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Németh Zsolt az ausztrál 
külügyminiszterrel tárgyalt

Ausztrália elkötelezett a gazdasági, kereskedelmi együttmûködés szorosabb-
ra fûzése mellett Magyarországgal, illetve a visegrádi négyekkel --- mondta 
Julie Bishop ausztrál külügyminiszter. Emellett köszönetet mondott Ma-
gyarország folyamatos támogatásáért, az Ausztrália által szorgalmazott sza-
badkereskedelmi megállapodás ügyében. Az ausztrál miniszter a kétoldalú 
biztonsági együttmûködésrôl elmondta: a két ország egyaránt nagy erôfeszíté-
seket tesz a terrorizmus visszaszorítására Afganisztánban és Irakban, valamint 
a két ország elkötelezett NATO szövetséges. Németh Zsolt a találkozó után 
kifejtette: az ausztrál kormány sok tekintetben hasonló álláspontot képvisel, 
mint a magyar. A külügyi bizottság elnöke, a kétoldalú kapcsolatok fontos terü-
letének a gazdasági együttmûködést nevezte meg.

Az ausztrál miniszter az Országházban tárgyalt Németh Zsolttal az Ország-
gyûlés külügyi bizottságának Fideszes elnökével, majd úgy nyilatkozott, orszá-
ga elkötelezett a kapcsolatok szorosabbra fûzése mellett Magyarországgal, 
különösen a gazdaság és a kereskedelem területén.

Mindkét országnak érdekében áll a szabad kereskedelem elôtt álló akadályok 
felszámolása --- mutatott rá a külügyminiszter.

Julie Bishop elmondta: látogatása alkalmával ugyan elsôsorban a kétoldalú 
kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetôségeit vitatja meg a megbeszélésein, 
de Ausztrália szívesen mûködik együtt a visegrádi országokkal is.

Ausztráliában nagy közép-európai, így magyar diaszpóra van, és az ott élô 
magyarok nagymértékben hozzájárultak az ország fejlôdéséhez --- közölte az 
ausztrál külügyminiszter.

Kitért arra is Julie Bishop, hogy Magyarország és a többi V4-es ország tagja 
az Európai Uniónak (EU), és együttmûködésük azért is fontos, mert Ausztrália 
célja a szabadkereskedelmi megállapodás az EU-val. Ausztrália hálás Magyar-
ország folyamatos támogatásáért ebben az ügyben --- tette hozzá.

Emlékeztetett: egy hónapja az ausztrál kereskedelmi miniszter folytatott 
egyeztetést visegrádi kollégáival Budapesten.

Az ausztrál miniszter a kétoldalú biztonsági együttmûködésrôl elmondta: a 
két ország egyaránt nagy erôfeszítéseket tesz a terrorizmus visszaszorítására 
Afganisztánban és Irakban. Elkötelezett szövetségesek továbbá a NATO-ban --- 
fûzte hozzá.

Németh Zsolt kifejtette: az ausztrál kormány sok tekintetben hasonló állás-
pontot képvisel, mint a magyar. A két ország közötti magas szintû politikai 
kapcsolatok sokat fejlôdtek az elmúlt idôben --- közölte.

Úgy látja, a kétoldalú kapcsolatok fontos területe a gazdasági együttmûködés. 
Ebben a tekintetben az elkövetkezô idôszak nagy kihívása a szabadkereskedelmi 
megállapodás tetô alá hozatala az EU-val, Magyarország és a V4 határozottan 
támogatja az egyezményt --- jelentette ki.

A képviselô szerint a két országot a biztonság vonatkozásában is több közös 
érdek fûzi össze. Németh Zsolt a kétoldalú kapcsolatok meghatározó elemeként 
emelte ki az ausztráliai magyar diaszpórát, amely meglátása szerint hidat jelent 
a két ország között.

* * *
Magyarország és Ausztrália egyetért a migráció kérdésében –-- errôl beszélt 

Szijjártó Péter a Külügyminisztériumban, ahol közösen tartottak sajtótájé-
koztatót Julie Bishop ausztrál külügyminiszterrel. Megállapították, a 
migráció rossz, veszélyes és meg kell állítani, illetve azt is kifejtették, hogy egy 
ország számára a legfontosabb a szuverenitás megôrzése, amely ott kezdôdik, 
hogy egy ország eldöntheti, kit fogad be és kivel szeretne együtt élni.

Magyarország szerint minden ország kormánya számára a nemzet biztonsá-
gának kell az elsôdleges szempontnak lennie, és csak az ausztrálok dönthetik el, 
ki léphet be az országuk területére. –-- mondta Szijjártó Péter magyar külügy-
miniszter ausztrál kollégájával, Julie Bishoppal tartott közös sajtótájékoztatóján 
csütörtökön, ahol a kereskedelmi megállapodások mellett az illegális migráció, 
a határvédelem és az ENSZ új migrációs politikája is szóba került.

A magyar külügyminiszter kifejtette, Magyarország és Ausztrália egyetért a 
migráció kérdésében, ahogyan abban is, hogy a legfontosabb dolog egy ország 
szuverenitásának megôrzése, a biztonság fenntartása, a kiváltó okok kezelése 
és az erôs határvédelem annak ellenére, hogy a két ország földrajzilag, törté-

nelmileg és kulturálisan különbözik.
A külügyminiszter elmondta: ésszerûnek tartja, hogy Ausztrália külsô hely-

színeken dolgozza fel a menedékkérelmeket, az EU-nak is külsô hotspotokon 
kellene ezt megtennie. Ésszerû az is, hogy Ausztrália harmadik országokban 
telepíti le az illegális bevándorlókat. A magyar külügyminiszter azt is hangsú-
lyozta, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan az ENSZ migrációs politi-
kája, és hazánk továbbra sem fogad be egyetlen illegális bevándorlót sem.

Szijjártó szavaira reagálva az ausztrál külügyminiszter kifejtette: Ausztrália 
nem akar kioktatni más országokat a migráció kezelésérôl, de Ausztrália jó 
példa arra, hogy meg lehet ôrizni a nyitottságot a menekültek eltt, ha rendezett, 
a kormány által meghatározott módon érkeznek.

Julie Bishop hozzátette: Ausztrália a bevándorlók országa, a legsikeresebb 
multikulturális ország, ennek ellenére viszont fontosnak tartja a határok védel-
mét és azt, hogy eldönthessék, kivel szeretnének együtt élni.

Ausztrália jó példa egyébként arra, hogy annak ellenére, hogy szívesen fo-
gadják a menekülteket, ragaszkodnak az ország szuverenitásának fenntartásá-
hoz.

Magyarország és Ausztrália egyébként elkötelezett partnerek a terrorellenes 
küzdelemben is, amely abból is látszik, hogy a két ország együtt harcol az 
Iszlám Állam ellen Irakban.

Szijjártó Péter megjegyezte még, hogy Ausztrália súlya egyre növekszik a 
világpolitikai és világgazdasági folyamatok alakulásában, ezért ez Európai Uni-
ónak, Közép-Európának és Magyarországnak érdeke a minél szorosabb együtt-
mûködés.

Hozzátette, a múlt héten beterjesztették az Országgyûlés elé az EU-Auszt-
rália keretmegállapodás ratifikációját, a választás után az új összetételû tör-
vényhozásnak lesz lehetôsége a ratifikálására, így Magyarország lehet a 
harmadik uniós tagállam, amely ezt megteszi.

Julie Bishop ezzel kapcsolatban elmondta: hatalmas lehetôségek kínálkoznak 
a kereskedelem és a beruházások tekintetében, hiszen Ausztrália a világ 13. 
legerôsebb gazdasága, tehát az együttmûködés mindenkinek az érdeke. Az 

(Folytatás a 3. oldalon)

MAJTÉNYI 
BELERÚGOTT AZ ÚJ 
MAGYAR OLIMPIAI 

BAJNOKOKBA
Csodálatos, világraszóló sikert arat-

tak a magyar fiúk a phjongcshangi téli 
olimpián.

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sán-
dor, Knoch Viktor, Burján Csaba 
összeállítású magyar négyes megsze-
rezte Magyarország történetének elsô 
téli olimpiai aranyérmét a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi 
váltóversenyében.

Vannak azonban olyanok, aki nem 
képesek együtt örülni a magyar nem-
zettel.

A Soros Alapítvány által életre hívott 
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet el-
nöke Majtényi László, aki egyúttal a 
balliberális ellenzék bukott államfôje-
löltje is, primitív módon lemigránsozta 
a magyar válogatott két tagját.

Közösségi oldalán a következôt posz-
tolta:

„Két migráns olimpiai aranyat nyert 
Magyarországnak. Köszönjük.”

A két srác, akiket Majtényi migráns-
nak titulált, egyébként Liu Shaoang, 
Liu Shaolin Sándor, akiknek története-
sen az édesanyjuk magyar és itt is 
születtek Magyarországon.

Ha belegondolunk, hogy ez az ember 
szeretett volna Magyarország köztár-
sasági elnöke lenni összeszorul a 
gyomrunk.

Soros magyarországi strómanjának 
meglehetôsen sértô, visszataszító és 
ráadásul hazug megnyilatkozásával 
ismét bizonyságot nyert, hogy a ballib 
ellenzék képtelen nemzetben és hazá-
ban gondolkodni.

Képtelen együtt örülni Magyarország 
közös sikerének.

Most legalább mindenki láthatja, mi-
lyen is valójában egy igazi Homo Soro-
sensus.

(Magyar Idôk)

PAKS II ÉS AZ 
ELLENZÉKI 

KÖPÖNYEGEK
Németország a zöldenergia finanszí-

rozására évente annyit költ, amennyi-
bôl kétszer ki lehetne fizetni a Paks II 
beruházást.

Rögzítsük ezt elsô mondatként azok 
kedvéért, akiknél elgurult minden 
gyógyszerük, amikor meghallották, 
hogy a magyar kormány nem mond le 
az atomenergia hasznosításáról.

Következô tény. Emlékezzünk, ami-
kor az Orbán-kabinet bejelentette, 
hogy orosz technikát alkalmazunk, és 
annak finanszírozását az orosz állam 
állja, akkor az ellenzék a haját tépve 
üvöltötte: odaláncolja a kormány 
Moszkvához hazánkat és adósrabszol-
gaságba hajtja a népet.

Újabb pont. A minap Varga Mihály 
bejelentette, hogy a részletekben lehí-
vandó orosz hitel elsô részét már most 
elôtörlesztjük. Az ellenzék megfordí-
totta köpenyét és ismét az asztalra 
csapott. Az LMP szerint hûtlen keze-
lést követett el a kormány a paksi 
bôvítés hitelkeretének elôtörlesztésé-
vel kapcsolatban. Erre nehéz mit mon-
dani…

De próbáljuk meg, hátha ôk is megér-
tik: a beruházási idôszakban az orosz 
hitel kamata 3,95 százalék, a legutolsó 
aukción pedig a tízéves magyar állam-
papír kamata 1,93 százalék volt. Azaz: 
az elôtörlesztéssel jelentôs megtakarí-
tást lehet elérni a kamatkiadásoknál.



ausztrál külügyminiszter meg is köszönte Magyarországnak, hogy támogatja a 
kereskedelmi megállapodás megkötését az EU-val.

A találkozó azért is volt, mert 2011 óta nem járt ausztrál külügyminiszter 
Magyarországon, és 1990-ben járt legutóbb magyar külügyminiszter Ausztrá-
liában.

A pro-migrációt képviselô Rudd-kormány mandátumának lejártát követô, 
2010-es kampányidôszakban az Ausztrál Liberális Párt és a Munkáspárt, Auszt-
rália szuverenitására, nemzeti értékeire veszélyes tényezôként mutatta be a 
migrációt. Az akkori miniszterelnök Tony Abbott 2014-ben újra bevezette a 
Rudd által eltörölt védelmi vízumot, illetve elindította a „Szuverén Határok 
Mûveletet” (Operation Sovereign Borders), melynek értelmében a a katonaság 
hatáskörébe került a hajóval érkezô menedékkérôkkel szembeni eljárást. A 
katonai hajók a mai napig szolgálatot teljesítenek Ausztrália partjainál azzal a 
céllal, hogy feltartóztassák, illetve indokolt esetben visszavontassák Indonézia 
felé a migránsok hajóit. Ha egy hajó valamilyen oknál fogva elérné Ausztráliát, 
akkor a Karácsony-szigeten kerül sor a menekülés okainak érdemi vizsgálatára, 
ahonnan aztán a naurui vagy Pápua Új-Guinea-i befogadó állomásokra kerül-
nek. Malcolm Turnbull, Abbott utódja, napjainkban is folytatja Ausztrália 
’stop the boats’ politikáját, amely sokak szerint az európai problémára is 
megoldást kínálhat.

Már 23 ezeren regisztráltatták 
magukat anémet nemzetiségi 

névjegyzékébe
A legfrissebb adatok szerint már 23 ezernél is többen regisztráltatták magu-

kat az országgyûlési választás német nemzetiségi névjegyzékébe, így a nemze-
tiség szószólója szerint jó esély van arra, hogy 85 év után ismét teljes szavazati 
joggal rendelkezô parlamenti képviselôjük legyen a törvényhozásban.

Ritter Imre az M1 aktuális csatorna reggeli mûsorában arról beszélt: az 
utóbbi három hétben felpörgött a regisztráció, ami azt jelenti, hogy heti kétezer 
csatlakozóval számolva 60-65 százalékos részvétel esetén is meglesz a 
kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges körülbelül 
22 ezer szavazat.

A nemzetiségek a listájukkal kedvezményes mandátumot szerezhetnek az 
Országgyûlésben. A kedvezményes országgyûlési mandátumhoz a „normál” 
országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyede 
kell.

Becslések szerint egy országos listás képviselôi mandátum elnyeréséhez 
legalább 80-100 ezer szavazat szükséges, a nemzetiségek tehát 20-25 ezer 
szavazattal juthatnak képviselôi helyhez.

A következô hetekben elbírálják 
a hétvégi magyar iskoláknak 

kiírt pályázatokat
A következô hetekben elbírálják a diaszpórában mûködô hétvégi magyar 

iskoláknak kiírt pályázatokat, amire 200 millió forint áll rendelkezésre –-- 
mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkára az 
M1 aktuális csatornán.

Szilágyi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégi magyar iskolák 
önszervezôdô oktatási közösségek. Egyre népszerûbbek ezek az intézmények, 
ez jelzi, hogy egyre fontosabb a magyar nyelv és a kultúra megtartása --– 
hangsúlyozta, hozzátéve, 213 hétvégi iskoláról tudnak, ezekkel az államtitkárság 
kapcsolatot tart.
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HÍREK
Azt mondta: 2010 óta egyre szorosabb a kapcsolat nemcsak a Kárpát-meden-

ce, hanem a diaszpóra magyarságával is. Felmérték, hogy a hétvégi iskoláknak 
mire van szükségük, hogyan mûködnek, milyen feltételek között.

A kitöltött kérdôívek alapján leginkább terembérlésre és szakmai anyagok, 
könyvek, technikai felszerelés beszerzésére van igény. Tavaly év végén hirdet-
tek pályázatot kifejezetten a diaszpórában mûködô iskoláknak, az intézmények 
500 ezer és 2 millió forint közötti összeget kaphatnak, és a pályázati rendszer 
folytatódik –-- közölte a helyettes államtitkár.

Hosszú távon „megkapták 
az igazukat”

Mindazok, akik hûséggel viselték az áldozatot, hosszú távon „megkapták az 
igazukat” –-- jelentette ki az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelôs államtitkár a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmá-
ból tartott ünnepségen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pócspetriben.

Soltész Miklós elmondta, a kommunizmus nevében mintegy százmillió 
embert irtottak ki a Földön hetven év alatt, az áldozatok száma azonban még 
ennél is nagyobb.

Az áldozat mellett a hûségrôl is beszélni kell, hiszen az, hogy sokan megô-
rizték hûségüket kereszténységük vagy hazájuk iránt, tiszteletre méltó még 
ennyi év távlatából is –-- utalt az 1948-ban a felekezeti iskoláikért harcoló, majd 
a kommunista megtorlást elszenvedô pócspetri emberekre az államtitkár.

A római katolikus templomban, az áldozatok emlékére megtartott szentmisén 
Soltész Miklós felidézte, hogy hetven évvel ezelôtt jelentette be az akkori kor-
mány a felekezeti iskolák államosítását, és ezzel elkezdôdött a papok és az egy-
házi rendek képviselôinek üldözése és bebörtönzése.

Ebbôl Pócspetri is „kivette a részét”, a község hatalmas áldozatot hozott -– 
emlékeztetett az 1948. június 3-án a településen történtekre az államtitkár. Ezen 
a napon Asztalos János plébános felhívására az esti litánia után több száz hívô 
vonult a községháza épületéhez, ahol az iskola államosításáról dönteni hivatott 
képviselôtestület ülésezett. Az ellenük kivezényelt rendôrök egyikének kezében 
dulakodás közben elsült a fegyver és halálra sebesítette az egyenruhást.

Maga is áldozata volt annak a kegyetlen rendszernek –- mondta az államtitkár, 
megjegyezve, éppen a rendôr halálára hivatkozva kiáltotta ki a hatalom bûnös-
nek a pócspetrieket.

Királyfalvi Miklóst, a község segédjegyzôjét pár nappal késôbb kivégezték, 
Asztalos János plébánost halálra ítélték, de az ítéletet másodfokon életfogytig-
lani börtönre enyhítették. A község lakói közül több embert letartóztattak, 
bántalmaztak, többen súlyos büntetést kaptak.

Mutatja Pócspetri erejét és hûségét, hogy a történtek ellenére a község az 
elmúlt évtizedekben számos papot nevelt ki az egyház számára, ezért pedig 
köszönettel tartozunk –-- fogalmazott Soltész Miklós.

A pócspetrieknek egészen a rendszerváltásig kellett várniuk igazukra: a 
Fôvárosi Bíróság 1990-ben helyezte hatályon kívül az 1948-as ítéletet. Asztalos 
Jánost és Királyfalvi Miklóst felmentették az ellenük emelt vád alól, illetve 
hatályon kívül helyeztek további négy vádlott elleni ítéletet is. A bíróság 1993 
végén perújítási tárgyalás alapján további két vádlottat mentett fel bûncselek-
mény hiányában.

A szentmisén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mon-
dott szentbeszédet, az eseményen részt vett Simon Miklós országgyûlési 
képviselô, Tamás György polgármester és Wittner Mária 1956-os for-
radalmár. Az ünnepség végén a jelenlévôk megkoszorúzták Asztalos Jánosnak 
a templom falán elhelyezett emléktábláját.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE
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Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

(Folytatás a 2. oldalról)

Arról szól a történet, hogy 2014-ben a 
magyar gazdaság még nem volt a 
jelenlegihez hasonló jó állapotban, a 
nemzetközi piaci környezet is más 
volt, az akkor rögzített 4 százalék kö-
rüli kamat jónak számított. Azóta so-
kat javult hazánk megítélése, lehet 
élni a rugalmasan megkötött szerzôdés 
lehetôségeivel. Az elôtörlesztés díj-
mentes.Ne felejtsük, a kormány idô 
elôtt visszafizette a szocialistáktól örö-
költ IMF-hitelt is.

Csak azt nem fogom fel, az LMP mi-
ért nem örül annak, hogy ennyivel 
erôsebb lett az ország helyzete. Ja ér-
tem, náluk lehet más a politika is.

De ennyire?

(Magyar Idôk)

A 23 ÁLCIVIL 
SZERVEZET 

EGYHARMADA 
LEMORZSOLÓDOTT?

Nem egészen ezzel a címmel olvas-
hatjuk, halljuk majd a hírt balliberális 
fórumokon, pedig tény, hogy a 23 ön-
magát civilként meghatározó szerve-
zet közül, amelyek az Alkotmánybíró-
sághoz fordultak a „civil törvény” 
miatt, 9 nem futott az Emberi Jogok 
Európai Bíróságáig. A szervezetek 
mintegy 40 százaléka most nem játszik 
feljelentôsdit Strasbourgban?

A több tízezer valódi civil szervezet 
mellé tehát még kilenc olyan sorako-
zott fel, amelynek nem sérelmesek, 
talán még végrehajthatóak is a ma-
gyar törvények?

Vagy már náluk is betelt a pohár, 
nem hordozzák tovább az ország sáro-
zásának terhét?

Függetlenül az októl, ismertessük a 
maradék 14-ek sajtóközleményének 
egyik épületes pontját, amellyel köny-
nyeiket morzsolgatva megjelennek 
majd a bíróság elôtt:

„A törvény továbbá szükségtelenül és 
aránytalanul diszkriminál a csak ma-
gyar és a külföldi forrásokat is haszná-
ló szervezetek között, ezzel elriaszthat-
ja a potenciális támogatókat, …” 
(Aláíró: Szabó Máté, Társaság a Sza-
badságjogokért)

Itt és most álljon meg a menet!
Képzeljük csak el, ahogy a Soros-féle 

Nyílt Társadalom Alapítvány azért 
nem támogatná mondjuk a Magyar 
Helsinki Bizottságot, urambocsá! a 
Menedék –-- Migránsokat Segítô Egye-
sületet, mert kiadványaikon szerepel, 
hogy külföldrôl támogatják ôket.

Bödôcs némaságot fogad, Hadházi 
remetének áll, Kôhalmi visszaadja Ka-
rinthy-gyûrûjét!

A nyilatkozó pedig bizonyára többszö-
rösen alátámogatta a mennyezetet a 
mondat megfogalmazása közben, sôt a 
föld sem nyílott meg alatta. Ahogy 
akkor sem, amikor civilként definiálja 
szervezetét, ugyanúgy, ahogy a fillé-
rekbôl gazdálkodó több tízezer ma-
gyarországi, valódi és becsületes civil 
szervezet.

