restség fényûzését 
sem engedheti meg magának senki, 
kiváltképp a közéletben mocorgó 
atyánkfia vagy leánya. Jelszavakból 
értünk, gondolják rest jelszógyártók, 
de jelszavakból valódi érték, tartás, 
meggyôzôdés soha nem születik. Min-
den jelszó sántít is, ha jobban megvizs-
gáljuk. A csak jelszavakból értô embe-
rek nem engedik meg maguknak a 

gondolkodás luxusát, s gyanítom, a jel-
szavak gyártóinak éppen az a céljuk. 
Még választásokkor is.

Most is választási kampány van. 
Tényleg sorsdöntô pillanatban va-
gyunk, s minket kérdeznek majd meg: 
hogyan legyen? Ha jól belegondolok, 
választásnak ekkora tétje valóban 
nem volt még azóta, hogy az istenadta 
népet odaengedték az urnákhoz, pedig 
annak már megvan százhetven esz-
tendeje is. Az elsô, a legszebb választás 
után, amely „negyvennyolcban” volt, 
talán 1869-ben volt ilyen nagy a tét. 
Elfogadjuk-e a „kiegyenlítést”, s hoz-
zákötjük-e megtépázott vitorlázatú 
hajónkat Ausztriáéhoz, ráadásul úgy, 
hogy a flotta kapitánya idegen lesz, aki 
egyszer már megtizedeltette a mi le-
génységünket. De hát akkoriban még 
olyan romantikus dolgok is megtörtén-
hettek, hogy egy távollétében felakasz-
tott ember lehetett a mi hajónk új 
kapitánya, bizonyos Andrássy Gyula 
gróf, akinek lovas szobra ma is áll 
fôvárosunkban, s vajon áll-e Ferenc 
Józsefé Bécsben? S akkor még nem is 
szóltunk a gyönyörû királyné és a 
„szép akasztott ember” szerelmének 
legendájáról, s a hatszázalékos válasz-
tójogról, meg a nyílt szavazás öröme-

irôl. Bor, sör, reggeli, esetleg öt forint 
egy voksért. Nem is volt drága.

Hasonlóan fontos lehetett az 1920-as 
választás, s az 1945-ös is. A szavazó 
népben nem is kellett csalódtunk. El-
söpörte a hisztérikus önjelölt nemzet- 
és világmegváltókat. A kóros hiúság 
szellemi és testi bajaitól is szenvedô, 
kiábrándító történelmi jelenetet ren-
dezô Kun Bélát és rossz arcú brigádját. 
S éppen úgy a politikai rajongás 
értelmet elemésztô fokán égô Szálasit, 
és nem kevésbé elônytelen külsejû 
csapatát. De ezeknek a választásoknak 
az eredményét „ügyesen kezelték” 
egyéb eszközökkel. A népakaratot kor-
rigálták, s ez akkor is kiábrándító volt, 
ha szükség volt rá, mint 1922-ben, s 
akkor is, ha kényszerre történt, s vég-
zetes következményekkel járt, mint 
1945-ben. A rendszerváltoztatás vá-
lasztása is fontos volt, de ott is jött a 
korrekció kilencvennégyben, amit 
azóta sem tudunk kiheverni. Sokba 
került. Minden említett választás kam-
pányában bôségesen zengtek a jelsza-
vakká vált mondatok, szavak. A szavak 
ilyenkor elveszítik eredeti jelentésü-
ket. Igazság, hazafiság, hazaárulás, 
nemzet, demokrácia, diktatúra, éhe-
zés, függetlenség, terror, korrupció és 

a többi. Mint most is. S hányadszor 
téveszt meg a tolvaj, aki tolvajt kiált? 
A siker legfôbb záloga az önismeret. 
De legalább ilyen fontos, ha már meg-
mérettetés van, az ellenfél gondolat-
menetének ismerete. S fôként az, hogy 
kire, mire hallgat a nép?

Szerencsére találkoztam egy „ellen-
zékivel” –-- nem így mutatkozott be, 
egyszerûen „demokratának” nevezte 
magát. Kertelés nélkül elmondta, mit 
is gondol a mostani választás legfon-
tosabb kérdéseirôl. Nem rejtette véka 
alá azt sem, hogy olyannyira ellenzéki, 
hogy boldog, hogy nincsenek gyerme-
kei, mert így majd az unokái számára 
teremtik meg ôk a csodálatos új vilá-
got. Ez a megközelítés megdöbbentett, 
elakadt a szavam. Iróniát, esetleg va-
lami kedélyes idézôjelet kerestem a 
tekintetében, de ott csak hideg tébolyt 
láttam. Felvetettem neki, hogy a „bal-
oldali” pártok nem fogékonyak a nem-
zeti elkötelezettség ügyében. Soroltam 
volna a tényeket: kettôs állampolgár-
ság, határon túli magyarok választójo-
ga, idegenek felsô határ nélküli bete-
lepítése stb., de ingerülten félbeszakí-
tott. „Maga szerint azok a pártok tehát, 
amelyek figyelmeztetik a magyarságot 
a tényleges helyzetére, amelyek óvják 
attól, hogy fejjel menjen a falnak, 
amelyek emlékezetébe idézik, hogy a 
demokráciáért való harcával még ko-
ránt sem tette jóvá korábbi vétkeit a 
szabad népek ellen: nemzetietlen pár-
tok?” Itt szünetet tartott, a szemembe 
próbált nézni, de aranykeretes szemü-
vegén bántóan megcsillant egy kósza 
fény, és lesütötte szemét. Aztán várta 
a hatást. Nem feleltem. Vártam, hogy 
fedje fel a lapjait, legfeljebb azon me-
rengtem, milyen is a „tényleges hely-
zetünk”? Milyen falnak is megyünk? 
De a legnyugtalanítóbb mégis az volt, 
hogy miféle vétkeinket olvassa ránk? 
És melyek a szabad népek?

Érdeklôdést színlelve bólogattam, de 
rosszabbul éreztem magam. Egyre iz-
gatottabban szavalta: „egy nemzet ön-
rendelkezô joga, beleértve a nemzeti 
államhoz és néprajzi határaihoz való 
jogát függetlenül attól a szerepünktôl, 
amelyet a demokráciáért vívott nagy 
harcban betöltöttünk és betöltünk, 
nonszensz.” Semmi kétség nem volt, 
hogy a jelenlegi viszonyokat diktatú-
raként, a reakció tobzódásaként érté-
keli. Ezt már magamra vettem. Kér-
deztem, hogy miért is diktatúra ez, de 
nem válaszolt, csak fölényesen mo-
solygott. „Hát maga is” –-- ez volt a 
tekintetében.

Szembesíteni próbáltam, hogy vezér-

cikkeket ír egy napilapba, hetente 
nyilatkozik több tévé- és rádióállomás 
mûsoraiban, blogja van, egyetemi ta-
nár, s majd akadémikus is lesz, akárki 
meglátja. (Az adminisztrációs „fo-
lyamatot” már elindította.) Gyakran 
jár külföldre, elôadásokat is tart, meg-
jelennek írásai is. Számos kitüntetés 
birtokosa, egyiket nemrég „ezektôl” 
kapta, és nyert pályázaton egy jelentôs 
összeget. Közben minden következ-
mény nélkül tolvajnak, diktátornak 
nevezhet bárkit politikai ellenfelei 
közül. A haja szála sem görbül. Meg-
sértôdtem, nem is tudom miért, talán a 
hiúságom vagy a restségem tört fel? 
De próbáltam önuralmat gyakorolni. 
Csak semmi hisztéria! A pult mögötti 
tükörben láttam magunkat. Ô tûnt 
idegesnek. A poharával babrált, sze-
müvegét igazgatta. Nem tudott a sze-
membe nézni. Alakja komikus fénytö-
rést kapott, púposnak tûnt.

Kicsit kisétáltam a kertbe, megcso-
dáltam a felhô mögé rejtôzô holdat, 
boldogan szagoltam bele a fenyôkbôl 
áradó hûvös illatokba. Metszô hideg 
szél fújt a Duna felôl, de nem bántam. 
Inkább jólesett. Mire visszatértem, 
már egész kis csoportnak magyarázott. 
Éppen szónoki kérdést tett fel jobb 
karját magasba emelve: „mi rejlik a 
mögött a vád mögött, hogy mi denun-
ciáljuk a magyarságot a külföld felé? 
Az, hogy nem kenjük el a magyar 
reakció bûneit, hogy nem szépítjük a 
politikáját.” Nyilván valaki megkér-
dezhette, miért nyilatkozta egy német 
lapnak, hogy Magyarországon fasisz-
toid diktatúra van. Néhányan legyintve 
otthagyták, de maradtak is.

