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Hazahozták Magyarország 
aranytartalékát Londonból

Visszakerült Magyarországra hazánk aranytartaléka. A hozzávetôleg 
100 ezer uncia (mintegy három tonna súlyú) nemesfém Londonból érke-
zett Budapestre, áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Eszerint a 
jelenlegi árfolyamon számolva 130 millió dollár értékû jegybanki 
aranytartalék hazahozataláról teljes egyetértésben döntött a Magyar 
Nemzeti Bank vezetése. A jegybank megítélése szerint az aranytartalék 
országon belüli birtoklása –-- amely lépés összhangban van a nemzetközi 
trendekkel –-- tovább erôsítheti a Magyarország iránti piaci bizalmat, írja a 
jegybank.

Az elmúlt években számos ország határozott aranytartalékának hazaszállí-
tásáról. Az aranyban tartott tartalék külföldi kezelését egyre több jegybank 
ítélte kockázatosnak, így az elmúlt idôszakban többek között a holland, a német, 
valamint az osztrák jegybank vezetése döntött úgy, hogy az aranytartalékot 
részben hazaszállítja.

Fontos szemponttá vált annak számbavétele is, hogy az aranykészletek hely-
zete rendezett-e, illetve, hogy olyan helyszíneken ôrizzék az aranytartalékokat, 
amelyek geopolitikai válságok esetén is biztonságot jelentenek, olvasható a 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményében.

A jegybank az 1924-es alapításától fogva tart aranytartalékot. Ennek meny-
nyisége folyamatosan növekedett a II. világháborúig, amelynek a vége felé, 
1945 januárjában mintegy 30 tonna súlyú aranytömböt és aranypénzt szállítot-
tak ki az MNB „aranyvonattal” az ausztriai Spital am Pyhrnbe. Ez a mennyiség 
a háború után, 1946-ban teljes mértékben visszakerült.

A rendelkezésre álló adatok alapján a hetvenes évek elsô felében 65-70 tonna 
körüli szintre emelkedett a hazai aranytartalék mennyisége, amely 1989-re 50 
tonna körüli szintre csökkent.

A Bretton Woods-i aranydeviza-rendszer felbomlását követô idôszakban az 
aranytartalék jelentôs változását befektetési- és spekulatív megfontolások 
befolyásolták.

Az 1980-as évek végén született döntés arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
aranykészletét a minimális szintre kell csökkenteni. Ez a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy rövid idô alatt 10 tonnára zsugorodott az aranytartalék, majd 
1992-re a mai, 3 tonna körüli szintre csökkent.

A kilencvenes évek eleji értékesítés során az MNB –-- az akkori nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelôen –-- az aranyért ellenértékként kapott devizát az 
akkor biztonságosabbnak, likvidebbnek tartott és még magasabb várható 
hozammal rendelkezô külföldi állampapírokba fektette be.

A 2008-as pénzügyi világválság ugyanakkor alapjaiban írta át a jegy-
bankok aranytartalékokkal kapcsolatos magatartását.

Az arany immáron nem pusztán befektetési termék a jegybankok számára, 
hanem olyan stratégiai eszköz, amely alkalmas az ország iránti bizalom erôsíté-
sére külföldön és belföldön egyaránt. A tradicionális tartalékeszköz ilyen mó-
don egyre nagyobb mértékben, ismételten gazdaságstratégiai szereppel is bír.

Ehhez a folyamathoz illeszkedik a Magyar Nemzeti Bank mostani döntése, 
miszerint eljött az ideje annak, hogy hazahozzuk az ország aranytartalékát, ami 
felett teljes joggal és fennhatósággal rendelkezünk, olvasható a közleményben.

Március 24-ig regisztrálhatnak 
a határon túli választók

Március 24-ig regisztrálhatnak a határon túli választók az április 8-i ország-
gyûlési választásra, a külképviseleti szavazáshoz pedig március 31. a beje-
lentkezés határideje ---- mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az M1 
aktuális csatornán.

Pálffy Ilona közölte, eddig 359 ezren regisztráltak a határon túliak közül, és 
a levélcsomagokat szeretnék nekik a jövô hét végéig kiküldeni, ezért azt java-
solta, hogy akik még nem regisztráltak, ne várjanak ezzel a március 24-i idôpon-
tig. Szólt arról is, hogy a külképviseleteken csaknem négyszer annyian jelent-
keztek be, mint négy éve.

Pálffy Ilona elmondta: jelenleg átlagosan 20-23 induló várható egy választóke-
rületben, a legtöbben Hajdúszoboszlón lehetnek, ott 53-an szerepelnek a 
nyilvántartásban.

Úgy fogalmazott: „el nem tudjuk képzelni, mekkora szavazólap lesz” ott, 
mert 31-32 név volt a legtöbb az elôzô választáson, és az a felsorolás is „méteres” 
volt. Kitért arra: hasonló méretû szavazólap lehet a pártlisták esetében is, ahol 
33 párt van versenyben, míg 2014-ben 18 volt. A jelöltek a választás kezdetéig 
léphetnek vissza.

Azonosították az Árpád-ház
 férfi tagjaira jellemzô DNS-t

Azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemzô DNS-t III. Béla ki-
rály csontmaradványaiból az Országos Onkológiai Intézet vezette nem-
zetközi kutatócsoport. Kásler Miklós professzor, az intézet vezetôje 
elsôként a Magyar Idôknek mondta el: vizsgálataik alapján az Árpád-ház 
tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetûek.

A közelmúltban jelent meg az Archaeological and Anthropological Sciences 
címû tudományos folyóiratban a III. Béla király csontjainak és más, a 
székesfehérvári királyi bazilikából származó emberi maradványok DNS-
vizsgálatáról szóló tudományos közlemény.

A munka 2013-ban kezdôdött, amikor Erdô Péter bíboros hozzájárulásának 
és a magyar kormány pénzügyi támogatásának köszönhetôen megkezdôdhetett 
a jelenleg a Mátyás-templomban található emberi maradványok vizsgálata.

Az elsôdleges cél –-- mint azt a kutatást irányító Országos Onkológiai Intézet 
vezetôje, Kásler Miklós elmondta –-- az Árpád-ház tagjaira jellemzô DNS-
szakasz meghatározása volt.

Kásler professzor 2014 Márciusában vett mintát a korábban már meglehetô-
sen nagy szakmai egyetértéssel III. Bélaként meghatározott férficsontváz, 
illetve a székesfehérvári kriptában eredetileg a balján nyugvó felesége, Châtil-
lon Anna csontmaradványaiból.

Az elsôdleges cél annak a DNS-szakasznak a meghatározása volt, amely az 
Árpád-ház tagjaira volt jellemzô. A királyné DNS-ének vizsgálata pedig azért 
volt fontos, mert így a többi maradvány esetében meg lehet állapítani, hogy az 
illetô felmenôje vagy leszármazottja volt-e III. Bélának.

–-- A munka nemzetközi összefogással folyt, és az archeogenetika világszerte 
elismert szakértôi is részt vettek benne a göttingeni egyetemrôl, így az 
eredmények megkérdôjelezhetetlenek –-- hangsúlyozta Kásler Miklós.

Ez pedig azért lényeges, mert a kutatócsoport sikeresen definiálta III. Béla 

Március 22-én Beáta, Izolda név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Csilla, 
Csillag, Katalin, Katarina, Katerina, 
Lea, Lia, Lídia, Oktáv, Oktávián, Re-
linda, Vazul névnapja van.
Március 23-án Emôke névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Appia, 

Áprilka, Arvéd, Arvid, Balabán, Emô, 
Kartal, Odin, Ottó, Pilis, Údó névnapja 
van.
Március 24-én Gábor, Karina név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Almár, 

Almira, Almiréna, Ella, Elli, Gabos, 
Gábriel, Gabriella, Jella, Kapolcs, Ka-
ren, Karin, Katalin, Katarina, Kateri-
na, Simeon névnapja van.
Március 25-én Irén, Írisz névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ancilla, 

Annunciáta, Cézár, Ders, Derzs, Er-
nák, Ernye, Humbert, Iréne, Irnik, 
Irvin, Isméria, Izméne, Jernô, Kristóf, 
Krisztofer, Lúcia, Málna, Mandula, 
Mária, Marinella, Mátka, Umbertó 
névnapja van.
Március 26-án Emánuel névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Dumáta, 

Dusán, Dusánka, Emanuéla, Immánu-
el, Lara, Larissza, Lehel, Leonóra, 
Mandel, Manó, Mánuel, Manuéla, Ma-
nuella, Maxima, Mendel, Tormás, 
Torna, Torontál, Turul névnapja van.
Március 27-én Hajnalka névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alap, Al-

pár, Archibald, Auguszta, Augusztina, 
Hajnal, János, Lida, Lígia, Marót, 
Nikodémia, Nikodémusz, Rupert, Ru-
perta névnapja van.
Március 28-án Gedeon, Johanna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gede, 

Gedô, Gida, Glenn, Hannadóra, Han-
naliza, Hannaróza, Ixion, Janina, Já-
nos, Kapisztrán, Katapán, Maja, Szix-
tin, Szixtina, Szixtusz névnapja van.
Március 29-én Auguszta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Auguszti-

na, Baksa, Bakta, Baracs, Barancs, 
Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dio-
méd, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár név-
napja van.
Március 30-án Zalán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amadé, 

Amadea, Amadeusz, Amadó, Gujdó, 
Izidor, Izor névnapja van.
Március 31-én Árpád névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Ákos, Balbina, Béni, Benjámin, Benja-
mina, Benô, Gujdó, Jelek, Johanna, 
Kornélia, Üllô, Zsanka, Zsanna név-
napja van.
Április 1-jén Hugó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agád, 

Agapion, Pál, Palmer, Pável, Pósa, Ur-
bán névnapja van.
Április 2-án Áron névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ferenc, 

Lévi, Mária, Múzsa, Ottokár, Teodózia, 
Tünde névnapja van.
Április 3-án Buda, Richárd név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Hóvirág, Indira, Irén, Iréne, Ke-
resztély, Keresztes, Múzsa, Sükösd, 
Szixtusz, Ulipán névnapja van.



király apai ági (Y-kromoszomális) profilját, amely hivatkozásként szolgálhat az 
Árpád-dinasztia további maradványainak és vitatott élô leszármazottainak 
azonosításához.

Így például –-- magyarázta a professzor –-- az Egresen most feltárt sírból 
kiemelt maradványról meg lehet állapítani, hogy az Árpád-házhoz tartozik-e.

Amennyiben igen, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy a csontok csak II. 
András maradványai lehetnek, mert több Árpád-házit ott nem temettek el.

De megerôsítést vagy cáfolatot nyerhetne az a feltevés is, amely szerint I. 
Béla fiának, I. Géza királynak a sírjára lelhettek-e rá váci régészek több mint 
két évvel ezelôtt.

A szakértôk a királyi pár maradványain kívül még kilenc, szintén a 
székesfehérvári bazilikából származó csontvázat vizsgáltak meg, de csak 
kettôrôl állapították meg, hogy biztosan Árpád-házi: az egyik III. Béláé, a másik 
egy olyan férfié, aki az eredeti temetkezési helyen III. Béla közelében feküdt.

A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos, hogy az illetô nem leszármazottja, 
hanem felmenôje volt III. Bélának, nagy valószínûséggel az apja, II. Géza vagy 
a nagyapja, Vak Béla. Az utóbbi azonosítását megkönnyítette volna, ha megvan 
a koponya is, ennek azonban nyoma veszett.

Kásler professzor elmondta azt is: vizsgálataik alapján a két királyi marad-
vány az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai 
egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetûek (a haploid az a 
génszakasz, amelyik egy családon belül a férfiak ágán változás nélkül minden 
idôben ugyanaz, egy adott haplocsoport tagjai tehát vissza tudják vezetni DNS-
üket egy közös ôshöz).

Ezt az eredetet erôsítik meg III. Béla testi jegyei is. A morfológiai megfele-
lések is megerôsítették ugyanis, hogy III. Béla 190 centiméternél is magasabb, 
erôs testalkatú férfi volt, csontjai is robusztusak. A leírások alapján a család 
több férfi tagja is hasonló alkatú volt, ami szintén megerôsíti a Turul-dinasztia 
eurázsiai eredetét.

–-- Ha lesz rá forrás, és részletesebben meg tudjuk vizsgálni a DNS-eket, 
akkor apai ágon vissza tudunk menni az Árpádok eredetéhez, megtudhatjuk, 
pontosan milyen népcsoportokból tevôdtek össze az Árpád-ház tagjai, és akkor 
arra is választ kaphatunk, hol játszottak esetleg még szerepet a történelem 
során –-- mondta a professzor.

Hozzátette: az értékelés természetesen a történészek és a régészek feladata, 
de nekik kötelességük ezekkel az adatokkal is foglalkozni.