(Magyar Idôk)

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Az Európai Parlament Petíciós Bi-
zottsága január 23-ai ülésén 23 tá-
mogató szavazattal és 2 ellenszavazat 
mellett megszavazta a Csáky Pál 
EP-képviselô által kidolgozott hatá-
rozattervezetet, amelynek címe A 
kisebbségek védelme és hátrányos 
megkülönböztetésük tiltása az EU 
tagállamaiban. A határozatterveze-
tet, amelynek tartalma kötelezô ér-
vényû az Európai Bizottság és a 
tagállamok kormányai számára, és 
a legnagyobb teret az ôshonos ki-
sebbségek jogai védelmének és min-
dennemû diszkriminálásuk tiltásá-
nak szenteli, február 7-én az Euró-
pai Parlament plénuma is elfogad-
ta.
A határozat parlamenti elfogadása 

után Csáky Pál, Gál Kinga és Bocs-
kor Andrea EP-képviselôk közös 
sajtóközleményt adtak ki.

„Óriási siker, hogy az Európai Parla-
ment történelmében elôször hozott ha-
tározatot az ôshonos kisebbségek dis-
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„Hiszek egy ISTENBEN, hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök Igazságban,

Hiszek Magyarország Feltámadásában!”

Az Európai Parlament elfogadta 
az ôshonos kisebbségekrôl 

szóló határozatot
zkriminációjának tiltásáról és jogaik 
széles körû védelmérôl az Európai Uni-
ón belül” –-- hívta fel a figyelmet Csáky 
Pál felvidéki EP-képviselô, a dokumen-
tum néppárti felelôse. „Az EP mai sza-
vazása megkoronázza a magyar nem-
zetpolitikai igyekezeteket” –-- emelte ki 
Gál Kinga és Bocskor Andrea fideszes 
EP-képviselô a szavazást követôen.

Az elfogadott határozat –-- melynek 
státusa jóval erôsebb egy jelentésnél --
– védi a kisebbségek identitását, garan-
tálja nyelvi jogaik érvényesítését, és 
támogatja a kisebbségek oktatását 
azok anyanyelvén. Felhívja továbbá a 
figyelmet a kisebbségek képviselôi 

részvételének fontosságára a közélet-
ben és a leghatározottabban tiltja min-
dennemû diszkriminációjukat. A doku-
mentum hangsúlyozza, hogy ugyaneze-
ket az elveket kell betartatni az EU-
csatlakozás felé tartó partneri államok-
ban, például Szerbiában és Ukrajnában 
is.

„A tárgyalások során a Petíciós Bi-
zottságban sikerült kivédeni az európai 
baloldal és a liberálisok igyekezetét, 
hogy a határozatot ellehetetlenítsék, 
eredeti célcsoportját megváltoztassák 
a migránsok, az új vallási vagy egyéb 
kisebbségek, illetve a szexuális kisebb-
ségek jogairól szóló részek túlterjesz-
tésével. Így a dokumentum megszavaz-
hatóvá vált minden nemzeti elkötele-
zettségû magyar EP-képviselô számá-
ra” –-- emelte ki Csáky Pál, a Petíciós 
Bizottság alelnöke.

„A mai napon elfogadott határozat 
mérföldkô az európai kisebbségvéde-
lem terén. Hosszú évek munkájának 
kézzelfogható eredménye ez, s a leg-
több, ami ma az Európai Parlament 
szintjén politikai határozatként reáli-
san elérhetô. Ugyanakkor látni kell, 
hogy a baloldal mindent megtesz azért, 
hogy az ôshonos kisebbségekrôl és ki-
sebbségi nyelvekrôl szóló határozat 
csakis a tágan értelmezett kisebbségi 
fogalom mentén jelenhessen meg” --– 
hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Ki-
sebbségügyi Munkacsoport néppárti 

társelnöke.
„Örülök, hogy az Európai Parlament 

határozatba foglalta az uniós jogalkotás 
szükségességét a kisebbségvédelem 
terén, s elismeri, hogy az EU nem 
foglalkozik elég kiemelten az ôshonos 
kisebbségekkel. Pedig a kisebbségi 
nyelvek oktatásának és használatának 
elômozdítása a nyelvi megkülönböztetés 
kiküszöbölésének legfontosabb felté-
tele. Ezt maga az Európai Bizottság 
tudná elôsegíteni. Remélem, hogy az 
EU tagországaira vonatkozó jogalkotási 
aktus rövid idôn belül megtörténik, és a 
jövôben a csatlakozás elôtti és társult 
országokra is kiterjesztik” –-- mutatott 
rá Bocskor Andrea, a kulturális szak-
bizottság kárpátaljai alelnöke az EP-
képviselôk közös sajtóközleményében.

A kisebbségvédelmi határozatot egy 
2017 májusában, azonos témában az 
uniós polgárok által benyújtott petíciók 
alapján megszervezett nyilvános meg-
hallgatás elôzte meg, amelynek kezde-
ményezôje Csáky Pál, az MKP EP-
képviselôje volt. A nyilvános meghall-
gatáson többek között olyan közép-
európai nyelvi jogok érvényesítésével 
kapcsolatos gondok, illetve kisebbség-
hez tartozó személyeket ért diszkrimi-
nációt feltáró ügyek kerültek bemuta-
tásra, amelyekkel Szlovákiában, Romá-
niában vagy éppen Lengyelországban 
találkoztak az érintettek. Ezt követôen 
kisebbségi témában aktív petíciós bi-
zottsági képviselôk javaslatot tettek a 
nyilvános meghallgatás tartalmának 
állásfoglalási indítványba történô ösz-
szefoglalására. A tervezet elkészítésé-
nek koordinátora Csáky Pál volt. 
Így kerülhetett elôbb a szakbizottság, 
majd azt követôen az EP plénuma 
elé a most elfogadott határozat.

Embertípus-faragás 
a gulág mûhelyében
Az egyik esetben Vlagyimir Iljics Le-

nin elvtárs, a másik esetben a sikeres 

magyar tôzsdespekuláns, Soros György 

alakja emelkedik égi magaslatokba.

 Különleges anyagból vagyunk mi gyúr-

va” –-- jellemezte a kommunista ember-

típust a XX. század legnagyobb go-

nosztevôje, Sztálin. „Csak” a gulágon 
húszmillió embert pusztított el. Meg-
gyilkoltatta azokat, akik a típusje-
gyeknek nem feleltek meg.
 Újabb embertípusigény mutatkozik.
A „Nyílt társadalom emberének szüle-

tése” címmel publikált tanulmányt 2009-

ben Nils Muiznieks, az ET emberi jogi 

biztosa, ebben egy új embertípus, a “ho-

mo sorosensus” létrehozásának szüksé-

gességérôl értekezik. Az Open Society 

címû nemzetközi Soros hírlevélben úgy 

fogalmaz: „sokan közülünk azt feltételez-

ték, hogy két évtizeden belül létre tud-

juk hozni az új nyílt társadalom emberét. 

Ez az új ember –-- a homo sorosensus…”

Muiznieks riasztó párhuzamot mutat 

Sztálinnal.

Az emberi jogi biztos zavaros elméje 

szerint vannak magasabb rendû embe-

rek, a homo sorosensus típusának töme-

ge, és vannak alacsonyabb rendû embe-

rek: az összes többi. Ez utóbbiakat átne-

velô táborokba kell küldeni.

Egyfajta új gulágra –-- amiképp Sztálin 

is tette.

Azt írja: a “homo sorosensus” a közép-

európai egyetemen (a CEU-n), vagy 

nyugaton (Angliában vagy az Egyesült 

Államokban) tanul, aktívan részt vesz a 

megreformált közép- és kelet-európai 

gazdasági és politikai életben, mi több, 

egy átmeneti idôszakot követôen a “So-

ros embertípus” nemzedéke megszerzi 

Szórakoztató 
Kávéház

Ezt a csalogató kis nevet kapta az 
NSW–i Magyar Szövetség kezdemé-
nyezése aminek megnyitója február 
18-án vasárnap volt. Várakozással és 
kíváncsian néztünk elébe az újszerû 
programnak, hiszen nagyon könnyû-
nek és változatosnak ígérkezett. A 
végén kezdem,  mert szinte még most 
is a fülembe cseng a Lehár Ferenc és 
Kálmán Imre operett muzsikája. A 
dalok a kosztümök, a zenekar egy más, 
szórakoztató világba hívott. A buda-
vári Palotába, operett gálakoncertre 
ami a mozivásznon elevenedett meg 
elôttünk. A terem különbözô sarkaiból 
felhangzó együtténeklések rögtön ab-
ba az idillikus környezetbe vittek, amit 
igazán csak élvezni és szeretni lehet. 
Ami nekünk kikapcsolódást felüdülést 
jelent. 

A délután azonban a pezsgôvel indult, 
amivel minden érkezôt kínáltak a szer-
vezô hölgyek magyar hímzésû kötény-
kékben. Igazi kávéházi hangulatba 
csöppentünk, hiszen a csokoládés és 
tejszínhabos sütemények és a nagyon 
finom kávé illatát már messzirôl érez-
tük, hátmég amikor megláttuk, meg-
kóstoltuk.  A zserbót, a dobos tortát, 
meg más tortakölteményeket, aminek 
a nevét sem tudom, de gyönyörû volt. 
Ügyesen megalakultak az asztaltársa-
ságok, és már beszélgettünk is min-
denfélérôl. Ismerôsök és újak együtt 
ültünk meséltünk kérdeztünk, kelle-
mesen beszélgettünk. Kávét, süte-
ményt hoztunk asztalunkhoz ki mit 
kért és beszélgettünk. Közben pezsgô-
vel koccintgattunk, mindenre. Arra 
hogy együtt vagyunk, hogy jól érezzük 
magunkat, családra. Egyik távolabbi 
asztalon sakk tábla és több féle kár-
tyapakli elôkészületet láttunk amire a 
következô alkalmakkor kerülhet sor, 
hiszen a délután közben elszaladt, és 
az operettmûsor nézésére és hallgatá-
sára helyeztük magunkat kényelembe.

Pezsgôvel poharában Rozgonyi 
Magdi a maga és a szervezôk nevében 
üdvözölte a megjelenteket és kérte az 
ottlévôket, hogy hozhatnak új ötleteket 
is amit mi kérünk, amivel még színe-
sebbé lehet tenni a Szórakoztató Kávé-
házat 

A Szórakoztató Kávéház elsô bemu-
tatkozása nagyon jól sikerült. Egy kel-
lemes, könnyed délutánt töltöttünk el 
egymással. Köszönet a szervezôknek, 
a jövôre nézve sok sikert és további jó 
szórakoztatást kívánok. 
Legközelebb találkozunk március 

25-én. A viszont látásra.
Kory Katalin

a legtöbb politikai, gazdasági és kultu-

rális hatalmi pozíciót.

Majd így folytatja:

Mi bolsevikok különös vágású emberek 

vagyunk. Különleges anyagból vagyunk 

mi gyúrva. Mi vagyunk azok, akik a 

nagy proletár stratéga, Lenin elvtárs 

seregét alkotják. Nincs magasabb rendû 

dolog, mint az a megtiszteltetés, hogy 

ehhez a sereghez tartozunk. Nincs ma-

gasabb rendû dolog, mint annak a párt-

nak a tagjának lenni, amelynek mega-

lap tója és vezetôje Lenin elvtárs volt.

Hoppá, ez az utóbbi bekezdés nem 

Muizniekstôl való.

Ezek Sztálin szavai, véletlenül kevered-

tek össze Muiznieks elvtárs szövegével. 

Valószínûleg azért, mert rendkívüli a 

hasonlóság, nagyon könnyû összetévesz-

teni a két okfejtést.

 És a két rögeszmét.
A legvisszataszítóbb személyi kultusz 

bûzlik fel mind a két fixa ideából. Az 

egyik esetben Vlagyimir Iljics Lenin 

elvtárs, a másik esetben a sikeres ma-

gyar tôzsdespekuláns, Soros György 

alakja emelkedik égi magaslatokba.

Ezt a förtelmes párhuzamot egyébként 

maga Muiznieks is meghúzza.

  Ô maga használja a homo sovieticus 

kifejezést, amelyet Sztálin szeretett vol-

na kifaragni, ha kell, baltával, a gulág 

mûhelyeiben. „Ez az új ember –-- a homo 

sorosensus –-- hivatott felváltani a homo 

sovieticust, amely lassan elbomlik a tör-

ténelem szemétdombján”.

Nem bomlik el.
Homo sivieticus ugyanis soha nem 

létezett, illetve azt a néhány példányt, 

amelyet Sztálin a környezetében barká-

csolt, elpusztították önmaguk. A homo 

sovieticus ugyanis önmagát is irtotta, 

nemcsak a tömegeket.

A sztálini emberfaragás 140 millió élet-

be került.

Noha A kommunizmus feketekönyve 

„csak” 100 millió áldozatot említ, azóta 

folytatódott a gyilkosságsorozat, s a 

kommunizmus áldozatai ma túlhaladják 

a 140 milliót. Élô áldozatai is lettek: a 

2006. október 23-ai budapesti polgárve-

rés sérültjei is a kommunizmus áldoza-

tai.

Védekeznünk kell az új diktatúra ellen.

Muiznieks leleplezi önmagát: „egy 

átmeneti idôszakot követôen a “Soros 

embertípus” nemzedéke megszerzi a 

legtöbb politikai, gazdasági és kulturális 

hatalmi pozíciót.” Ez a terv.
Már megvalósulóban van.

Védekeznünk kell a történelem eddigi 
legborzalmasabb önkénye ellen.

Kovács G. Tibor
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Az elmúlt 
hét

EGY ELFELEJTETT 
„VADMAGYAR”

Gróf Maderspach Viktorról alig tu-
dunk. Kár. Pedig a német származású 
erdélyi magyar nemes már életében 
kivételes személyiségnek számított. A 
143 éve született huszártiszt-mérnök-
vadász-íróról a hét végén emlékezett 
meg a Mátyásföldi Lovas Egyesület.

Regénybe illô sors. A roppant erejû 
erdélyi ifjú szenvedélye a vadászat 
volt. Elsôsorban medvére ment, aztán 
–- amikor a haza úgy kívánta –-- az 
ellenségre. Az elsô világháború kitö-
résekor nyomban önkéntesként je-
lentkezett.

Lovas felderítôként hajmeresztô fe-
ladatokat hajtott végre a keleti fron-
ton, gyakran messze elszakadva saját-
jaitól. 1916 augusztusában, amikor 
Románia megtámadta Erdélyt, elszánt 
gerillacsapatával nagyban hozzájárult 
a kiûzésükhöz. Ekkor kapta a „vadma-
gyar” és az „oláh ölô” jelzôket…

Nyelvtudását kihasználva rendre rá-
szedte az ellenséget. Többször fogság-
ba esett, de mindannyiszor megszö-
kött, volt, hogy puszta kézzel végzett 
ôreivel. Ha kellett, tengerre szállt, ott 
találjuk a caporettói áttörésnél is. 
Életrajzi könyvében azt írja: a „szent 
gyûlölet” vezette.

Az összeomlás után, 1919 elején újra 
fegyvert fog, a Székely Hadtest kato-
nájaként harcol a románok ellen, majd 
Nyugat-Magyarországon találjuk. Me-
rész éjszakai rajtaütéseivel érdemeket 
szerez a soproni népszavazás kikény-
szerítésében.

A két háború közötti éveket az írás-
nak szenteli. Ekkor születik két legis-
mertebb könyve, Az oláhok vérnyo-
mában a Fekete-tengerig és az Élmé-
nyeim a nyugat-magyarországi sza-
badságharcból.

A második bécsi döntés után, 65 éve-
sen katonaként akar visszatérni Er-
délybe, ám bánatára csupán logisztikai 
feladatokkal bízzák meg. Hozzá mél-
tatlan halállal távozik (felborult teher-
autójuk rakománya rázuhan), kórház-
ban éri a vég 1941 tavaszán. Nem 
láthatja viszont az erdélyi hegyeket.

Arról nem ô tehet, hogy alig tud róla 
az utókor.

ARANYGÚNY
Csütörtökön, miközben Magyaror-

szág elsô téli olimpiai gyôzelmét ün-
nepelte, Majtényi László Facebook-ol-

dalán így kommentálta férfi-gyors-
korcsolyaváltónk sikerét: „Két mig-
ráns olimpiai aranyat nyert Magyaror-
szágnak. Köszönjük.”

Ezt írta –-- ezt volt ábrázata írni –-- a 
nemzet korszakos sikerérôl Majtényi 
László egykori adatvédelmi biztos, 
akibôl nem túl régen köztársasági 
elnököt akart faragni a hazai ellenzék. 
(A lényegen az sem változtat, hogy pár 
órával késôbb eltûnt a bejegyzés.)

Majtényi László lemigránsozta Liu 
Shaolin Sándort és Liu Shaoangot. 
(Mellesleg a csapatnak a „két „mig-
ráns” mellett Burján Csaba és Knoch 
Viktor is tagja volt.)

Majtényi azt a magyar anyától és kí-
nai apától született testvérpárt minôsí-
tette migránsnak, amelynek idôsebbik 
tagja korábban így nyilatkozott Ma-
gyarországról: „Nekünk itt van a ha-
zánk, itt születtünk, ide jártunk isko-
lába, itt él a családunk, itt élnek a 
barátaink.”

Azt már én teszem hozzá: az édesapa 
nem szögesdrótot átvágva, személya-
zonosságát letagadva, erdôt-mezôt le-
tarolva érkezett hozzánk annak idején. 
(Érdekli is ez Majtényit, aki minap 
„úgy hallotta”, a Stop Soros törvényja-
vaslatot sok helyütt már SS-törvény-
nek nevezik…)

Ha magyar sikerrôl van szó, valahogy 
mindig akad balliberális közszereplô, 
aki megpróbálja leszólni, kigúnyolni 
az örömünket. Annak idején a londoni 
olimpia úszóversenyeit kommentáló 
Aczél Endre azzal igyekezett lehûteni 
az ujjongókat, hogy ha nem 200, ha-
nem 210 méteres lett volna a táv, bizto-
san nem Gyurta Danié az aranyérem.

Farkasházy Tivadar néhány éve úgy 
nyilatkozott, ôt mindig boldoggá teszi, 
ha kikap a magyar futballválogatott. 
Ballibéknek az a jó, ha nem rendezünk 
se olimpiát, se világkiállítást. (A sike-
res vizes világbajnokság nagyon kibo-
rította szegényeket…) Ezek --– Majté-
nyiék –-- ilyenek.

Csodálkozik-e valaki az ellenzék 
kétségbeejtô állapotán?

LAJOS VISSZAVÁG
Napok óta levegôért kapkod a Gyur-

csány-párt vezérkara, miután kiderült, 
hogy Bokros Lajos Modern Magyaror-
szág Mozgalma 31 körzetben „ráindít-
ja” az embereit az ellenzék közös je-
löltjeire. Méghozzá zömmel ott, ahol 
azoknak állítólag esélyük lenne a fide-
szes ellenféllel szemben.

Maga Lajos például egy másik Lajos-
sal, Oláh indulóval (DK) szemben lép 
majd szorítóba. „Eddig tiszteltük Bok-
ros Lajost a szakértelme okán, most 
azonban egy sértett ember szemét ma-
nôvereit látjuk, aki nincs tisztában a 
2018-as választások tétjével” --– fogal-
maz a DK-közeli Nyugati Fény hírpor-
tál, majd így folytatja: „Nevetô harma-
dikként a fideszes jelölt lehet a befu-
tó.” (Nevetô harmadikként –-- írja a 
vicces portál. Derül az olvasó.)

Lajosunkat ezek után több orgánum 
is megszólaltatta. „Senkinek nincs hit-
bizománya, mindenki ott indul, ahol 
tud és akar” –-- tájékoztatott a legendás 
csomagkészítô, akinek viszont koráb-
ban, még január elején dagadt be a 
feje, amikor megtudta: négy hónapnyi 
hitegetés után Gyurcsány koordinátor 
mégsem kíván szövetséget kötni az ô 
mókus ôrsével, holott ôsszel még ô 
sürgette, hogy álljanak össze.

(Láriferi szerint viszont pont fordítva 
történt, ôk frigyre léptek volna, épp a 
tanácstalanul vakarózó Lajos miatt 
dôlt dugába minden.)

Minap hosszan merengtem, mi mo-

ahogy 
Pilhál György 

látta

tiválhatja még mindig a kiérdemesült 
Bokrost, hogy ennyi bukfenc után 
(2010-ben például az MDF miniszter-
elnök-jelöltjeként kacagott rajta a 
publikum) újra vállalja, hogy beszáll a 
választási pankrációba.

Végül ezt az idézetet találtam tôle 
(felállva kell olvasni): „A haza iránti 
kötelességemet teljesítem. Amikor a 
magyar politikai osztály jelentôs része 
saját akaratából zülleszti szét a nemze-
tet, apasztja el éltetô forrásait, a föle-
melkedés energiáit, akkor az írástudó 
értelmiségnek itt a helye.” Most lehet 
leülni. Kifeküdni.

KOCA NÁCIVADÁSZOK
Kifogyván az ellenségbôl, a náciva-

dász Simon Wiesenthal Központ iga-
zított tevékenységi körén, ezentúl azt 
fogja megmondani, kikre/mikre emlé-
kezhetünk és kikre/mikre nem. Minap 
például felszólította a román hatóságo-
kat, járjanak el a háborúsbûnös-kul-
tusz felélesztési kísérleteivel szemben. 
Arra hivatkozva kérte ezt, hogy Nagy-
váradon nemrég filmvetítéssel emlé-
keztek az erdélyi Wass Albertre, 
születésének 110., halálának 20. 
évfordulója alkalmából.

(Itt jegyzem meg: az író mûveinek 
leghívebb tolmácsolója a szintén nagy-
váradi Kiss Stúdió Színház. A negyed-
százada alapított minitársulat –-- Kiss 
Törék Ildikó és férje, a két éve elhunyt 
Varga Vilmos –-- Wass-összeállítása, 
az Üzenet az otthoni hegyeknek meg-
számolhatatlan könnyes-fergeteges 
sikert aratott.)

Wiesenthalékat zavarja az író. Ez 
azért is különös, mert gróf Wass Al-
bert, aki 1943 ôszén a 9. magyar kir. 
lovasságnál zászlóaljparancsnokként 
részt vett a világháborúban, egy dara-
big cionista aktivistákkal is szövetség-
ben állt: 12 ezer zsidó ember életét 
mentette meg a német deportálásoktól. 
Még saját házában is bújtatott csalá-
dokat. Ez valahogy elkerülte a Wie-
senthal-csapat figyelmét.