Már nem mentem vissza hozzá, de 
hallottam, hogy egy szép szemû, barna 
lány megkérdezte: miféle reakció? S 
talán rosszabbak vagyunk mindenki 
másnál, azért nem kár értünk? A sze-
müveges meghökkent. Dadogni kez-
dett, maga elé motyogott. Ilyesmit: 
„Petôfivel: szégyenlenetek kell maga-
tokat! Ady is megmondta: a magyar 
csak kavarta!” Aztán már összefüggés-
telenül: ne legyenek illúzióik, sovi-
niszták! „Ebben az értelemben” –-- 
tette hozzá jelentôségteljesen. Ennyit 
mondott és fizetés nélkül távozott. A 
lány egy félbehagyott mosollyal el-
ment táncolni. Én lehangoltan fizet-
tem, s azon merengtem, melyik pla-
kátjelszó tágulhat ki ilyen hiúsággá, s 
megragadja-e penészes szagával a 
nyílt utcán lépkedô gyanútlan em-
bert?

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

MEGHÍVÓ

A TÁRSALGÓ 
következô összejövetelét

március 19-én tartjuk a balaclavai katolikus 
plébánia társalgójában.

Cím: 293 Carlisle Street Balaclava.
Ajtó és kapunyitás este hatkor, zárás kilenckor.

Program:
Budapest 2018. március 15.

Kerekasztal beszélgetés
Katona Attila – vidám percek
Simon Endre –New Zealand

Szeretettel várják az érdeklôdôket a szervezôk:
Nagy Margit, Katona Attila, Simon Endre és Misi atya
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Mindig megkaptam a kegyelmet, az 
égi támogatást ahhoz, hogy helyt tud-
jak állni a legnagyobb megpróbáltatá-
sok idején is –-- jelentette ki Hargitai 
Anna Magna nôvér, SDR. Az Isteni 
Megváltóról Nevezett Nôvérek tagját 
az 1950-es években az ÁVO üldözte, 
volt vizsgálati fogságban és internáló-
táborban, sôt a hatalom parancsára 
nehéz fizikai munkát is végzett. Sok-
szor nélkülözött és éhezett, de hitét 
nem adta fel sem a Rákosi-, sem a 
Kádár-korszakban. A nehéz élete elle-
nére nem bánt meg semmit, mindent 
végigcsinálna újra.

–-- A közelmúltban ünnepelte a 90. 
születésnapját, hiszen 1928. január 25-
én született a Vas megyei Rábakis-
faludon. A település 1934-ben egyesült 
a szomszédos, Talapatka nevû telepü-
léssel, amelyet ciszterciek hoztak lét-
re, a falu a XX. századig az apátság 
részét képezte. Volt szerepe a rend kö-
zelségének abban, hogy késôbb nôvér 
lett?

–-- Biztosan hatással volt rám a cisz-
terci rend, de fontos volt az is, hogy az 
egyik nagybátyám pap volt, aki rend-
szeresen hazajárt hozzánk a barátaival, 
és sokat beszélgettünk. A nagyszüleim-
nél laktunk, nagyon vallásos nevelést 

kaptam, így a születésemtôl kezdve 
mélyült el a hitem.

–-- Hogyan találkozott az Isteni Meg-
váltóról Nevezett Nôvérekkel?

–-- A szentgotthárdi Vörösmarty gim-
náziumban tanultam, és az egyik 
lányismerôsöm testvére a rend tagja 
volt, amit részben rajta keresztül is-
mertem meg. Emellett a ciszter hit-
tanárom egy alkalommal elhívta a 
gimnáziumba a soproni rendház igaz-
gatóját, aki szintén beszélt a megváltós 
nôvérekrôl. Nagyon megtetszett, hogy 
a rend fôként tanítással, neveléssel, 
betegápolással és árvák gondozásával 
foglalkozik. Ezek, valamint a vallásos 
neveltetésem hatására döntöttem úgy, 
hogy apáca leszek.

–-- Mikor csatlakozott a nôvérekhez?
–-- Az érettségi után néhány hétig ott-

hon voltam, majd kértem a felvétele-
met a soproni anyaházba. Késôbb, 
1948. augusztus 3-án vizsgáznom kel-
lett hittanból és általános mûveltség-
bôl, amit kitûnô eredménnyel teljesí-
tettem. Két hét múlva édesapám 

elkísért a soproni rendházba, azóta 
tartozom a megváltós nôvérekhez. 
Elôször jelölt lettem, ez az idôszak 
szeptembertôl májusig tartott, majd 
1949. május 3-án beöltöztem. Két év 
noviciátus következett, de a második 
év megkezdésekor jött a szétszóratás.

–-- Még alig volt húszéves, máris 
szembetalálta magát a hatalommal?

–-- Sajnos igen. Elôször hazaküldtek a 
szüleimhez, de néhány nap után az 
ÁVO vizsgálati fogságba helyezett. 
Nem számított, hogy még csak novícia 
voltam, a lelkemet akarták megtörni. 
Borzasztó volt mindezt átélni. Ép ész-
szel ezek megmagyarázhatatlan dol-
gok voltak, még a házat sem hagyhat-
tam volna el, hajnalban mégis 
kiszöktem misére. Két hét múlva visz-
szakényszerítettek Sopronba, de 1950. 
június 17-rôl 18-ra virradó éjszaka az 
ÁVO fegyveresei ránk törték az ajtót. 
Betereltek minket az imaterembe, kö-
zölték, tíz percet kapunk a készülô-
désre. Végül semmit nem tudtunk 
magunkkal vinni, csak azt, ami rajtunk 

volt. A többséget Fótra vitték, de a 
nôvérek egy része Zircre került. A mi 
csoportunkat leponyvázott teherautó-
val Fótra szállították, este a hívek által 
összehordott szalmán tudtunk lefeküd-
ni, negyvenen zsúfolódtunk össze a 
vincés nôvérek zárdájában. Az volt a 
szerencsénk, hogy nem tél volt, mert 
különben megfagytunk volna. A fóti 
internálásunk három és fél hónapig 
tartott.

–-- Hogyan élték túl a megpróbáltatá-
sokat?

–-- A négy vincés nôvér és Schaub 
Zoltán plébános atya a hívekkel együtt 
szerencsére felkarolt minket. Nagyon 
figyeltek ránk, engem a fiatal korom 
és a hivatásom miatt különösen nagy 
szeretettel vettek körül. Nemcsak a 
fekhelyeinket alakították ki, de a min-
dennapokra való élelmet is ôk hozták. 
Emlékszem egy Puskás nevezetû ke-
reskedô asszonyra, akitôl nagyon sok-
szor kaptunk segítséget. Nehéz hetek 
voltak, de mégis felejthetetlen órákat 
töltöttünk el az Oltáriszentség elôtt a 
szentségimádások alkalmával.

–-- Hová került az internálótábor fel-
számolása után?

–-- Haza nem mehettem, mert a falu a 
határsávon volt, így oda nem kaptam 
beutazási engedélyt. Emiatt a buda-
pesti tartományházba költöztem, és a 
piaristák szerzeteskonyháján dolgoz-
tam, krumplit pucoltam. Amikor ezt a 
házat is feloszlatták, akkor Tatabá-
nyára mentem a nagybátyámhoz, 
majd nem sokkal késôbb hazaszöktem. 
Otthon embertelen körülmények kö-
zött elôször egy fûrésztelepen dolgoz-
tam, mivel még kesztyût sem adtak, 
estére tiszta vér volt a kezem. Utána 
az ÁVO utasítására árkot ástam egy-
forintos órabérért. A lehetetlen hely-
zet miatt 1952-ben Budapestre költöz-
tem a húgom albérletébe. Kispesten 
dolgoztam öt évig a szövôgyárban, sze-
rettem volna továbbtanulni, de nem 
engedtek, mert klerikális reakciós vol-
tam.

–-- Hol volt az 1956-os forradalom 
idején?

–-- Budapesten. A rádióban hallgattuk 
a híreket, arra is emlékszem, hogy 
amikor dolgozni mentem, többször is 
igazoltattak.

–-- Mikor tudott örökfogadalmat ten-
ni?

–-- Néhány évvel késôbb agyhárty-
agyulladást kaptam, és a húsz hónapos 
kezelés alatt a betegágyamon tettem 
örökfogadalmat, külön engedéllyel, 
amit a felgyógyulásom után, 1964-ben 
megismételtem.

–-- Hogyan került késôbb a Könnyûi-
pari Minisztériumba?