–-- Ha a genetikai profil napjainkban alkalmas az apaság megállapítására, 
akkor a módszer precizitását ebben a vonatkozásban sem érdemes megkérdô-
jelezni –-- fogalmazott.

Semjén Zsolt: Magyarnak lenni 
kötelesség és küldetés

Magyarnak lenni kötelesség és küldetés is egyúttal, hogy a nemzetet megô-
rizzük –-- mondta a nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes kedden 
Budapesten. Kijelentette: a magyar állampolgárság jár minden magyarnak, 
éljen bárhol a világon.

Semjén Zsolt az Egymillió címû, a nemzetegyesítéssel és a magyar ke-
reszténydemokrata politika történetével foglalkozó könyvének bemutató-
ján kiemelte: ô maga családja, erdélyi gyökerei okán pontosan tudja, mit jelent, 
ha valakit generációkon át bozgornak, hazátlannak neveznek.

A KDNP elnöke rámutatott: az állam célja és értelme, hogy a magyar nemzet 
fennmaradjon és az emberek életminôsége javuljon. A magyar nemzet pedig 
akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – hangsúlyozta.

Ugyanakkor látni kell a reális helyzetet is: Trianon után idegen hatalmak 
fennhatósága alá, kisebbségi sorsba került a Kárpát-medencei magyarság egy 
jelentôs része. Ennek okán jelentôs veszélyként jelentkezik a természetes 
asszimiláció –-- mondta. Szintén veszélyforrásként jelölte meg az uniós csatla-
kozás utáni elvándorlást, amely fôleg Romániára jellemzô.
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HÍREK
Hozzátette: száz éve az utódállamok deklarált és következetes célja a terüle-

tükön lévô magyarság eltüntetése, jobb esetben beolvasztás, rosszabb esetben a 
fizikai elüldözés formájában.

Kitért arra is: a 2004. december 5-ei „nemzetárulás, amit Gyurcsány Feren-
cék csináltak” lelki Trianon volt, brutális sebeket okozott a külhoni magyarság-
nak, és a velünk ellenséges államok malmára hajtották a vizet.

Ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon, szükség van egy erôs, gazdaságilag 
stabil anyaországra, külpolitikára, öntudatos és büszke magyarságra, amely a 
saját nemzeti értékeit tudja, vállalja, és kiáll az egyetemes nemzeti magyarság 
mellett –-- mondta. Szükség van a hagyományos támogatási formákra is --– tette 
hozzá, jelezve: 2010-hez képest megtízszerezték a külhoni magyaroknak jutta-
tott támogatásokat.

Kiemelte az elszakított területeken indított gazdaságfejlesztési programokat, 
és azt mondta: ez jó az ott élô magyarságnak, és mivel gazdasági fejlesztést visz 
oda, jó a többségi nemzetnek is.

Kitért a külhoni magyar etnikai pártok és szervezetek kormányzati támoga-
tására is, és azt mondta: az ottani magyarság megmaradása szempontjából 
döntô jelentôségû, hogy az adott településen magyar a polgármester vagy sem, 
bent van-e a magyar párt az ottani parlamentben –-- akár kormányon –-- vagy 
sem.

Semjén Zsolt, akivel Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke beszél-
getett, a Kölcsey kör rendezvényén személyes életcéljának nevezte a ket-
tôs állampolgárság megadását.

A magyarság mindig egy volt nyelvében, kultúrájában, és Szent István óta 
politikai nemzet is –-- emelte ki. Ahhoz, hogy az asszimilációt meg lehessen 
állítani, illetve fordítani, kell egy nagyon erôs impulzus, ami az állampolgárság 
megadása minden magyarnak, éljen bárhol a világon. 

Kijelentette: nincs A és B kategóriájú magyar, egy magyar nemzet van, 
ugyanaz az állampolgárság illeti meg a külhoni magyarokat is, mint az 
anyaországiakat.

Azzal, hogy az egyetemes magyar nemzet egy politikai listára szavazhat, 
kifejezhetô, hogy sorsközösség vagyunk és minden magyar politikai akarata 
megtestesül a magyar Országgyûlésben – tette hozzá.

Azt is mondta, hogy napjainkban „manifeszt keresztényüldözés” zajlik, és 
kifinomult módszerekkel ez történik Európában is; emberek veszítik el 
állásukat, mert keresztet viselnek. Az iszlám invázió mint kés a vajba, úgy tud 
benyomulni Európába – jelentette ki. Az iszlám nem keresztény ellenállással 
találkozik, hanem egy vákuumba nyomul be, az elmúlt évtizedekben ugyanis 
tudatosan rombolták a keresztény civilizációt és identitást Európában – 
fejtegette.

A védekezés akkor lehetséges, ha mint állam megvédjük határainkat és 
keresztény identitásunkat, a keresztény civilizációt tudatosítjuk magunkban. 
Az is a keresztény civilizáció része, aki nem tartja magát hívônek, nem jár 
templomba vagy bizonytalan – emelte ki Semjén Zsolt.
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MOZGÓSÍT AZ 
ELLENZÉKI MÉDIA

Veretes írást közölt a minap a mer-

ce.hu. (Egyszer azt is elmagyarázhatnák, 

hogy miként sikerült azt a totális non-

szenszt összehozni, hogy Magyarorszá-

gon egy baloldali portált –- a fenti honlap 

elôdjét –-- éppen „Kettôs Mércének” 

neveztek el.)

A merce.hu-n „Az RTL Klub válasz-

tással kapcsolatos döntésének nem fog-

nak tapsolni a Fidesz székházában” címû 

cikkben afelett örömködnek, hogy az 

RTL Klub teret ad a pártok reklámjainak. 

A következtetés: mozgósítják az embe-

reket, nagyobb lesz a részvétel, és miu-

tán a fideszes szavazók ugyanannyian 

lesznek így is, úgy is, ezzel nô az esélye, 

hogy a baloldal (egyelôre csak tippel-

hetünk milyen formációban), de meg-

nyerheti majd a választásokat.

A merce.hu figyelmébe ajánlanánk a 

2002-es elôrejelzéseket: ott a legtöbb 

szakértô arról értekezett, hogy a magas 

részvétel a Fidesznek lenne jó. Végül 

tényleg magas lett a részvétel, de ezzel 

éppen az MSZP nyert, és ennek máig 

ható borzalmas következményeit azóta 

is hordjuk magunkkal.

A Népszava ugyanakkor nem osztja a 

mércés véleményt, hogy a fideszesek 

biztosan elmennek szavazni, szerintük 

közülük hatszázezren otthon maradhat-

nak.

Hont András a HVG-ben egyenesen 

bojkottot hirdetett meg, az MNO szerint 

nem bojkott kell, hanem összefogás a 

Fidesz ellen, a 444-en megjelenô terje-

delmes írás konklúziója pedig az, hogy 

reálisabb megszólalások kellenének az 

ellenzéki politikusoktól, akkor lehet 

esély a választási gyôzelemre.

Tényleg, feltûnt valakinek, hogy ezek a 

médiumok mind azt kutatják lázasan, 

hogy lehetne legyôzni a Fideszt, vagyis 

beszálltak a kampányba –-- ráadásul 

nem most, már 2010 óta folyamatosan.

De talán lenne egyszerûbb módszer is, 

mint a még mindig fölényben lévô ellen-

zéki média harsogása. Nem lehet, hogy 

az egyetlen ellenzéki mondanivalót, az 

„orbántakarodj”-at, el kellene felejteni 

és arra kényszeríteni az ellenzéket, hogy 

becsülje meg az eddigi eredményeket és 

álljon az emberek elé valamiféle prog-

rammal, tervekkel, konkrétumokkal 

ami még tetszik is nekik?

Ha ez nyolc évig nem jutott eszükbe, 

talán mindenkinek jobb így.

Az országnak biztosan.

(Magyar Idôk)

VILÁGMEGVÁLTÓ 
ÖTLET A FRANCIA 

ELNÖKTÔL
Macron igazán tudja, mi kell a népnek.

Azon férfi olvasóink, akik nehezen tud-

ják megállni, hogy meg ne forduljanak 

egy csinos hölgy után, ezután ne nagyon 

tervezzenek utazást Franciaországba.

Az elnökké választása óta folyamatos 

népszerûség-vesztést elszenvedô Em-

manuel Macron kormánya ugyanis beje-

lentette, hogy 90-750 euró (30-240 ezer 

forint) helyszíni büntetés járhat azok-

nak, akik az utcán a nôk után fütyülnek, 

megjegyzéseket tesznek megjelenésük-

re vagy túl sokáig bámulják ôket.

A szóban forgó francia kormánydöntés 

után kíváncsian várjuk, hogy az emberi 

jogokra –-- legalábbis szavakban –-- oly’ 

nagyon érzékeny brüsszeli bürokrácia 

elmarasztalja-e Franciaországot a szólás 

(és nézés!) szabadságának korlátozása 

miatt, kötelezi-e Macronékat a törvény 

visszavonására.

(Magyar Idôk)



Húsz év alatt 200 fŒvárosi ren-
des és több mint 100 rendkívüli 
találkozót tartottunk a Kárpát-
medencében, 17 könyvet adtunk 
ki, mindig „tapasztalataink ma-
gasából” fogalmazva meg véle-
ményünket, s juttattuk el azt a 
döntéshozókhoz. 

Nemzeti elkötelezettségünk pa-
rancsa szerint sohasem egy párt-
hoz kötŒdtünk, hanem az egységes 
magyar nemzet érdekeire figyel-
tünk. A hazaszeretetet mi az em-
ber méltóságának tartjuk, s hisz-
szük, hogy az emberiség jövŒje 
azokon az embereken múlik, akik 
az igazság talaján állnak, s akik-
nek életét áthatják azok a magas 
erkölcsi elvek, melyek a szívet 
képessé teszik az önfeláldozásig 
kitartó szeretetre. Tudjuk, hogy 
minden magyar felelŒs minden 
magyarért, ezért a párbeszéd hí-
vei vagyunk, meggyŒzni, nem le-
gyŒzni kívánjuk vitapartnereinket 
– de nincs szavunk olyan hivatásos 
gyûlölködŒkhöz, akik a magyar 
miniszterelnöknek Ceausescu sor-
sát kívánják.

Orbán Viktor kormánya jól ol-
dotta meg a legfontosabb azonnali 
feladatok – mint az ország gazda-
sági talpra állítása, a devizahite-
lesek mentése, a bankadó, a stra-
tégiai ágazatok visszavásárlása, a 
munkanélküliek számának csök-
kentése, az önkormányzatok adós-
ságának átvállalása, a közmunka 
program – mellett a hosszú távú 
nemzeti feladatokat – mint a gyer-
mekes családok támogatása, a rá-
szoruló gyermekek segítése in-
gyenes étkezéssel, tankönyvekkel, 
az adókedvezmények, a világ ma-
gyarjainak összefogása, a kettŒs 
állampolgárság, az illegális beván-
dorlás megfékezése, a keresztény 
értékek vállalása, az üldözött ke-
resztények segítése, a visegrádi 
együttmûködés, s a nemzetközileg 
elismert politika a Közép-Kelet 
Európai államok, nemzetek és 
polgáraik méltóságának helyreállí-
tása. 

Ezek tagadhatatlan eredmények, 
csakúgy, mint a dohányzás vissza-
szorítása, vagy a mindennapos is-
kolai testnevelés, az adminisztrá-
ció és az elektronikus kommuniká-
ció modernizálása, vagy éppen a 
Lendület program sikere. 

A magyar filmesek, sportolók, 
tudósok, hivatásuknak élŒ értel-
miségiek és kétkezi munkások 
eredményei a becsületesen dol-
gozó idŒsek – ma már unokáik 
sorsára figyelŒ nyugdíjasok – 
munkájára is épülŒ közös sikerek.

Persze ugyanígy sorolhatnánk 
ma még megoldatlan gondjainkat, 
elsŒsorban az egyre növekvŒ jöve-
delmi különbségeket. Az egyre 
erŒsödŒ hazai és külföldi támadá-
sok közepette megfeszített mun-
kát végzŒ kormánytagok teljesít-
ményét ugyan nem rontja, de 
állampolgárok százezreinek rontja 
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közérzetét a trsadalom némely 
tagjának kapzsisága. 

A politikai ellenzék felsorolt már 
minden hibát, téves intézkedést, 
rossz döntést – többet eltúlozva – 
de ha mindent elfogadnánk tény-
nek, akkor is nyilvánvaló, hogy az 
elmúlt évek kormányzati eredmé-
nyeivel szemben ma csak lesze-
repelt politikai erŒk levitézlett 
képviselŒit, s a politikai hatalom 
megszerzését mindennél fonto-
sabbnak tartó új szereplŒket lá-
tunk, akiket Orbán Viktor és a 
Fidesz-KDNP gyûlölete tart össze, 
s elsŒsorban ezzel a „programmal” 
kínálják magukat a választóknak.