Nácivadászék a jelek szerint inkább 
annak a román hivatalosságnak hisz-
nek, amely még mindig háborús bû-
nösként tekint az 1946-ban --– távollé-
tében --–, koncepciós perben halálra 
ítélt Wass Albertre. (Az Egyesült Álla-
mokban letelepedett író ellen még a 
70-es években is több merényletet 
kísérelt meg a Securitate.)

Wass Albert élete alkonyán haza kí-
vánt térni, állampolgársági bizonyít-
ványt kért, ám Kuncze belügyminiszté-
riuma csak egy megalázó ideiglenes 
fecnit ajánlott fel a számára. (Mi mást 
is várhatott volna tôlük?) Talán csak 
saját sorai vigasztalhatták: „És lészen 
csillagfordulás megint / és miként 
hirdeti a Biblia: / megméretik az em-
bernek fia.”

ZSIL-VÖLGYI 
HAGYOMÁNY

A sajátos román folklór, az 1990-ben 
felbukkant bányászjárás meghonosító-
ira és azok munkásságára volt kíváncsi 
minap a bukaresti katonai táblabíró-
ság. Mégse maradjon tájékozatlan a 
nagyvilág, hogyan csinálta annak ide-
jén az ötletgazda Ion Iliescu államfô és 
dolgos csapata.

A feltáró esemény célja, hogy végre 
minden érintett megkapja a magáét. 
Az ülésre már az elsô napon több szá-
zan próbáltak meg bejutni, noha az 
elôadók közül csak a román hírszerzés 
egykori igazgatója, Virgil Magureanu 
jelent meg.

Mirôl van szó? Romániában a Ceau-
sescu bukását követô hatalmi tüleke-

désben a reformkommunista Iliescu 
brigádja ragadta magához az irányí-
tást, majd egyebet sem tett, mint meg-
próbált szelíden visszarendezôdni. (Is-
merôs, ugye?)

Ám az elgondolás nem mindenkinek 
tetszett, a román értelmiségnek külö-
nösen nem. Tüntetéseket kezdtek a 
hatalom ellen –-- ez viszont az utóbbi-
nak nem tetszett. Végül a türelmetlen 
államfô felszólította a „rendszeretô” 
lakosságot, siessen a kormány védel-
mére, mert „a huligánok és a vasgár-
disták gyerekei” a demokrácia ellen 
törtek.

Ekkor jött Iliescu államfô (most fô-
vádlott) folklórötlete. Szózatot intézett 
a Zsil-völgyi kigyúrt bányászokhoz, 
ballagnának át Bukarestbe, lenne egy 
kis munka… S ha már jönnek, de-
mokráciavédô felszereléseket is hoz-
zanak magukkal: dorongot, botot, 
utászszekercét, efféléket.

Kétszer sem kellett mondani a legé-
nyeknek, fölkerekedtek, s másnapra 
már föl is dúlták az ellenzéki pártok 
székházait, és agyba-fôbe vertek min-
denkit, akinek „értelmiségi kinézete” 
volt. Halottak és sebesültek maradtak 
utánuk.

Más. Ma 170 éve jelent meg Marx és 
Engels Kommunista kiáltványa. „Kí-
sértet járja be Európát –-- a kommu-
nizmus kísértete.” Csak szólok.

A CSILLAGBÓL 
A HÁZBA?

Bezárva érzi magát a szegedi Csillag-
ban Czeglédy Csaba gyanúsított hara-
mia, ezért azt találta ki, hogy megmé-
reti magát az országgyûlési választáso-
kon. Miért ne? (Egy elmebeteg tör-
vény értelmében már puszta jelöltként 
kijöhet onnét a pályázó.) Ehhez csupán 
annyi kell, hogy az illetô összekala-
pozzon félezer, ôt támogató aláírást --– 
ami gyerekjáték ennyi alulinformált 
ember közelében… Hôsünk bátyja, 
Czeglédy Péter hétfôn már el is kezdte 
az aláírásgyûjtést a magát politikai 
üldözöttnek aposztrofáló öcskösnek, 
aki ezúttal függetlenként indul harcba 
a mandátumért.

Függetlenként, ugyanis az MSZP és a 
DK egy bizonyos Nemény Andrást 
szerepeltet a csatában – dacára annak, 
hogy Czeglédy annak idején az ô ügy-
védjükként dolgozott (majd került a 
kaptárba). Ez viszont azért érdekes, 
mert így a gyanúsított lator (bûnszer-
vezetben, üzletszerûen elkövetett ra-
kásnyi költségvetési csalással és 
egyéb zsiványsággal gyanúsítják a 
prókátort) rontja egykori csókos párt-
jainak esélyét… A PestiSrácok.hu 
ennek kapcsán föl is tette a kérdést 
Molnár Zsoltnak, a szocialisták elnök-
ségi tagjának: akkor most mi van? 
Molnár azt felelte, a párttag Czeglédyt 
ezért a húzásért simán kizárhatják az 
MSZP-bôl. Az biztos, hogy ôk föltétle-
nül Neményt indítják a seregszemlén. 

(Utóbbi javára nyilván büntetlen elôé-
lete szól.)

Hogy teljes legyen a kép, a június óta 
„akadályoztatott” Czeglédy Csaba (aki 
egyébként „távollétében” is kapja fize-
tését a szombathelyi önkormányzattól) 
elôzetes letartóztatása március 14-én 
jár le, akkor dönt az ügyészség, pro-
longálja-e az ülnökségét. Erre egyéb-
ként nagyon jók az esélyei, ugyanis 
idôközben kiderült, felelôsségét im-
már nem három, hanem kilenc iskola-
szövetkezet ügyében kell megvizsgál-
ni, plusz a kárérték is nôtt, a vádható-
ságot immár 6,3 milliárd forint sorsa 
érdekli. Czeglédyt viszont a képviselôi 
pálya érdekli. Meglátjuk.

KAMPÁNYBÁRÁNYOK
Szépen indult minden, az Örömóda 

akkordjaival kezdôdött a kampány-
nyitó, csak aztán bejött a terembe 
Gyurcsány Ferenc pártelnök. Puff! 
Mit bejött? Bevonult! Még el sem ült a 
hívek ájult tapsvihara, a vezér már de-
finiálta is felekezetét: „A Demokrati-
kus Koalíció a siker, a tisztesség, az 
ôszinte szó, a szabad gondolat és a ki-
számíthatóság pártja (ebben a sor-
rendben –-- a szerk.), és soha nem 
alkudott meg Orbán rendszerével.”

A fölvezetést fergeteges tapsvihar 
követte, majd jött –-- késôbb többször 
is –-- az élôben elôadott kampánydal, a 
publikum pedig megtekinthette az ez 
alkalomra készült Gyurcsány-kisfil-
met.

A vezér programbeszédét, ahogyan 
várható volt, cizellált Orbán-szapulás 
elôzte meg.

Megtudhattuk, hogy a regnáló mi-
niszterelnök nem más, mint a bûn hor-
dozója. (Itt rövid felsorolás követke-
zett: sürgôsségin órákat váró betegek, 
tanárhiány, tengôdô nyugdíjasok, ki-
szolgáltatott dolgozók, gyermekéhín-
ség stb.) Az elsô hosszabb tapsot a 
diktatúra fölött kimondott halálos íté-
let kapta. Ércesen csengett a gyur-
csányi koloratúrszoprán: –-- Orbán 
elôtt jobb volt, és Orbán után jobb 
lesz! Ehhez a bandához képest olyan 
tiszták vagyunk, mint a ma született 
bárány –-- közölte a birkanyáj frontem-
bere. A fôkolompos.

Gyurcsány egyebek mellett azt ígér-
te, hogy a tavaszi gyôzelem után fe-
lülvizsgálják a vatikáni szerzôdést 
(nyilván javaslatot tesznek a sorozat-
bérmálkozásra), és azon lesznek, hogy 
Magyarország mielôbb a felemelkedés 
élharcosa legyen.

Zárásképp a csarnok plafonjáról lu-
fik hullottak alá, amelyek egy része 
azonmód kidurrant, a maradékot meg 
püfölni kezdték az önfeledt küldöttek. 
Ezek után bejelentették Csepregi Éva 
sztárelôadót, aki több dallal is készült 
(talán a Holnap hajnalig címûvel is), 
de már az elsô alatt sokan elmentek…

Az esemény szívélyes vesszenorbáno-
zással ért véget.

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



Öngyilkos gondolataim vannak --– 
egyebek között ez a fordulat is sze-
repel egy, a Soros György alapítványi 
hálózata által támogatott szervezet 
migránsok számára készített szótár 
egészségügyi fejezetében. Tegyük 
hozzá: számtalan más, komoly mentá-
lis vagy testi betegség mellett. Elôbbi 
azért lehet fontos, mert az Európai 
Unió bírósága szerint egy depresszió 
is elég lehet ahhoz, hogy az illegális 
bevándorlót ne lehessen kitoloncolni 
az országból.

Különleges szótárral segíti az Euró-
pába tartó migránsokat egy Soros 
György támogatását élvezô szervezet. 
Az úgynevezett Refugee Phrasebook 
arab és fárszi kifejezések folyamato-
san bôvülô gyûjteménye a hozzájuk 
tartozó fordításokkal angol, német, 
magyar, valamint több balkáni nyel-
ven.

Kiadásához az Open Knowledge Fo-
undation Deutschland (OKFD), vagyis 
a Nyílt Tudás Németországi Alapítvá-
nya nyújtott segítséget.

Ez a szervezet a milliárdos Nyílt Tár-
sadalom Alapítványok (OSF) hálózatát 
úgy tartja számon, mint az egyik leg-
bôkezûbb szponzorát, és partnerei kö-
zött is jellemzôen olyan egyesületeket, 
alapítványokat sorol fel, amelyek 

anyagi vagy világnézeti alapon szintén 
a tôzsdespekulánshoz köthetôk.

Az OKFD aktivistái az interneten el-
érhetô beszámolók szerint fôleg Ma-
gyarországtól délre fejtik ki tevékeny-
ségüket. Már a görög szigeteken 
osztogatják a honlapjukról térítésmen-
tesen bárki által letölthetô és kinyom-
tatható szószedetüket, amely mobilal-
kalmazásként is elérhetô.

A kifejezéseket témakörönként gyûj-
tötték össze. Az egyik ilyen az egész-
ségügy, több mint száz olyan fordu-
lattal, mint a megerôszakoltak, hüvelyi 
gombafertôzés, bipoláris vagyok, ön-
gyilkos gondolataim vannak vagy az, 
hogy utoljára két napja éltem nemi 
életet.

Az egészségügyi állapotnak nagy je-
lentôsége van a menekültügyi eljárás-
ban, különösen amióta az Európai 
Unió Bírósága egy tavalyi ítéletében 
kimondta: egy mentális vagy testi be-
tegségben szenvedô menedékkérô 
csak akkor adható át a kérelme elbí-
rálásáért felelôs tagállamnak, ha az 
átadás bizonyosan nem idéz elô nála 
állapotromlást, ennek kockáztatása 
ugyanis az embertelen és megalázó 
bánásmód tilalmába ütközik.

Érdemes felidézni a határozat alap-
jául szolgáló ügyet is. Egy terhes szír 

nô és egy magát a gyermek apjának 
mondó egyiptomi férfi hamis papí-
rokkal érkezett Horvátországból Szlo-
véniába, ahol elfogták ôket. Képvise-
letüket egy ljubljanai jogvédô 
szervezet vállalta fel.

A csoport, amely kapcsolatba hozható 
a Soros-hálózattal, elérte, hogy a gyer-
mek megszületéséig ne küldjék ôket 
vissza Horvátországba, majd arra hi-
vatkozva, hogy a nô depressziós lett és 
gyakorta gondol az öngyilkosságra, 
utóbb is minden fórumon igyekezett 
megakadályozni a visszaküldést.

A Refugee Phrasebook tele van sú-
lyos testi és mentális betegségek ne-
veivel, és mint a fenti példa mutatja, 
ezekre hivatkozva könnyen meg lehet 
akasztani a menekültügyi eljárást.

Ráadásul az infarktus vagy a TBC 
diagnosztizálásához, vagy a lehet, 
hogy terhes vagyok szintén a szósze-
detben szereplô fordulat valóságtartal-
mának kivizsgálásához klinikai körül-
ményekre van szükség, egy kórházból 
pedig, tekintettel arra, hogy ezek nyi-
tott intézmények, könnyen kereket 
oldhatnak az illegális bevándorlók.

Ebben sok segítséget kapnak, hiszen 
a jogaikra és lehetôségeikre útjuk so-
rán számtalan formában hívják fel a 
figyelmüket az OSF támogatását élve-
zô emberjogi fundamentalisták.

* * *
A magyar kormány vajdasági gazda-

ságfejlesztési programja 2018-ban el-
éri a 250 millió eurós léptéket, ami azt 
jelenti, hogy betartották azt a 2015-ös 
ígéretet, amely szerint rövid idô alatt 
új jövôképet adnak a vajdasági ma-
gyarságnak, és a vajdasági magyar 
gazdaságot új alapokra helyezik --– 
emelte ki Magyar Levente, a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára Bácskossuth-
falván, ahol a program újabb pályáza-
tait hirdették meg.

Hozzátette, hogy amikor két és fél 
évvel ezelôtt meghirdették a gazda-
ságfejlesztési programot, akkor nem 
ígérték, hogy egyik napról a másikra 
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 Kettôs mérce, 
Szôllôsi és 

Kalinin
(Elsô rész)

Mindjárt feltehetô a kérdés, hogy 
mennyire kapcsolható össze Szôllôsi 
Jenô a Szálasi kormány miniszterelnök 
helyettese és Michael Kalinin aki 
hosszú évtizedeken át a szovjet estab-
lishment magasrangú tagja volt? Az 
életrajzok megvizsgálása után a ma-
gyarság számára jól ismert kettôs 
mérce fog kiderülni.

Kezdve Szôllôsi Jenôvel, aki Német- 
országban szerzett vegyészmérnöki 
oklevelet, majd Budapesten gyógysze-
rész diplomát szerzett. Az elsô világhá-
borúban tartalékos tisztként harcolt 
30 hónapig az orosz, a román és az 
olasz fronton. Századosként szerelt le 
vitézi érmekkel. 1923-ban vásárolt 
gyógyszertárat Makón. Vállalkozása 
mellett a vármegyei közigazgatásban 
is töltött be tisztséget. 1939-ben Makó 
országgyûlési képviselôjévé válasz-
tották. 1941-tôl a Nyilaskeresztes Párt 
frakcióját vezette. A nyilas hatalom 
átvétele után a Szálasi kormányban 
tárca nélküli miniszter, a miniszterel-
nök helyettese. Ebben a munkakörben 
kizárólag adninisztratív dolgokkal fog-

lalkozott. A háború végén amerikai 
fogságba került, ahonnan átadták az 
oroszoknak, és 1945 október 3-án hoz-
ták vissza Magyarországba. A Jankó 
Péter vezette “nép”-bíróság kötél általi 
halálra ítélte. A “nép”--- bíróság íté-
letét nem lehetett fellebezni csak ke-
gyelmet kérni amit a 7 vádlott megtett. 
Valami csoda történhetett mert az 
alsóbíróság három elítélt kérvényét 
beleértve Szôllôsiét továbbította a fel-
sôbírósághoz ahol a nagyfajsúlyú bal-
oldali többség döntött, és Szôllôsit a 
nagynyilvánosság elôtt felakasztották.

Greguss doktor védôügyvéd azon az 
állásponton volt, hogy 1945-ben hozott 
törvény alapján 1944-ben elkövetett 
tetteket nem lehet negítélni, hiszen a 
vádlottak nem tudhatták hogy “mit 
nem szabad tenni” mert a tilalomfát 
csak egy évvel késôbb állították fel. 
(Nehéz találni ennél pontossabb és 
elegánsabb állítást a „nép” --- bírásko-
dásról).

Szôllôsinek a Nyilaskeresztes Párt-
ban és mozgalomban kifejtett tevé-
kenységét védôje azzal próbálta men-
teni, hogy 1943-44-ben és az azt mege-
lôzôen Szálasi pártja legális volt és 
„mindezt a cselekvés idején fennálló 
törvények és rendeletek értelmében 
kell megítélni”.

Greguss dr. nem tagadta, hogy Szôl-
lôsi Szálasi kormányában elvállalta a 

miniszterelnök helyettesi állást, de azt 
állította, hogy” ez egy reszort nélküli 
miniszteri állás volt ami semmiféle 
önálló cselekvésre nem jogosította fel 
védencét”.

A védôügyvéd leszögezte azt, hogy a 
zsidóellenes intézkedéseket nem a nyi-
las miniszter tanács hozta meg (ami-
ben Szôllôsi részt vett volna), hanem a 
valóság az,hogy Szálasi a zsidóellenes 
intézkedéseket saját kézüleg maga ké-
szítette és ezeket közvetlenül a reszort 
minisztereknek adta át.

A védô ügyvéd rámutatott arra, hogy 
amikor Szôllôsi tudomást szerzett ar-
ról, hogy a Tattersallban 6-8000 fônyi 
zsidó tömeget összegyûjtöttek, akkor 
Szôllôsi Jenô rendelkezésére ezt a 6-
8000 fôbôl álló zsidó tömeget onnan 
szabadon bocsájtották és lakásukra 
kisérték. Greguss dr védencét mérsé-
kelt, törvénytisztelô, jóhiszemû, magát 
a törvényekben kiélni akaró személy-
ként jellemezte.

Tildy Zoltán köztársasági elnök fela-
datát olyan komolyan vette, hogy már-
cius 15. nemzeti ünnepen is az iróasz-
tala mögött ült, hogy Szôllôsi Jenô 
halálos ítéletét aláírhassa.

Szôllôsi Jenô sorsát majd jövô héten 
hasonlítsuk össze  Kalininével.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes   
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könnyebb vagy kevésbé küzdelmes 
lesz az élet, „de azt ígértük, hogy egy 
olyan perspektívát nyitunk a vajdasági 
magyar közösség elôtt, amilyen a ko-
rábbi évtizedekben nem volt várható 
és elképzelhetô”.

Mint mondta: ezek a pályázatok és 
eredmények sok ezer vajdasági ma-
gyar családnak segítenek, és nyújta-
nak elégtételt azért, hogy úgy döntöt-
tek, szülôföldjükön maradnak. 
„Történelmi elégtételt jelent azért a 
rengeteg nehézségért, amelyen ez a 
közösség átment az elmúlt száz évben” 
–- emelte ki Magyar Levente.

Hozzáfûzte: a sikerhez elengedhetet-
len volt az, hogy a szerb kormány 
támogatta a programot. Emellett je-
lentôsen hozzájárult a sikerhez az a 
pozitív légkör, amely a magyar-szerb 
kapcsolatokat jellemzi az utóbbi évek-
ben, illetve az a stratégiai mélységû 
szövetség és partnerség, amely kiala-
kult a két állam között. „A vajdasági 
magyar közösség szép jövô elôtt áll, 
mert biztosítottak mind a politikai, 
mind az anyagi feltételei annak, hogy 
ezt a programot továbbvigyük” –-- 
zárta szavait a Külgazdasági és Kü-
lügyminisztérium parlamenti államtit-
kára.

A magyar kormány a Vajdasági Ma-
gyar Szövetséggel (VMSZ) karöltve 
valósítja meg a gazdaságfejlesztési 
programot a Délvidéken. Pásztor Ist-
ván, a VMSZ elnöke a bácskossuth-
falvi sajtótájékoztatón leszögezte: a 
program egyrészt azért valósulhatott 
meg, mert a vajdasági magyarságban 
volt ehhez elég erô, másrészt pedig az 
utóbbi nyolc évben Magyarországnak 
olyan kormánya volt, amely az orszá-
got képessé tette arra, hogy határon 
túli nagy volumenû projekteket támo-
gatni tudjon, és amelyik nemzetben 
gondolkodva a határon túli közössé-
geket is fontosnak tartotta. Reményét 
fejezte ki, hogy a következô négy év-
ben is ilyen kormánya lesz Magyaror-
szágnak.

Hozzátette: a program lezárását kö-
vetôen várhatóan több mint tizenegy-
ezer sikeres pályázatról tudnak majd 
beszámolni.

Kezdô és induló vállalkozások fej-
lesztésére, helyi termékek elôállításá-
nak és forgalmazásának serkentésére, 
valamint mezôgazdasági integrátorok 
beszállítóira vonatkozó pályázatokat 
hirdettek meg.

A vajdasági gazdaságfejlesztési 
programra a magyar kormány eleinte 
50 milliárd forintot szánt, késôbb 
azonban növelték a keretösszeget, így 
a hitelek és a vissza nem térítendô 
támogatások összege már meghaladja 
a 65 milliárd forintot.

A 2016-2018-as idôszakra vonatkozó 
programban a legnagyobb hangsúlyt a 
mezôgazdaságra, az idegenforgalomra, 
valamint a kis- és közepes vállalko-
zások fejlesztésére helyezik, a cél pe-
dig a fiatalok külföldre vándorlásának 
megállítása, illetve e folyamat vissza-
fordítása.

* * *
Márton Áron erdélyi katolikus 

püspök ökumenikus szellemiségével 
felbecsülhetetlen hatást gyakorolt a 
magyarság lelki egységére –-- jelen-
tette ki Hölvényi György, a Fidesz-
KDNP EP-képviselôje, A Hegy --– 
Mozaikképek Márton Áron életébôl 

címû dokumentumfilm brüsszeli be-
mutatóján.

A képviselô az Európai Parlament 
néppárti frakciója vallások közötti 
párbeszéd munkacsoportjának társel-
nökeként a székelyudvarhelyi Nagy
Zoltán hitoktató által szerkesztett, az 
erdélyi püspök életmûvét feldolgozó 
filmmel kapcsolatban elmondta, Már-
ton Áron egészen kivételes diplomáciai 
érzékkel közelített a több módon is 
megosztott erdélyi lakossághoz.
A brüsszeli Balassi Intézetben tar-

tott rendezvényen Hölvényi aláhúz-
ta, a 23 éven át tartó kutatómunka 
eredményeképpen létrejött, Mihály 
József székelyudvarhelyi káplán 
segítségével forgatott film kiemeli, 
hogy Márton Áron nemcsak a fele-
kezeti, hanem származási kérdések-
ben is határozottan kiállt a feleba-
ráti szeretet és az emberségesség 
mellett.