–-- A betegségem után felkerültem az 
irodára, ahol a fônököm egy kuláklány 
volt. A gyár vezetése hozzájárult, hogy 
ketten elvégezhessük a mûszaki fôis-
kolát. A diploma megszerzését köve-
tôen kerültem a minisztériumba, a 
termelési fôosztályra, ahol 1989-ig dol-
goztam. Nagy bánatom, hogy matema-

tikát nem tanulhattam, mûszaki vona-
lon képezhettem magam: technikusi 
oklevelet szereztem, és tanfolyamokon 
vettem részt. Annak viszont örültem, 
hogy a rendszerváltás elôtt, munka-
helyi engedéllyel teológiai tanulmá-
nyokat folytathattam.

–-- Minek volt köszönhetô, hogy egy 
klerikális reakcióst beengedtek a mi-
nisztériumba?

–-- Nem tudom, talán úgy voltak vele, 
hogy jó, ha szem elôtt vagyok. Bent 
tudták rólam, hogy szerzetes vagyok, 
de mégis nagyon sokan rendesek vol-
tak velem. Mivel nagyon alacsony volt 
a fizetésem, sokszor nélkülöztem, de 
hála istennek, sokan segítettek adomá-
nyokkal, a miniszter asszony még a 
reggelimet is befizette. Közben én az 
egyik párttag fiát tanítottam matema-
tikára, de mellette egyesek gyerekei-
nek titokban hittanórákat is tartottam.

–-- Hogyan tartották a kapcsolatot 
ekkoriban a rendtársakkal?

–-- Kizárólag szabadidôben, titokban 
tudtunk találkozni. Az egyik nôvérünk 
a Nagyvárad tér mellett lakott egy 
magánházban, annak a padlásán gyûl-
tünk össze. Amikor már annyian vol-
tunk, hogy nem fértünk el, akkor 
megkértük a belvárosi plébánost, 
hogy az altemplomban találkozhas-
sunk. Egy pillanatra sem adtuk fel, 
kitartottunk a legnehezebb idôben is.

–-- Kitartásuk nem volt hiábavaló, 
mert a rendszerváltás után, az 1990-es 
években megkezdhették a rend újjá-
szervezését.

–-- A külföldön élô nôvérek hazajöttek, 
és az ô segítségükkel és a kárpótlásnak 
köszönhetôen megnyitottuk Piliscsa-
bán az óvodát, Budapesten pedig visz-
szakaptuk a Szent Margit Gimnáziu-
mot, ahol 1992-tôl rendi 
igazgatóhelyettesként dolgoztam, és 
hittant oktattam.

–-- Megismerve az élettörténetét, úgy 
tûnik, nehéz sors jutott önnek osztály-
részül. Ön is annak érezte?

–-- Tudtam én is, hogy nehéz, de a 
lelkiismeretem és a hivatásom azt kö-
vetelte, hogy mindig kiálljak a hitem 
mellett. Én pedig ezt csináltam lelke-
sen, és közben mindig megkaptam a 
kegyelmet, az égi támogatást ahhoz, 
hogy helyt tudjak állni a legnagyobb 
megpróbáltatások idején is. Mindig 
érkezett a segítség anélkül, hogy kér-
tem volna. Egy biztos: sok mindenen át 
kellett mennem ahhoz, hogy eljuthas-
sak idáig. Az Isten azonban megsegí-
tett, így hûségesen megmaradtam a 
hivatásomban. S nemcsak én tartottam 
ki, hanem három unokatestvérem is, 
akik szintén apácák lettek.

–-- Megbánt bármit is az élete folya-
mán?

–-- Nem. Még egyszer mindent 
ugyanígy csinálnék végig. A lelkiis-
meretem volt mindig a legfontosabb, 
azzal soha életemben nem ellenkez-
tem!

Borsodi Attila
(Magyar Idôk)

Hargitai Anna Magna megváltós nôvér kapta idén a Parma fidei –- Hit pajzsa díjat. A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést Mádl Dalma, Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök özvegye 
adta át. Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke köszöntôjében hangsúlyozta: a bolsevik és a náci diktatúra közös 
vonása, hogy a hatalom megszerzéséért és megtartásáért hasznosnak és célravezetônek tartja az embertelen tetteket és 
az erkölcstelenséget. A 20. századi diktatúrák közül a kommunizmus bizonyult a leghosszabb életûnek. Az 1917 novem-
berében Oroszországban, majd 1945 után már a világ sok országában berendezkedô elnyomó rendszer összeomlásáig 
megôrizte demokrácia-, ember- és keresztényellenességét –-- mondta.

Úgy fogalmazott: a „pusztító rendszer” Oroszország után maga alá gyûrte fél Európát, majd megjelent az ázsiai, ameri-
kai és az afrikai kontinensen is. A különbözô országok kommunista rendszerei alapvetôen azonosak voltak. Minden kom-
munista államban voltak „rendszeres és tervezett tömeggyilkosságok” –-- mondta.

Lezsák Sándor kifejtette: közös volt a kényszermunkatáborok intézménye is, Recsktôl és a Hortobágytól kezdve a 
Duna-delta vidékén keresztül Észak-Koreáig és Vietnamig terjedtek a táborok, amelyekben hasonlóak voltak a kínzási 
módszerek„. A lakosság csoportokra osztása és egyes csoportok megsemmisítése szintén minden kommunista rendszer-
ben megtalálható. Hozzátette: a bolsevik és a náci ideológia egyik közös vonása, hogy a nép ellenségeinek megsem-
misítésre ítélt csoportjához a származásuk alapján soroltak embereket.
Bolberitz Pál egyetemi tanár, a díj elsô kitüntetettje Hargitai Anna Magnát méltatva elmondta: a most kilenc-

venéves szerzetesnô élete nem volt könnyû, hiszen a kommunizmus idején, a szerzetesrendek feloszlatása után „illegális 
szerzetesként” élt, dolgozott gyárban, fûrésztelepen és ásott lövészárkot is.

Hargitai Anna Magna 1948-ban érettségizett Szentgotthárdon, majd felvételét kérte az Isteni Megváltóról Nevezett 
Nôvérek soproni rendházába. Innen hurcolták el –-- még novíciaként –-- a szerzetesrendek feloszlatásakor. Vizsgálati 
fogságba, majd a fóti internálótáborba került. Késôbb fizikai munkát végzett, majd technikusi képesítést szerzett, és a 
Könnyûipari Minisztériumban dolgozott. Rendtársaival mindvégig tartotta kapcsolatot, sôt, titokban hittanórákat is 
tartott. A rendszerváltás és szerzetesrendek újraindulása után a Szent Margit Gimnázium rendi igazgatóhelyettese lett.

A Parma fidei –-- Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt kisgazda politikus és a 2008-ban 
elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra 
alatt is hûségesek maradtak hitükhöz. Az elismeréssel járó vörösréz pajzs Madarassy István ötvösmûvész munkája.

A díjátadó ünnepségen részt vett mások mellett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelôs államtitkár és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök.

ÖRÖK SZOLGÁLAT 
ISTEN KEGYELMÉBÔL

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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SPORT

Világbajnok 
Márton Anita

Márton Anita a magyar atlétika elsô 
világbajnoki címét szerezte meg azzal, 
hogy 19,62 méteres országos csúccsal 
megnyerte a nôi súlylökést a birming-
hami fedettpályás vb-n.

A békéscsabai színekben versenyzô 
nehézatléta világranglista-második-
ként érkezett a brit városba, ahol 
egyértelmûen az aranyesélyesek kö-
zött tartották számon.

A 29 éves klasszis immár évek óta a 
nemzetközi elit tagja, fedettpályán a 
legutóbbi két Európa-bajnokságot 
megnyerte, míg a 2016-os portlandi 
vb-n második volt. Az amerikai ver-
senyen két éve országos csúcsot lö-
kött, s most egyértelmûen azzal a cél-
lal lépett dobókörbe, hogy javít az 
akkori 19,33 méteres eredményén.

A kezdés mondhatni a szokásos volt, 

Attila vb-bronzaival is. Talán csak a 
szintén kalapácsvetô Gécsek Tibor két 
harmadik helyezését, illetve Pars 
Krisztián 2011-es ezüstjét ízlelgettük 
kicsit savanykás szájízzel.

Nem volt ez másként a fedett pályás 
világbajnokságokkal sem, a három 
meglepetésbronz fölötti örömünk mel-
lett újra és újra el kellett könyvelnünk, 
hogy hiába, a vb nem a mi mûfajunk. 
És mi tagadás, hiányérzetünket csak 
tompította, de nem feledtette, hogy a 
minden versenyek „legjének” tekintett 
olimpiai mozgalom több mint száz esz-
tendeje alatt tíz magyar is a világ tete-
jére jutott.