A kormánypártok számára a sza-
vazatok „maximalizációját” ígérŒ 
tanácsadók, „politika-doktorok”, 
véleményformáló sajtómunkások 
szavai mellett, jobban kellene fi-
gyelni az elmúlt korok, vagy ép-
pen más nemzetek jó példáira 
hivatkozó, nem pénzt és hivatali 
hatalmat keresŒ értelmiségiek és 
sok fiatal véleményére, akik 
ugyancsak nemzeti elkötelezett-
séggel, legjobb tudásuk szerint 
fogalmazzák meg javaslataikat. 
„Amicus Plato, sed magis amica 
veritas!” Aristotelesre hivatkozva 
sokan mondják: Barátom Plato, de 
nagyobb barátom az igazság. Te-
szik ezt akkor is, ha ez egziszten-
ciális gondot jelent, mert függet-
len értelmiségiként csak hivatá-
suk parancsa szerint tudnak csele-
kedni. Azaz: igénylik a párbeszé-
det, az Œszinte vitát, nem fogadják 
el a korrupció szükségességét, a 
hatalommal való visszaélés bár-
mely formáját, az alpári stílust, 
nyegle urizálást. Tapasztalatból 
tudják Œk is, hogy természeti ka-
tasztrófák idején képesek va-
gyunk összefogásra, s hiszik erre 
köznapjainkban is képesek lehe-
tünk. Mert ugyank képesek elis-
merni tévedéseiket, dicsérni az 
eredményeket, a jó döntéseket, s 
meggyŒzŒdésbŒl lesznek Œszinte 
hívei a nemzet erŒs és okos veze-
tŒinek. Hisszük, hogy a Fidesz 
által vezetett következŒ nemzeti 
kormányunkat Œk is segíteni fog-
ják, miként mi aláírók.

Budapest, 2018. február 1.
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A magyar ifjak 1848. már-
cius 15-én megkerülhe-
tetlenül feltették a kér-

dést: „Rabok legyünk vagy 
szabadok?”

A magyarság akkor is egyértelmû 
választ adott, de a nagyhatalmaknak 
nem állt érdekükben a magyar füg-
getlenség elismerése, hiába támo-
gattak minket a lengyelek. Az elsŒ és 
második világháború után – a vesz-
tesek csatlósaként – el kellett fogad-
nunk a nekünk szánt sorsot, a meg-
csonkított, majd idegen uralom alá 
került Magyarországot. Azóta a fŒ 
háborús vesztes Németország a világ 
egyik legerŒsebb nagyhatalmi pozí-
ciójába került, kettészakítottsága 
megszûnt. Magyarország a szovjet 
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birodalom alávetettje maradt több 
mint negyven évig.

A magyarok szabadságvágyának 
felszínre törése, 1956-os forradal-
munk kétségbeesett segélykiáltás 
volt Európa és a világ felé, de a 
„nagyoknál” ismét süket fülekre ta-
láltunk. Lengyel barátaink szolidari-
tása enyhítette egyedül fájdalmunkat. 
Szó szerint is testvéri segítséget je-
lentett a súlyos sebesülteknek küldött 
vér, amely ma is ott csörgedez a 
megmentett magyarok ereiben.

A szovjet gyarmatosítás és a Kádár-
rendszer megtorlásai ellenére 1989–
90-ben kivívtuk függetlenségünket. 
Nem engedhetjük, hogy a ’48-as és 
’56-os hŒsök véráldozata kitörlŒdjön a 
most élŒ fiatalok tudatából, a poszt-
kommunista-neoliberális törekvések 
ellenére sem. Amint azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a rendszervál-
tásban a fiatal Orbán Viktor sok 
kortársával egytt élenjáró szerepet 
vállalt. Az akkor kezdŒdŒ és a mai 
napig tartó bátor, és sokszor veszé-
lyes kiállás ma, csaknem harminc év 
elteltével sem elegendŒ bizonyíték a 
nagyhatalmak és az ellenséggé vált 
belsŒ ellenzék vádaskodásaival szem-
ben. Nem csoda, hiszen akik naponta 
forgatják a köpönyeget, és váltják a 
zászlót, el sem tudják képzelni, hogy 
valaki kockázatot vállaljon egy ön-
magánál fontosabbnak tartott érték 
védelmében.

A 2002 és 2010 között a szocliberális 
kormányzat kiforgatta vagyonából az 
országot. Politikai bûnözŒk kitolták a 
határon a nemzeti vagyon jelentŒs 
hányadát a külföldi bankok és multik 
segítségével. Ezt látva a magyar nép 
felébredt, és a választók stabil több-
sége által támogatott kormányával az 
elmúlt nyolc évben gazdasági és poli-
tikai tekintélyt szerzett Európa népei 
elŒtt és között, visszaállítva ezzel a 
magyar állam és a polgárai becsüle-
tét.

A nyugatiak gyarmatosításból szer-
zett – azaz rabolt – vagyona több száz 
éve egyfajta elbizakodottság, sŒt fel-
sŒbbrendûségi érzet alapja ezekben 
az országokban. Elhiteti velük, hogy 
Európa összes polgárának parancsol-
hatnak, és ez számukra újfajta ösz-
tönzést jelent.

Most „szolidaritást” hirdetnek azon 
népek iránt, akiket Œk sarcoltak és 
tartottak nyomorban több száz éven 
át. A nyílt társadalom ideájának po-
rondra állításával megindították az 
arab tavasszal a modernkori népván-
dorlást, mondván, hogy a fizikai 
munkától elszokott nyugati emberek 
számára ez munkaerŒ-importot je-
lent, ami tartósítja a jólétet. 

Nem elég az egyszázaléknyi gazdag 
embernek, hogy Œk birtokolják a vi-
lág vagyonának hetven százalékát. 
Még többet akarnak. Az a tervük, 
hogy a Nyugatra érkezett és ezután 
érkezŒ illegális bevándorlók „leválo-
gatása” után azokat, akik képtelenek 
az integrálódásra, tanulni, dolgozni 
nem akarnak vagy arra alkalmatla-
nok, különféle jogi trükkökkel a kelet-
közép-európai országok nyakába 
sózzák. Holott ezek az országok nem 

kérnek import munkaerŒt, és 
törlesztenivalójuk sincs, mert semmi 
közük nem volt az afrikai és a közel-
keleti országok gyarmatosításához. 

A visegrádi országokat azonban 
nemcsak az köti össze, hogy nem vol-
tak a Nyugat bûntársai a gyarmatosí-
tásban, hanem az is, hogy ismerik 
nehezen kivívott függetlenségük ér-
tékét. Azt megŒrizve akarnak az 
unióban, mint nemzetállamok éssze-
rûen mûködŒ szövetségében élni. A 
belépéskor, az alapokmány és az ak-
kor hatályos joganyag ismeretében 
nem volt kétséges, hogy ezt szuvere-
nitásuk és nemzeti érdekeik megŒrzé-
se mellett nyugodtan megtehetik. Az 
elmúlt évtizedben azonban a párt-
politikai és gazdasági kudarcokat 
saját országaikban sorra halmozó, de 
a brüsszeli parlamentben többségben 
lévŒ neoliberálisok és posztkommu-
nisták hatalmuk megtartásáért félre-
dobták a jogállamiság szavakban oly 
fontosnak tartott eszméjét, és olyan 
munkába kezdtek, melynek célja má-
sok jogainak megtiprásán keresztül 
saját hatalmuk átmentése.

Ennek jegyében kettŒs mércét al-
kalmaznak, és az Európai Bizottság, 
valamint az Európai Parlament ha-
talmi intézményeinek felhasználásá-
val az unió alapszerzŒdését sértŒ irá-
nyítási formákat kívánnak megva-
lósítani. „Törvényalkotási” munkájuk 
során semmibe veszik a szuverén 
országok parlamentjeinek döntéseit, 
azokat felülírják.

Ma már nyilvánvaló, hogy az euró-
pai polgároknak ezen a helyzeten a 
2019-ben esedékes új uniós választá-
sok során gyökeresen változtatniuk 
kell, és a jelenlegi bürokrácia pro-
minenseit el kell távolítani pozícióik-
ból. Európa népességének nagy több-
sége más vezetést és más jövŒt kép-
zel el a kontinens számára, mint a 
brüsszeli bürokraták. Sok jel utal ar-
ra, hogy a szocliberális és posztkom-
munista rezsimnek már csak rövid 
ideje van hátra az Európai Bizott-
ságban és az Európai Parlamentben. 
Elég csak a legfrissebb olasz válasz-
tások eredményeire, vagy a magyar 
népszavazás és népi konzultációk 
döntéseire utalni. Jól látható, hogy 
Európa népeinek van már kialakult 
véleményük a kontinens helyzetérŒl, 
amit végre érvényre kell juttatni! 

Március 15-én újra elindul a Béke-
menet. A hozzánk csatlakozó lengyel 
barátainkkal együtt azt üzenjük Eu-
rópának, hogy az unió tagjaként ki-
állunk nemzeti függetlenségünk és 
szuverenitásunk mellett. Amint ed-
dig, ezután is aktív szerepet vállalunk 
Európa határainak megvédésében. 
Követeljük, hogy az európai polgárok 
akarata érvényesüljön az unióban, és 
a brüsszeli bürokrácia érdemben 
foglalkozzon a polgári kezdeménye-
zésekkel.

„Négy szócskát üzenek, 
vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökül ha kihúnysz: 
A HAZA MINDEN ELÔTT” 
– írta Kölcsey 1833-ban. 

***
Ezzel a szózatta hívta a magyarokat 

a Békemenet szervezŒje a március 
15-én megrendezett gyülekezŒre és 
részvételre.

Csizmadia László
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Az elmúlt 
hét

FÔ A JÓKEDV!
Nevetéskutatóktól (már ilyenek is 

vannak) tudjuk, hogy az önfeledt ka-
cagás karbantart, fiatalít. Sôt fogyaszt, 
vigasztal, szociálisan fejleszt, oldja a 
félelmet, élesíti az elmét, növeli a tü-
dôtérfogatot. Egyszóval gyógyít. Saj-
nos, ahogy korosodunk –-- írja a sta-
tisztika --–, egyre kevesebbet neve-
tünk.

Adott tehát a feladat: igyekezzünk 
többet nevetni. Jó, de hogyan?

Javaslom a saját módszeremet: ol-
vassunk derûs újságcikkeket jópofa 
szerzôktôl. Én például tegnap Ágh 
Attila politológus Népszava-írásán 
vágtam magam hanyatt. Ide is máso-
lok belôle néhány sort, hátha segít a 
rászorulókon… „Végre, néhány hó-
napja politikai innováció kezdôdött el 
a baloldalon –-- kezdi az olvasó csik-
landozását a szerzô. –-- Ez a régen várt 
politikai innováció látványosan jelent-
kezik az MSZP és a Párbeszéd szövet-
ségében, Karácsony Gergely fellépé-
sében, s egyáltalában ennek az »Új 
Szövetségnek« a megújult közéleti 
szereplésében. Kinyitották az ablakot, 
betódult a friss levegô, mert belépett a 
politikába a baloldalon egy új nemze-
dék.”

Itt tartsunk egy röpke szünetet, mert 
az sem jó, ha hirtelen, felkészületlenül 

éri az embert a röhögôgörcs. Csak 
fokozatosan! Edzetlen ember ilyenkor 
könnyen koordinálatlan hadonászásba 
kezd, nyeszlettebbje összecsuklik. 
Egyébként minél harsányabban haho-
tázunk, annál jobbat teszünk a tüdônk-
kel, a hangszalagok fokozott használata 
(hi-hi-hi, hö-hö-hö, bruhaha stb.) extra 
oxigénadagot igényel a tüdôbôl, ami-
hez jól felkészült szervezet szüksé-
ges. És akkor jöhet a következô 
gyógydózis.

„Most még Orbán ôrjöngô csoportja 
hangosan tivornyázik, de az ördögök 
készenléti rendôrsége és terrorelhárító 
osztagai már készülôdnek ennek a ha-
talmi delíriumban szenvedô csoport-
nak a pokol tüzes fenekére való elszál-
lítására.”

Na, ugye –-- hehehe --–, máris érezni a 
hatást… Sose halunk meg!