Egyházi vezetôként egyike volt azon 
keveseknek, akik nyilvánosan felemel-
ték szavukat a zsidóüldözések ellen. 
Az 1944-ben, a Szent Mihály plébánia-
templomban tartott beszédében hatá-
rozottan tiltakozott a zsidó származású 
magyarok deportálása ellen. Életmen-
tô tevékenységét élete kockáztatásával 
nem törôdve folytatta.

A dokumentumfilm hûen bemutatja 
azt is, hogy Márton Áron az elvesztett 
második háború után az igazságosabb 
békében reménykedô, üldözött erdélyi 
magyarság ügyének szószólójává vált. 
Mindent megtett azért, hogy a magyar 
népet egy közösségként összetartsa. 
Kitartása, állhatatossága a legnehe-
zebb idôkben sem hagyta el –-- húzta 
alá a képviselô.

Nagy Zoltán az MTI-nek elmondta, az 
anyag 25 évvel ezelôtt kezdett gyûjtése 
során vált világossá számára, hogy 
Márton Áront Erdélyben sokfelé még 
a mai napig szinte szentként tisztelik. 
Ez a tisztelet indította arra, hogy vé-
gigjárja azokat a helyszíneket, ahol a 
püspök mûködése során megfordult, 
és összegyûjtse azokat a tárgyi és szel-
lemi emlékeket, amelyeket az ott la-
kók évtizedeken át megôriztek.

A kutatásból véget nem érô munka 
lett. Az anyag azóta is bôvül, ugyanis a 
film ismertsége által a mai napig gyûl-
nek a Márton Áronhoz kötôdô hanga-
nyagok, felvételek és tárgyi emlékek 
–-- tette hozzá a hitoktató.

* * *
Hollandia globális viszonylatban is az 

egyik legsikeresebb tejiparral rendel-
kezik, azonban a jól sikerült marha-
tartás most visszájára sülhet el –-- írja
a The Guardian. A holland állatállo-

mány nagysága akkora, hogy a gazdál-
kodók nem tudnak mit kezdeni a ren-
geteg tehéntrágyával. A probléma szó 
szerint már nagyon büdös, ugyanakkor 
komoly környezetvédelmi és gaz-
dasági vonatkozásai vannak.

Nem csak a szarvasmarhák – és a 
juhok – kibocsátotta metán lehet 
aggályos környezet- és klímavédelmi 
szempontból. A holland tehenek annyi 
trágyát termelnek, amellyel már a 
földmûvelésben sem tudnak mit kez-
deni, és a mennyiség komoly kör-
nyezeti szennyezést jelenthet. A tej-
ágazat ugyan hasít, de a kellemetlen 
illat mellé, sötét fellegek is gyûlnek 
fölötte.

Hollandiában igazi sikerágazat a tej-
termelés: a viszonylag kis területû or-
szág az ötödik legnagyobb tejexportáló 
a világon, és élelmiszergyártása is 
magas minôségû termékeket állít elô a 
tejet alapanyagként használva.

Az ország hatalmas szarvasmarha-
állománnyal rendelkezik.

A nagyjából 1,8 millió állat tekintélyes 
mennyiségû trágyát termel, annyit, 
hogy azt már se felhasználni, se az elô-
írásoknak megfelelôen, tárolni nem 
képesek a gazdálkodók.

Egyes források szerint a farmereknek 
nem marad más hátra, mint – meg-
szegve az európai uniós elôírásokat – a 
trágyától illegálisan megszabadulni. 
Ezzel azonban veszélyeztetik a 
vízkészletek tisztaságát, és a jelentôs 
mennyiségû felszabaduló gáz mér-
hetôen rontja a levegô minôségét. Ez 
nem csak azt jelenti, hogy egyszerûen 
büdös van a gazdálkodások kör-
nyékén: a levegô minôségének 
romlása egészségügyi kockázatokat is 
magában rejt.

A gazdálkodók mintegy 80 százaléka 
több trágyát termel, mint amennyit 
földjein egyáltalán fel tud használni, 
így a fölösleget – a szabályozás szerint 
– el kellene szállíttatnia.

Hírek szólnak arról is, hogy a 
gazdálkodók között van, aki papíron 
ugyan elszállította a trágyát fel-
dolgozásra, ám kiderült, hogy – költ-
ségmegtakarítás okán – valójában a 
földeken szórta szét azt, a papírokat 
pedig meghamisította.

A gazdálkodók ugyanakkor súlyos 
összegeket áldoznak arra, hogy a 
trágyát feldolgozzák, hiszen ez az 
egyik feltétele a gazdálkodási en-
gedélynek. Számítások szerint a hol-
land farmereknek évente összesen 550 
millió eurójába kerül az, hogy az állat-
tartásból származó trágyát 
elszállítsák.

Ennél többet pedig a jelek szerint, 

nem kívánnak áldozni erre a célra.
Vita a holland tejipar jövôjérôl
Azt minden érintett – a gazdálkodók, 

szakmai szövetséget vezetôk, a szektor 
elemzésével foglalkozók – kiemelik, 
hogy a tejipar szépen teljesítô ágazat 
Hollandiában. A túltermeléssel küzdô 
ágazat sikerének egyik oka az olcsó 
importtakarmány volt, így egyesek 
szerint nem is kell a kérdést túl-
aggódni: ha a költségek növekednek, 
akkor az majd visszabillenti a helyzetet 
az egyensúlyi állapotba.

Mások viszont úgy gondolják, Hol-
landia elég gazdag ország ahhoz, hogy 
figyeljen a környezeti szempontokra.

Képes arra, hogy elegendô élelmet 
termeljen a maga számára, és jóléti 
körülményeinél fogva, tisztában kell 
lennie azzal, hogy nagyobb elvárásokat 
is támaszt a világ vele szemben – ezen 
az állásponton van például a Rabobank 
iparági elemzôje.

Egy holland egyetemi professzor 
ugyanakkor azt mondja: ha erônek 
erejével fognák vissza a tejágazatot, 
azzal figyelmen kívül hagynák, hogy 
annak révén Hollandia tulajdonképpen 
jelentôs hozzájárulást ad a világ élel-
mezéséhez. A Holland Tejtermelôk 
Szövetségénél is hasonló állásponton 
vannak: szóvivôjük véleménye szerint 
a piaci mozgásokhoz kell igazodniuk, 
márpedig a világ tejtermelése felfu-
tóban van a növekvô fogyasztás miatt.

Szerinte naivitás lenne ebbôl tény-

legesen kimaradni és lemondani a ter-
mékek exportjától, és csak a fel-
halmozott holland tudásra támaszkodni 
ebben a kérdésben, amikor az ország 
területe ideális a tejipar számára.

Ugyanakkor a holland WWF-nél arra 
figyelmeztetnek, a tehénállomány 
gyarapodása szélsôségesen lecsök-
kentheti az amúgy is szegényes bio-
diverzitást.

Hollandia területének alig 15 szá-
zalékát borítja csak eredeti növényzet, 
ennél Európában csak Máltán rosszabb 
az arány. A szervezet egyik munka-
társa szerint, az állatállományt drasz-
tikusan, 40 százalékkal kellene csök-
kenteni egy évtizeden belül a 
fenntarthatósághoz.

A holland vezetés jelenleg az Európai 
Unióval egyezkedik arról, hogy az 
állati trágyát nagyobb földterületen 
teríthesse szét.

Ez viszont a foszfáttartalom emel-
kedéséhez vezethet.

A kormány emellett – EU-s nyomásra 
– kompenzálja azokat a farmereket, 
akik hajlandók csökkenteni marháik 
számát. A legnagyobb holland tejüzem, 
a FrieslandCampina – amely a holland 
tej 80 százalékát dolgozza fel – szintén 
hajlandó plusz támogatást fizetni a 
gazdának, ha az állatait szabad-
legeltetésen tartja. Ez ugyanis – érvel 
emellett a WWF is – növeli a farmok és 
környezetük biodiverzitását.

* * *
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GYURCSÁNY EGY NAP 
ALATT MEGTEREMTI 

ÁLMAI 
MAGYARORSZÁGÁT

A minap a magyar szélsôbal zászlós-
hajója, kapitányával a fedélzetén min-
dent elsöprô, forradalmi villámintéz-
kedés-csomaggal rukkolt elô, amivel 
hazánk tarthatatlan állapotát számolja 
majd fel.

Az önmagának megelôlegezett biztos 
gyôzelem mámoros állapotában a DK 
már a választás utáni elsô nap forga-
tókönyvét is megálmodta 12 pontban, 
amiben minden megtalálható, mi 
szem-szájnak ingere.

Annyi biztos, hogy a rombolás terén 
már bizonyított Gyurcsány Ferenc 9 
órakor pörgeti fel az eseményeket, és 
lepôdjenek meg, mert aznap (csak az-
nap?) majd nem az történik, amit reg-
nálása során megszoktunk, vagyis 
aznap

–- nem növekszik a munkanélküliség,
–- nem emelkedik egekbe a gázár,
–- nem tûnik el egy havi nyugdíj, és 

nem inflálódik el a bér,
–- még nem jöhetnek a devizahitelek 

és az IMF,
–- még nem lövetnek emberek közé,
–- …
Nem, azon az egy napon, kiragadva 

annak csak két elemet, 10 órakor pl. 
megduplázzák a CT-k és MRI-k szá-
mát, és 20 órára már ott tartanak, hogy 
„nigyenessé” (nem elírás, ezt írják!) 
teszik az alapvetô áram-, víz- és gáz-
használatot.

Átsiklunk nagyvonalúan a freudi elí-
rás felett, elfelejtjük(?), hogy arrafelé 
bevallottan hazudnak reggel, éjjel 
meg este, majd feltesszük a kérdést: 
Vajon mit tesz a fínyességes Gyur-
csány Ferenc kapitány, ha az elsô 
napot sikerrel veszi?

Csak nem megint majdnem beledög-
lik abba, hogy úgy kell tennie, mintha 
kormányozna?

Elek Nikoletta
(Magyar Idôk)

AZ ELNEVEZÉS 
VÁLTOZOTT, DE AZ 

ÉRZÉS UGYANAZ 
MARADT

Az, hogy a határon túli magyaroknak 
szavazati joguk van, nem csupán szim-
bolikus jelentôségû dolog, hanem an-
nak kifejezése, hogy nincsen olyan, 
hogy ôk és mi

A minap a DK-s Molnár Csabának 
ismét sikerült bebizonyítania, hogy 
pártja semmit nem érez az iránt nem-
zet iránt, amelynek elvileg a része 
maga is, és amelynek képviseletéért 
látszólag harcol ô is. Számukra ugyan-
is a határon túli magyarok megmarad-

tak román vendégmunkásnak. Ezzel 
pedig gyalázatosabb merényletet kö-
vetnek el nemzettestvéreik ellen, mint 
amikor pártjuk hôs vezére az országot 
igyekezett a szakadék szélére irányí-
tani. Nem gondoltam volna, hogy egy-
szer azt mondom, sokkal jobb lenne, 
ha Gyurcsány Ferenc továbbra is ha-
zudna. Jobban örülnék neki, ha lega-
lább a nemzete szeretetének álcáját 
öltené most magára, mert ebben az 
esetben üdítôbb lenne, ha azt hazudná, 
hogy nemcsak a hatalom, hanem a 
nemzete iránt is érez valamit. Sajnos, 
ezúttal úgy döntött, hogy az igazat 
fogja mondani, ami egyet jelent a ha-
táron túli magyarok jogainak, érzései-
nek és identitásának sárba tiprásával. 
Arról papolnak a DK-s „hazafiak” min-
den létezô fórumon, hogy csak azok 
szavazhassanak, akik közvetlenül vi-
selik döntésük következményeit. Igen 
ám, de mi van azokkal a magyarokkal, 
akik közvetlenül, lassan száz éve vi-
selik más országok döntéseinek követ-
kezményeit? A határainkon túl rekedt 
magyarok ugyanis nem maguk döntöt-
tek a sorsukról, ôk azt a döntést hozták 
meg, hogy mindent vállalva, továbbra 
is magyarként fognak élni egy olyan 
földön, ami valaha az ô anyaországuk-
hoz tartozott, de elvették tôlük. Ezek 
az emberek azonban nem a menekü-
lést, hanem a túlélést és a magyarság 
továbbörökítését választották, ami 
nemcsak rájuk van hatással, hanem 
ránk is, határokon belül élô magyarok-
ra. Mi ez, ha nem a döntés közvetlen 
hatása a magyarságra? Mi pedig csak 
könnyebbé tudjuk tenni az életüket, 
valamint biztosítani tudjuk ôket arról, 
hogy habár a határok elválasztanak 
minket, de továbbra is ugyanahhoz a 
nemzettesthez tartozunk.

Az, hogy a határon túli magyaroknak 
szavazati joguk van, nem csupán szim-
bolikus jelentôségû dolog, hanem an-

nak kifejezése, hogy nincsen olyan, 
hogy ôk és mi. Csak mi vagyunk. Ezt 
az érzést és ezt a közös jövôt akarják 
elvenni tôlünk megint a Gyurcsány 
Ferenchez hasonló gondolatokat han-
goztató, erôsítô és elemezgetô politiku-
sok, firkászok, riporterek és elemzôk. 
Amit csinálnak, az pusztán hangulat-
keltés és nemzeten belüli konfliktus-
generálás. Igen, az üdvözítô, hogy 
felfedezték maguknak, a határokon túl 
is élnek magyarok, s éppen ideje volt, 
hogy idáig eljussanak. Az azonban 
elgondolkodtató, hogy míg más orszá-
gok migránsaiért mindenre képesek, 
mindent megadnának nekik, addig a 
saját nemzetük tagjaitól még a szava-
zati jogot is elvennék. Joggal merül fel 
a kérdés: kit is képviselnek valójában? 
Mert, hogy a saját nemzetük megma-
radását nem, az egyszer biztos.

Nagy Dóra
(Magyar Hírek)

BEINDULT A 
HAZUGSÁGGYÁR

Sajnos nagyon hamar beigazolódott 
azok félelme, akik úgy látták, hogy 
minden idôk leggyomorforgatóbb 
kampánya következik. A hivatalosan 
is elstartoló választási csörte elôesté-
jén a Demokratikus Koalícióhoz közeli 
közösségi oldal által elkövetett gyûlö-
letkeltésre azonban nehéz szavakat 
találni. Már az is elkeserítô, hogy 
majdnem 37 ezer kedvelôje van a Ne 
szavazhasson, aki SOHA nem élt itt 
elnevezésû Facebook-oldalnak –-- saj-
nos a több évtizedes agymosást egye-
sek még mindig sikerrel ûzik, és még 
mindig van táptalaja a durva hazugsá-
gokon alapuló manipulációnak.

Az említett oldalon megjelent egy be-
jegyzés. Az már önmagában is be-
szédes, hogy az oldal mûködtetôi lo-
pott fotót használnak, az viszont 

égbekiáltó, hogy a fényképet, amely a 
székelyföldi Felsôsófalván élô Parajdi 
családot (akiket Pásztor családként 
neveznek meg az oldalon), a szülôket 
és a három gyermeket ábrázolja, egy 
olyan szöveghez használják, amelynek 
minden egyes szava hazugság.

A muskátlis tornácról kikönyökölô, 
székely népviseletben lévô család –-- 
az oldal gusztustalanságtól sem visz-
szariadó mûködtetôi szerint --– állítólag 
levélben fordult hozzájuk, amelyben 
azt írják: ugyan egy percet nem éltek 
Magyarországon, és nem is akarnak 
idejönni, mert jó nekik Erdélyben, 
mégis el fognak menni szavazni a 
2018-as választásokon, hogy továbbra 
is kapják a pénzt a Fidesztôl. Az oldal 
mûködtetôi megjegyzik: „Undorító, 
elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és 
oszd meg a képet, ha te is elvennéd a 
Pásztor család szavazati jogát!”

A gyomorforgató felhívásnak egyéb-
ként több mint kilencezren tettek 
eleget, és több százan minôsíthetetlen 
hangnemben kritizálták a Parajdi csa-
ládot, kommentálták a bejegyezést, 
amelynek nem mellékesen egyetlen 
szava sem igaz.A panziót mûködtetô 
Pásztor család levele egyszerûen nem 
is létezik, a beiskolázási támogatást 
pedig, amelyre valószínûleg utal a 
hazug bejegyzés, nemcsak a Fidesz-
kormányok alatt, hanem korábban is 
kapták az erdélyi családok. Parajdi 
Kálmán Endre és családja nemhogy 
sosem járt, illetve egy percet sem élt 
Magyarországon, ahogy írják az oldal 
mûködtetôi, hanem hét évig éltek, 
dolgoztak és fizettek adót Zalaeger-
szegen, mindhárom gyerek ott jött vi-
lágra, csupán tíz éve költöztek vissza 
Székelyföldre, ahol panziót és utazási 
irodát mûködtetnek. Ezek után az már 
szinte mellékes, hogy sem a családfô, 
sem pedig a felesége nem regisztrált a 
választásokra, ráadásul négy éve sem 
éltek ezen jogukkal.

A felsôsófalvi család életét teljesen 
tönkretette a hazug, minôsíthetlen be-
jegyzés. A Magyarországról érkezô 
gyûlölködô bejegyzések mellett oda-
haza is folyamatosan magyarázkodniuk 
kell rokonaik, barátaik, ismerôseik, 
vendégeik elôtt.

Az oldalt jelentették, nemcsak ôk, 
hanem nagyon sok jóérzésû személy, 
de mindeddig eredménytelenül: a lo-
pott fotó és a hazug bejegyzés to-
vábbra is fent van a közösségi oldalon. 
A liberális ellenzéknek köszönhetôen 
rémálomba csöppent székelyföldi csa-
lád fôje kommentben jelezte, hogy a 
fotó lopott, a szöveg pedig hazugság, 
majd a több száz gyûlölködô véle-
ményre reagálva azt írta: „Megrökö-
nyödve olvasom ezt a sok negatív 

kommentet, s felmerül a kérdés, hogy 
ez a mai Magyarország? Gyûlöletten-
ger? Szégyelljék magukat mindany-
nyian, akik ilyen butaságoknak, nyil-
vánvaló hazugságoknak felülnek, 
megosztanak és terjesztenek! (…) A 
magyar állampolgárságnak a legtöbb 
erdélyi számára érzelmi töltete van, 
de hát ezt Önök nem érthetik.”

Szomorú történettel, egy székelyföldi 
magyar család sárba tiprásával rajtolt 
el tehát az idei választási kampány, 
amelynek egyes résztvevôi sajnos az 
uszítástól, a gyûlöletkeltéstôl, a hazug-
ságtól sem riadtak vissza és nem is 
fognak visszariadni az elkövetkezô 
másfél hónap során.

Eredmények, jövôbe mutató tervek, 
elképzelések hiányában mi mást ten-
nének?

Jakab Árpád
(Magyar Idôk)

A szerzô újságíró, 
Székelyudvarhely

JANICSÁRKÉPZÉS AZ 
ELITGIMNÁZIUMOKBAN
Elit gimnázium, Apáczai napok, hét-

fô, 2017. április 10.
TOLERANCIA NAP
1. sáv (kiemelve az „értékesebb” elôa-

dások)
–- Melegséggel kapcsolatos elôadás 

(nem, nem hôtan!)
–- Amnesty International elôadása a 

gyûlölet-bûncselekményrôl
–- Amnesty International Amnesty-

óra
–- Menedék (Migránsokat Segítô 

Egyesület) elôadása
–- Amnesty International Mi lenne 

ha…? elôadása
2. sáv (kiemelve ismét az „értékesebb” 

elôadások)
–- Melegséggel kapcsolatos elôadás 

(bizonyára ez sem hôtan!)
–- Amnesty International elôadása a 

gyûlölet-bûncselekményrôl
–- Amnesty International Amnesty-

óra
–- Menedék (Migránsokat Segítô 

Egyesület) elôadása
–- Amnesty International Mi lenne 

ha…? elôadása
Repetitio est mater studiorum! (Is-

métlés a tudás anyja)
Bizonyára többen sejtik már, de hogy 

félreértés ne essék, mirôl folyhatott itt 
az „elôadás” –-- vagy nevezzük inkább 
politikai agitációs propagandának? ---, 
két példa a tematikából:

–-- Az Amnesty egyik célja a „Mi 
lenne ha…?” programjával: „Részvétel 
az AI ‘SOS Europe” kampányában”, 
magyarul: agitáció, beszervezés!

–-- Két meleg felnôtt (általában egy 
férfi és egy nô) vállalkozik arra, hogy 
beszélget a fiatalokkal a melegségrôl.

Fentiek ismeretében csodálkozik va-
laki, hogy nem Petôfik, inkább Gulyás-
félék lépnek ki négy év után elit gim-
náziumaink kapuin?

Csendben teszem fel kérdést, bár 
ordibálni volna kedvem:

–-- Mit szólnak ehhez a szülôk, a taná-
rok, az igazgató…?

Csendben magam elé képzelem a 
szülôket, akik nem tudnak róla, vagy 
nem foglalkoznak vele (De egy sem?!), 
a tanárokat, akik vagy mind egy szálig 
behódolók, vagy nem látják, hogy 
agitáció folyik iskolájuk falai között, a 
gyermeki nyitottsággal, tudásvággyal 
való visszaélés, de minimum egyoldalú 
tájékoztatás. És egy sem veszi elô az 
ostort, hogy megálljt parancsoljon 
ezeknek, hogy kikergesse ôket oktatá-
si szentélyének falai közül?

Merthogy azokon az Amnesty-s órá-
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kon nem a határainkat megrohamozó 
hordák elleni védekezés, nem a papi és 
apáca ruhában nyilvánosan fajtalanko-
dókkal kapcsolatos elemi felháborodás 
jogossága a téma, hanem az önfeladó 
tolerancia, a másságnak mindenek fö-
lé helyezése, a janicsárok jogainak, 
befogadásuk behazudott pozitívumai-
nak propagandája.