Egészen addig, amíg a súlylökô Már-
ton Anita fel nem lépett a birminghami 
pódium felsô fokára. Úgy örültem ne-
ki, hogy csak hajnaltájt sikerült el-
aludnom. Mindenekelôtt azért, mert 
olyan ember oszlatta szét az átkot, 
amilyenért a népmesék hôsei is tûvé 
teszik a fél világot, annak kunyhóit, el-
varázsolt kastélyait: emberi, közvet-
len, akit sohasem éreztem túlzásokba 
esni, akitôl egyetlen, ellenfeleket becs-
mérlô szót sem hallottam, ugyanakkor 
nem fél nevén nevezni, ha furcsaságot, 
esztelenséget, becstelenséget észlel. 
Akinek egyetlen mondatán sem kellett 
felkapnom a fejem, mint annyiszor, ha 
egy beszélgetôtárstól idegen, másoktól 
kölcsönzött, maníros mondandó bi-
zsergette kellemetlenül a gerincem 
tájékát.

És aki a gyôzelmével azt is lehetôvé 
tette, hogy elmondhassuk néhányunk 
féltve, de büszkén ôrzött titkát. Ami 
részben talán megmagyarázza sokak 
számára érthetetlen zarándoklásunkat 
a világ atlétikájának különbözô „bú-
csújáró” helyeire, ahová lelkünk bár-
sonyaiba csomagolva vittük magunk-
kal a stafétabotot: a világbajnoki 
címet.

Athén akkor már túl volt a kiheverhe-
tetlen csalódáson, a centenáriumi 
olimpia elrablásán, Atlantának ítélé-
sén. A szívsebek begyógyulását ter-
mészetesen nagyban segítette a fû 
alatti egyezmény, amellyel a 2004-es 
játékok rendezési jogát a görög fôvá-
rosnak ígérték, de akkor, 1997 augusz-
tusában még semmit sem akartak a 
véletlenre bízni a hellének. Az atlétikai 
vb-t szinte az egy hónappal késôbb 
esedékes döntéshozó NOB-ülésnek cí-
mezve rendezték, és olyan kényez-
tetésben aligha volt része újságírónak, 
mint Athénban. Az olimpiai uszodában 
berendezett sajtóközpont lukulluszi 
hívságai között például mindössze egy 
kérdés fölött volt kénytelen tépelôdni 
a tudósító: a medence egyik végén lé-
vô grillbázistól lassú körbeséta árán 
jut el a túlsó oldalon lévô italos és desz-
szertpultig, vagy valahogy „átissza” 
magát a medence túlsó partjára, mint 
– Peterdi Pállal szólva – Jankó, a vízi-
huszár. Mi tagadás, akadt olyan kol-
léga, aki gyakorlatilag ki sem tette a 
lábát az uszodából, tíz napon át a ha-
talmas képernyôkön figyelte, mi tör-
ténik a kétszáz méterre lévô Olimpiai 
Stadionban.

Ilyen körülmények között született 
meg a magyar atlétika ténylegesen el-
sô aranya. Mert természetesen köte-
lességünknek tartottuk benevezni az 
újságírók világbajnokságára. A csapat 
négy tagjának egyenként kellett telje-
sítenie a súlylökés, a helybôl távol-
ugrás, a magasugrás, illetve a 4x100 
méteres váltófutás támasztotta felada-
tokat. Az sem volt utolsó provokáció, 
hogy az egyik sörgyártó – talán nem-
csak reklámszlogenje révén a világ 
legjobb söre – rendezte a versenyt, és 

honorálta a majdani dobogósokat, de 
bennünket elsôsorban a magyar atlé-
tika méltó képviseletének imperati-
vusa, az átok megtörésének köteles-
sége vezérelt. A Magyar Rádiót 
képviselô Marik Balázs, a Magyar 
Nemzet újságírója, Erdei Tamás, a 
szabadúszó fotós Zádor Péter és a 
Magyar Hírlap képviseletében e sorok 
írója állt a világ és a verseny nyugal-
mazott klasszisok (a kétszeres brit 
olimpiai bajnok tízpróbázó, Daley 
Thompson; az olimpiai és világbajnok, 
világcsúcstartó amerikai vágtázó, 
Leroy Burrell és mások) alkotta zsû-
rije elé.

Mi meg mertünk nagyot álmodni, fô-
leg hogy az elsô indulónk a részben 
még aktív atlétának számító Marik 
Balázs volt. Mindenekelôtt neki kö-
szönhetôen magabiztosan gyûjtögettük 
a pontokat, s már csak egy biztonságos 
váltófutás kellett a történelmi gyôze-
lemhez. Történetünk a nagy tettek kö-
telezô drámai elemét is felvonultatta: 
a külsô pályán haladó váltónk második 
kanyarfutója elôtt ugyanis hirtelen ki-
nyílt az Olimpiai Stadion reklámkerí-
tésének egyik kijárati kapuja. Zádor 
Péter azonban magyaros helyzetfelis-
meréssel megoldotta a helyzetet, 
gyors pályaváltással, majd visszavál-
tással adta át a botot, én meg befu-
tóként bezsebelhettem Leroy Burrell 
elismerését, aki feltartott hüvelykujjal 
és „Well done!” felkiáltással honorálta 
a látványos, de amúgy teljesen fölösle-
ges mellbedobásomat. Egyetlen terü-
leten nem sikerült méltó módon telje-
sítenünk: a sört tartalmazó dobozokból 
kiépített dobogó legmagasabb fokának 
csak töredékét sikerült elfogyasz-
tanunk, pedig tényleg minden tôlünk 
telhetôt megtettünk a haza méltó kép-
viselete érdekében. Aztán csak bá-
multuk, hogy a második helyezett oro-
szokba mekkora befogadóképesség, 
no meg a maradék flottul történô el-
szállításához szükséges logisztikai ér-
zék szorult.

E gyôzelem dicsôségét és terhét 
hordoztuk magunkban 2018. március 
2-ig, amikor Márton Anita végre 
átvette tôlünk az örökséget. A legjobb 
helyen van nála, akit a világ ugyan 
már a 2014-es sopoti fedett pályás 
világbajnokságon szerzett hatodik 
helye után felfedezett, de a magyar 
sportközvélemény kicsit késôbb. 
Hiába, ahhoz már dobogóközelibb 
eredmények kellettek, de hát ilyenek 
vagyunk mi, magyarok. És általa az 
atlétika egyik hamupipôkeszámaként 
kezelt súlylökés is a topversenyek 
közé emelkedett. A bronzot termô riói 
olimpiát, majd az ezüstöt hozó londoni 
világbajnokságot követôen egyre 
többen fedezték fel, milyen izgalmas 
tud lenni a súlylökés, amelynek egyik 
legfôbb jellemzôje, hogy odaáll 
Márton Anita, és utolsóra minden 
korábbinál messzebbre röpíti a 
golyót.

Ch. Gáll András kollégám élménybe-
számolója óta tudhatjuk, Anita londo-
ni ezüstje miként változtatta egy budai 
kocsma közönségét a versenyszám 
felkent szakértôjévé, holott fél órával 
elôtte talán megkülönböztetni sem 
tudta a súlylökést a diszkoszvetéstôl. 
Az eset egybevág Anita azon hitvallá-
sával, hogy ma, amikor egyre több 
sporteseményt legfeljebb a tévében 
néznek meg az emberek, ott kell ôket 
elkapni, ahol épp fagylaltozik a csa-
lád.

Mert egy igazi világbajnok már 
„hittérítônek” is számít.

Csinta Samu (Nemzeti Sport)

Az Aranycsapat a magyar nemzet 
történetének ügye

Az Aranycsapat nem csupán a magyar sporttörténet része, hanem „a magyar 
nemzet történetének ügye” - jelentette ki Lomnici Zoltán, az Aranycsapat 
Emlékév Testület vezetôje sajtótájékoztatón a debreceni Nagyerdei Sta-
dionban.

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke emlékeztetett: kezdeményezésére 
Szabó Tünde sportért felelôs államtitkár tavaly április 1-jén, Puskás Ferenc 
születésének 90. évfordulóján hirdette meg az Aranycsapat-emlékévét, amely 
az új Puskás-stadion - vagy ahogy ô említette: az Aranycsapat-stadion - 
átadásával zárul.

Addig számos rendezvényt tartanak az Aranycsapat tagjaihoz kapcsolódó 
helyszíneken és évfordulókon szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében. 
Az ünnepségsorozat kiemelkedô eseménye lesz november 25-e, az évszázad 
mérkôzésének 65. évfordulója, de számos közönségtalálkozót, Kárpát-medencei 
tanulmányi versenyt szerveznek, és emlékbélyeg-kiadását is tervezik - sorolta 
Lomnici Zoltán. Megjegyezte: mindehhez még forrásokat kell keresniük, mert 
programjaikat a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), illetve az állam tá-
mogatása nélkül szervezik.