KISKIRÁLY KISPESTEN
Gajda Péter szocialista emberrôl van 

szó. Ambiciózus férfiút képzeljünk el, 
aki szûknek érzi a kerületi polgár-
mester titulust, gondol hát egyet, és 
híveivel merész rendeletet alkot a 
minap. Ezentúl –-- így szól a kispesti 
ultimátum –-- tilos az ô birodalmában 
„gyûlöletkeltô” hirdetések, falragaszok 
elhelyezése. (Hogy mi számít gyûlölet-
keltônek, azt ô, a városrész elsô em-
bere dönti el.) Aki megsérti a friss 
paragrafust, megnézheti magát. Punk-
tum. Apelláta nincs, kegyelem oda-
fönt…

Hôsünk mindjárt ki is doboltatja bi-
rodalmában a Gajda-bullát –-- felállva 
kell olvasni –--, és hogy intelmeinek 
kellô respektje legyen, le is ragasztatja 
nyomban a regnáló magyar kormány 
Stop Soros! kezdetû köztéri transzpa-
renseit. (A Jobbik „lopós” plakátjait 
nem ragasztatja le, azok tudniillik nem 
gyûlöletkeltôk…)

Most itt tartunk. Gajda Péter elége-
detten tekint körbe birodalmán. Ga-
gyog s ragyog. Ezt kapja el Orbán 
Viktor, ne a náthát! Volt már ilyesmi a 
magyar históriában, tanultunk az isko-
lában Csák Mátéról, Aba Sámuelrôl, 
Borsa Kopaszról meg a többiekrôl. 
Bár szerintem Gajda elöljárón erôsen 
lötyögne az ô kacagányuk.

Szegény Gajda Péter, a XIX. kerület 
polgármestere lapzártakor úgy okos-
kodik, hogy a képviselô-testületben 
üldögélô szocialista komálósainak se-
gítségével meghozott rendeletével 
minden további nélkül felülírhatja az 
érvényes magyar törvényeket, cenzú-

ahogy 
Pilhál György 

látta

rázhatja a hivatalban lévô kormány 
plakátjainak szövegét. Hûha!

Emberünk rendre utasít, áthúz, meg-
szüntet és kitilt. Szocialista embernek 
vérében van az ilyesmi. Nem kizárt, 
holnap talán már pénzt is veret, vámot 
szed, hadat üzen, és persze törvényben 
rögzíti, hogy övé az elsô éjszaka joga. 
(Talán pallosjoga is lesz, csak szólok.)

SZEREPLÉSI VÁGY
Továbbra sem bír magával a túlmoz-

gásos Vajda Zoltán, az Együtt elnök-
ségi tagja, XVI. kerületi képviselô. A 
minap a mátyásföldi Ikarus-gyártelep 
elôtti placcon lépett fel önálló mûso-
rával. Ahogy lenni szokott, ezúttal is 
lakossági pofonra spekulált a nagyter-
mészetû ember, de ez most sem jött 
össze, még csak le sem köpték sze-
gényt.

Be kellett érnie azzal, hogy méretes 
bunkónak nevezték, amiért a mikro-
fonhoz rontva megzavarta az éppen 
zajló sajtótájékoztatót. Vajda akció-
hôsnek nem volt ez az elsô kunsztja. 
Tavaly például két transzparensbe-
mutatót láthattunk tôle: elôször Soros 
Györgyöt bíráló kormányzati plakáto-
kat kapart le kerületi tûzfalakról, 
hetekkel késôbb a nemzeti konzultá-
cióról szóló állami hirdetmények miatt  
mászott falra az akrobata.

Megelôzôen a március 15-i nemzeti 
ünnepen jutott nyilvánossághoz, ott, 
mint a Nemzeti Múzeum elôtt fellépô 
Juhász-fúvósok egyikét, lecsapták egy 
zászlórúddal. (Éppen kereplôvel „kí-
sérte” a füttyösöket, amikor egy ünne-
pelni érkezô nyolcvanéves úr feddôleg 
fejbe verte.)

Röviden a mostani történet: a polgár-
mester és a kerület országgyûlési 
képviselôje lakossági sajtótájékoztatót 
tartott, hogy közölje, mindent elkövet-
nek a tervbe vett migránssimogató 
központ létrehozása ellen –-- nehogy 
már müezzin nyomja le a mátyásföldi 
harangszót! --–, amikor elôrontott és 
mikrofonra cuppant a visszaesô kín-
tornász.

Tudni kell, Vajda két évvel ezelôtt 
egy önkormányzati ülésen már pedze-
gette: az Ikarus-gyár területe pont 
alkalmas lehetne migránsobjektum-
nak. Hogy aztán hôsünk most is errôl 
kívánt-e expozét tartani, az végül nem 
derült ki, ugyanis az egybegyûltek, ha 
nehezen is, de elhajtották a bugris 
embert.

Más kérdés, hogy a „mértékadó” 
ellenzéki sajtó kíméletlenül lerántotta 
a leplet (Mérce.hu: „Idôsek támadtak 
az Együtt politikusára”). No pasaran!

SZIGETVÁRI IS KÉSZÜL
Közeledvén a választás, Szigetvári 

Viktor, az Együtt miniszterelnök-je-
löltje is fölvázolta, mivel számoljon az 
ország, ha ô lép majd a keverôpulthoz. 
Megpróbálom egy mondatba tömöríte-
ni a koncepcióját: beiktatásának nap-
ján megszûnne a szörnyû tranzitzóna, 
ezzel egy idôben életbe lépne a felsô 
határ nélküli kötelezô kvóta, majd 
szakembergárda kezdené el megvizs-
gálni, ócskavasként értékesítsék-e a 
déli határkerítést, vagy hagyják az 
egészet ott, ahol van, az enyészetnek 
(ôrizetlenül, persze).

Szigetvári korábban is nyilatkozott 
már általa elkerülhetetlennek tartott 
kormányzati teendôkrôl, bár részlete-
ket akkor nem említett: „Olyan mérté-
kû jogfolytonosság-helyreállításra 
lesz szükség, mint Németországban 
Hitler, a Dél-afrikai Köztársaságban 
az apartheid után.”

Megjegyzem, hôsünk már az elôzô 
választás után kijelentette: 2018-ban el 
kívánja zavarni Orbán Viktort, Polt 
Péter legfôbb ügyészt pedig sittre 
küldi. (Nem a bíróság –-- ô, Szigetvári 
Viktor, a demokrácia földre szállt hír-
nöke küldi majd tömlöcbe Polt Pé-
tert.)

Már ennyibôl is látni: emberünk ve-
zetô típus, talán a Jóisten is kormány-
fôaspiránsnak teremtette. Aligha vé-
letlen, hogy már az 2001-es MSZP-
kampányban feltûnt, amint olajozottan 
összedolgozott akkori fônökével, a 
gyûlöletspecialista Ron Werberrel.

Késôbb Gyurcsány Ferenc sajtófônö-
keként is bevált; senkit nem lepett 
meg, hogy a Medgyessy- puccs után az 
ôszödi habzóborász nyomban helyettes 
államtitkárrá emelte. Most meg, némi 
vargabetû után, már ô maga készül 
kormányra… Mondom, karizmatikus 
emberrel állunk szemben, akibôl –-- a 
várható egy százalék dacára –-- szinte 
árad az ambíció és a küldetéstudat.

Ráadásul minden felszólalása ünnepi 
szavalatra emlékeztet, függetlenül 
azok marhaságtartalmától. (Ha leszok-
na az akut orrturkálásról, talán a civi-
lizáció is befogadná.)

SZÉKELY VICC
Vona Gábor székelyföldi túrája még 

a kételkedôket is meggyôzte: valami 
tényleg nem klappol a Jobbik elnöké-
nél. (Én már pár nappal korábban is 
láttam aggasztó tüneteket a tekinteté-
ben, amikor egy sajtótájékoztató köze-
pén váratlanul megszólalt mögötte 
egy müezzin hangja, felvételrôl…) 
Épeszû ember egyszerûen nem érti, 
mit akart a pártelnök Marosvásárhe-
lyen a minap, azok után, hogy a Jobbik 
többször kijelentette: nincs túl nagy 
véleménnyel a székelységrôl.

(Legékesebben Vona keresztfia, Szo-
tyori-Lázár Zoltán, a párt szolnoki el-
nöke közölte ezt a nyilvánossággal 
még tavaly; ilyeneket írt közösségi 
oldalára: „Az erdélyi magyarság na-
gyobb része megvehetô egy marék 
üveggyönggyel. Köreikben a magyar-
országinál is nagyobb mértékû az 
elhülyülésre hajlamosság.”)

Erre most Vona Gábor, a párt elnöke, 
sôt miniszterelnök-jelöltje fogja ma-
gát, és elmegy a székely fôvárosba 
szavazatokért. Házhoz a pofonért. 
Nagy stratéga.

Érti ezt valaki?
Ráadásul ezzel a hülye mondattal 

kezdi: –-- Én tudtam, hogy itt most 
lesznek olyanok, akik nem örülnek ne-
kem.

Stimmel! Mondják is neki a fôtéren 
egybegyûlt emberek: „Árulókkal nem 
tárgyalunk, kár volt idejönni!” „A 
disznóólamat nem bíznám rád.” „Olyan 
vagy, mint teknôben a víz: ide-oda 
loccsan.” És így tovább. Merthogy 
arrafele sarkosan fogalmaznak. Egyi-
kük harminc üveggyöngyöt ad át Vo-
nának. Szerencsétlen meg csak áll, 
toporog a placc közepén, arcán idétlen 
kényszervigyor. Az ember szinte meg-
sajnálja a kétségbeejtô figurát. A 
„miniszterelnök-aspiránst”. --– Ha ha-
talomra kerülünk --– mondja, nyö-
szörgi, amikor végre szóhoz jut --–, 
megpróbáljuk nemzetközi szinten is 
ismertté tenni az erdélyi magyarok 
törekvéseit –-- gagyog, s ragyogni 
próbál. Allahra mondom, nem értem.

MÉG MINDIG 
DEMSZKY

Közeledvén az áprilisi választás, ma-
ga Demszky Gábor is elôállt, hogy 
elmagyarázza övéinek, mi minden 
szükséges egy sikeres kormányvál-
táshoz. Az SZDSZ hajdani fôpolgár-
mestere az írásában (Budapest ostro-
ma, 168 Óra) egy páratlan pályafutást 
tár elénk (a sajátját), melynek bizo-
nyos elemeit a hatalomra spekuláló 
ellenzék figyelmébe ajánlja.

„Az elsô Orbán-kormányt 2002-ben 
Budapest buktatta meg –-- emlékeztet 
a szerzô --–, 32 egyéni képviselôi 
mandátumból a fôvárosban 28-at az 
ellenzék szerzett, és ezzel fordította 
meg a Fidesznek kedvezô országos 
választási eredményt.”

A mai ellenzéknek tehát azzal a tu-
dattal kell politizálnia, hogy a sorsa a 
fôvárosban dôl majd el. Orbán Viktort 
csakis Budapesten lehet kiütni a nye-
regbôl, sugallja a liberális hadmérnök, 
s egy kis történelmi emlékeztetôt is az 
érveihez biggyeszt: „1918 után a pol-
gári radikálisok (…) kiszorultak a 
politikából és az intézményekbôl, (…) 
Károlyi forradalmának bukása után 
eltûntek a magyar közéletbôl. Ahogy a 
liberálisoknak nem volt helyük Horthy 
Magyarországán –-- kesereg a szerzô 
–--, úgy Kádár puhának nevezett dik-
tatúrájának idején sem lehetett bün-
tetlenül képviselni a szociálliberális 
értékeket.”

Hitelesebb lett volna a szeminárium, 
ha a legendás városvezetô itt nem 
hagyja abba a történetet, és azt is 
megemlíti, hogy csapatának munkás-
ságáról azóta bizarr részleteket közölt 
az Európai Unió csalások elleni hi-
vatala, az OLAF. Több száz milliárdos 
megvesztegetési botrányról kaptunk 
hírt… Részletekrôl azonban nem tu-
dunk, ugyanis a disznóság föltárására 
alakult parlamenti bizottság meghall-
gatására a most szenvedélyesen anek-
dotázó Demszky nem ment el. (Ehe-
lyett a Hír TV-ben és a Budai Liberális 
Klubban panaszkodott az „Orbán-re-
zsimre”, illetve a Klubrádió hallgatóit 
tájékoztatta, hogy ô mennyire ártat-
lan.) Demszkynél megállt az idôkerék.

MINDENKI MIGRÁNS
Hollywood?! Áá, csak a szokásos.
A mindenki más, te sem vagy más visszatérô szlogenjének jegyében telt az 

idei Oscar-gála is. A Golden Globe fekete nôi estélyi ruhái után –-- melyek a nôk 
elleni erôszak tarthatatlanságára voltak hivatottak felhívni a figyelmet. Tilta-
kozásul.

De az Oscar, az más, ezt mindenki tudja, itt valami még globálisabb kellett. 
Bizony, bizony kapóra jött Soros Gyuri bácsi kedvenc témája: a migráció és a 
bevándorlás, valamint kicsit finomítva (sôt, tágítva a határokat): a befogadás.

Vegyük például a gyôztes filmet, A víz érintését, ami egy néma takarítónô és 
egy kétéltû vízi lény kapcsolatáról szól. Rendezôje, Guillermo del Toro sietett is 
kijelenteni, hogy ô egy bevándorló, mivel Mexikóban született, de az Egyesült 
Államokban él. (Lehet, hogy azt csak mi gondoljuk hozzá a remek felvezetés 
után, hogy lám, hova jutott!)