Csendben magam elé képzelem Eger 
várát, ahogy Dobó vezetésével, hatal-
mas véráldozat árán, sikeresen áll el-
lent a Magyarországot elözönlô hor-
dának. Belegondolok, mi történt volna 
azzal az oskolaigazgatóval, azokkal a 
tanítókkal, akik az ostrom alatt a jani-
csár életmód elfogadására, a beözönlô 
hordák vezetôinek jogaira oktatta, ér-
zékenyítette volna a várat védôk gyer-
mekeit.

El is hessentem a gondolatot, hisz 
más idôket élünk!

De hogy egy tanár sincs két elit gim-
náziumunkban, az Apáczaiban és a Fa-
zekasban, aki azt mondja elég?! És 
még olyan se, ki azt kiálltja, hallgat-
tassék meg a másik fél is?

Hogy hallgattassék meg a másik fél, 
hogy ismerjék meg diákjaink –-- ha 
másért nem, a fennhangon emlegetett 
tolerancia jegyében! –-- a többség 
véleményét, nem mellékesen az igaz-
ságot. Az igazunkat, hazájuk igazát, 
amit éppen európai szinten kísérelnek 
meg eltiporni.

Ekkora az elnyomás, ilyen mérvû a 
félelem az iskolá(k)ban?

Vagy tán mind osztják ezeket a rom-
boló eszméket, mind egyetértenek a 
várvédôk ellen uszítókkal?

És megint csak csendesen. Ha meg 
így van, miért van szükség még külön-
órákra, Fazekas napokon, Apáczai na-
pokon a szakképzett agitátorokra, 
akiknek kimondott célja gyermekeink 
befolyásolása, bevonása az ellen hazai 
kampányaiba.

De minden sötétségben dereng vala-
mi fény. Dereng a nyomorult propa-
gandisták által elôidézett ködben a ko-
nok, haza szülte, tudásvággyal és 
értelemmel felvértezett magyar gim-
nazista alakja.

Az az egészséges, eszes embergyerek 
tömege jön elô a ködbôl, akiken nem 
fog a propaganda, mert hiába a dege-
nerált felszólítás, a népszerûnek szánt 
„Ne menj suliba!” akció (Január 19.), 
hiába a kinevelt agitátorok és Gulyás-
féle anarchisták, a selejtet ôk kivetik 
maguk közül. Felszólításaik ellenére 
mégis iskolába mentek, tömegesen, 
majd az adott délután tünti helyett 
sportoltak, tanultak, szórakoztak.

Ha csendben is vagytok, Ti, diákok, 
magyar embergyerekek elsöprô több-
sége, Ti megmutattátok nekünk és ne-
kik is, mi a helyes út!

Megemelem kalapom elôttetek!
Nagy Árpád

(Magyar Idôk)

KÉSZ ELMEBAJ!
A reménytelenség gyûlöletet szít, az 

ellenzéktôl gyûlöletre és gyûlöletkam-
pányra lehet számítani –-- mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök évér-
tékelô beszédében. Az ellenzék fo-
lyamatosan igyekszik is igazolni a 
kormányfô szavait: minden eddiginél 
szánalmasabb rémhírterjesztésbe és 
lejárató propagandába kezdett a kü-
lönbözô fórumokon.

A Demokratikus Koalíció (DK) „first 
ladyje”, Dobrev Klára például kijelen-
tette: a kormánypárt „érzi a vesztét”, 
ezért ô biztos abban, hogy áprilisban a 
Fidesz választási csalásokat fog elkö-
vetni. Azt, hogy konkrétan milyen 
csalásokra gondol, Klára asszony nem 
fejtette ki, de nyilván komoly tapasz-
talatai lehetnek ezen a téren még ab-
ból a korszakból, amikor a férje, Gyur-
csány Ferenc és elvbarátai vezették 
ezt az országot. Sokan emlékezhetnek 
például arra, hogyan utaztatták 2006-
ban a romákat egyik szavazókörbôl a 
másikba a szocialista aktivisták és a 
helyi uzsorások.

Több mint érdekes Dobrev Klára 
azon kijelentése is, hogy a Fidesz azért 
készülhet csalásra, mert „érzi a vesz-
tét”. A közvélemény-kutatások szerint 
ugyanis erre semmi okuk sincs, éppen 
hogy az ellenzéknek kell mindent meg-
tennie annak érdekében, hogy megfe-
lelô számú képviselôt küldhessen a 
következô parlamentbe. Ezért is meg-
döbbentô, amit Gyurcsány két hete 
mondott a szavazóinak egy fórumon. 
Gyôzelme esetére megígérte, hogy 
börtönbe záratja Orbán Viktort és csa-
ládtagjait, elszámoltatja a kormány-
párti újságírókat, miközben „amneszti-
át” ígért a „megtévedt” Fidesz 
-szavazóknak.

Természetesen Dobrev Klára sem 
maradt el az urától a fenyegetésben és 
a hazudozásban. Azt állította, Orbán 
Viktor kilépteti hazánkat az Európai 
Unióból, miközben megszünteti az 
önkormányzatokat, hogy „minél többet 
lophasson a haverjaival”. A lopás bizo-
nyítéka pedig szerinte nem más, mint 
hogy ma Magyarországon egy gyári-
gazgató többet keres, mint egy buszso-
fôr. Nyilván ez majd másképp lesz, ha 
ismét Gyurcsány kerül hatalomra. A 
reggeltôl estig busszal és villamossal 
közlekedô Dobrev Klárát és családját 
megsüvegeli majd minden BKV-alkal-
mazott, mert akkora fizetést adnak 
nekik, mint amennyit zsebre tehetnek 
a cégvezetôk.

Gyurcsányék fórumán sajnos meg-
szólalt a XII. kerület DK-s jelöltje, az 
egykori SZDSZ-es Bauer Tamás is. 
Bauer, jó szokásához híven, természe-
tesen a nácikártyát kapta elô. Búsan 
vont párhuzamot az elsô zsidótörvé-
nyek és az Orbán-kormány által terve-
zett „menekültellenes törvények” kö-
zött, de nem kímélte a határon túli 
magyarokat sem.

Közölte: a kettôs állampolgárság an-
nak köszönhetô, hogy az Orbán-kor-
mány felrúgta a második világháborút 
lezáró békeszerzôdéseket. Aztán egy-
re jobban belelovalta magát az ôrület-
be: bedobta azt is, hogy a miniszterel-
nök „svájci bankokon keresztül teszi 
zsebre a rezsicsökkentés miatt itthon 
fizetendô és a jelenlegi világpiaci gá-
zár közötti különbségeket”, miközben 
titkos háttéralkukat folytat, hogy me-
gyéket cserélhessünk el Romániával.

Ezen talán még a DK hívei is elcso-
dálkoztak, de nem engedték ôket ma-
gukhoz térni a döbbenetbôl. Jött 
ugyanis a homo sorosensusok legna-
gyobbika, Niedermüller Péter. A DK 
európai parlamenti képviselôje azzal 
állt elô, hogy megtudta: egy észak-ma-
gyarországi faluban a fiatalok Orbán 
Viktor miatt fogyasztanak dizájnerdro-
gokat, mert nem járhatnak számítás-
technika oktatásra.
Ha ezek után megtekintjük azokat 

a filmecskéket is, amelyeket az 
MSZP és a Jobbik terjeszt a fiata-
lokról, akik nem retúrjegyet kérnek 
a repülôtéri pénztárban, illetve a 
„Kárikittyom, édes tyúkom” ref-
rénre küldik a rács mögé a kor-
mányt, csak egy dolog juthat az 
eszünkbe: kész elmebaj!

Haraszti Gyula
(Magyar Idôk)

A FOX NEWS 
MEGVÉDTE ORBÁN 

VIKTOR
ÁLLÁSPONTJÁT

A amerikai Fox TV egyik mûsorában 
téma volt a magyar miniszterelnök, 
akit azért emelt ki kommentárjában 
Tucker Carlson, a csatorna riportere, 
mert ô olyan európai politikus, aki 
felemeli szavát a tömeges bevándorlás 
ellen, és félti a több ezer éves keresz-
tény kultúrát. Teszi mindezt annak el-
lenére, hogy az európai elit igazságta-
lanul igyekszik ôt megbélyegezni 
–-- tette hozzá.

A történelem fittyet hány a jóslatokra, 
nevetve mutat fityiszt a liberális poli-
tika prófétáinak –- mondta még a 2016-
os esztendôt értékelve a miniszterel-
nök, és egyre egyértelmûbb, hogy 
ebben is igaza volt. Bár a nemzetközi 
médiát ma még furkósbotnak használ-
ja az a nemzetközi politikai elit, amely 
Soros Györggyel az élen aljas játszmái 
között célul tûzte ki a kereszténységtôl 
teljes egészében megfosztott, iszlami-
zált Európát, egyre többször tûnik fel 
az a másik világ, benne az a másik 
Amerika, amelyik sokáig hallgatott, és 
úgy tûnt, már nem is létezik. Márpedig 
itt van.

A többség hangját nem lehet sokáig 
elhallgatni, elôbb-utóbb Európában is 
így történik majd. Addig még kényte-
lenek leszünk a már megszokott hang-
vételû, gyalázkodó cikkeket olvasni az 
egy irányba terelt nyugati médiában. 
De jobb ha hozzászoknak a hazai bal-
liberálisok, hogy egyre többet fogják 
hallani azt a hangot, amit most a Fox-
ban hallhattak.

Fox News-ban elhangzott teljes szö-
veg:

„Van legalább egy politikus Európá-
ban, aki nem fél attól, hogy rámutasson 
milyen veszélyes lehet a kontinensre 
egy olyan társadalom létrehozása, me-
lyet Európa vezetô politikusai szeret-
nének, miközben a kontinens polgárai 
teljesen ellenzik ezt. Orbán Viktor
kampányindító beszédében arra fi-
gyelmeztetett, hogy a brüsszeli, berlini 
és párizsi politikusok tömeges beván-
dorlás iránti rajongása tönkre fogja 

tenni a nyugati civilizációt. Ellenlé-
pések nélkül Európa muszlim több-
ségû lehet, a keresztény kultúra pedig 
eltûnhet. A statisztikák Orbán Viktort 
igazolják: Magyarország lakossága 10 
millió alatt van, születési arányszáma 
alacsony, így akár egy nem túl nagy 
bevándorlási hullám is elég lehet arra, 
hogy a muszlimok ellepjék az országot, 
eltörölve ezzel ott egy több ezer éves 
kultúrát. Amerikát ez annyira nem 
rázná meg, viszont ha egy föld már 
ezer éve a tiéd, akkor téged sem hagy-
na a dolog hidegen. Tavalyi közvéle-
mény-kutatások bizonyítják, hogy Eu-
rópa más országainak lakói is 
hasonlóan vélekednek, a német, fran-
cia, olasz, belga és további országok 
polgárainak többsége a muszlim or-
szágokból való tömeges bevándorlás 
azonnali megállítása mellett voksolt. 
Az Európai Unió vezetôi természetesen 
Orbánt diktátornak nevezik (hát ez na-
gyon vicces!), fôleg, hogy az ô mottó-
juk az, hogy ”csináld, amit mondunk, 
különben demokrácia-gyûlölô vagy„. 
Ez elég orwelli, nemde?!”

Az EU-s diktátumok tehát már az At-
lanti-óceán túloldalán is annak látsza-
nak amik.

Teveli Zoltán
(Magyar Idôk)

GAZDASÁG ÉS 
ÉLETSZÍNVONAL
RÉGEN ÉS MOST

Az ellenzék részérôl konstruktív gaz-
daságpolitikai bírálat nincs, csak indo-
kolás nélküli ócsárlás. Ezért érdemes 
párhuzamba állítani, mit tettek a balli-
berális kormányok és mit tett a három, 
Orbán Viktor által vezetett polgári 
kormány. Az Antall-kormány mezô-
gazdasági minisztériumi államtitkára, 
Raskó György –-- ma az ellenzék sztár-
ja –-- tönkretette a magyar élelmi-
szeripart és a mezôgazdaságot. Ô volt 
az, aki a privatizáció során a magyar 
élelmiszeripart francia és olasz cé-
geknek feltételek nélkül, értéken alul 
eladta. Ezek a cégek anyaországuk 
termelôinek ideszállított termékeit 
dolgozták fel, a fuvarköltségeket is a 
magyar vásárlókra terhelve. Emiatt a 
beszállító magyar gazdák tönkremen-
tek. Szerepe volt abban, hogy a külföldi 
cégek felvásárolták a magyar cukori-
part, majd saját piacuk kiterjesztése 
érdekében felszámolták. Raskóval 
kezdôdött a magyar termelôszövet-
kezetek szétverése is a gazdasági tár-
saságokká alakításával, amit a ballibe-
rális Horn-kormány folytatott.

Az Antall- és a Horn-kormány priva-
tizációs politikájának köszönhetôen 
szökött magasra az infláció és a mun-
kanélküliség, romlottak a gazdasági 
mutatók. Mindezt tetézte a nagyarányú 
államadósság, amit az Antall-kormány, 
behódolva az ellenzéki SZDSZ-nek, 
meg sem kísérelt átütemezni és csök-
kenteni. Mindezek és a fokozódó in-
fláció miatt növekvô elégedetlenség 
vezetett oda, hogy Horn Gyula minisz-
terelnökségével balliberális kormány 
alakult 1994-ben, amely folytatta a 
veszteséges és korrupt privatizációt, 
német cégeknek átjátszva az energia-
szektort. Ennek hatására a lakossági 
fogyasztói árak jelentôsen megdrágul-
tak. Ezzel az ország energiafelhasználás 
tekintetében kiszolgáltatottá, energia-
függôvé vált.

Ezenkívül a Horn által vezetett 
MSZP–SZDSZ-koalíciós kormány a 
közmunkákat, az autósztráda-építést 
nyugat-európai multinacionális cégek-
nek játszotta át, mellôzve a magyar 
vállalatokat, amelyek alvállalkozóként 
a legritkább esetben jutottak komo-

lyabb megrendelésekhez. Az érték 
alatti privatizációs eladások nem csök-
kentették, sôt növelték az államadós-
ságot. A Horn-kormány nyolc hónapos 
semmittevése és megalapozatlan kia-
dásai államcsôd közeli deficithez ve-
zettek, amelyet Horn Bokros Lajos 
pénzügyminiszterré kinevezésével kí-
vánt helyrehozni, akinek a megszorító-
csomagja soha nem látott munkahely-
leépítéssel és durva életszínvonal 
-csökkentéssel járt.

A Horn-kormányt felváltó elsô Or-
bán-kormány az elôde alatt megnöve-
kedett államadósságot 60 százalék alá 
szorította. Jelentôsen javult a vasúti 
infrastruktúra, a gazdaság elindult fel-
felé. Az elsô Orbán-kormány befa-
gyasztotta az állami vagyon külföldi 
kézre történô juttatásának gyakorlatát, 
és vissza akarta vásárolni a külföldi 
cégeknek olcsón eladott energiaszek-
tort, amit a 2002-ben hatalomra került 
MSZP–SZDSZ-kormány meghiúsított. 
A Medgyessyt puccsal megbuktató 
Gyurcsány Ferenccel még nyíltabban 
folytatódott az országot kiárusító, kor-
rupciós és dilettáns gazdaságpolitika. 
Az államadósság ennek következtében 
83 százalék fölé emelkedett.

A Gyurcsány-kormányzás 2008-ra 
szintén az államcsôd szélére vezette az 
országot, amit a magát szakértô kor-
mánynak kikiáltó Bajnai-bábkormány 
csak újabb súlyos IMF-kölcsönnel tu-
dott elkerülni. Ugyanakkor a lakosság 
jelentôs része vált a tömeges deviza-
hitelezés áldozatává, amelynek a kor-
mány szabad utat adott. A nagy hatal-
mú bankokkal való megegyezés terhe 
is az Orbán-kormányra várt: árfolyam-
gáttal, végtörlesztéssel, forintosítással 
szolgálta a kormány a hitelfelvevôk 
érdekeit.

Az Orbán-kormány szakszerû politi-
kájának hála, sikerült visszafizetni a 
Bajnai-bábkormány által felvett hitelt, 
ezért az IMF-felügyelet okafogyott 
lett. A kormány ezután szabadon foly-
tathatott nemzetorientált gazdaságpoli-
tikát. Sikereket ért el a devizahitelesek 
egzisztenciális megmentésében és a 
devizahitelezés leállításában. A kor-
mány a rezsicsökkentéssel éves szin-
ten 170 ezer forintot spórol meg min-
den egyes fogyasztónak, tekintet 
nélkül a pártszimpátiájukra. Fejlôdô 
pályára állította a gazdaságot, leszo-
rította a költségvetés drámai hiányát 
(jelenleg két százalék alatt van, 2006-
ban majdnem tíz százalék volt), az 
államot terhelô adósságráta folyamato-
san csökken.

Újból fellendülô pályára került az 
építôipar és az infrastruktúra kiépíté-
se, a vasúti és a közúti hálózat korsze-
rûsítése. A fôvállalkozóként részt vevô 
külföldi és magyar nagyvállalatok a 
hazai kis- és középvállalatokat alkal-
mazzák alvállalkozókként, ellentétben 
a Gyurcsány–Bajnai-idôszakkal. A 
kormány tartósan négy százalék alá 
csökkentette a munkanélküliséget.
Elkezdôdött az egészségügyi intéz-

ményhálózat rekonstrukciója és 
bôvítése, az egészségügyi dolgozók 
bérezésének az emelése, ennek 
eredményeképpen csökkenôben 
van a kivándorlás, és hasonló okok-
ból megnôtt a pedagóguspályára 
jelentkezôk száma is. Növekszik a 
fogyasztás, és bôvül a hazai turiz-
mus. A szavazó-fülkében erre kell 
gondolni: a Fidesz–KDNP kor-
mányzása idején javult a gazdaság 
és az életszínvonal, balliberális kor-
mányzás idején viszont mind a ket-
tô romlott.

Prugberger Tamás
(Magyar Idôk)

A szerzô egyetemi tanár
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

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

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben
ebéd után Nôszövetségi gyûlés

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 11-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

kicsiket.
ADELAIDE (SA)

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

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

Minden szerdán du. 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 2018. március 11-én vasárnap 
de. 11 órai kezdettel 

ISTENTENTISZTELET
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

Észak Brisbane -Aspley Uniting Templom 748 
Robinson Road Aspley 2018. március 11-én de. 11.45 órától 

(minden hónap második vasárnapján 11.45 órától) 
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 du. 2 órától 
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport 

gyermekeink számára 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

A KOMMUNISTA TERROR 
NEMCSAK 

RENDSZERFENNTARTÓ LETT, 
DE ÖNFENNTARTÓ, SÔT 

ÖNGERJESZTÔ IS
Gyújtogató, talányos kísértet jelent 

meg Európában a XIX. század köze-
pén. Nem volt új jövevény, járt már 
erre korábban is, s fortéllyal befér-
kôzött emberek lelkébe, s ha oda nem, 
hát a testükbe. Veszélyes szellem volt, 
mert azt sugdosta a fülekbe: „senki 
vagy s minden leszel!”, másnak meg, 
hogy „egyenlôen részesülhetsz az 
anyagi és kulturális javakból!”.

A legaljasabb és a legszebb emberi 
érzésekbôl gyúrt ideológiát, s biztosí-
totta megszállottjait, hogy nem kell 
tartani a büntetéstôl. Nincs felette 
semmilyen hatalom, sem Isten, sem 
erkölcs, sem törvény, sem állam, sem 
család, sem nemzet: ezeket elsöpri az 
új világ, a kommunizmus megteremté-
se.

A „földi mennyországról” szellem 
még annyit nem hazudott, mint ez a 
kommunista kísértet. Az utópia, ahol 
minden ember egyenlô! S amikor már 
eléggé megdolgozta kiválasztottjait, 
beléjük szuggerálta a pusztítás sátáni 
tervét is.

Embernek ember elleni, társadalmi 
osztályoknak egymás elleni pusztító 
vízióját. Csak a kommunista maradhat, 
a kiválasztott, s hogy ne lógjon ki a ló-
láb, legyen a harchoz bázis, a „proleta-
riátus”.

„A kommunisták nem titkolják néze-
teiket és szándékaikat. Nyíltan kije-
lentik, hogy céljaik csakis minden ed-
digi társadalmi rend erôszakos meg-
döntésével érhetôk el” –-- duruzsolta a 
kísértet, s ez a tanítás nyitott fülekre 
talált mindenféle bolygó lelkekben, 
akikben a hatalom akarása és a gyû-
lölet mélyen megült.

Az erôszak! Sokat hazudtak, sokat 
dolgoztak, szervezkedtek, s a megté-
vesztés, az erôszak és az emberiség 
megrendült öntudata lehetôvé tette, 
hogy a múlt században meg is ragad-
ják a hatalmat Oroszországban, s 
aztán exportálják azt, amerre lehetett.

De ez csak terrorral volt lehetséges. 
A terror szelleme is kalandozott már 
ezen a földrészen, próbálkozott a ha-
talom teljességének kisajátításával is 
a Szajna partján, de csak rövid idôre 
sikerült.

A Marxba bújó gyújtogató szellem 
végül kihirdette, „csak egyetlen mód 
van a régi társadalom véres haláltu-
sájának és az új társadalom véres 
szülési fájdalmainak megrövidítésére, 
a forradalmi terror”.

A szellem rosszabb reinkarnációja, 
Lenin már így fogalmazott: ha megkér-
dezzük, „hol állsz a forradalom kérdé-
se kapcsán? Mellette-e vagy ellene? 
Aki ellene van, a falhoz állítjuk.” Ez 
nem valamiféle morális, filozófiai kép-
zelgés volt.

Nem Nietzsche önmaga szellemével 
meghasonlott megoldása: „A jók ugya-
nis nem tudnak alkotni: ôk mindig a 
vég kezdete. Zúzzátok, zúzzátok össze 
a jókat és igazakat!”

Az utópia nevében a kommunisták a 
terrort rendszerfenntartó eszközzé 
tették. Ez következett a marxizmusból. 
Nem elferdítették, hanem megvalósí-
tották a marxizmust. Nevezték ezt 
kommunizmusnak, szocializmusnak, 
bolsevizmusnak, a lényeg azonban 
mégis a terror, a hatalom.