Tevékenységük legfôbb céljának nevezte az Aranycsapat emlékének ápolását, 
és azt, hogy „minden magyar ember megértse, mit jelent a háborúkat vesztett, 
bûnösnek kikiáltott országnak az Aranycsapat gyôzelme, s a magyarság értse 
meg, hogy az Aranycsapat mûködése, gyôzelme a huszadik századi magyar 
történelem egyik legjelentôsebb eseménye volt”. 

Ifj. Buzánszky Jenô, az Aranycsapat hátvédjének fia hozzátette: az emlékév 
testülete szeretné „az Aranycsapat szellemi hagyatékát továbbadni, és meg-
erôsíteni a fiatalokban”.

A sajtótájékoztatón utaltak az egykori Aranycsapat-tag Buzánszky Jenô és a 
Debreceni Egyetem (DE) kapcsolatára: a hátvéd az intézmény nagykövete volt. 
Emlékére minden évben megrendezik a Buzánszky Jenô labdarúgó egyetemi 
kupát.

azaz egy biztonsági lökés, 18,29 mé-
ternél esett le a súlygolyó, ami a 
negyedik helyre volt elég.

A harmadik körben aztán nagyot 
változott az addigi sorrend, Márton 
Anita ugyanis hosszas koncentrálás 
után kiváló, roppant dinamikus lökést 
produkált. A súlygolyó szép nagy 
ívben repült messze túl a 19 métert 
jelzô bóján, Márton pedig nagyot 
sikoltott örömében. Eredménye 19,48 
méter lett, amivel nem csupán a ve-
zetést vette át, de saját magyar 
csúcsát is átadta a múltnak.

Márton Anita a negyedik körben még 
érzékelhetôen a rekordja hatása alatt 
állt, rontott, ötödikre azonban ismét jót 
lökött, 18,96-ot. Ezzel azonban még 
nem volt vége a versenynek, ô pedig 
régi jó szokásához híven ezúttal is 
hatodikra tartogatta legjobbját: már 
biztos gyôztesként 19,62-ig lökte a 
szert, ezzel tovább javította rekordját.

„Egyelôre magam sem tudom meg-
mondani, hogy ezt hogy sikerült össze-
hozni - idézte vissza az utolsó kísér-
letét. - Amikor bementem a körbe, 
remegtek a lábaim, mert akkor már 
tudtam, hogy én vagyok a világbajnok, 
mégis próbáltam még nagyobbat 
lökni, mert tudtam, hogy jó formában 
érkeztem.”

Emlékeztetett rá, hogy ez volt a célja: 
érmet szerezni, megjavítani az orszá-
gos csúcsot, és ez mind sikerült.

„Nagyon örülök, hogy nekem sikerült 
megszereznem Magyarország elsô 
aranyérmet atlétikai világbajnokság-
ról” - mondta boldogan.

A riói olimpián harmadik, a tavalyi, 
londoni szabadtéri vb-n második he-
lyezett, kétszeres fedett Eb-gyôztes 
Márton a magyar atlétika ötödik ér-
mét nyerte fedett vb-n, elôzôleg egy 
ezüst és három bronz volt a mérleg.

Az 1987-es elsô, indianapolisi fedett 
vb-n Forgács Judit (400 m), majd 1999-
ben, Maebasiban Szabó Zsuzsa (rúd-
ugrás) és Czingler Zsolt (hármasugrás) 
a harmadik helyen végzett. 

Az igazi világbajnok
 Itt és most sporttörténeti tényfeltáró, 

ugyanakkor leleplezô írás következik. 
És mi tagadás, kicsit nosztalgiázós és 
elengedôs is, no meg önigazolós. Ránk 
ugyanis, akik néhány kollégával 
együtt szerkesztôségünk, támogatóink 
és a Fennvaló kegyelmébôl évtizede-
ken át jártuk az atlétikai világbaj-
nokságokat, mindig is amolyan – hir-
telen nem jut eszembe kíméletesebb 
minôsítés – csodabogárként tekintet-
tek a szakmában. Mert mi élvezet van 
abban, kérdezték, hogy egy újságírói 
szempontból is melós sportágba akasz-
kodva szaladunk a délibáb után? Hi-
szen a világ egyik legnagyobb sport-
eseménye futómezônyében alig terem 
babér fehér embernek, magyarnak 
pedig még kevésbé.

A rúdugró Bagyula István 1991-ben 
saját maximuma közvetlen közelében 
járt. A világbajnokság elôtt nem sok-
kal két centivel még feljebb is jutott, a 
Tokióban ezüstérmet jelentô 590 centi 
elsôsorban Szergej Bubka „érinthetet-
lenségéhez” mérve jelentette a leg-
többet. Ínséges esztendôk következtek, 
majd jelentkeztek a dobók, akik hosz-
szú idôn át viharok és savas kritikák 
özönében tartottak ernyôt a magyar 
atlétika fölé. Németh Zsolt 1999-es 
sevillai, Annus Adrián 2003-as párizsi, 
majd Pars Krisztián 2013-as moszkvai 
ezüstje úgy fényezte a magyar kala-
pácsvetés mundérját, hogy közben a 
magyar atlétika féllábasságának kép-
zetét erôsítette. Fazekas Róbert 2003-
as párizsi diszkoszvetôezüstje inkább 
a bravúr, mintsem a meg nem szerzett 
arany miatti csalódás kategóriájába 
került, de hasonlóan voltunk a disz-
koszvetô Horváth Attila, a hétpróbázó 
Ináncsi Rita és a tízpróbázó Zsivoczky 

OTP Bank Liga, 
21. forduló:

A labdarúgó OTP Bank Liga 21. for-
dulójának mérkôzésein a listavezetô 
Ferencváros Debrecenben szenvedett 
2-1-es vereséget a Diósgyôrtôl, a 
Haladás simán verte az ezzel kiesô 
helyre csúszó Vasast, míg a Mezô-
kövesd Újpestrôl távozott gyôztesen. 
A Puskás Akadémia-Debrecen és a 
Balmazújváros-Paks találkozókon 
nem esett gól. Az estére tervezett Bp. 
Honvéd-Videoton összecsapást a pálya 
használhatatlansága miatt késôbbre 
halasztották, így a Fradi veresége elle-
nére továbbra is listavezetô.

Diósgyôr-Ferencváros 2-1 (0-1)
Újpest-Mezôkövesd 2-3 (1-1)
Haladás-Vasas 3-0
Puskás Akadémia-Debrecen 0-0
Balmaz -Paks 0-0
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Neil Simoné, 2. 
József Attila, 3. Fáraók, 4. A B2-
vitaminé, 5. Menô Manó, 6. Petôfi 
Séndorét, 7. Michael Cimino, 8. 
Dashiel Hammetté, 9. Az Arzenált, 10. 
Szamaráé.

E heti kérdéseink:
1. Melyik városban született Karl 

Marx?
2. Mi a fôvárosa Laosznak?
3. Melyik nyelvcsaládhoz tartozik a 

lív nyelv?
4. Melyik országban terem a Teleki-

lobélia?
5. Melyik város labdarugócsapata a 

Schalke 04?
6. Melyik város a Magellán-szoros 

legnagyobb kikötôje?
7. Mik a hivatalos nyelvei Madagasz-

kárnak?
8. Hogy hívják azt az amerikai indi-

án asszonyt, aki John Rolfe felesége 
lett, s akirôl nagy sikerû rajzfilm ké-
szült?

9. Melyik csendes-óceáni szigetcso-
porthoz tartoznak a Hawaii-szigetek?

10. Ki volt az apja a mitológiai 
szárnyas lovának, a Pegaszosznak 
(Pegazusnak)? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Mennyibe kerül ez a kutya?
--- Ötezer forintba.
--- És hûséges fajta?
--- Meghiszem azt! 
--- Már vagy ötször eladtam, és 

reggelre mindig visszajött!
* * *

Egy kislányt mindig az apukája visz 
az iskolába reggelente. Egyik nap 
azonban a papa beteg lesz, így az 
anyuka ülteti be a kocsiba a kicsit.

Este, amikor hazajön az iskolából, a 
kislány boldogan újságolja:

--- Képzeld papa, ma a mami vitt az 
iskolába, és útközben nem találkoztunk 
egyetlen baromarcúval meg köcsöggel 
sem!

* * *
Az Amerikai Orvosi Szövetség kije-

lentette, hogy az orvosi célú kiadások 
nem a jó irányba haladnak. Az elmúlt 
néhány évben jóval nagyobb összeget 
fordítottak a plasztikai sebészetben 
használt szilikon implantátumokra és 
a Viagrára, mint az Alzheimer kór 
gyógyításával kapcsolatos kutatások-
ra.