De a legjobb férfi fôszereplô, Gary Oldman is sietett megköszönni az USA-
nak és az amerikai barátainak, hogy befogadták –-- ez a minimum egy fehér 
férfitôl, aki Oscar-díjat mer nyerni (Winston Churchill zseniális megformá-
lásáért). Nem fogják elhinni, hogy Oldman milyen származású! Az amerikaitól 
„olyannyira távol álló” brit kultúrából érkezett. Igen nehéz lehetett befogadni és 
beilleszkedni. Talán még nyelvi nehézségek is adódtak?

De a legjobb idegennyelvû film kategóriájában indult The Insult (Sértés) 
címû film kezdôszituációja is érdekes, hiszen itt egy bevándorló palesztin és 
egy libanoni keresztény férfi keveredik konfliktusba, ugye nem kell monda-
nunk, hogy alapból melyikük a pozitív és melyikük a negatív szereplô?!

Idén is meggyôzôdhettünk róla, Hollywood már sosem lesz más…
Zelnik Bálint (Magyar Idôk)

OKNYOMOZÓ RIPORTERNEK 
CSAPOTT FEL A DK ELNÖKE

A DK elnöke oknyomozó-riporternek csapott fel, hogy bebizonyítsa: az Orbán-
kormány ukrán ajkú emberek szavazatain keresztül akar választást nyerni.

A vádat alátámasztandóan természetesen „hiteles” tanúkat sem volt rest elôál-
lítani.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyjából 26 ezer olyan ukrán állampol-
gár lehet…” –-- próbálkozik statisztikai adatokkal alátámasztani állítását 
Gyurcsány Ferenc, amire maroknyi tanúiból egy hölgy hûségesen ráerôsít: „Én 
nem láttam ukránt, de viszont a házamba be van…”, és ezen a ponton a hölgy 
elfelejteti a szöveget. De Gyurcsány azonnal kisegíti, nehogy kizökkenjen a 
sztoriból.

Összegezzük: nagyjából 26 ezer ukrán lehet. De csak lehet. Vagy lehet csak 
260, vagy huszonhat? De nem is biztos, hogy ukránok, mert igazából lehet, hogy 
nem is látta ôket senki?

Némi gyakorlással ebbôl még Gôbölyös Soma-díj is lehet, mert nagyjából le-
hetre csak ennél a díjnál lehet oknyomozói munkát építeni. Na, meg a DK-ban.

De min lepôdünk meg? Az ex-miniszterelnök állításai, no meg minden egyes 
szava, amit reggel éjjel meg este mond – -2006. június 26-a óta tudjuk –--, nem 
sok hitelt érdemel.

Ô maga mondta.                                                                                  (Magyar Idôk)



A világban szétszórtságban élô ma-
gyarok több ezer kilométerre is hek 
maradtak 1848 örökségéhez és nekik 
köszönhetô, hogy a magyarság világ-
nemzetté vált –-- mondta Szilágyi 
Péter, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelôs helyettes államtit-
kára az új-zélandi magyarok már-
cius 15-i központi megemlékezésén 
a wellingtoni nagykövetségen.

A Miniszterelnökség MTI-hez eljut-
tatott közleménye szerint a helyettes 
államtitkár kiemelte: a hazájukat el-
hagyni kényszerült magyarok az ott-
hontól való távolságot is lehetôséggé 
formálták a nemzeti kulturális örök-
ség, az összetartozásába vetett hit 
megôrzése érdekében. Ôk képviselték 
a magyarság ügyét 1956-ban is, ami-
kor a magyar szabadság hangját erô-
szakkal hallgattatták el –- tette hozzá.

Szilágyi Péter a közlemény szerint az 
ünnepségen felidézte, hogy 1848-ban a 
magyarokat nem támogatták szövetsé-
gesek és katonai hatalmak. A történe-
lem –- mint fogalmazott –- megtaní-
totta, hogy az utat egyedül kell 
végigjárni. Kiemelte a külhoni magya-
rok érdekében hozott intézkedéseket 
–-- a Magyar Diaszpóra Tanács 
létrehozását, a Magyar Állandó Ér-
tekezlet újraindítását, a Kôrösi 
Csoma Sándor Programot, a ma-
gyar szervezetek és iskolák támoga-
tását –-- és üdvözölte, hogy a kedvez-
ményes honosítással a világ 
magyarsága közjogilag is a nemzet 
részévé válhatott –- írták.

A helyettes államtitkár az ünnepséget 
megelôzôen okleveleket adott át a 
wellingtoni Hungaria Futball Klub 
tagjainak és azok leszármazottainak, 
megköszönve, hogy sportsikereikkel 
gazdagították a helyieket és az anyaor-
szági magyarságot. A megemlékezés 
után Szilágyi Péter megkoszorúzta a 
Magyar Millenium Parkban felállított 
kopjafát, majd –-- helyi idô szerint 
vasárnap délután –-- az aucklandi 

magyarokkal emlékezett a forradalom 
évfordulójára –-- olvasható a közle-
ményben.

* * *
Magyar közbelépésre nem hangoz-

hat el közös európai uniós álláspont 
az ENSZ migrációs csomagjáról 
szóló vita hétfôi fordulójában, New 
Yorkban --- mondta Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter 
az MTI-nek. A tárcavezetô kifejtette: 
késöbb kezdôdik a második kor-
mányközi fordulója az ENSZ globális 
migrációs csomagjáról szóló vitának 
New Yorkban.
Az országcsoportokat követôen a 

magyar külügyminiszter kap elôször 
szót a vitában, ahol ismerteti a kor-
mány 12 pontos álláspontját, és vilá-
gossá teszi, hogy Magyarország 
mindaddig ellenzi a csomagot, amíg 
a kormány valamennyi pontja bele 
nem kerül. Közölte: amíg a globális 
migrációs kompaktnak az az alapve-
tése, hogy a migráció jó és megállít-
hatatlan, addig a „magyar kormány 
semmilyen módon nem ad semmifaj-
ta támogatást” annak elfogadásához. 
Szijjártó Péter emlékeztetett: a hét 

során Brüsszelben komoly elôzetes 
egyeztetések zajlottak, „újra meg-
próbálták lenyomni a torkunkon azt, 
hogy legyen közös európai uniós ál-
láspont”. 
Amikor az elsô kormányközi fordu-

lója volt a vitának, dacára annak, 
hogy nem volt egyetértés a 28 uniós 
tagállam között, az EU delegáció-
vezetôje felszólalt, ezáltal megtévesz-
tette a nemzetközi közösséget, 
mintha lenne közös uniós álláspont -
– idézte fel. A külügyminiszter 
közölte: a héten a brüsszeli viták 
során az Európai Tanács jogi 
szolgálata Magyarország felvetésére 
világossá tette, hogy kizárólag akkor 
sz lalhat fel az EU delegációvezetôje 
vagy a soros elnökség, ha mind a 28 
tagállam egységes akaratát tükrözô 
álláspont van. 

Mivel ilyen nincs, az EU delegáció-
vezetôje sem és a soros elnöksége 
sem szólalhat fel –-- mutatott rá. A 
tárcavezetô megjegyezte: arról még 
egyeztetések zajlanak, hogy a másik 
27 tagállam nevében egyvalaki be-
széljen-e, de európai uniós álláspont 
ezúttal a magyar közbelépésre nem 
hangozhat el.

* * *
Egy bírósági végzés értelmében gyô-

zött a muszlim-liberális szörnykoalíció: 
el kell távolítani II. János Pál pápa 
szobrát a Franciaország északnyugati 
részén lévô Ploërmel nevû község 
egyik terérôl.

A vita 2017 októberében kezdôdött. 
Akkor a francia Államtanács úgy 
határozott, hogy le kell venni a szobor 
tetejérôl a keresztet, mert az sért egy 
1905-ös törvényt, amely kimondja az 
egyház és az állam teljes szétválasz-
tását, írja a Breitbart.

A 113 éves jogszabály tiltja, hogy 
vallási jelképeket helyezzenek el köz-
területeken.

Ez alól csupán a múzeumok, a tem-
plomok és a temetôk képeznek ki-
vételt.

A szobor egyébként 2006 óta áll köz-
területen, de a liberálisokat és a musz-
limokat csak tavaly kezdte el zavarni, 
ami valószínûleg összefüggésben áll 
Macron elnök megválasztásával.

Az Államtanács határozata felhábo-
rította a francia és az európai konzer-
vatív közvéleményt.

A liberálisok és a muszlimok alkotta 
degenerált szörnykoalíciónak azonban 
ez sem volt elég.

Tovább pereskedtek az ügyben, így 
végül elérték, hogy nemcsak a ke-
resztet, de a II. János Pál pápa szobrát 
is teljes egészében el kelljen távolí-
tani.

Azt, hogy pontosan mi a problémájuk 
a kommunizmus ellen harcoló nagy 
pápa emlékével nem világos.
Gilles Pennelle, a Nemzeti Front 

Bretagne tartománybeli regionális 
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Ünnepeljünk? 
(Elsô rész)

Ha a pimaszság és tisztességtelenség 
olimpiai színvonalon lenne megítélve 
akkor a román politikum és az oláh 
hadsereg egész biztosan a dobogóra 
kerülne. Ugyanis már nem egy helyrôl 
kérnek és buzdítanak bennünket az 
oláhok, hogy csatlakozzanak a magya-
rok a december elsején megrendezett 
100 éves évfordulóra. Ezen a napon az 
erdélyi oláhok kikiáltották Erdély 
csatlakozását a Román királysághoz 
sok igérettel a megnôtt országban élô 
nemzetiségek irányába. Ezeknek a 
betartását már majdnem 100 éve vár-
juk.

Lehet hogy az biztatja az együttes 
ünneplést szorgalmazókat, hogy né-
hány évvel ezelôtt a pesti Kempinszki 
szállóban a román miniszterelnök tár-
saságában ünnepelték meg a decem-
ber elseji román nemzeti ünnepet a 
magyarországi szoci és balliberális 
“haladó” vezérek.

A hivatalos román propaganda sze-
rint a román hadsereg felszabaditotta 
a magyar fôvárost a kommunizmustól. 
De idézzünk az amerikai Bandholz 
tábornok naplójából, amiben az ame-
rikai Vöröskereszt arra kérte hogy 
küldjön javaslatokat arról, hogy  foly-
tassák-e a Vöröskereszt munkáját a 
magyar fôvárosban.

Harry Bandholz válasza:
„A helyzet Budapesten és Magyaror-

szágon.
1. A román hadsereg majdnem egész 

Magyarországot megszállta augusztus 
elejétôl 1919 november 14-ig amikor 
kivonultak Budapestrôl. Ôk rekvirá-
lásnak és lefoglalásnak nevezték azt 
ami általános fosztogatás volt, és any-
nyira volt szisztematikus mint maj-
mok bohóckodása a vitrinben. Elvittek 
gépeket és mûszereket amik tönkre-
mentek abban a pillanatban amikor 
helyükrôl elmozditották ezeket. Ôk 
megragadtak és elvittek minden ren-
delkezésükre álló élelmiszert az utolsó 
háziállattól a vetômagig sok gazda-
ságból, és általában véve a visekedésük 
és eljárásuk megszegték a nemzetközi 
jogot, a háború szokásjogát,és a tisz-
tességtudás és emberiesség követel-
ményeit.

2. Ennek eredménye egy szomorúan 
elszegényedett, szûkölködô Magyaror-
szág ami egy jóvátételes vagyontárgya 
lenne a Szövetségeseknek az egyik 
szövetséges, Romániának köszönhe-
tôen egy szomorúan megsebzett, nyo-
morgó páciens lett.

3. Mikor Bukarestben voltam szep-
temberben azt láttam hogy a Vörös-
kereszt szervezetét és felszerelését 
nézve sokkal nagyobb és jobb volt 

mint azt a helyzet megkivánta volna, 
és volt elegendô élelmiszer készlet. 
Ugyanakkor román teherautók ezrei 
viszik el olyan szükségleteket Magyar-
országról amikre szomszéduknak 
szüksége volna. Annak ellenére, hogy 
a Legfelsô Tanács arra utasította 
Romániát, hogy azonnal vonuljon ki 
Magyarországról, a románok még 
mindig megszállva tartják a Tiszától 
keletre fekvô területeket, ahol foly-
tatják a barbár módszereiket, beleért-
ve a vetômag elkobzását is.

4. Mivel úgy látszik mi nem vagyunk 
képesek megakadályozni, hogy a ro-
mánok a fennt leírt körülményeket 
létrehozzák, szerintem mindnyájunk-
nak kötelessége ezeken enyhíteni aho-
gyan csak lehet.