Az egész gondolat szellemi alapja az 
volt, hogy az a bizonyos gyújtogató 
szellem azt plántálta az emberekbe, 
hogy rosszból (terrorból) jó szár-

mazhat. Erôszakból szabad társada-
lom. Hazugságból igazság. A „különös 
anyagból gyúrt” emberek csoportjá-
nak (pártélcsapat) abszolút hatalmából 
a társadalmi önrendelkezés szabad 
rendszere.

Nagy tragédiája az emberiségnek, 
Oroszországnak, ahol kezdôdött, az 
egykori Szovjetunió népeinek, Közép-
Európának, a Balkánnak, Kínának, 
Koreának, Vietnamnak, Kambodzsá-
nak, Kubának s még néhány jobb 
sorsra érdemes népnek és országnak, 
hogy 1917-ben ennek az egész rémisztô 
kísérletnek a kulcsfigurái –-- Lenin és 
Sztálin –-- képesek voltak az intézmé-
nyes, rendszerfenntartó terrorgépeze-
tet felállítani és mûködtetni.

Mert talán még a baljós gyújtogató 
szellem is megrémült attól a vérszom-
jas kegyetlenségtôl, amit elszabadí-
tott.

A terror nemcsak rendszerfenntartó 
lett, de önfenntartó, sôt öngerjesztô is.

A kétes utópia nevében fogtak hozzá 
minden más gondolat kiirtásához, s 
velük a gondolatok, világnézetek, ízlé-
sek, stílusok, erkölcsök, hitek, vallások 
megsemmisítéséhez is. S ez másként 
nem történhetett, mint emberek tíz-
millióinak meggyilkolásával.

Falhoz állításával, maguk megásta 
gödrökbe lökésével a tarkólövés után, 
halálra éheztetéssel, kínzással, akasz-
tással, agyonveréssel, internáló-, 
kényszermunka- és átnevelôtáborok-
ban történt kivéreztetésével, népek 
egészének vagy egy részének erôsza-
kos áttelepítésével, családok ezreinek 
kitelepítésével.

A gyújtogató, talányos szellem már 
szinte iszonyodva nézte, mit mûvel az 
ember, akire rászabadította a kommu-
nista eszmét, amely lassan felfalt min-
dent, ami emberi volt, s az országokból, 
ahol megszállottjai hatalomra jutottak, 
átmenetet képzett a koncentrációs 
táborok és az ôrültekháza között.

A megfélemlítettség, a megalázott-
ság, de az irigység, a gyávaság, az ön-
zés, a kapzsiság, a meghunyászkodás, 
a sunyiság is része volt ennek a rend-
szernek. De ebben az irracionális 
világban is volt dacos, rebellis vagy 
csak fatalista hit és ellenállás.

A kommunizmus áldozatainak emlék-
napján vigyázzunk, s vigyázzanak az 
alkalmi szónokok is: nem csak a be-
csült –-- sokszor alá- vagy túlbecsült --
– halálos áldozatok száma jellemzi e 
végzetes tévútnak a szörnyûségeit. 
Fôhajtásunk elsôként nekik szól.

A kommunista terror halálos áldoza-
tainak a világban. És Magyarországon. 
Akiket 1919-ben, az elsô proletárdik-
tatúra alatt a forradalmi törvényszék 
„ítélete” alapján felakasztottak a leg-
közelebbi alkalmas fára Szamuely Ti-
bor pribékjei. Akiket minden teketória 
nélkül belelôttek a Dunába Cserny 
József Lenin-fiúi.

Akiket 1945-ben „népítélettel” fôbe 
lôttek, mint Gyömrôn, hátba lôttek, 
agyonvertek, majd 1947-tôl kivégez-
tek, súlyos börtönbüntetésre ítéltek, 
amit nem éltek túl. Akiket szovjet és 
magyar gulágra hurcoltak és ottpusz-
tultak.

Akiket a forradalom utáni években 
felakasztottak, vagy öngyilkosságra 
késztettek, esetleg a falu szélén agyon-
vertek és elástak. Voltak köztük mun-
kások, papok, parasztok, hivatalnokok, 
katonatisztek, színészek, mindenféle 
emberek. Még kommunisták is.

De fôhajtásunk szóljon azoknak is, 
akiket megaláztak, megnyomorítottak, 
megbélyegeztek, elvették tôlük a ta-
nulás, az érvényesülés lehetôségét, 
mert ragaszkodtak a kis földjükhöz, 
hitükhöz, belsô szuverenitásukhoz, 
magyarságukhoz.

És fôhajtásunk szóljon azoknak is, 
akik nehéz szívvel, megalázva, de az 
életösztönbe kapaszkodva legalább a 
„részleges becsület árán” átvészelték 
azt a reménytelennek látszó, akarat-
zsibbasztó emberöltôt, amit a szocializ-
mus építésének Kádár-korszaka jelen-
tett.

A kommunizmus áldozatai elôtti fô-
hajtás ma egyben figyelmeztetés is 
kell hogy legyen. Az a gyújtogató, ta-
lányos kísértet éppúgy örök, mint a 
hit, a remény, a szeretet, s nagyon sok 
ember szívébe beférkôzhet, mert 
nincs az megtöltve az Istennek sze-
relme révén a Szentlélek által.

Ûr tátong ott, s még rosszabb, ha gyû-
lölet, kapzsiság, meghasonlottság, bé-
kétlenség. És az üres, céltalan, elé-
gedetlen ember ma is könnyû prédája 
a nihilista szellemnek, aki ma is 
köztünk settenkedik. S akinek a lelkét 
megkaparintotta, az már nem érvel, 
nem meggyôz: megfélemlíteni akar, s 
megint áthazudni magát, hova is? A 
hatalomba. S már nem is titkolva: a 
hatalmat felhasználva a terrorba.

Figyelmeztetô, hogy a terror, a jogál-
lamiság látszatát is kerülô leszámolás 
ígérete, lehetôsége fertôzô. A terror, 
vagyis a hatalom mámorossá tette a 
kommunisták élcsapatát. A gyújtogató 
szellem már nem kommunista jelsza-
vakkal dolgozik, de jelen van, s kínálja 
a mámort. Népes csapata van.

Imádja az élemedett ösztönöket, a 
romboló elégedetlenséget, a közönyt. 
Odaférkôzik. S a végén közös nevezôt 
hoz létre. Azt mondja: tudod, mi a mo-
rál, mi a humanizmus? Ne sajnáld az 
ellenséget, hanem gyûlöld és semmi-
sítsd meg! Aztán hályogot tesz az em-
ber szemére: Ugye tudod, ki az ellen-
ség? S hogy biztos legyen a dolgában, 
aranyat perkál az asztalra.

Akinél a legtöbb pénz s aki leghan-
gosabban követeli az ellenzéki egysé-
get (a „leszámolás” jegyében), oda fu-
rakodott be biztosan a gyújtogató, ta-
lányos szellem. Ez a „családtag” hozza 
a hírt, hogy pusztulnunk kell. De mi 
nem hiszünk neki. Mert tudjuk, hogy 
nemcsak sújtott minket az Isten, de 
kedvel is.

S ha talán egy magyar baloldali de-
mokratához is eljutnak e sorok, üze-
nem a szociáldemokrata Mónus Illés-
sel: „Mi a bolsevisták egységmanôve-
reit leghatározottabban visszautasít-
juk, mert a kommunistákkal nem ér-
tünk egyet sem a hatalom megszer-
zésének, sem gyakorlatának mikéntjé-
ben.”

Szerencsés Károly
(Magyar Idôk)

Kárpátalja mártírjai
Lassan három évtized, egy egész emberöltô eltelt a kommunista világrendszer 

bukása óta, de –-- ellentétben a nácizmussal –-- máig sem történt meg a kommu-

nizmus/szocializmus bûneinek teljes feltárása s még kevésbé bûnöseinek bûn-

hôdése. A kommunizmus kísérteteként velünk élô múlt úgy tartozik hozzánk, 

mint egy régi heg, amely a gyógyulás után is idôrôl idôre sajogni kezd. Nem 

lehet elégszer leírni, elmondani, emlékeztetni arra, hogy a nácizmus mellett a 

kommunizmus a legveszélyesebb, Isten- és emberellenes, gonosz ideológia és 

politika, illetve rezsim, amelynek minden régi és újabb –-- látszólag emberbarát, 

haladó, de a hagyományos, egészséges helyi és nemzeti közösségeket támadó, 

gyengítô, romboló –-- mutációja ellen minden módon és eszközzel harcolni kell. 

Mindenekelôtt az igazság fegyverével, a bûnösök és az áldozatok, a gyilkosok és 

a mártírok néven nevezésével és emlékezetünkbe vésésével.

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én 2001 óta Magyaror-

szágon, és már az egész Kárpát-medencében minden évben emlékezünk, hogy 

emlékeztessünk. Mivel megint egyre többen –-- Nyugaton és Keleten is --– 

bagatellizálják vagy egyszerûen letagadják a kommunizmus elévülhetetlen 

bûneit, elemi érdekünk és kötelességünk, hogy feltárjuk, feljegyezzük és el-

mondjuk a történelmi igazságot. Azt, hogy világszerte százmilliónál többen 

estek a kommunista terror áldozatául, Kelet-Közép-Európában az egymil liót is 

meghaladta a halálos áldozatok száma. Magyarországon 1945 után majd’ min-

den családból elhurcoltak valakit a Gulag gyûjtônéven emlegetett szovjet mun-

katáborokba, ahol a sztálini diktatúra több százezer ártatlan honfitársunkat 

pusztította el, sokuknak még ma sem tudjuk a nevét. Még inkább így volt ez 

Kárpátalján, ahol a magyarok még az anyaországiaknál is sokkal nagyobb 

megpróbáltatáson, szenvedésen és veszteségen mentek keresztül. Ennek meg-

ismeréséhez segít hozzá a Kárpátaljai Református Egyház történetét kutató 

hazai és külhoni történészek és lelkészek úttörô munkát végzô csoportja. Igazán 

figyelemre és elismerésre méltó az Akik a nagy nyomorúságból jöttek... címmel 

nemrég megjelent kötet, amelyben Fodor Gusztáv református lelkipásztor, 

egyháztörténész számba vette a sztálini büntetôtáborok poklait megjárt kárpát-

aljai református lelkészeket, feltárva szenvedéstörténetüket a KGB ungvári 

levéltárában található dokumentumok elemzése, a fellehetô életrajzi adataik és 

az Oral History jellegû visszaemlékezések összegyûjtése alapján. 

A kötet kronologikus, dokumentarista leírásából pontosan kirajzolódik a ma-

gyar tragédia. Még mielôtt Kárpátalja 1944 ôszén a bevonuló Vörös Hadsereg 

ellenôrzése alá került, a világi református elit zöme elhagyta a régiót, s a 

mintegy százfôs lelkészi kar egynegyede szintén elmenekült. A helyben maradó 

lelkészek szolgálatát szinte ellehetetlenítette az átvonuló csapatok konfiskálása, 

a gyülekezetek teljes vagyonfosztása, a lelkészek és egyháztagok általános el-

szegényedése, ráadásul azonnal elkezdôdött a vallási közösségek tevékenysé-

gének korlátozása. 

A legnagyobb csapást, illetve veszteséget a kárpátaljai reformátusokra, a 

helyi magyarságra a málenkij robot fedônevû tömeges deportálás jelentette, 

ugyanis néhány hónap alatt tizenöt-húszezer munkaképes református egyház-

tagot hurcoltak szibériai kényszermunkatáborokba. Ahogy Fodor Gusztáv írja, 

„egyháztörténeti kataklizmaként értelmezhetô a helyi, református magyarság 

megtörése és elpusztítása” –-- az istentiszteletekrôl már 1944 decemberére 

szinte teljesen eltûntek a munkaképes magyar férfiak. A sztálini diktatúra –-- a 

hitlerihez hasonlóan --– egy egész nemzeti kisebbséget akart kollektíven meg-

büntetni, megtörni és fizikailag megsemmisíteni. Ezért a szovjet államhatalom 

teljesen kisemmizte a híveknek lelki támaszt és vigaszt nyújtó református 

egyházat: államosította templomait, parókiáit, földtulajdonát, iskoláit. De még 

ebben a kétségbeejtô helyzetben is a református lelkészek vasárnapról vasár-

napra hirdették Isten igéjét, amely utolsó mentsvára volt a megfélemlített és 

megalázott magyar népnek. A sztálini terrorgépezet a bekebelezett Kárpátalján 

(is) egy ideológiailag egységes, ateista szovjet társadalmat akart megteremteni, 

s ebben idegen, sôt ellenséges test volt az oroszul nem beszélô, magyar nyelven 

igét hirdetô egyház. A legyôzött és alávetett magyar nemzet keresztyén szol-

gálattevôit a bolsevista birodalom kétszeresen is ellenségnek nyilvánította és 

úgy is kezelte. Ennek megfele lôen már 1946-ban elindult a magyar református 

lelkészek letartóztatása, megkínzása és koncepciós perekben történô elítélése, 

majd lágerekbe deportálása. Összesen húsz magyar református lelkészt hur-

coltak és ítéltek el ártatlanul, „szovjetellenes tevékenység” hamis vádjával, va-

lójában hitükért és magyarságukért. A lelkészek közül Gecse Endrét agyon-
verték az ungvári börtönben, hárman –- Balogh Sándor, Narancsik Imre, 
Szutor Jenô –- a Gulagon haltak meg, egy betegen szabadult lelkész, 
Zsurki József pedig a hazatérése utáni évben. Fodor Gusztáv könyvébôl 
az is kiderül, hogy a kényszermunkatáborok poklát túlélô lelkipásztorok hitét és 
hivatástudatát nem törte meg a fogság, a szenvedés, s hazatérve visszaálltak a 
szolgálatba, amit életük végéig hûséggel végeztek.
Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai reformátusok püspöke szerint a 

zsarnoki birodalmak bukásukat követôen sem tûnnek el végképp, mert „egykori 
haszonélvezôik révén, köpönyeget váltva, álorcák mögé rejtôzve, a világi rend-
szerekbe épülve velünk maradnak, elkísérnek és továbbra is a vesztünkre tör-
nek”. Ezért ôrizzük, tartsuk magunk között a kommunista zsarnokság alatt 

szenvedett és meghalt mártír elôdeink szellemét, hogy rendületlen hitükbôl, 

önfeláldozó szolgálatukból, bátor helytállásukból reményt és erôt nyerve, hûsé-

gesek maradhassunk magyarságunkhoz és keresztény/keresztyén hitünkhöz, 

értékeinkhez, kultúránkhoz. A mártírok áldozata akkor nem hiábavaló, ha 
mi, mai magyarok mindig emlékezünk és emlékeztetünk rájuk, és „áldó 
imádság mellett mondjuk el szent neveiket”.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírek)

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Cibula bajtárs

A történelem sodorta az égetôke-
mence mellé. Festômûvész édesanyja 
megunta, hogy fia a származása miatt 
hányódik, kidobják az egyetemrôl, 
kitelepítik, majd három éven át mun-
kaszolgálatosként dolgoztatják. 1947. 
február 25-én a szovjet hatóságok el-
hurcolták Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt fôtitkárát, 2001 óta 
ez a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja.

Szerencsés természetû ember a 89 
esztendôs Szilvásy György, mert a 
rosszban is megtalálja a jót. Nem sze-
ret pihenni, nemrég a társaival a Hon-
foglalás 2000 Egyesület nevében a 
belga követség elôtt tüntetett a ma-
gyar belügyekbe való beavatkozás el-
len. Politikai aktivitásával példát mu-
tat az elkényelmesedett, esôtôl is 
megrettenô fiataloknak.

Munkás éveiben keramikus-iparmû-
vész volt, a kollégák szerint a legjobb 
tízbe tartozott. A vevôk keresték, 
szerették a tárgyakat, amelyeket egy 
idô után már feleségével közösen ké-
szítettek.

A német és szlovák felmenôket is 
számontartó Szilvásy család a trianoni 
döntésig a Felvidéken élt. Szilvásy 
György körül minden férfi katonatiszt-
ként szolgált: két nagybátyja ezredes, 
bátyját a Bolyai-akadémián avatták 
hadnaggyá, mûszaki tiszt lett, apja a 
vezérkari törzstiszti tanfolyam után a 
VKF 2., a katonai hírszerzés, elhárítás 
Romániát magában foglaló közel-kele-

ti osztályának a vezetôje lett.
Ôt is beíratták Kôszegre a katonais-

kolába, de nem végezte el, amit édes-
anyja nem bánt. Elege volt már a sok 
egyenruhából és abból, hogy nagyob-
bik fiát majdnem elveszítette egy 
katonaorvosi mûhiba miatt. Szilvásy 
Margit vérbeli civil volt, bohém, nagy 
társadalmi életet élô festômûvész. 
Kétszer is felterjesztettek Kossuth-
díjra, de nem volt jó káder, nem kap-
hatta meg.

Szalont tartott fenn a Mária Terézia 
laktanyában lévô nagy szolgálati la-
kásban, ahol különféle származású és 
világnézetû barátok fordultak meg. A 
háború alatt hozták a listát, kinek len-
ne szüksége a magas rangú családfô 
segítségére, kit kellene leszedni a vo-
natról, felmentetni a katonaság alól, 
kiszedni a halálmenetbôl; 1944 ôszétôl 
két katonaszökevényt és egy zsidó fér-
fit bújtattak.

A nagyobbik Szilvásy fiú a fronton 
harcolt, amikor 1944-ben az apa is szol-
gálatra jelentkezett. Tatára küldték, 
hogy szervezze újjá a szétvert magyar 
csapatok maradékát.

Magával vitte a kisebbik fiát, akit úgy 
próbált megóvni, hogy beöltöztetett 
sorkatonaruhába. Karácsonykor ka-
landos úton érkeztek vissza Budapest-
re, 1945. január elején a Baross utcai 
lakásukat belövés érte, a család az 
óvóhelyre kényszerült. Tizenötödikén 
jöttek az oroszok, és a két egyenruhás 
férfit, apát és fiát magukkal vitték.

–-- A mai Vajda Péter utcában ôriztek 
bennünket egy lakásban, egyszer csak 
belépett két magas rangú orosz tiszt, 
mint utóbb megtudtam, az egyik Illés 
Béla volt, az író, a másik Malinovszkij 
marsall. Illés tolmácsolt neki. A ma-
gyar és a német csapatok helyzetét 
szerették volna apámból kiszedni, de 
nem tudott semmit --– emlékezik 
Szilvásy György.

–-- Malinovszkij ezt követôen apámat 
elfogatta, én, a „gyerek” mehettem 
haza. Apám Heves megyébe került 
magyar–német tiszti táborba, onnan 
emelte ki aztán Dálnoki Miklós Béla, 
amikor miniszterelnök lett. Kinevezte 

a Honvédelmi Minisztériumba, ahol 
Maléter Pál is a beosztottja volt. Nem 
volt jó viszonyban a felfuvalkodott 
Maléterrel. Apám másfél évet dolgo-
zott a minisztériumban, elbocsátották, 
nyugdíjat nem kapott, favágó lett, ki-
telepítették, kitanulta a kárpitosságot, 
abból élt azután élete végéig.

Malinovszkij marsall hazaengedte 
Szilvásy Györgyöt, de január 18-án 
ismét megjelentek a Baross utcai ház-
ban a szovjetek, és ekkor már nem 
volt menekvés. Kiterelték a férfiakat 
az utcára, azt mondták, viszik ôket Kô-
bányára bumáskáért, azaz igazolvá-
nyért. Senki nem hitte. A bumáskából 
a többségnek halálmenet lett.

–-- Négy napig tereltek minket, vagy 
hatszáz embert, kétoldalt szovjet lovas 
katonák ôrködtek. Hó volt az ivóvi-
zünk, a falusiaktól kaptunk répát. Az 
egyik pihenônél két barátommal elbúj-
tunk egy betongyûrûbe, majd haza-
szöktünk.

A menet Jászberénybe tartott, onnan 
a romániai Foksánba, ott szétosztották 
az embereket a Szovjetunióba málen-
kij robotra. Tizenhat férfit vittek el a 
házból, négyen jöttek vissza. Ha nem 
szökünk meg, nekünk sem lett volna 
esélyünk –-- meséli.

A háborút túlélte a Szilvásy család, az 
idôsebbik fiú is visszatért az amerikai 
hadifogságból. Elôtte még Kôszegnél 
a szemtanúja volt, hogy Király Béla 
átadja a várost a szovjet csapatoknak. 
György, aki nem lett katona, viszont 
kitûnôen sportolt –-- tartalékosa volt a 
londoni olimpia öttusacsapatának --– 
jelentkezett a Testnevelési Fôiskolára. 
Két és negyed év után kizárták, az 
indexébe beírták: Magyarország terü-
letén felsôoktatási tanulmányokat 
nem folytathat.

A döntésnek nem volt indoka, bele-
játszhatott a családi „pedigré”, meg az, 
hogy a Mindszenty elleni fôiskolai 
gyûlésen a hercegprímás védelmében 
szólalt fel. Dolgozott fizikai munkás-
ként, majd apjával és fivérével kite-
lepítették Hajdúdorogra. Szilvásy 
Margit Kossuth-díjat ugyan nem 
kapott, de kiterjedt kapcsolatai és 
egykor megsegített, utóbb befolyá-
sos pozíciókba jutott ismerôsei ré-
vén módja volt arra, hogy ezúttal a 
családját mentse.

A fiait másfél hónap után hazahozta a 
kitelepítésbôl, férje pedig lehetôséget 
kapott, hogy maga válasszon lakhelyet. 
Így került rokonokhoz Olaszliszkára, 
ott is élt haláláig. György hazaérkezett 
a kitelepítésbôl, másnap vitték kato-
nának, 1951. július 27-én vonult be 
Szolnokra. Valójában munkaszolgála-
tos lett. Ezt akkor derült ki, amikor 
tisztességes felsô- és alsóruhát igé-
nyeltek a háborút megjárt posztóruhák 
és jégeralsók helyett. „Önök nem ka-
tonák, hanem munkaszolgálatosok. 
Munkával teszik jóvá, amit a magyar 
nép ellen elkövettek”, közölte a politi-
kai tiszt.