Az elôrejelzések szerint emiatt 2030-
ra mintegy 70 millió ember fog ro-
hangálni a világban nagy mellekkel és 
erektált nemi szervvel, miközben nem 
emlékszik majd rá, hogy mit is kellene 
kezdenie velük.

* * *
Jancsi és Mariska legeltetik az álla-

taikat. Jancsi egy tehenet, Mariska 
egy bikát. Egyszercsak a bika felka-
paszkodik a tehén hátára. Jancsi nézi 
egy ideig, majd megkérdezi Mariskát:

--- Mit szólnál hozzá, ha én is azt csi-
nálnám, amit a bika?

Mariska elgondolkodik, majd vála-
szol:

--- Tôlem... a te tehened!
* * *

--- Mit mond a rasszista taxis, ha 
meglát a zebrán egy kínait?

--- Na, ezen a sárgán még átmegyek!
* * *

A férj az éjszaka kellôs közepén 
felébreszti feleségét:

--- Drágám, itt a gyógyszered!

Egyperces tudománySzívügyeink – Íme a 
leghatékonyabb 

szíverôsítôk
(Folytatatás)

Olívaolaj  
Az “extraszûz” változat gazdag az 

egészséges fitonutriensekben (növé-
nyi hatóanyagok), valamint egyszere-
sen telítetlen zsírsavakban, amelyek 
emelik a “jó” HDL-koleszterin szintjét. 
Napi ételmennyiséged 25%-a álljon 
olyan egészséges zsírokból, mint ami-
lyenek az olívaolajban találhatók. A 
kutatók szerint ily módon több mint 6 
évvel csökkentheted a tényleges élet-
korodat.
Omega-3 zsírsavak
Ezek a zsírsavak --- természetes for-

májukban fôleg halakban és a halak 
által fogyasztott növényekben, például 
egyes algákban találhatók - az artériák 
barátai: képesek ugyanis a véredények 
károsodásainak kijavítására. Csökken-
tik a vér trigliceridszintjét (a sok tri-
glicerid a plakkok kialakulásához ve-
zet) és a szívroham utáni aritmia 
(ritmushiány) kockázatát. Emellett 
csökkentik a vérnyomást, gyöngítik a 
vérlemezkék összetapadását, vagyis 
csökkentik a vérrögképzôdés veszé-
lyét. Hetente három adag hal fogyasz-
tását javasolják a kutatók. A legjobb 
választás: lazac, aranymakréla, har-
csa, lepényhal, tilápia és a a fehér húsú 
halak.
Alkohol
Ha egyébként nincs problémád az 

alkoholfogyasztással, akkor esténként 
egy adag elfogyasztása javasolt a nôk-
nek (ez 120 ml bornak, 350 ml sörnek 
vagy 45 ml töménynek felel meg), és 
két adagét a férfiaknak. Az ilyen mér-
tékû alkoholfogyasztás jót tesz a szív-
nek, mert emeli az egészséges HDL-
koleszterin szintjét, segít ellazulni és 
ezáltal csökkenti a vérnyomást is. A 
vörösbor a legjobb, mert antioxidánso-
kat is tartalmaz.
Étcsokoládé
Az újabb kutatások szerint az étcso-

A növény, amelyet 
Gandhi is áldott 

Ásványi anyagok és vitaminok egyet-
len pohárban –- ezt ígéri az aloé, amely 
kozmetikumok, gyógyszerek és 
gyógyhatású készítmények alapja. 
Ezzel kenték be Jézus testét, a ke-
resztes lovagok pedig a hosszú élet 
elixírjének tartották, sôt, még Mahat-
ma Gandhi is áldotta a lándzsás le-
velek jótékony hatását. Most mi is a 
spirituális vezetô nyomába léphetünk, 
és megbizonyosodhatunk az ital va-
rázslatos erejérôl.

...melyek voltak azok a titokzatos 
erôk, amelyek életben tartottak hosszú 
böjtjeim alatt? Nos, megingathatatlan 
hitem Istenben, egyszerû és mérték-
letes életmódom, valamint az aloé. 
Utóbbi áldására Afrikába való érkezé-
semkor, a 19. század végén találtam rá 
–- írta az aloéról Mahatma Gandhi.

Az aloé egy lándzsás levelû, kaktusz-
szerû növény, amely a száraz, meleg 
éghajlatot kedveli. Valójában rengeteg 
fajtája létezik, ám amikor az aloét 
emlegetjük, általában az aloe barba-
densis millerrôl beszélünk.

Az aloe vera leveleibôl nemhiába ké-
szítenek krémeket, italokat, kozmeti-
kumokat, hiszen a friss növényhús  
sokféle vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz:

A-, C-, E-vitamint, folsavat, magnézi-
umot, cinket, kalciumot, szelént, nátri-
umot, krómot, vasat, káliumot, és sok-
féle B-vitamint.

Az aloe vera hatásait napjainkban 
már számtalan, embereken végzett 
vizsgálat is bizonyítja. Egy klinikai 
vizsgálatban például kimutatták, hogy 
az aloe vera gél növeli a vér anti-
oxidáns tartalmát, a bôrre kenve pedig 
segíti a kollagén és hialuronsav ter-
melését, elôsegíti a szövetek regene-
rálódását és növekedését is. Az anti-
oxidánsok a szervezetünk létfontossá-
gú elemei, hiszen felveszik a harcot a 
szabad gyökök ellen, így meggátolják 
az ebbôl eredô betegségek kialakulá-
sát, mint a koszorúér-elmeszesedés, a 
szívinfarktus vagy a rák. A kollagén és 
hialuronsav mennyisége folyamatosan 
csökken a bôrben; pótlásukkal felve-
hetjük a harcot a bôr öregedésével és 
a mimikai ráncokkal. Ám, ha be sze-
retné építeni étrendjébe az aloe verát, 
mindenképp beszéljen orvosával, fô-
leg, ha allergiában szenved.

Az egyik legrégebbi, betegségek ke-
zelésérôl szóló leírás, az Ebers-papi-
rusz Kr. e. 1550-bôl 12 olyan gyógyre-
ceptet említ, amely összetevôben aloét 
tartalmaz. A Kr. e. 15. századból ránk 
maradt sumér agyagtáblákon is talál-
tak aloéra utaló említéseket, az ókori 
feljegyezésekbôl pedig az derül ki, 
hogy hashajtóként és gyulladáscsök-
kentôként használták a növény ned-
vét.

Az ókori római orvos, Dioszkoridész 
De Materia Medica címû mûvében ír 
az aloéról, amely gyógyítja a sebeket, 
csökkenti a vérzést, segíti a véralva-
dást. De nemcsak Néró orvosa hasz-
nálta a harcokban megsérült katonák-
nál az aloét; évszázadokkal késôbb, 
Napóleon hadseregének fôorvosa szin-
tén aloéval kezelte a francia császári 
gárda sérültjeit. Évszázadokkal koráb-
ban, és több ezer kilométerrel délebb-
re, a szépségérôl és ápoltságáról híres 
Kleopátra fiatalsága megôrzésére 
használta a növény nedvét.

Folytatjuk!

--- Milyen gyógyszer?
--- A fejfájásod ellen!
--- De hát nekem nem is fáj a fejem!
--- Nem? 
--- Akkor összebújhatunk végre?

* * *
 --- Apu, az igaz, hogy Kínában sok 

férfi úgy nôsül, hogy nem is ismeri 
elôtte a lányt, akit elvesz?

--- Nem csak Kínában van ilyen, fiam. 
Ez bárkivel megtörténhet, bárhol!

* * *
  --- Képzelje, mama, egész éjjel le se 

hunytam a szemem --- panaszolja a vô 
az anyósának.

 --- Van százötvenezer forint adós-
ságunk, és nem tudom, hogyan fizes-
sük vissza.

 --- Hát miért nem szóltál nekem, 
fiam?

 --- Miért, mama talán adott volna 
százötvenezer forintot?

 --- Nem, de egy altatót, azt igen.
* * *

 Volt egy férfi, aki egyszer néhány 
szót elmondott a templomban, aztán 
hirtelen házas ember lett. Ugyanez a 
férfi egyszer elmondott néhány szót 
álmában, majd hirtelen elvált ember 
lett.

* * *
 A pszichiáter így szól a betegéhez:
 --- Az ön problémájára a legjobb 

gyógymód, ha beletemetkezik a mun-
kájába.

 --- Az nem megy, doktor úr.
 --- Miért?
 --- Mert betonkeverô vagyok.

* * *
 Egy szôke stewardesst, aki nemrég 

kezdett dolgozni, behívat a fônöke a 
reptéri irodába. Azt mondja neki:

 --- Nos, hölgyem. 
Hallottam az esetrôl, ami az elsô 

repülése során történt. 
Jegyezze meg, hogy legközelebb, ha 

egy utas elájul, a fejét a saját lábai 
közé kell nyomni! 