5. Javasolom, hogy az Amerikai 
Vöröskereszt szervezet Budapesten 
nem csak hogy maradjon hanem ki-
bôvüljön az egész országra amely már 
megszabadult a megszállóktól és foko-
zatosan legyen jelen a Tiszától keletre 
fekvô területeken ahol a románok 
növekvô nehézségeket készitenek elô.
H.H. Bandholz
Brig. Gen. USA”

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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tanácsának az elnöke felháborodott 
az ítélet miatt.

Szerinte abszurd, hogy a francia bíró-
ság megengedi a muszlimoknak a bur-
kini viselését a tengerparton, de tiltja 
II. János Pál szobrának a köztéri meg-
jelenítését.
Beata Szydo, volt lengyel miniszter-

elnök is megdöbbenését fejezte ki az 
ítélet miatt.

Ploërmel lakói úgy határoztak, a szob-
rot áthelyezik a helyi templom kert-
jébe, hogy így megfeleljenek az ela-
vult jogszabálynak.

* * *
Mit jelent Tillerson amerikai 
külügyminiszter menesztése? 
Lovas István tudósítása
/Kedves Olvasók, menesztette Trump 

külügyminiszterét. Már olvashattak a 
hazai sajtóban erre vonatkozó külföldi 
magyarázatokat. Azokat mindenki 
nyugodtan tegye félre, ugyanis csak 
hamis, vagy részben tényszerû 
magyarázatot nyújtanak. Talán egy 
tucat ember van Amerikában, aki 
olyan bátran ki meri mondani az igaz-
ságot, mint a történelem legcsodála-
tosabb amerikai elnökének, Ronald 
Reagannek egykori pénzügyi állam-
titkára, Paul Craig Roberts professzor, 
a Wall Street Journal egyik volt szer-
kesztôje./
Chuck Schumer new-yorki demok-

ratapárti szenátor azt mondta, Til-
lerson menesztése /bocsánat, liberá-
lisul kötelezôen: „kirúgása”/ azt mutat-
ja, hogy a Trump-kormány szétesô-
félben van.
Csakhogy ennek pontosan az el-

lenkezôje történik.
Tillerson külügyminiszter eltávo-

lítása és Pompeo CIA-igazgató helyé-
re ültetése azt jelenti, hogy a katonai/
biztonsági komplexum befejezte ha-
talmának teljes kiterjesztését a 
Trump-rezsim fölött. Ezután szóba 
sem fog kerülni az Oroszországgal 
való kapcsolatok normalizálása.
Az Izrael lobbi, a neokonzervatívok 

és a katonai/biztonsági komplexum 

kombinációja túl hatalmasnak bizo-
nyult ahhoz, hogy békét hozzanak 
létre a két nukleáris hatalom között. 
Ha valaki ránéz a Trump-kormányra, 
a fenti három erô van uralmon.
Izrael továbbra is elkötelezett, hogy 

az amerikai katonaságot használja 
Szíria és Irán destabilizálsára azért, 
hogy elszigeteljék a Hezbollahot és 
elvágják annak támogatását és lo-
gisztikai utánpótlását.
A neokonzervatívok egyszerre tá-

mogatják Izrael érdekét és saját vá-
gyukat arra, hogy Washington az 
egész világ fölött uralkodó hegemón 
hatalom legyen. A katonai-biztonsági 
komplexum azt akarja, hogy az 
„orosz fenyegetés” továbbra is költ-
ségvetése és hatalma igazolását szol-
gálja.
A prostituált média (a fantasztikus, 

Roberts által már régen használt 
„presstitute” szójátékkal az eredeti-
ben) totális harmóniában dolgozik 
mindezzel.
Annak ellenére, hogy a Russiagate-

et dokumentáltan a Demokrata Párt 
Nemzeti Bizottsága, az FBI és a CIA 
által összehangolt hamis vádakkal 
bizonygatják, a prostituált sajtó to-
vábbra is ismételgeti a vádakat, 
mintha létezne arra bármilyen bi-
zonyíték.
Mindehhez jön még egy új vád. 

Hogy Putyin rendelte el a korábbi 
angliai brit k ém megmérgezését. An-
nak ellenére, hogy a vád abszurd, az 
nem akadályozza meg a fikció ténnyé 
válásától.
 Miután egy negyedszázadot dolgoz-

tam Washingtonban és ismerem a 
brit kormány tagjait, nem hiszem, 
hogy egyikük is hinne a Russiagate-
ben és a mérgezési sztorikban.”
Rendkívül veszélyes agenda ez. 

Oroszország új fegyverei Oroszor-
szág katonai túlerôt biztosítanak az 
USA fölött.
Mivel Kína és Irán hasonlóan látják 

a helyzetet, Amerikát lefokozták. De 
Washington és csatlósai ragaszkod-

nak ahhoz, hogy erôszakot fejtsenek 
ki és hamis vádakat hangoztassanak 
Oroszországgal, Iránnal és eseten-
ként Kínával szemben, azokat fenye-
gessék.
Oroszország, Irán és Kína tudja,  

hogy ezen vádak hamisak.
A világot háború felé hajszolják. 

Ami nukleáris háború lesz. Akik e 
hajszolást teszik, apró kisebbség: iz-
raeli cionisták, neokonzervatívok és 
az amerikai katonai/biztonsági komp-
lexum. A világtörténelem legvak-
merôbb és legfelelôtlenebb viselke-
désének vagyunk tanúi.

***
Elôször csak akváriumi díszhalakat, s 

ha beválik, akár macskákat és kutyá-
kat is tarthatnak majd celláikban az 
ukrán fegyencek.

Az ukrajnai börtönpszichológusok 
szerint pozitív kihatással lenne az 
elítéltek társadalomba történô visszail-
leszkedésére, ha cellatársaikon kívül 
más élôlényekrôl gondoskodhatnának. 
Ez ugyanis fejlesztené a felelôsség-
tudatukat, és a környezetük iránti kö-
tôdésüket.

Egyelôre nem tudni, mi az állatvédôk 
véleménye az állatok börtönbe zárá-
sáról

Az igazságügyi tárca szakembereinek 
kezdeményezése a kezdeti szakaszban 
elsôsorban az elôzetes letartóztatásban 
lévôkre terjedne ki. Elôször a mû-
anyag akváriumokban tartott halakat 
engedélyeznék a vizsgálati fogházak-
ban.

Amennyiben beválik ez a fajta terá-
pia, az ukrán igazságügyi tárca kész 
hozzájárulni, hogy a rabok akár macs-
kákat vagy kutyákat is tarthassanak a 
celláikban.

Utóbbiak azonban nem tartozhatnak 
egyetlen harci kutyának minôsülô 
fajtához sem. A felvetésben nem esik 
szó arról, hogy mindez miképpen va-
lósítható meg az ukrán börtönviszo-
nyok közepette, ahol egy-egy 20 négy-
zetméteres cellában gyakorta 8-10 

rabot zsúfolnak össze. Továbbá az uk-
rán állatvédôk sem nyilatkoztak még 
arról, hogy mi a véleményük az állat-
kínzás eme legújabb formájáról –-- írja 
a RIANovosztyi.

* * *
Megkerült Ophélie Gaillard cselló-

mûvész páratlan értékû Goffriller-
csellója, amelyet két nappal korábban 
raboltak el tôle Párizs közelében --- 
közölte a mûvész.

Kaptam egy névtelen hívást délben, 
miszerint a cselló a ház elôtt parkoló 
egyik gépkocsiban van. Meg is talál-
tam a hátsó ülésen --- mondta. A 
France2 közszolgálati televízió híra-
dója szerint a csellista szomszédja 
gépkocsijának ablakát betörték, és 
betették az autóba a hangszert.

A francia csellista Facebook-oldalán 
írta meg, hogy amikor kilépett a Pá-
rizstól északra fekvô Pantinban lévô 

otthonából, valaki késsel megfenye-
gette és elvette hangszerét, majd elvi-
harzott vele.

Segítséget kért az 1,3 millió euró  
értékû 18. századi hangszer megtalálá-
sához,amelyrôl fotókat is közzétett.
Ami a hegedûsöknek Stradivari, 

az a csellistáknak Gofriller. Matteo 
Goffriller (1659-1742) velencei hang-
szerkészítô volt, aki leginkább csel-
lóiról vált világhírûvé.

Az általa készített hangszeren latin 
felirat hirdette, hogy mûhelyében ké-
szült, továbbá az évszám --- Gaillard 
csellója esetében 1737 ---, amikor a 
hangszert készítette. De csak kevés 
hangszerre tette rá névjegyét, hogy 
elkerülje az adófizetést a velencei 
hatóságoknak.

Ophélie Gaillard egy bank adománya-
ként kapta kölcsön a világhírû hang-
szert.

* * *

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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„De hát mit csináltak a románok hú-
szesztendôs nagyváradi tartózkodásuk 
alatt? Mindenekelôtt meghamisították 
a város igazi jellegét, s a külsôségeken 
igyekeztek bebizonyítani, hogy ez a 
város mennyire román. Új neveket 
adtak az utcáknak, átmázolták az üz-
letek cégtábláit, román nyelvû étlapot 
parancsoltak a vendéglôkbe és minél 
több helyet bekentek román nemzeti 
színekkel. A Szent László térrôl eltün-
tették László király szobrát, a Bémer 
térrôl Szigligeti mellszobrát.”

Akár ma is íródhattak volna a fenti 
sorok, hiszen érdemben azóta sem vál-
toztak a packázási módok. Az egykor 
többségében magyar Sebes-Körös-
parti város fôterére sem került vissza 
a lovagkirály kilencven éve számûzött 
szobra. Ám itt nem a mából, hanem a 
két háború közötti korszakból villantak 
fel epizódok az Utazás Erdélyben és 
Erdély körül címû kötetbôl. Tonelli 
Sándor külsô szemlélôként kiválóan 
érzékelteti mûvében, milyen állapotok 
is uralkodtak Szent László megszállt 
városában alig húsz évvel Trianon 
után, tíz kilométerre az új határsávtól. 
A szerzônek különös érzéke volt ah-
hoz, hogyan szemléltesse és elemezze 
a város arculatának változásait, köny-
vének pedig mindezen túl nagy eré-
nye, hogy a brutális kontrasztokat is 
láttatja.

Mert a szemtanú ír arról az idôszakról 
is, amikor Várad egyik napról a másik-
ra levetkôzte papagájszínû rongyait az 
1940-es visszacsatolás idején: „A ro-
mánok kivonultak Nagyváradról és a 
szörnyûséges piszoktól és balkáni el-
hanyagoltságtól eltekintve, jóformán 
nyoma se maradt húszesztendôs ottlé-
tüknek. Aki valamit komolyan meg 
akar tartani, az akár a politikai, akár 
pedig a magánéletben állandóságra 
törekszik és ennek megfelelôen igyek-
szik berendezkedni. A románoknál 
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NAGYVÁRADI 
AKNÁK

Erdély kulcsának áldatlan helyzete figyelmeztetés
minden, amit csináltak, az ideiglenes-
ség jellegét viselte magán. Nem épí-
tettek és sem középületet, sem magán-
házat nem tataroztak. Mindent abban 
az állapotban hagytak meg, ahogy az 
impériumváltozás alkalmával a ma-
gyaroktól átvették.”

A számunkra elvesztett háború után 
végül minden visszaállt az ismert 
nagyromán kerékvágásba. Megújult a 
nagy projekt is, aminek következtében 
a 70-es évek végére felerészt elromá-
nosodott a lakosság. De nézzünk csak a 
mélyére ennek a folyamatnak, mert 
ekkoriban már megkezdték elásni azo-
kat a magyar hétköznapokat megke-
serítô aknákat, amelyek visszafordít-
hatatlan károkat okoznak manapság 
is.

Eleinte nem nyúltak semmihez. Majd 
romboltak, de csak egy nyúlfarknyit. 
Aztán beindultak a buldózerek, a ma-
gyar nevû külvárosi utcák helyén új 
darázskaptárak épültek. A tesztüzem 
sikerült, jöhetett a stratégiai fontos-
ságú városközpont. Térrendezés cí-
mén el is akarták költöztetni a régi 
székesegyházat, a Szent László téri ka-
tolikus templomot, de ezt végül meg-
akadályozta a lakosság imával, csellel 
és, ami nagy szó: felekezetre való te-
kintet és vér nélkül. Történt mindez 
1964-ben.

Majd lefektették a legalattomosabb 
aknát, amit Bukarest csak alkothatott. 
Nagyvárad egykori Házsongárdját, az 
Olaszi temetôt vették célba, ahová a 
magyar 1779 óta temetkezett. Bihar 
vármegye történelmi családjai mellett 
’48-as honvédok is nyugodtak itt, sôt 

még Madách felesége és Rómer Fló-
ris, a magyar régészet atyja is itt re-
mélt örök álmot. A helyi múlt megis-
merésének e forrása néhány éve 
eltûnt a térképrôl, és bizony nem Cea-
usescu taroltatta le, hanem a pozícióját 
ilyen lépésekkel ôrzô mostani város-
vezetô, Ilie Bolojan (ejtsd: Ilije Bolo-
zsán). Hogy egy váradi tollforgatót 
idézzek, ebben az istentelen húzásban 
a magyar érdekképviselet felelôssége 
is súlyos volt akkoriban, hiszen cinkos 
tétlenségével utat engedett a pusztítás-
nak.