–-- Háromnegyed ötkor ébresztô, tor-
na félmeztelenül télen-nyáron a sza-
badban, tisztálkodás, reggelire bab, 
borsó, sárgaborsó, hogy legyen erônk 
dolgozni. Délben Zilahy-leves –-- így 
neveztük el a regény után. Ebben is 
valamit vitt a víz. Este vastag szelet 
Hitler-szalonna, fél csajka cikóriakávé, 
benne nyugtató, hogy ne gondoljunk a 
lányokra. Tizenkét órát dolgoztunk 
naponta, szerzôdésbe kiadtak bennün-
ket külsô cégeknek.

Fontos volt, hogyan teljesítünk, mert 
annál több pénzt kapott a munkánk 
után a honvédség. A felügyelô tiszt-
helyettesek durvák voltak, ôk fegyel-
mi ügyeik miatt kerültek ide, és a mu-
szosok jó teljesítményének 
bizonyításával kellett jóvátenniük a 
vétkeiket.

Másfél év múlva enyhült rajtunk a 
nyomás, addigra a felügyelôk is be-
látták, jobban járnak, ha velünk mû-
ködnek együtt, mert rajtunk, a mi jó-
indulatunkon múlik a sorsuk –-- idézi 
fel a három katona-, pontosabban 
munkaszolgálatos év eseményeit Szil-
vásy György, aki nem tagadja, ennek 
az idôszaknak sok humoros pillanata is 
volt, hiszen a fiatal, egyívású, hason-
lóan gondolkodó legényekben dúlt az 
életkedv. Együtt a kulákgyerek, sváb 
parasztfiúk, munkásszármazékok, né-
hány arisztokratasarj és sok értelmi-
ségi.

A legnehezebb a bizonytalanság volt. 
Ha két muszos találkozott, az elsô 
kérdésük: van-e cibulád? A cibula, ma-
gyarázza Szilvásy György, a hírt je-
lentette, amelyik arról szól, megyünk-
e tovább, és mikor szerelünk. Mert e 
kettôrôl nem tudtak semmit. Mitôl 
cibula? A 16 ezer muszos között volt 
valahol egy Cibula nevû bajtárs, aki 
arról volt híres, hogy légbôl kapott 
híreket terjesztett. Aztán kiderült, 
hogy maga Cibula is légbôl kapott, 
nem létezik. Ilyen a lágerabszurd.

Hónapokig elszigetelve éltek, egy idô 
után már lehetett levelezni, igaz, cen-
zúrázva. A parancsnokság örökösen 
összeesküvéstôl rettegett, és besúgó-
rendszert szervezett.

Mindenkivel próbálkoztak, meztelen-
re vetkôztették, úgy akarták megtörni. 
Az egyik besúgójuk Garai Gábor, a 
költô volt. Ezt a többiek Mileticstôl, az 
irodán dolgozó rabtársuktól tudták, 
akirôl utóbb kiderült, hogy kiváltságos 
helyzetét kihasználva mindvégig a 
Szabad Európa Rádiónak dolgozott. 
Így Münchenben mindenrôl értesül-
tek, ami a szolnoki táborban történt. 
Gróf Crouy-Chanel Félixnek is Mi-
letics segítségével sikerült megszök-
nie. Kiment a városba, ahol francia 
diplomáciai autó várta, meg sem állt 
Párizsig.

–-- Jó társaság gyûlt össze – emlékezik 
Szilvásy György --–, igazi csibészek, 
hiszen nem volt vesztenivalónk. A 
nyolcvan százaléka, még a parasztgye-
rekek is, érettségizettek.

Amikor két év után kimenôt kaptunk, 
beültünk Szolnok legelegánsabb cuk-
rászdájába, ahol a lányok csak velünk 
akartak beszélgetni. Hamar ki is til-
tottak bennünket.

A parancsnokok viszont tele voltak 
kisebbrendûségi érzéssel. Juhász sza-
kaszvezetô, aki esténként bejárt a 
barakkba, szóvá tette, hogy az átizzadt 
kapcáktól nagyon büdös van.

Javasolta, hogy este ne csak lábat 
mossunk, hanem igényeljünk plusz-
púdert. Elneveztük Pluszpúdernek. 
Amikor nem hagyott bennünket aludni 
takarodó után, letoltuk a gatyánkat, és 
ötven meztelen hátsóval fogadtuk. 
Volt közöttünk egy árva kôbányai 
proligyerek, annak tényleg nem volt 
vesztenivalója. Nem igényelte a sza-
badságot, és dolgozni sem szeretett.

Jött a felügyelô, kérdezte: Kovács, 
maga miért nem dolgozik? Igazolásom 
van, felelte, de nem adom oda, úgysem 
tudod elolvasni, mert latinul van. Te-
gezett mindenkit. Egyszer ácsorogtunk 
egy társammal a kerítésnél, a másik 
oldalon a repülôtéri tisztek kosaraztak. 
Átpattant a labdájuk, bedobtam a gyû-

rûbe. Kérdezte az edzô, van-e kedvünk 
játszani.

Bekerültünk a szolnoki légierô kosár-
csapatába, heti két edzésünk volt, 
utána bemehettünk a hajózótiszti 
konyhába. Volt ott narancs, körte, 
csirkehús. Jóllaktunk, aztán a mara-
dékot felpakoltuk a fiúknak. De a jó 
élet hamar véget ért.

A november 7-i szolnoki ünnepi tor-
nán én voltam a gólkirály, a tiszti is-
kola parancsnoka gratulált, aztán 
megkérdezte az ejtôernyôs parancs-
noktól, hogy ki vagyok. Elmondta, 
hogy muszos. Többet nem játszhat-
tunk, mert a parancsnok úgy gondolta, 
hogy rontjuk az iskola szellemét.

Szilvásy György 1953 októberében 
szabadult. Katonai igazolványában az 
áll: beosztása gépkezelô, segédmunkás. 
Ezt aztán áthúzták, aláírták, hogy lö-
vész. Mégis jobban hasonlít a katonai 
szolgálathoz. Sokfelé dolgozott, azt 
mondja, amikor racionalizálás volt, 
mindig az elsôk között rúgták ki, de 
mint jó sportoló hamar kapott újabb 
állást. Elhelyezte a sportszakszer-
vezet.

Anyja úgy döntött, elég a fizikai 
munkából. Ha már a sportból nem 
élhet meg, legyen keramikus. A mû-
vészképzést az anyjától kapta, a tech-
nikai és anyagismereteket esténként 
az Iparmûvészeti Fôiskolán szerezte 
meg. Keresett, jó mûvész lett, aki oly-
kor nehezebben, máskor jobban élt. 
Azt mondja, sem fizikailag, sem szel-
lemileg nem viselték meg a történtek, 
de voltak, akik belerokkantak, mások 
öngyilkosok lettek.

Az egykori társak ma is tartják a 
kapcsolatot, igaz, ma már a 35-bôl csak 
négyen maradtak. Szilvásy Györgynek 
110 ezer forint a nyugdíja, egykori 
munkaszolgálatáért havi nyolcezer 
forint kiegészítést kap. Az évtizedek 
során befizetett nyugdíjjárulékot a 
mûvészeti alapnál ellopták.

Azt mondja, a honvédségnél sokáig 
nem ismerték el, hogy nem katonai 
szolgálaton, hanem munkaszolgálaton 
voltak, Hasznos Miklós egykori 
KDNP-s képviselô járta ki 1994 után, 
hogy ezeknek az embereknek is járjon 
anyagi kárpótlás.

Az 1951-ben bevonultatott 16 ezer 
egykori muszosból ma már csak ez-
ren-ezerkétszázan élnek, többségük 
méltatlan körülmények között. Húsz-
harmincezer forint havi kárpótlás ne-
kik is járna, mondja.

Hanthy Kinga
(Magyar Idôk)

ALEKSZANDR SZOLZSENYICIN 
MONDATAI A KOMMUNISTÁKRÓL

A Magyar Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott határozata minden év 

február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította.

Közép- és Kelet-Európában elsôként Magyarország döntött úgy, hogy legyen 

emléknapja a kommunizmus áldozatainak, akikrôl elôször 2001. február 25-én 

emlékeztek meg az Országgyûlésben és az ország középiskoláiban, s azóta 

minden évben tartanak emlékünnepségeket.

Az emléknap idôpontja arra utal, hogy 1947-ben a szovjet megszálló hatóságok 

ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
(FKGP) fôtitkárát, akit országgyûlési képviselôként mentelmi jog védett. Ez 

volt az elsô lépés Magyarországon a totális egypárti diktatúra kiépítése felé, 

amely a kommunistáktól még távolságot tartó erôk megfélemlítésével, az 

FKGP feldarabolásával járt, s megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök 

májusi eltávolítása elôtt.

Az alábbiakban felidézzük Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz 
írónak –-- aki 1945-tôl kezdôdôen 11 évet töltött szovjet börtönökben, munkatá-

borokban majd számûzetésben –-- a kommunistákról írott szavait:

„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem 
produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlás-
talanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetet-
len minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommu-
nista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit 
a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egész-
séges szellemû európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bôrt 
igénylô hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, 
ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így 
kívánja.”

Szilvásy György a szolnoki 
táborban, 1952-ben
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SPORTHárom igazság 
E sorok írásakor hivatalosan még tar-

tott a XXIII. téli olimpia Pjongcsang-
ban, de magyar szempontból érdem-
ben befejezôdött. S minden jó, ha a 
vége jó, tartja a mondás Shakespeare 
nyomán, amivel talán lehetne vitat-
kozni, de momentán különösen feles-
leges, hiszen tényleg jó, sôt csodás lett 
a vége, férfi rövid pályás gyors-
korcsolyázóink szó szerint beara-
nyozták a zárást.

Shaoang kapcsán persze az elismerés 
magassága mellett máris jött a legalja 
is, még korábbi rangos köztisztviselô 
sem szégyellte politikai síkra terelni a 
tiszta sportot azzal a mondatával, hogy 
„két migráns olimpiai aranyat nyert 
Magyarországnak, köszönjük”. A ki-

Ha ez marad az egyetlen pjongcsangi 
„hungarikum”, biztos a kardomba dô-
lök, szerencsére jött Tóth Ivett, s a nôi 
mûkorcsolyázók rövid programjában 
a dübörgô AC/DC-zenére csúszva-
ugorva megmutatta az igazi magyar 
virtust. S ezt a produkciót sem kizá-

teseknek már közel sem az.
1985. december 29-én a Népsport 

„Szélsebesen kispályán” címû cikké-
ben jelent meg Magyarországon 
elôször hír arról, hogy mi az a rö-
vidpályás gyorskorcsolyázás.

Mondanunk sem kell, hogy a négy 
magyar olimpiai bajnok közül egyik 
sem élt még ekkor, azaz 33 évvel 
ezelôtt. A Magyar Jégsport Szövetség 
elnökségi tagja, az egykori gyors-
korcsolyázó, Martos György lelken-
dezve számolt be arról, hogy a nem-
zetközi szövetség (ISU) megalapította 
a rövidpályás gyorskorcsolya szak-
bizottságát. Martos Hollandiában járt 
egy versenyen, ahol annyira megtet-
szett neki, amit látott, hogy azonnal 
szervezni kezdte az elsô magyarországi 
rövidpályás versenyt, a Pajtás Kupát.

33 év alatt a Pajtás Kupától jutottunk 
el Magyarország elsô téli olimpiai 
aranyérméig.

Hogy mindez mégsem volt teljesen 
váratlan, azt az elôzô téli játékokon 
nyújtott magyar szereplés is jelezte. A 
2006-os torinói téli olimpia óta ugyanis 
mindig volt legalább egy pontszerzônk 
ebben a sportágban, Huszár Erika 
torinói negyedik helyezése az 1500 
méteren óriási szenzációnak szá-
mított.

Miként az is, hogy Knoch Viktor 
ugyanezen a távon ötödik lett Torinó-
ban. Az a Knoch Viktor, aki tizenkét 
évvel késôbb, negyedik olimpiáján 
bajnoki címet nyert.

Az olimpiák pontszerzô helyei nagyon 
szép eredmények voltak, de hiányzott 
az igazi áttörés. Amelyet egy kínai 
edzônô Magyarországra jövetele és a 
Liu-testvérek felbukkanása egyszerre 
hozott meg.

A kínai Zhang Jing 2012-ben érkezett 
Magyarországra, majd nem sokkal 
késôbb elôször a gyorskorcsolyázó 
utánpótlással kezdett foglalkozni.

A magyar szövetség gyorsan felis-
merte, hogy a kínai edzôzsenit azonnal 
szerzôdtetni kell, mert az igazi sikerek 
letéteményese ô lehet.

Zhang Jing és a mellette dolgozó 
Bánhidi Ákos munkája hamar beérett, 
hiszen Liu Shaolin Sándor már a 2016-
os szöuli felnôtt világbajnokságon 
aranyérmes lett az 500 méteres ver-
senyszámban, de a többiek eredményei 
is látványosan javulni kezdtek. A Lina 
becenévre hallgató edzônôt a két Liu-
testvér szinte második anyjaként 
szereti. Nem véletlenül hangsúlyozta 
Liu Shaolin Sándor, hogyha Lina elôbb 
érkezik Magyarországra, akkor ez a 
sportág még elôrébb tartana. Ennek a 
csodálatos aranyéremnek van egy 
emberi oldala is. Nem lebe-csülve sem 
Knoch Viktor, sem Burján Csaba 
emberfeletti teljesítményét, 
mindenképpen el kell mondanunk, 
hogy a két Liu-testvér ázsiai 
népszerûsége a magyar emberek 
számára elképzelhetetlen.

Itt nem csak arról van szó, hogy ha 
Liu Shaolin Sándor a szemöldökét 
simogatja, attól egész Korea és Kína 
megôrül, meg nem arról beszélünk, 
hogy a két ázsiai ország hölgyei azon-
nal szerelembe esnek, ha meglátják 
Sándort és Ádót. Hanem arról, hogy a 

két sportági nagyhatalom, azaz Kína 
és Dél-Korea maximálisan elismeri az 
ellenfél, ebben az esetben a két ma-
gyar sportoló tudását. A világ leg-
fegyelmezettebb népének tartott ko-
reai emberek amúgy sem mernék 
maguknak megengedni a látványos 
ellendrukkolást. Ez arrafelé isme-
retlen fogalom, mert az ellenfelek 
tisztelete szinte minden sportágban 
mindenek felett áll.

Akik figyelemmel követték az elmúlt 
két hét rövidpályás gyorskorcsolya 
eseményeit, érzékelhették, hogy a 
hatalmas népszerûségen túl micsoda 
tisztelettel beszéltek a két Shaolin 
fiúról.

Azt is érezhettük, mennyire irigyek 
ránk azért, hogy Magyarországnak 
két ilyen zseniális sportolója van.

Érdemes azt is megvizsgálni, milyen 
hozadéka lehet a magyar váltó 
aranyérmének a rövidpályás gyors-
korcsolya magyarországi helyzetére? 
Nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, 
hogy ez a nem várt diadal rengeteg 
gyereket (és szülôt) ösztönöz majd 
arra, hogy kipróbálják ezt a sportágat. 
A nyári olimpiákról jól ismerjük már 
ezt a helyzetet. A vízilabda-válogatott 
három aranyérme, Szilágyi Áron két 
kardvívó olimpiai bajnoksága gye-
rekek ezreit terelte az uszodák, vagy 
éppen a pástok felé. Ha ez így lesz a 
short trackban is, akkor egészen 
biztosak lehetünk abban, hogy ennek a 
sportágnak az utánpótlása hosszú 
idôre megoldott.

A rövidpályás gyorskorcsolyát is 
nehéz lenne besorolni azok közé a 
sportágak közé, ahol nem számít a 
szubjektivizmus. Ezen kívül ebben a 
sportban a szerencsének is óriási sze-
repe van. Ma már klasszikussá ne-
mesedett az ausztrál Steven Bradbury 
2002-es története. Az ausztrál rövid-
pályás gyorskorcsolyázó a Salt Lake 
City-ben megrendezett téli olimpián a 
férfi 1000 méteres döntôben a hatodik 
helyen korcsolyázott. Már az is csoda 
volt, hogy egyáltalán ott lehetett, tud-
niillik a negyeddöntôben kiesett, de a 
továbbjutó kanadai Marc Gagnont 
kizárták, így Bradbury mehetett az 
elôdöntôbe. Ott megint kiesô helyen 
korcsolyázott, de az utolsó körben az 
elôtte haladó koreai és japán össze-
ütközött, az ausztrál meg döntôbe sik-
lott. Másnap következett a finálé. Ott 
Bradbury az utolsó helyen haladt. Az 
utolsó kanyarban jött a dráma A kínai 
Li Csiacsun meg akarta elôzni az 
amerikaiak szupersztárját, Apollo An-
ton Ohnót. A kínai megragadta az 
amerikai kezét, lelassultak, a korai An-
Hjun Szú pedig az élre tört. Csakhogy 
az elôzés közben a koreai meglökte a 
kínait, aki magával rántotta Ohnót. 
Beléjük esett a kanadai Turcotte. 
Egyetlen ember maradt talpon, az 
ausztrál Bradbury, aki így lett olimpiai 
bajnok.

A sportágat nem ismerôk számára ez 
szinte elképzelhetetlen, de még a 
bennfentesek is azt mondják, hogy 
amit Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang beletesz ebbe, annál többet 
ember már nem tud beletenni.

A két fiú amúgy is magában hordozza 
a cikkünkben már említett keleti 
emberekre jellemzô fegyelmezett-
séget. Tessék csak visszaolvasni az 
egyéni számok utáni nyilatkozataikat. 
Egyikük sem keresett mentséget arra, 
hogy miért nem sikerült a dobogóra 
állniuk, Shaoang három kizárása után 
nem mutogatott másra, nem állt neki 
magyarázkodni. Megrázták magukat, 
tették a dolgukat és mentek tovább.

Meg sem álltak az olimpiai dobogó 
legfelsô fokáig.

gyorskorcsolyaváltónk tagjai is, de 
még hogy! A sporttörténelmi tett, az 
elsô magyar téli olimpiai aranyérem 
méltatása minden fennkölt jelzôt elbír, 
Liu Shaolin Sándor mindenesetre 
megint fején találta a szöget: „Az isko-
lában minket fognak tanítani.” A 22 
éves srác és 19 esztendôs öccse, Liu 

(riportot, interjút, jegyzetet, nagyobb 
publicisztikát) így is megért a több 
sportággal és országgal megpróbál-
kozva célját, az ötkarikás szereplést 
végül botcsinálta „síakrobataként” – az 
idézôjel itt korántsem képletes – 
magyar színekben elérô amerikai 
hölgy története.

Hogy egy másik szólást is idézzünk, 
három a magyar igazság, s mit ád az 
ég, a dél-koreai játékokon éppen há-
rom olyan magyaros sztori esett meg, 
amely – végiggördülve a világ kö-
zösségi és hivatalos médiumain – je-
lentôs visszhangot kapott. Mondjuk, 
Swaney Elizabethére kevésbé lehe-
tünk büszkék, de néhány gondolatot 

rólag a sportorgánumok terítették, 
többek között rajongói rockeroldalak 
büszkélkedtek azzal, lám, a heavy 
metal a jégen is „zúzhat”. Ivett 23. lett, 
de az ötlete, az újdonság varázsa töb-
bet ért magánál az egyébként tiszte-
letre méltó helyezésnél. S ô legalább 
tud korcsolyázni...

Mint ahogy a rövid pályás 

jelentés egyrészt számító gonoszságot, 
másrészt teljes tájékozatlanságot mu-
tat, bajnokaink Budapesten születtek 
és élnek, édesapjuk kínai, édes-
anyjukat Szabó Szabinának hívják…

Már várom, hogy két pécsi társukról, 
Knoch Viktorról és Burján Csabáról 
ugyan miféle badarságot lehet 
összehordani, illetve dehogyis várom! 
Sokkal inkább magukat a fiúkat, hogy 
vasárnap hazatérve együtt ünnepel-
hessük ôket. A nekem leginkább tetszô 
pjongcsangi magyar sztori hôseit.

Deák Zsigmond
(Nemzeti Sport)

A Pajtás Kupától 
indulva

Egerszegi Krisztina aranyérme vál-
tott ki olyan hatást Magyarországon, 
mint a férfi rövidpályás gyorskor-
csolyázók váltóban szerzett olimpiai 
elsôsége. Az már tényleg csak a vé-
letlen mûve, hogy mindkét diadal 
helyszíne Dél-Korea volt. 1988-ban 
egy 14 éves kislány, 2018-ban négy 
fess fiatalember került a világ tete-
jére. A magyar korcsolyázók mostani, 
elképesztô sikere az átlag sportsze-
retôknek meglepetés, a bennfen-

OTP Bank Liga, 
20. forduló:

Ferencváros-Honvéd 5-2
Videoton -Vasas  2-1
Mezôkövesd -Puskás  0-0
Debreceni -Balmaz  0-2
Paks-Diósgyôr 2-1
Újpest - Haladás 1-0
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szmirna, 2. Lev 
Tolsztoj, 3. Palermo, 4. 2001-ben a Le-
eds United 5,-4-re gyôzte le a Depor-
tivó Alavést, 5. Tizennégy, 6. Belize, 7. 
John Fitzgerald Kennedy, aki negyven-
négy évesen lett elnök, 8. Surranónak, 
9. Jörg Utzon dán építész, 10. Tanzá-
niáé.

E heti kérdéseink:
1. Kinek a színmûve a Kaliforniai 

lakosztály?
2. Ki írta a Csoszogi, az öreg suszter 

címû elbeszélést?
3. Mi volt az elnevezésük az ókori 

egyiptom uralkodóinak?
4. Melyik vitamin tudományos neve 

a riboflavin?
5. Mi volt a magyar címe az olaszul 

La lineának nevezett rajzfilmsorozat-
nak?