* * *

koládé fogyasztásával ugyanolyan ha-
tékonyan csökkenthetô a vérnyomás, 
mint a leggyakrabban használt vér-
nyomáscsökkentô gyógyszerekkel, 
emellett növelhetô a “hasznos” HDL- 
és csökkenthetô a “rossz” LDL-kolesz-
terinszint. Érdekesség: a Panama kö-
zeli szigeteken élô kuna indiánok, 
akiknek a köreiben nem fordul elô az 
életkorhoz köthetô magas vérnyomás, 
naponta ötnél is több csésze flavonoid-
ban gazdag kakaót isznak.

Gingko
Szintén sok flavonoidot tartalmaz, 

ezért érvédô, keringésjavító hatású. 
További pozitív tulajdonsága, hogy 
jelentôsen fokozza az agyi anyagcserét, 
illetve csökkenti a keringéssel össze-
függô fülzúgást és szédülést, javítja a 
memóriát.

Magnézium tartalmú élelmisze-
rek

A teljes (100 százalékos) kiôrlésû ga-
bonafélék és gabonapelyhek, a lima-
bab (nagy hüvelyû holdbab), az avoká-
dó, a répafélék (pl. célka), a mazsola 
segít csökkenteni a vérnyomást és a 
ritmushiányt az artériák tágítása ré-
vén. A javasolt mennyiség napi 400 
mg. Egy adag limababban kb. 100 mg 
magnézium van, 1/2 csésze spenótban 
80 mg, 12 darab kesudióban 50 mg, 30 
darab földimogyoróban pedig szintén 
50 mg.

+ Tipp: egészítsd ki étrende-
det!   

Ezek a vitaminok erôsítik a leghaté-
konyabban a szívet:

 • B3-vitamin (niacin)
 • B5-vitamin (pantoténsav)
 • B9-vitamin (folsav)
 • B12-vitamin
 • D-vitamin
 • Q10 koenzim
És amit tehetünk még szívünk egész-

ségéért...
Izzadj bele a ruhádba!
A szívmûködést leginkább az izzadás-

sal lehet javítani. Hogy miért? A kar-
diovaszkuláris gyakorlatok csökkentik 
a felsô szisztolés vérnyomásértéket (a 
szív összehúzódásakor keletkezô nyo-
mást) és az alsó diasztolés értéket is 
(utóbbi nyomás akkor nehezedik az 
artériákra, amikor a szív pihen). 

Az izzadással járó gyakorlatok azért 
is hasznosak, mert fokozzák a vére-
dények rugalmasságát azáltal, hogy 
kitágulásra késztetik ôket.

Napi harminc percnyi gyaloglás mel-
lett legalább hetente hatvan percet 
szánj kardovaszkuláris vagy izzasztó 
testedzésre --- ideális esetben három-
szor húsz percet ---, amely közben a 
pulzusszám hosszabb idôn keresztül 
eléri az életkorodnak megfelelô maxi-
mum (220 mínusz az életkorod) 80%-
át vagy annál többet.

Olyan átmozgató, de csak mérsékelt 
elôfeszítést igénylô mozgásforma a 
javasolt, mint az úszás, kerékározás, 
vagy edzés elliptikus fitneszgéppel, 
hogy a szívmûködés fokozása mellett 
a mozgás ne ártson meg az ízüle-
teinknek (emellett váltogassuk a moz-
gásformákat, nehogy a sok ismétlôdés 
miatt sérüljünk).

Az intervall, vagy megszakított edzés 
is javasolt --- vagyis a maximális tel-
jesítmény idôszakait folyamatosn vál-
togassuk pihenéssel ---, mert az a leg-
jobb a szívnek.



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

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Palócföld
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:40 Tálentum (2001)   Dr. 

Szabó Zoltán szívsebész
10:15 Huszti Péter - Készen 

kell rá lenni (2015)
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A szélhámosnô (1963)   

Magyar filmvígjáték  (ff.)
Szereplôk: Szilvássy Anna-

mária (Éva), Nagy Attila 
(Patkó Gábor), Kállai Fe-
renc (Sebestyén professzor), 
Sztankay István (Tibor)
A csinos Éva tud élni adott-

ságaival. Mind az egyetemi 
felvételin, mind a tanács la-
kásügyi osztályán kihasz-
nálja, hogy a férfiak öröm-
mel felejtik rajta a szemü-
ket, sôt még találkára is 
hívják. A gond akkor kezdô-
dik, amikor Patkó, a tanácsi 
osztályvezetô beleszeret a 
lányba.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2015)   Öskü
Öskü Veszprémtôl 15 km-

re, a Bakony délkeleti vé-
gében fekszik. 
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:25 Roma Magazin
17:00 Domovina    Szlovák 

nyelvû nemzetiségimagazin
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk (2016)  Nekézseny
Vajon ki tud arról, hogy 

Szeleczky Zita színésznô 
emlékháza is Nekézsenyben 
található?
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal (2014)  Liptód
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Hollókô
19:30 Hazai érték Haza-

járó (2016)Lánzsérihegység 
20:00 Hogy volt?!
A Disco
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Túlzásba evett egészség
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Makara Mihály: A szen-

vedélybetegségek háttere
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:05 A szélhámosnô (1963)   

Magyar filmvígjáték  (ff.)
A csinos Éva tud élni 

adottságaival. Kihasználja, 
hogy a férfiak örömmel 
felejtik rajta a szemüket.
A gond akkor kezdôdik, 

amikor osztályvezetô bele-
szeret a lányba.
 03:25 P’amende
Határok nélkül
04:05 Hogy volt?!  A Disco
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2018. március 15. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 19. hétfô Március 20. kedd Március 21.  szerda

Március 22.  csütörtök

Március 23. péntek Március 24.  szombat Március 25.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:50 Magyar gazda
07:20 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Liptód
08:20 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:50 Református ifjúsági m.
08:55 Református magazin  
09:30 Unitárius ifjúsági m.
09:35 Baptista ifjúsági m.
09:50 Tálentum (2001)
Gyarmathy Lívia
10:25 Balassa Sándor - Dal 

a Sümegvár utcából (2014)  
Munkásságának hangvéte-

le a 70-es évek második 
felétôl kezdte fokozatosan 
megváltozott.
11:20 Angol nyelvû hírek    
11:35 Bolondok bálja (1978)   

Magyar tévéfilm  Szereplôk: 
Harsányi Gábor (Mihók), 
Pogány Judit (Hók), Pécsi 
Ildikó (Hók anyja), Bencze 
Ferenc (Hók apja), Bodrogi 
Gyula (kisbíró)Huszti Péter 
(fényhordó)A történet hôse 
Mihók, aki egy furcsa le-
ánykérés után elindul a vi-
lágba, hogy még hét olyan 
bolondot keressen, mint 
leendô rokonsága. Népme-
sei gyûjtés feldolgozása, 
igazi sztárparádé.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:40 Szerelmes földrajz
14:10 Térkép
14:40 Család-barát
16:15 Srpski ekran
16:45 Unser Bildschirm
17:15 Útravaló
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk (2016)  Vitnyéd
Az Ízôrzôk filmsorozat 150. 

epizódjával északnyugatra, 
Gyôr-Moson-Sopron megyé-
be, Vitnyédre látogattunk.
18:05 Hazai érték  (2014)
Fertô tó
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Komárom
19:35 Aranykor - Kaláka: 

Arany verskoncert (2017)
Arany János versei dalban, 

táncban, képben.A Kaláka 
zenés estjén Arany Jánosé a 
fôszerep – dalban, táncban 
és képben. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
A rádiózás szerelmesei
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Aczél Balázs: Az emberi 

hülyeség pszichológája
00:30 Tudomány minden n. 
00:45 Hetedhét kaland (Jel-

tolmács közremûködésével)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Kívánságkosár - válo-

-gatás
02:25 Bolondok bálja (1978)   

Magyar tévéfilm  Népmesei 
gyûjtés feldolgozása, igazi 
sztárparádé.
03:40 Aranykor - Kaláka: 

Arany verskoncert (2017)
Arany János versei dalban, 

táncban, képben. Arany 
Jánosé a fôszerep 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Irodai piac
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 A sokszínû vallás
08:55Abölcsességkezdete..
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Így szól az Úr!
09:40 Tálentum (2001)
Sztáray Nóra
10:15 Mécs Károly - 

Álmában nevet (2014)
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Ezer év (1963)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Agárdy Gábor 