De az itt elásott aknát csakis Bolojan 
tudta mûködésbe léptetni. A szocializ-
mus idején ugyanis morbid, ám fölöt-
tébb dörzsölt módon körbeépítették a 
területet tömbházakkal. A szépen gon-
dozott sírkertet így bezárták, hiszen 
sûrû lakóövezet mellett temetkezôhe-
lyet nem szabad fenntartani ugyebár.

A magára hagyott kis Házsongárd 
így lassan vandálok prédájává vált, 
még a szemetet is a kriptákba öntötték. 
B. úr a kétezres évek végén végül 
kimondta a verdiktet: a földdel kell 
egyenlôvé tenni az Olaszit, hiszen az 
rontja a városképet. Fellebbezésnek 
helye nincs. Szemernyi tisztelet és 
jóindulat nélkül hányták csomóra a 
csontokat, majd dobálták emberhez 
méltatlan, megszenteletlen tömegsí-
rokba –- ahogy akkoriban egy döbbent 
szemtanú mesélte. Ezt még Tonelli se 
hitte volna.

Zöldövezet van most már az én ôseim 
sírja helyén is, meg játszótér, ahová jó 
szándékú ember nem viszi ki a gyer-
mekét fogócskázni. És itt nincs vége a 

történetnek: hogy még egy utolsót 
rúgjanak belénk, az újonnan létrejött 
parkot elnevezték Mihai Viteazulról, a 
román diktátor kedvenc uralkodójáról, 
akit arcátlan módon az elsô román 
országegyesítônek tart a bukaresti 
kurzus, merthogy a zsoldosvezér kis 
idôre betette a lábát Erdélybe is.

Tehát a nagyváradi magyar múlt egy 
darabját könyörtelenül eltörölték, a 
kolozsvári kápó, Gheorghe Funar pe-
dig minden bizonnyal elégedetten 
csettintett kollégája akciója hallatán.

De kell nekünk tartanunk azoktól, 
akik a halottainktól is félnek? Nem 
kérdés, mert még mindig van bôven 
vesztenivalónk. Nagyváradon különös-
képpen, hiszen Kolozsvár, Arad és 
Gyulafehérvár után láthatóan itt is 
létrejövôben van egy új „mûveleti 
terület”, ahol a harcot történelemha-
misítással, átplasztikázással, megfé-
lemlítéssel, megalázással és provoká-
cióval vívják ellenünk, csak mert 
zavaró tényezôk vagyunk. Mert már 
nincs szó ideiglenességrôl, eljött a 
berendezkedés korszaka itt is.

Láthatóan egyre inkább nyeregben 
érzik magukat azok, akik nem itt 
születtek, akiknek a magyar a „sátán 
nyelve”, akik úgy félnek a piros-fehér-
zöld színkombinációtól, mint vámpír a 
fokhagymától, s akik múlhatatlan ki-
sebbségi komplexusukat leginkább a 
nagyzoló ortodox templomok építésé-
vel tudják kezelni, és még sorolhatnám 
a tájidegen „gyógyíreket”.

Mindez olyan, mint egy fékevesztett 
verseny, Románia nemzeti missziójá-
nak maratonja, amiben jellemzôen 
nem a régi román barátaink, hanem a 
hivatalnokok, a rendôrök és a politiku-
sok vesznek részt. Tûzön-vízen, sírkö-
vön, gótikán, barokkon, szecesszión és 
még a városalapító Szent László em-
lékén is átgázolva. Ezt ráadásul fele-
rôsíti idén Erdély elszakításának cen-

A Vona Gábor marosvásárhelyi és 
székelyudvarhelyi fórumairól készült 
videófelvételek nyomán sokakban fel-
merülhetett a kérdés: egyáltalán miért 
volt szükség a várható pofonért Er-
délybe mennie a Jobbik-elnöknek? 
Elôzetesen mit remélt ettôl az úttól, 
amely a biztos kudarccal kecsegte-
tett?

Úgy tûnik, Vona fôleg saját pártjának 
akart bizonyítani, hiszen az egykori 
radikális formáció korábban otthon 
érezte magát Erdélyben, bizalommal 
és rokonszenvvel fogadták az ottaniak. 
A Tusványos kistestvéreként számon-
tartott Erdélyi Magyar Ifjak gyergyó-
szentmiklósi táborának nemcsak ál-
landó résztvevôi, de sokáig 
társszervezôi is voltak –-- egészen 
tavaly nyárig.

Az erdélyiek elsôsorban nem a párt 
néppárti irányváltása miatt fordítottak 
hátat a Jobbiknak. Hanem az egyre 
inkább érezhetô és állandósuló hitel-
vesztés miatt. Amelynek részeként a 
párt politikusai egy-egy meggondolat-
lan, de vélhetôleg komolyan gondolt 
elszólásukkal vérig sértették a határon 
túli magyarokat. Nem véletlenül ka-
pott harminc üveggyöngyöt Vona Gá-
bor Marosvásárhelyen. Az öntudatos 
székelyek nehezen tûrik, ha valaki 
megvásárolható, idióta bennszülöttek-
nek tartja ôket, majd odajön jópofizni. 
Mintha mi sem történt volna.

Szó mi szó, a külsô szemlélônek úgy 
tûnt, Vona Gábor állta a sarat az érzel-
mek össztüzében. Bizonyítani próbálta 
pártja még megmaradt, nemzetben 
gondolkodó részének, hogy az erdélyi-

tenáriuma is.
Ennek bizonysága, hogy nemrég ki-

derült, Emmanuel de Martonne is 
szobrot kaphat a városban. Ô volt az a 
buzgó francia térképész, aki annak 
idején körülrajzolta a jócskán meg-
hízott új Romániát minden rablott 
területével együtt. Neki, a magyarság 
egyik elsô számú sírásójának akarnak 
most szobrot állítani azon a Nagyvára-
don, ahol annak ellenére, hogy 25 szá-
zalékra csökkent számbéli arányunk, 
számszerileg még mindig ugyanannyi 
a magyar, mint a századfordulón: kö-
zel ötvenezres.

Tehát nem nulla. Ha nem maradt vol-
na egy lélek sem belôlünk a városban, 
akkor talán megérteném, hogy Mar-
tonne szobrával tort akarnak ülni raj-
tunk. De nem, ez is csak provokáció, 
mert zavarja ôket az, hogy még mindig 
itt vagyunk. Annyian, mint Nagykani-
zsa lakossága, és jóval többen, mint a 
mai Székelyudvarhely teljes népessé-
ge. Tehát tényezô a helyi magyar, 
annak ellenére, hogy nincs érdemi 
képviselete a helyi döntéshozatalban, 
és szégyenszemre még saját alpolgár-
mestere sincs, aki védhetne, fékezhet-
ne.

Az ügybuzgó, immár városközponti 
utcák kiszélesítésén (értsd: magyar 
idôkre emlékeztetô épületek bontásán) 
is dolgozó Bolojan mellett pusztán egy 
magyarságügyi tanácsadó mûködik, 
aki nemrég maga jelentette ki: gôze-
rôvel zajlik egy teljesen új Várad épí-
tése, és ha nem térünk magunkhoz, 
néhány esztendô múlva már valóban 
nem fogjuk tudni sajátunknak érezni a 
várost. Mert Erdély kulcsának mosta-
ni áldatlan helyzete felkiáltójel, amely-
re az egész Kárpát-medencének oda 
kell figyelnie.
Váradot kínozzák.

Balázs D. Attila
A szerzô újságíró

A SZÉKELYEK NEM 
KÉRNEK VONÁBÓL

eket is partnernek tartja. Megszólítan-
dó választópolgároknak. Csakhogy 
egy kicsit elkésett. Szép szavait saját 
támogatói hiteltelenítik az internetes 
fórumokon, akik a balul sikerült erdé-
lyi út kapcsán mindennek elmondják 
az ott élô magyarokat. Mindennek, 
csak éppen magyaroknak nem.

Mint valaki más, egy bizonyos Gyur-
csány Ferenc. Szép fejlôdés: a jobbiko-
sok felzárkóztak Gyurcsányék mögé a 
gyûlöletbeszédben.Szóval Vona Gábor 
felkészült rá, hogy a székelyföldi fóru-
mozás nem lesz egy diadalmenet, nem 
emelik pajzsra a hálás székelyek. 
Merthogy a kisebbségi lét már csak 
ilyen. Érzékennyé tesz. És számontart-
ja azt, ha valaki elárul, ha valakit 
pálforduláson kap. Ha valaki egyszer 
csak könnyedén rád legyint.

Vona Gábor persze beállt a sorba, ne-
hogy már a Jobbik hiányozzon Erdély-
bôl a választási kampányból, amikor 
még Karácsony Gergely és Molnár 
Gyula is elzarándokolt oda. Van ebben 
persze valami jó is. Az, hogy ma már a 
nem feltétlenül nemzetben gondolkodó 
ellenzéki pártok is valami kötelezô mi-
nimumként tartják számon a határon 
túli magyar állampolgárok megszó-
lítását. Még akkor is, ha biztosra vehe-
tik a kudarcot. Amiért nem a külhoni-
ak, hanem ôk a felelôsek. Mert egy-egy 
kósza, botor látogatás nem old meg 

semmit. Nem feledteti az erdélyiek 
„túlszeretésétôl” tartó pártok hétköz-
napi amnéziáját.

Ezért is kár az erdélyieket hibáztatni, 
mint ahogy a jobbikos fórumozók te-
szik. Ország-világ elôtt leleplezik ma-
gukat indulatukkal, amelybôl kiderül: 
valójában soha nem gondolták komo-
lyan ezt az egészet, ôk maguk is csak 
valami alsó osztálybeli, megvehetô, 
lenézhetô, megmosolyogható szemé-
lyeknek tartották az erdélyieket. Akik 
folyton csak bólogatnak, kínálgatják a 
pálinkáspoharakat és a tepertôs pogá-
csát, mint valami skanzenben. Ahová 
elmegyünk, jól beiszunk, és ilyenkor 
beleordítjuk az erdélyi éjszakába, 
hogy: „Fegyverbe! Fegyverbe!”, és 
utána, mint aki jól végezte dolgát, 
hazamegyünk, persze kihúzott háttal, 
mint aki megmentette odakinn a nem-
zet becsületét.

Magam is több EMI-táborban megfi-
gyelhettem ezt a típusú jobbikost, aki 
ilyenkor elôveszi a nagy-magyarorszá-
gos trikóját (Pesten persze sehol nem 
találja), és részegen kurjongat a csípôs 
erdélyi éjszakában, és az arca józanon 
is akkora, mint ide Lacháza. Szóval 
szép-szép ez a Vona Gábor-os nyuga-
lom, de úgy tûnik, nem az erdélyieket 
kellene meggyôzze, hanem a saját 
szimpatizánsait. Arról, hogy az a stílus, 
ahogy a határon túliakról véleményt 

nyilvánítanak, az a legrosszabb DK-s 
gerillákat is übereli. Gyurcsány Fe-
renc pedig ül odahaza, és csak egy 
kávét kér Klára asszonytól. És persze 
tapsikol, és amikor nem tapsikol, ak-
kor buzgón lájkol vagy éppen trollko-
dik („Na ugye?”).

A Jobbik persze nem késett a magya-
rázkodással: a Fidesz bérelte fel a 
marosvásárhelyi embereket, a kor-
mánypárt ellenük hangolta az erdélyi-
eket. Már tényleg csak az újabb har-
minc üveggyöngy elôgurítása 
hiányzott. Egy dolgot azért érdemes 
lenne felidézni: hogyan fogadták az 
erdélyiek Vonát, Karácsonyt és Mol-
nárt –-- és hogyan Orbán Viktort. A 
miniszterelnök ugyanis valóban 
építeni ment oda.

Szavak helyett olyan külhoni nemzet-

építô stratégiát vitt, amilyet a második 
világháború óta nem láttak az elsza-
kított nemzetrészek magyarjai. Ami 
nem megvásárlást jelent, hanem a 
nagybetûs reményt. Ott és akkor, ami-
kor a román centenárium dölyfe bele-
tenyerel az amúgy sem jókedvû min-
dennapokba. És nemcsak a külhonban, 
hanem Magyarországon is, hiszen a 
rosszban jó, hogy mi saját magunkkal 
vagyunk határosak, nem kell ming-
ránshordákkal építsük a jövôt. És ez 
nem valami szélbe kidobált pénz, ha-
nem a Kárpát-bölcsôben élô nemzet 
jövôépítése. A jövôre fordított figye-
lem pedig mindig megtérül. Sokszoro-
san.