6. Kinek a nevét viseli Sopron szín-
háza?

7. Ki rendezte A szarvasvadász címû 
filmet?

8. Kinek a regényhôse samuel Spade 
magándetektív?

9. Melyik angol futballcsapatot 
nevezik Ágyúsoknak?

10. Melyik orosz város neve volt 
1935 és 1991 között Kujbisev? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az öregasszony elkíséri orvoshoz az 

öregembert, mert az rosszul hall. A 
vizsgálat végén azt mondja az orvos:

 --- Uram, szükség lesz széklet- és 
vizeletmintára. Az öreg odafordul az 
asszonyhoz:

 --- Mit mond?
–-- Add oda a gatyádat.

* * *
Elmegy a krumpliföld mellett egy 

operatôr, kamerával a kezében. Egy-
szer csak meglátja, hogy a mezôn 
dolgozó paraszt, kapával a kezében, 
helybôl csinál egy hátra szaltót. Oda-
megy hozzá, és megszólítja:

 --- Jó napot, ha ezt még egyszer 
megcsinálja, adok ötezer forintot.

 --- Én ugyan nem ---- jön a gyors 
válasz. 

--- Na jó, akkor tízezret.
 --- Akkor sem.
 --- De, miért nem?
 --- Hát, fiam, nincs az a pénz, amiért 

én még egyszer tökön vágom magam 
a kapával!

* * *
Nagyapja ölében üldögél egy kislány, 

és az öreg ráncait nézegeti: 
--- Mik ezek az arcodon, nagyapa?
 --- Ráncok.
 --- És ezeket Isten adta neked?
 --- Igen, engem még nagyon régen 

teremtett.
 A kislány végigsimítja a saját arcát: 
--- És engem is Isten teremtett?
 --- Igen, de téged még nem olyan 

rég.
 --- Akkor ezek szerint Isten most már 

sokkal ügyesebb, nem?
* * *

 ---- Tudsz nekem valami értelmes 
magyarázatot adni arra, hogy miért 
hajnali ötkor jöttél haza? ---- vonja 
kérdôre lábujjhegyen lopakodó férjét 
a felesége. 

---- Igen. A kocsmáros már le akart 
feküdni.

* * *
Az agglegényt mindenki gyôzködi, 

hogy nôsüljön már meg. Az egyik ba-
rátja így szól hozzá:

 --- Nem értem, miért nem nôsültél 
még meg. A szerelem a fény az ember 
életében. 

Az agglegény ránéz, és csöndesen 
megjegyzi:

 ---- A házasság pedig a számla a fé-
nyért...

* * *
A kislány nézegeti az édesanyja 

krémjeit a fürdôszobában:
--- Ez mire jó? --- kérdezi.
 --- Hogy szép fényes legyen a hajam.
 --- Hát ez mire való?
 --- Hogy szebb legyek.
 ---- Akkor ezt kidobhatod, mert sem-

mit sem használ!

Egyperces tudományA pohár is fontos
A skót whisky olyan különleges, hogy 

még az angyalok is szívesen legu-
rítanak néhány kupicával. A klasszikus 
hollywoodi sztárokat pedig úgy meg-
szédítette, hogy végig rosszul itták az 
aranyló italt. Ön tudja, milyen pohárba 
kell önteni a skót aranyat?

Skócia nemes párlatainak hazánkban 
is egyre több kedvelôje van. Azonban 
egyáltalán nem biztos, hogy mindent 
tudunk az aranyló italról.

Elsô körben fontos tisztázni a whisky 
és whiskey közti különbséget: elôbbi a 
skót és kanadai nedût, míg az -e betûs 
változat az ír és amerikai párlatokat 
jelöli.

A skótok igazán komolyan veszik a 
whiskykészítést: Edinburghban akár 
doktori fokozatot is szerezhetünk a 
szeszfôzés tudományából.

A kevert típusok mestere, azaz a 
master blender, az egyedüli ôrzôje a 
maláta és gabona keverékébôl készült 
változatok receptjének. A titkos össze-
tevôket az üzemben csak a tanítványá-
val, a blenderrel osztja meg.

Ám nem tartozhat akármi a skót 
whiskyk nemes családjába, ugyanis a 
törvény szerint csakis a skót földön 
desztillált, legalább 3 évig és 1 napig 
tölgyfahordóban érlelt ital nyerheti el 
ezt a címet. A hordók a whisky elôtt 
amerikai bourbonnek vagy spanyol 
sherrynek adtak otthont. Általában 
kétszer, esetleg két és félszer, ritkán 
akár háromszor is lepárolják. Az üve-
gen feltüntetett kor mindig a legfia-
talabb whiskyt jelöli: tehát egy 12 éves 
blended whisky legifjabb hozzávalója 
12 évig érlelôdött a tölgyfahordóban.

Az ital –-- a borral ellentétben --– 
palackozás után nem érik tovább, hiá-
ba tároljuk évekig a polcon.

Gondolta volna, hogy még az angya-
lok is besegítenek a szeszfôzôk munká-
jába? Az érlelés során a whisky átla-
gosan évente 2-4%-ot veszít a mennyi-
ségébôl. Ez az angel’s share, vagyis az 
angyalok jussa, akik rendszeresen el-
lenôrzik, hogy biztosan jó minôségû 

ványszerûen elterjedt –-- hangoztatta 
Fukuda Dzsundzsi, a kutatócsoport 
vezetôje.

Elmondta azt is, hogy kutatásuk áttö-
rést jelenthet a kopaszság kezelésében, 
mert eddig más módszerekkel leg-
feljebb 50 szôrtüszôcsírát sikerült 
egyszerre tenyészteni. Kutatótársaik-
tól és más emberektôl is érkezett hoz-
zájuk komoly érdeklôdés, utóbbiak 
felajánlották ôssejtjeiket a kísérletek 
folytatásához.

A japán szakemberek szerint az em-
bereken végzett elsô kísérletekre öt 
év múltán kerülhet sor. További öt év-
re lehet szükség ahhoz, hogy az eljárás 
alkalmazhatóvá váljon.

Szívügyeink – Íme a leg-
hatékonyabb szíverôsítôk
Ha az a célod, hogy óvd a a szívedet, 

nem elég csak csökkentened a szívet 
károsító és az artériákat elzáró élel-
miszerek fogyasztását ---- erôsítés 
szükséges. De mit tehetünk a szívizom 
megerôsödéséért és a kardiovasz-
kuláris megbetegedések kockázatának 
csökkentéséért? Olyan lépéseket ja-
vaslunk, amelyekkel segíthetünk a 
szívünknek, hogy el tudja végezni a 
munkáját ---- biztosítva a szervezet 
vérkeringését, mégpedig akadálytala-
nul. Erôsítsük meg szívünket, hogy 
megkönnyítsük a dolgát!
Étkezz a szíved érdekében!
Ma már nem kell dietetikusnak lenni 

ahhoz, hogy tudjuk, bizonyos ételek 
nagyban akadályozzák a vérkeringést 
az artériák károsításával. Az alábbiak-
ban felsorolt élelmiszerek nemcsak 
azért jótékony hatásúak, mert egész-
séges tápanyaggal látják el a szívet, 
hanem azért is, mert erôsen gyulladás-
gátlók.
Gyümölcs- és zöldségfélék
Sok gyümölcs és zöldség --- elsôsor-

ban a vörös szôlô, a vörös áfonya, a 
paradicsom, a hagyma és a paradi-
csomlé --- hatásos antioxidánsokat, 
azaz flavonoidokat és karotenoidokat 
tartalmaz. A színes élelmiszerekben 
megtalálható flavonoidok és karote-
noidok vitaminszerû anyagok, ame-
lyek csökkentik a gyulladást azáltal, 
hogy akadályozzák az oxigénmentes 
gyökök mûködését, és arra  ösztönzik 
a szervezetet, hogy ürítse ki azokat a 
vizelettel.
Fokhagyma
Napi egy gerezd fokhagyma elfo-

gyasztása higítja a vért és csökkenti a 
vérnyomást. (Emellett az emberek 
távoltartásával csökkenti a stressz-
szintedet is.) Ha nem szereted az ízét, 
vagy zavar, hogy a munkatársaid kike-
rülnek, amikor elhaladnak melletted a 
folyosón, tabletta formájában is szed-
heted. Naponta 400 mg az ajánlott 
adag belôle.                  (Folytatjuk)

* * *
Szôke titkárnô a fônökéhez:
 --- Fônök, van egy rossz meg egy jó 

hírem. Melyikkel kezdjem?
 --- A rosszal..
 --- Itt volt az adóhivatal, nagy balhé 

volt, mindenféle adócsalást találtak.
 --- Na, akkor mondja a jót! --- szól a 

fônök. 
Mire a szöszi:
 --- Gyerekünk lesz...

* * *
Egy srác bemászik az idôs néni kert-

jébe, és buzgón dézsmálja a gyümöl-
csöt, mikor az öreglány megjelenik 
vadászpuskával a kezében. 

--- Gondolom, most meg fog erôsza-
kolni, fiatalember?

 ---- Ááá, dehogy, hova tetszik gon-
dolni...

 --- Pedig muszáj lesz.
* * *

 Újgazdag pesti a kairói Nemzeti 
Múzeumban. Elfárad, leül pihenni.

Teremôr: Mit képzel, ráül II. Ram-
szesz trónjára?

Pesti: Mit kiabál? Majd ha jön, felál-
lok.

* * * 
A Biblia arra tanít, szeresd felebará-

taidat, a Káma-sutra pedig arra, hogy 
hogyan.

* * *  
Amikor a követségi fogadáson a ze-

nekar elkezdett játszani, Lord Brown 
odafordult a szomszédjához:

 ---- Hölgyem, ön gyönyörû ebben a 
szép vörös ruhában. Jöjjön, táncoljunk 
egyet erre a valcerre!

 --- Ez nem lehetséges --- jön a válasz.
 ---- Elôször is, maga tökrészeg, má-

sodszor, ez nem valcer, hanem Vene-
zuela himnusza, harmadszor pedig én 
nem vörös ruhás nô vagyok, hanem 
egy bíboros!

* * * 
A tudás olyan, mint a körömlakk. Az 

alkohol lemossa!
* * *

A cigány szó betiltásával, a cigány-
kerék új neve lett: az etnikai fordulat.

* * *  
Minek a rövidítése a HELP?
Hozz Egy Liter Pálinkát!

* * * 
Az élet szomorú, de legalább a fize-

tésünk és a nyugdíjunk nevetséges.
* * *

--- A maga férje olyan, mint egy fo-
cilabda.

--- Miért?
--- Minden reggel a kapuban találom, 

berúgva...
***

ital kerül-e majd a poharunkba.
Már ha tudjuk, hogyan kell inni az 

aranyló italt, ugyanis még a klasszikus 
hollywoodi sztárok, sôt Jockey Ewing 
is rosszul itták!

Az elterjedt szokással ellentétben 
nem a tipikus széles, hanem a ko-
nyakos pohár az aromák legjobb ba-
rátja: széles alja és szûk karimája se-
gít megtartani az illatanyagokat.

A megfelelô pohár kiválasztása után 
pedig jöhet a jég dupla whiskyvel! 
Vagy inkább csak néhány csepp víz-
zel? A jégkocka amellett, hogy kelle-
mesen lehûti italunkat, az aromákat is 
lezárja. Egy-két csepp víz hozzáadásá-
val viszont kiemelhetjük az ízeket.

Skócia 126  lepárlóüzemmel büszkél-
kedhet, termékeikbôl pedig másodper-
cenként 39 üveget exportálnak, de 
azért a hazaiaknak is marad valami: 
kedvenc whiskyjükbôl, a The Famous 
Grouse-ból minden pillanatban három 
kortynyi fogy.

A whisky legalább olyan pompás kie-
gészítôje az ételeknek, mint a bor. Ha 
igazán gourmet élményre vágyunk, 
húsok, steakek és street food fogások 
mellé, illetve azok pácaként is bátran 
használjuk, de gyümölcsös és csokolá-
dés édességeinket is feldobja egy-egy 
csepp aranyló nedû.

Mégsem gyógyír a sült 
krumpli a kopaszságra

A sült krumpli fogyasztása nem je-
lent gyógymódot a kopaszságra --– fi-
gyelmeztettek japán kutatók, akik a 
közelmúltban jelentették be, hogy 
olyan módszert fedeztek fel, amellyel 
rekordmennyiségben szaporíthatók a 
hajnövekedésért felelôs tüszôk.

Az általuk használt szilikonolaj egyik 
összetevôje megtalálható a krumplisü-
téshez használatos olajban is.

A Jokohamai Egyetem kutatócsoport-
jának az új módszerrel sikerült ôssej-
tekbôl ötezer hajtüszôcsírát elôállítani 
laboratóriumban, ami elegendô ahhoz, 
hogy újra hajat növeszthessenek a ko-
pasz területeken.

A szilikonzsírban lévô dimetil-poli-
sziloxán a legszélesebb körben hasz-
nált szilícium alapú szerves polimer. 
Rendkívül sok területen alkalmazzák, 
például az élelmiszer- vagy a kozme-
tikai iparban. A szilikonzsírt szilikon 
olajból állítják elô dimetil poliszilok-
szán felhasználásával.

Miután tanulmányuk ismertetésekor 
közölték, hogy a dimetil-polisziloxán 
van a krumplisütéshez használatos 
olajokban is, a kutatókat elárasztották 
a telefonok, az érdeklôdôk azt akarták 
tudni, mennyi sült krumplit kell elfo-
gyasztaniuk ahhoz, hogy hajuk nôjön.

Mindegy, mennyi sült krumplit fo-
gyaszt valaki, soha nem lesz több haja. 
Ez egy totális félreértés, amely jár-
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ôrmester) A XXXIII. kerü-
leti rendôrkapitányság kép-
zeletbeli szobájában játszó-
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lom gyôzni látszik, csak egy 
lökés kellene még, hogy hul-
lámfutamai oda jussanak, 
ahová Petôfi Sándor szánta
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika   Ze-

ne és tánc a jazz hullámain
14:50 Déryné (1951)   Ma-

gyar életrajzi film  Tolnay 
Klári (Déryné),  Déryné 
Széppataky Róza, az elsô 
magyar operaénekesnô. 
16:40 Rondo
17:40 Hazai érték
Ízôrzôk Nemesnádudvar
18:15 Hazai érték
Gasztroangyal Harkány
19:10 Hazai érték
Itthon vagy!
Királyok nyomában
19:25 Hazai érték Haza-

járó Trencséni emlékek
20:00 Örökzöldek  Szenes 

Iván Emlékkoncert
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Föltámadott a tenger 

(1953)   Magyar játékfilm
Szereplôk: Görbe János (Pe-

tôfi Sándor), Makláry Zoltán 
(Bem), Básti Lajos (Kossuth . 
00:00 Ünnepi stúdióbe-

szélgetés
00:15 Ünnepi megemléke-

zés a Kossuth téren
01:35 Ünnepi stúdióbeszél-

getés   Széchenyi István 
gróf és a forradalom 
01:55 Angol nyelvû hírek    
02:05MindenkiAkadémiája   
02:30 Az ünnepelt (1977)
Magyar tévéfilm
04:05  Szenes Iván Emlékk.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Mesterember
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Harkány
08:05 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:40 MMA - portré sorozat 

(2013)   Jankovics Marcell - 
Vadkacsa a víz fölött
10:40 Angol nyelvû hírek    
10:50 Erkel (1952)   Magyar 

életrajzi film  (ff.)  Szerep-
lôk: Pécsi Sándor (Erkel 
Ferenc), Szörényi Éva 
(Adél, a felesége)1837. Er-
kel Ferenc a Pesti Magyar 
Színház karnagya. Ekkor 
írja meg Egressy szövegére 
a Báthory Mária címû mû-
vét, de elégedetlen alkotásá-
val. Liszt magával szeretné 
vinni külföldi turnéra, de 
Erkel a határról visszafor-
dul, hogy megírja a fejében 
zsongó dallamokból a Hu-
nyadi László operát. A 
bemutató hatalmas siker, 
kortársai tudják, Erkel 
megteremtette a magyar 
nemzeti operát. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Zebra
14:30 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:00 Család-barát
16:35 P’amende
17:00 Öt kontinens
17:30 Hazai érték Ízôrzôk
Mezôtárkány
 18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2014)  
Palócföld
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!
Budapesti múzeumok
19:25 Hazai érték Hazajáró
Turóci kirándulás a Rajeci-

havasok
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Állami kitüntetések 

átadása
22:30 Honfoglaló
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:20 Tudomány minden 

napra
00:35 Zebra
00:50 Az én ’56-om
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Kívánságkosár - 

válogatás
02:00 Erkel (1952)
Magyar életrajzi film  (ff.)  
1837. Erkel Ferenc a Pesti 

Magyar Színház karnagya. 
Ekkor írja meg Egressy 
szövegére a Báthory Mária 
címû mûvét, de elégedetlen 
alkotásával. Késôbb - egy 
pályázatra -  zenét szerez 
Kölcsey Himnusz címû ver-
séhez, melyet máig magáé-
nak vall a nemzet. 
03:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2000)
Gábor Áron (1814-1849)
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?! (2018)
Szarvas József
08:05 Német nyelvû hírek    
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal (2018)   
Pesti gasztrokaland 
09:30 KorTárs (2014)
Fehér László kortárs festô
Magyar mûvészeti mûsor  
10:00 Tálentum (2002)
A falképfestô - Patay 

László Ma lenne 85 éves .
10:30 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
11:00 Öt kontinens
11:30 Angol nyelvû hírek    
11:45 Két fogoly (1937)
Magyar játékfilm  (ff.) Sze-

replôk: Jávor Pál (Takács 
Péter), Bajor Gizi (Almády 
Miett) Csortos Gyula Ta-
kács Péter és Almády Miett 
a legrosszabb pillanatban, 
rövid ismeretség után  köt-
nek házasságot. A háború 
kitörésének híre nászútju-
kon éri ôket. Péter bevonul, 
majd hadifogságba kerül. 
Ezalatt odahaza Miett barát-
ságába fogadja Golgonszky 
Ivánt, aki segítségére van 
férje sorsának intézésében.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Haumann Péter 

színmûvész
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
Az irodalom bárkája
14:45 Család-barát
16:20 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei (2018)
7/1.: Melocco Miklós
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)  Oszkó
20:00 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
alkotásaiból
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Vadászat angolokra 

(2006)   Magyar történelmi 
film  1839-et írunk. 
23:05 Tóth János  János, a 

létezô János élete furcsa 
fordulatot vesz. 
23:35 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Gasztroangyal (2018)   
Budai gasztrokaland 
02:30 Mindenbôl egy van
1. A randi, 2. Utazási iroda
 03:25 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei (2018)
 04:05 Dokuzóna – Válogatás 

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

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Esély
06:45 Summa
07:10 Peru, Chile   Interjú 

Magyarország chilei tiszte-
letbeli konzuljával
07:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Sík Sándor
08:25 Német nyelvû hírek    
08:30 Orosz nyelvû hírek    
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:55 Önök kérték
09:50 Tálentum (2001)
Somogyi Gyôzô festôm. 
10:20 Noé barátai
10:50 Térkép
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 Falusi lakodalom 

(1933)   Magyar filmvígjáték  
A reklámszakma már 1933-
ban is virágzott. Rohr, ber-
lini szappangyáros új ter-
méke reklámozásához egy 
különlegesen vonzó arcot 
keres. Meg is találja 
Schmidt fotóriporter egyik 
felvételén.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Schrammel Imre 2. adás 
13:55 A szántó-vetô lelkész 

- Tessedik Sámuel élete 
14:55 Ismerd meg!   Kíván-

csi természet vagy?  Akkor 
nézd minden szombat reg-
gel az Ismerd meg!-et, ahol 
játszva ismerkedhetsz meg 
a téged körülvevô világgal.
15:55 Ismerd meg! - 

vetélkedô   Téged is vár a 
képernyôk elé Tóth Csilla 
mûsorvezetô és a Holnap 
Tali színészei!
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
Budai gasztrokaland 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Halhatatlanok - 

Limanowa- a magyar 
gyôzelem 1914  Galíciában.
22:35 Hogy volt?! (2018)
A Disco
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei (2018)
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek  Sík Sándor
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA  Dár-
day István filmrendezôvel
02:35 5 óra 40 (1939)   Ma-

gyar bûnügyi film Mariont 
férje fûvel-fával csalja.
03:55 Két fogoly (1937)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál,   

Bajor Gizi
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Schrammel Imre
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:20 Gasztroangyal - 

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

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:55 Tálentum (2001)
Takács Klára világhírû 

operaénekesnônk.
10:30 Portré Olasz Ferenc 

fotográfusról - Két kereszt 
között
11:30 Angol nyelvû hírek    
11:45 A tôrbecsalt Blanco 

Posnet (1976)   Magyar tévé-
játék  Szereplôk: Sztankay 
István (Blanco Posnet), Cs. 
Németh Lajos (Daniels 
presbiter, a bátyja), Liska 
Zsuzsa (Feemy Evans), 
Basilides Zoltán (Kemp, 
békebiró), Gombos Kati (Az 
idegen asszony),  Kiss Mari 
(Betty),  Zenthe Ferenc (Az 
esküdtszék elnöke) A két 
Posnet fiú egymástól merô-
ben eltérô karakter. Az 
egyik ugyan iszákosból anti-
alkoholistává lett, de mégis 
a kisváros megbecsült pres-
bitere. Lázongó, önmagával 
és a világgal elégedetlen 
csavargó lótolvaj a másik. A 
dráma során egy kiélezett 
helyzetben kiderül, hogy 
nemcsak különb legény, de 
jobb ember is testvérénél.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:50 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk Kunhegyes
 18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Keszthely
19:05 Hazai érték Itthon

vagy!  Gyógyturizmus
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Vissza a természethez
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Hankiss Ágnes: Napjaink 

egyik legégetôbb kérdése a 
biztonságpolitika
00:25 Tudomány minden n.  
00:35 Az én ’56-om
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 A tôrbecsalt Blanco 

Posnet (1976)   Magyar tévé-
játék  A két Posnet fiú 
egymástól merôben eltérô 
karakter. Az egyik ugyan 
iszákosból antialkoholistává 
lett, de mégis a kisváros 
megbecsült presbitere. Lá-
zongó, önmagával és a 
világgal.
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.



  16. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                             2018. március 8.  

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)