(Rózsa Elemér) Törôcsik 
Mari (Szabó Anna)Ezer év... 
Mely a múlt sejlô ködében 
felsorakozik egy korszak 
néhány esztendeje mellé, a 
múlt a jelennel kezet fog, 
miközben az emberi elma-
radottság, korlátozottság, 
kilátástalanság és tudatlan-
ság problémája, mindig, 
minden korban létezô je-
lenség marad. Karinthy Fe-
renc egy olyan társadalmi 
helyzetbe helyezi a leánya-
nyaság problémája köré 
épülô drámáját, amikor a 
gyermekvállalás kérdé-
sében való döntéshez nem 
volt joga a nôknek. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:50 Család-barát
16:25 Slovenski Utrinki
16:55 Alpok-Duna-Adria
17:30 Hazai érték 
Hazai érték  Szentkirály az 

ásványvíz hazájába 
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal  (2014)  Zala
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Nyíregyháza
19:30 Hazai érték Hazajá-

ró (2016)  KÉZDISZÉK - 
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2013
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:40 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Sipos Viktória: Élet a fo-

lyókkal
00:30 Tudomány minden n.    
00:45 Hetedhét kaland   (Jel 

tolmács közremûködésével)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Ezer év (1963)
Magyar tévéjáték  (ff.)
03:45 Nyitott stúdió (1993)   
Angelitos
04:05 Szenes Iván emlék-

koncert 2013
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Zala
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:15 Katolikus krónika
09:45 Tálentum    OlsvaiIm-

re népzenekutató 70 éves
10:20 Ács Margit - Az 

irodalom nem a szóval 
kezdôdik (2015)
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Közjáték Vichyben 

(1980)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Gábor Miklós 

(von Berg herceg), Garas 
Dezsô (Monceau színész), 
Tordy Géza (Leduc katona-
orvos)„Oly korban kellett 
születnem, amikor az ember 
nem értelmes lény.” 
A II. világháború idején a 

franciaországi Vichyben az 
utcán a németek elfognak 
kilenc férfit és egy fiút. Van 
köztük festômûvész, üzlet-
ember, villanyszerelô, pin-
cér, katonaorvos, színész, 
herceg, cigány, zsidó. Egyi-
kük sem tudja, miért zárták 
be, csak találgatnak. A leg-
hihetôbb változat szerint a 
zsidókat deportálják német-
országi koncentrációs tábo-
rokba.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:50 Család-barát
16:25 Életkerék
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk (2016)  Feked
Feked Baranya megye 

gyöngyszeme.
18:05 Hazai érték Gasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2014)  Mura vidék
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Kaposvár
19:25 Hazai érték
Hazajáró (2016)
KORPONAI-ERDÔ - 

Kilátások a nyelvhatáron
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 A LENGYEL - MA-

GYAR BARÁTSÁG NAPJA 
„Tisztelettel adózva a 

magyar nemzetnek…(2017)  
Magyar dokumentumfilm  
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Suki András: Cigányzene 

és a Rajkó-módszer
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland   (Jel 

tolmács közremûködésével)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Közjáték Vichyben 

(1980)  „Oly korban kellett 
születnem, amikor az ember 
nem értelmes lény.” 
03:50 Nyitott stúdió (1996)   
Quartett B - Staféta
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?!  A Disco
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal
09:40 Tálentum (2001)
Kettôs portré Péreli Zsuzsa 

képzômûvészrôl és Tolcs-
vay László zeneszerzôrôl.
10:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 A varázsló (1969)
Magyar gyerekfilm  Sze-

replôk: Páger Antal (Csili-
csala bácsi), Kovács Krisz-
tián (Öcsi), Balogh Gyuszi 
szereti a könnyebbik olda-
láról megfogni a dolgokat. 
Ha rajta múlik, akkor min-
denbe belekezd, de valahogy 
egy idô után abbahagyja. 
De Csilicsala bácsi, a va-
rázsló, aki „hívásra rögtön, 
hívás nélkül kicsit elôbb” 
megjelenik,  csodákra ké-
pes... Palásthy Györgyklasz-
szikussá vált remekén 
nemzedékek nôttek fel.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Jutalomutazás Dár-

day István filmrendezôvel 
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben   Nérócsá-
szár motívumairodalomban
14:45 Család-barát
16:20 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei Ritoók Zsig-
mond Széchenyi-díjas 
klasszika-filológus.
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk   Tótszerda-

hely horvát nemzetiségi m.
20:00 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
alkotásaiból
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show   
22:35 Tóth János
47. A csodálatos lebukás
Magyar sitcom  Miközben 

János, akibe beköltözött a 
bosnyák guru lelke, a 
Gerecsén meditál, a cégnél 
folytatódik a háborúskodás.
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
Az apostolok cselekedetei
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Simon Menyhért 

születése (1954)M.játékfilm 
SzereplôkSzirtesÁdám,Mé

száros Ági
ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
 04:05 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
alkotásaiból
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:20 Esély
06:45 Summa
07:10 Peru, Chile (2016)
Fuerte Bulnes
07:35 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
Színház világnapja
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Önök kérték
09:25 Tálentum (2001)
Huszárik Zoltán - A 

Tékozló Szindbád
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek    
11:15 Külvárosi ôrszoba 

(1942)   Magyar játékfilm
Szereplôk: Toronyi Imre 

(Nagy Miklós), Dajbukát 
Ilona (A felesége), Csikós 
Rózsi (Lidi, a lányuk)
A rendôrség állományának 

feltöltése a régi szép idôk-
ben is fontos feladat volt. 
Sokan vidékrôl kerültek 
Pestre, többek között Tóth 
János „próbarendôr” is, aki 
senkit sem ismer a  fôváros-
ban, csak  Nagy Miklóst, aki 
a földije.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Szilágyi István
13:50 Vasparipával a Szé-

kelyföldi Legendáriumon 
(2015)  Gyöngyössy János 
öreg motorossal Szent 
László király legendáit 
kutatjuk Székelyföldön. 
14:45 Ismerd meg!
15:45 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:45 Hétvégi belépô
18:50 Öt kontinens
19:20 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Császártöltés
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Magyar korridor - 

Varsó 1944 (2015)  felkelés
Magyar dokumentumfilm  
22:35 Hogy volt?!
Szilágyi Tibor
23:30 Kulturális Híradó
00:05 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei
00:35 VilágörökségPortu-

gáliában (2008)   A Szent 
Jeromos Kolostor
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Hiteles életet kell él-

ni - Portréfilm Veress Sán-
dor László festômûvészrôl
02:25 A törökfejes kopja 

(1973)   Magyar történelmi 
film  Szereplôk: Vas-Zoltán 
Iván (Kopjás Dani)1500-as 
évek, Magyarország.
03:55 A varázsló (1969)
Magyar gyerekfilm
Nemzetek nôtek fenn rajta  
 05:15 Angol nyelvû hírek   

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Schrammel Imre 2. adás
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Fertô tó
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Püspökkenyér   Öku-

menikus közéleti mûsor. 
Három egyház püspökei 
beszélgetnek mindenkit 
érintô, vallási vagy aktuális 
kérdésekrôl.
09:50 Tálentum (2001)
Demény Attila
10:25 Melocco Miklós - „A 

haza minden elôtt” (2015)
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:40 Súlyfürdô (1968)
Magyar tévéfilmSzereplôk: 

Agárdi Gábor, Avar István, 
Harkányi Ödön,  Olympia 
együttes, Schütz Ila,  Tolnay 
Klári Lehet-e egy illúzió-
vesztett világban táplálni a 
régi légvárakat, a múltban 
élni, a múltat éltetni? A 
Súlyfürdô egy álmos gyógy-
fürdô kiábrándult vendége-
inek egy napját követi 
végig, hajnaltól éjszakáig. A 
fürdôhely Agárdy Gábor 
által alakított igazgatója 
fiatalkorában részt vett az 
illegális mozgalomban. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:45 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk (2016)  IgalSomogy 

megye Rómája – némi 
túlzással, bár való igaz, ez a 
szép fekvésû kisváros 
szintén hét dombra épült.
18:05 Hazai érték Gasztro-

angyal  (2014)  Irodai piac
19:00 Hazai érték Itthon 

vagy!  Sárospatak - Sátoral-
jaújhely
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Fehér Katalin: Digitális ÉN
00:30 Tudomány minden 

napra
00:45 Hetedhét kaland (Jel-

tolmács közremûködésével)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Súlyfürdô (1968)
Magyar tévéfilm
A Súlyfürdô egy álmos 

gyógyfürdô kiábrándult 
vendégeinek egy napját kö-
veti végig, hajnaltól éjsza-
káig. A fürdôhely Agárdy 
Gábor által alakított igazga-
tója fiatalkorában részt vett 
az illegális mozgalomban. 
03:35 Magyarország, 

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

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.beINGATLANÜGYNÖKSÉG

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

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)