Fábián Tibor
A szerzô újságíró, Nagyvárad

DOYZIES DELI
magyar delicatessen

Shop 2, Caribbean Gardens
Nyitva: 

szerdán reggel 8.30-tól du. 3-ig
pénteken reggel 8.30-tól du. 2.30-ig
vasárnap reggel 8.30-tól du. 4.30-ig

Tel: 0475 797-343
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KÁSLER MIKLÓS 
III. BÉLA 

AZONOSÍTÁSÁRÓL, 
A RÉGÉSZEK 

FELELÔSSÉGÉRÔL ÉS 
AZ ÁRPÁDHÁZI 

KIRÁLYOK EREDETÉRÔL
Nekünk miért nincs olyan történelmi 

emlékhelyünk, mint a spanyoloknak 
és a franciáknak? –-- ez a kérdés me-
rült fel külföldi látogatásai során Kás-
ler Miklósban, az Országos Onkoló-
giai Intézet fôigazgató fôorvosában. 
Egy most befejezôdött, de vélhetôen 
folytatódó kutatás azonosította III. 
Béla király DNS-profilját, és megle-
pô eredményt hozott.

–-- Hogyan kerül kapcsolatba egy se-
bész, szájsebész, plasztikai és rekonst-
rukciós sebész szakorvos, klinikai 
okológus az Árpád-házi királyokkal?

–-- Amióta az eszemet tudom, nagyon 
sokat olvastam. Faltam a történelmet 
és az irodalmat, illetve a képzômû-
vészetek is érdekeltek. Egyetemista-
ként ritkán jártam bulizni, szabadi-
dômben is a könyveket forgattam.

–-- Hét éven át Szegeden volt sebész, 
majd 1981-tôl az Országos Onkológiai 
Intézet munkatársa, 1992-tôl fôigaz-
gató fôorvosa. Több mint ezer szakem-
ber munkájáért felel. Ilyen körülmé-
nyek között is jutott ideje a szakmán 
túli ismeretek gyarapítására?

–-- Hivatalból nagyon sokat utaztam. 
A csekélyke szabadidôt igyekeztem 
okosan kihasználni. Ha tehettem, érté-
kes helyeket kerestem fel– múzeumo-
kat, kastélyokat, régi történelmi váro-
sokat. Egyebek mellett láttam a San 
Lorenzo de El Escorial-i királyi kolos-
tort, 26 spanyol király és királyné 
nyughelyét. Eljutottam a Párizsban 
lévô Saint-Denis-székesegyházba, a 
francia királyok temetkezési helyére. 
Óriási élményt jelentettek, egyúttal az 
merült fel bennem, hogy nekünk miért 
nincs ilyen emlékhelyünk.

–-- A székesfehérvári bazilika terüle-
tén 1848-ban bukkantak árokásás köz-
ben III. Béla és felesége maradványa-
ira. Ôket már akkor –-- a korszak 
tudományos színvonalán --– azonosítot-
ták, és Pestre szállították. 1862-ben a 
budavári Mátyás-templom fôoltára alá 
épített kriptában helyezték el a marad-
ványokat, innen került a királyi pár 
1898-ban mai helyére, a Mátyás-temp-
lom kápolnájába. Kinek az ötlete volt, 
hogy a daganatos betegeket ellátó leg-
fontosabb hazai centrum, az Országos 
Onkológiai Intézet vizsgálhassa meg a 
csontokat?

–-- Az emberi génállomány feltérké-
pezése a betegségek hátterében álló 
gének meghatározását is segíti. Az 
intézet az elsô pillanatoktól kezdve 
alkalmazta a daganatokkal kapcsolatos 
genetikai vizsgálatokat. A kor legújabb 
módszereit vezettük be, amelyekhez 

beszereztük a szükséges berendezése-
ket. Napjainkban évente sok ezer 
DNS-mintát vizsgálunk, hogy megta-
láljuk a betegségeket okozó eltérése-
ket, ami a célzott gyógyszeres kezelés 
alapja. Azaz hihetetlen szakmai rutin-
ra tettünk szert a DNS-meghatározás 
terén. Mondhatja erre, hogy mi élô 
betegek génállományát határozzuk 
meg rutinszerûen, de III. Béla király 
több mint nyolcszáz éve halott. Ez 
igaz, de ha ki tudjuk nyerni a régi 
csontokból a DNS-t, azt mi is feldol-
gozhatjuk kis módosításokkal. Két ge-
netikai munkacsoportunk vezetôjével 
egyeztetve arra jutottunk, ha engedé-
lyezik, meghatározzuk a királyi ma-
radványokat. Alaposan felkészültünk 
–-- négy középkori csontváz DNS-ét 
vontuk ki, genetikai állományát dol-
goztuk fel sikeresen. Ezt követôen ke-
restem meg Erdô Péter bíboros-ér-
sek urat az ötlettel, hogy a budavári 
Mátyás-templomban lévô csontvázak-
ból mintákat vehessünk. A tízbôl csu-
pán kettôrôl tudtuk nagy bizonyosság-
gal, hogy kik voltak. Az egyik a III. 
Bélaként meghatározott férfi, illet-
ve felesége, Châtillon Anna. 2013-
ban indult az érdemi munka, a mintá-
kat 2014 márciusában nyertük ki. A 
vizsgálatok elkezdését a kormány 
nagyvonalú anyagi támogatása tette 
lehetôvé.

–-- Biztosak lehetünk abban, hogy az 
említett királyt találták meg egykoron 
Székesfehérváron?

–-- Ennek bizonyítása nem a mi fela-
datunk. A régészek azonban meglehe-
tôs egyöntetûséggel foglaltak állást 
III. Béla mellett. Korábban felmerült, 
hogy nem ôt, hanem Könyves Kál-
mán királyunkat találták meg. Ezt a 
felvetést mi is cáfoltuk. Valamennyi 

csontvázról háromdimenziós CT-fel-
vételek készültek, amelyek segítsé-
gével pontos képet kaptunk az elhuny-
takról.

A III. Bélának tulajdonított koponyá-
nál megnéztük, hogy van-e a fül kör-
nyékén csontelváltozás –-- feljegyzések 
szerint Könyves Kálmánnak a fülén 
keresztül folyt ki az agyveleje. Ha ez 
így volt, annak nyoma kellett hogy ma-
radjon. Mi erre utaló elváltozást nem 
tapasztaltunk, tehát megerôsítettük 
azt a sokféleképpen megindokolt el-
képzelést, hogy nem Könyves Kálmán-
ról, hanem III. Béláról van szó.

–-- Hogyan nézhetett ki egykoron III. 
Béla?

–-- Erôteljes, legalább 190 centiméter 
magas férfi lehetett, aki húsz-harminc 
centivel kimagaslott kortársai közül. 
Szent István még kimondottan ala-
csony termetû volt, de a késôbbi kirá-
lyok elôszeretettel házasodtak északi 
uralkodók leányaival. Lengyel herceg-
nôk mellett az ugyancsak magas ter-
metû kijevi elôkelôségek is behozhat-
ták a szálfatermetet örökítô géneket. 
Szent László mellett több nagyra nôtt 
Árpád-házi uralkodókról tesznek emlí-
tést krónikáink.

–-- Tavaly nyáron ezeken a hasábokon 
számoltunk be arról, hogy a Szent 
László király koponyájából származó 
mintákon DNS-elemzést végeztek. 
Egy kisôrlôfogat, valamint a koponya-
alapból kiemelt egy centiméter átmé-
rôjû csonthengert elemeztek. Az inté-
zet csapata mivel dolgozott?

–-- Csigolyákból, bordákból és a 
combcsontokból vettünk mintákat. III. 
Béla esetében a szinte teljes fogazatot 
nem akartuk megbolygatni.

–-- „A sok száz éves ereklyébôl csak 
töredezett, további érdemi vizsgálatra, 

következtetések levonására, összeha-
sonlításra alkalmatlan DNS-szekven-
ciát nyertünk. Ez nem a mi hibánk, 
hanem a mintát érték olyan hatások, 
amelyek miatt a génkészlet meghatá-
rozása a jelenlegi tudásunk és ilyen kis 
mennyiségû minta alapján lehetetlen” 
–-- nyilatkozta a Szent Lászlóval kap-
csolatos vizsgálatokról akkor Patonay 
Lajos, a Semmelweis Egyetem mun-
katársa. Önök viszont értékelhetô 
DNS-mintához jutottak. Mi erre a ma-
gyarázat?

–-- Szent László egy évszázaddal ko-
rábban hunyt el. A koponyáját azonban 
évszázadok óta féltôn ôrzik egy her-
mában. III. Béla maradványai egészen 
1848-ig szarkofágban a földben pihen-
tek, kitéve különféle környezeti hatá-
soknak. Találgatni nem szeretnék.

–-- Milyen eredményt hozott a DNS-
minták elemzése?

–-- Az elsôdleges cél az Y-kromoszóma 
azon DNS-szakaszainak a meghatáro-
zása volt, amely egyetlen család, az 
Árpád-ház tagjaira volt jellemzô. A 
királyné DNS-ének vizsgálata pedig 
azért volt fontos, mert így a többi ma-
radvány esetében használható tám-
pontunk van. A legfontosabb: azonosí-
tottuk az Árpád-ház férfi tagjaira 
jellemzô DNS-profilt.

–-- Tanulmányuk szerint III. Béla ki-
rály az R1a haplocsoporthoz tartozik. 
Mi a haplocsoport, és miért van ennek 
jelentôsége? 

–-- Az azonos haplocsoportú férfiak 
Y-kromoszómáján bizonyos pozíciók-
ban azonos mutációk találhatók, ame-
lyek apáról fiúra öröklôdnek. Azaz, a 
haplocsoport olyan emberek közössé-
ge, akiknek közös ôsük, „ôsapjuk” volt. 
A III. Béla király csontjában meghatá-
rozott DNS-profilból az R1a haplocso-
portra lehet következtetni. Ez fordul 
elô a leggyakrabban az Eurázsiát be-
népesítô közösségekben –-- jelentôs 
arányban van jelen Lengyelországban, 
Szlovákiában, Ukrajnában, a Kaszpi-
tenger környékén, Kazahsztánban, 
Mongóliában, sôt Indiában is gyakori. 
A finnugor nyelveket beszélô népek 
jelentôs részében (finnek, észtek, ko-
mik, marik, udmurtok stb.) az N1(b,c) 
haplocsoport dominál, tehát nem a mi 
Árpád-házi királyunkban kimutatott 
R1a. Ez a haplocsoport a finnugor 
nyelvcsaládban is elôfordul, a magya-
rok, észtek, marik, komik esetén kö-
rülbelül harminc százalékban. A je-
lenlegi magyar népességben ez a 
leggyakoribb. Tehát a „finnugor” jelzô 
nyelvcsaládot jelent, nem pedig gene-
tikailag összetartozó emberek vagy 
népek közösségét. Az általuk beszélt 
nyelvek közös ôsnyelvre vezethetôk 
vissza, de ebbôl nem következik, 
hogy ezek a népek genetikai érte-
lemben is közös felmenôktôl szár-
maznak. További eredményeinkrôl a 
következô tudományos közleményünk 
megjelenése után beszélünk.

–-- A vizsgált tíz maradvány közül 
egy másik csontváznál ugyanazt az Y-
kromoszóma-profilt mutatták ki. Kirôl 
lehet szó?

–-- Gyakorlatilag százszázalékos biz-
tonsággal mondhatjuk, hogy ô is Ár-
pád-házi férfi volt. Hogy ki, arra to-
vábbi vizsgálatok adhatnak választ. 
Nagyobb valószínûséggel III. Béla 
valamelyik felmenôje volt, talán a 
nagyapja, Vak Béla, vagy apjának 
valamelyik testvére, de ez csupán 
hipotézis. Az azonosítást megkönnyí-
tette volna, ha megvan a koponya is, 
ennek azonban nyoma veszett.

–-- Másfél éve kérdezem, hogy mikor 

jelenik meg ez a publikáció. Miért 
húzódott ennyi ideig a közlés?

–-- Nincs ebben semmi huncutság. A 
rangos tudományos folyóiratnál szigo-
rú szakmai bírálaton esett át a tanul-
mány. Kiegészítésekkel kellett alátá-
masztani az eredményeket, és számos 
kérdést meg kellett válaszolni, ami 
idôbe telik. Ilyen kérdés volt például, 
hogy a vizsgálat résztvevôinek milyen 
a DNS-profiljuk. Ezzel arra kérdeztek 
rá, hogy esetleg munka közben vala-
melyikünk véletlenül nem hagyott-e 
DNS-nyomot, és azt határoztuk meg. 
Kizárt volt –-- több okból is –--, de a 
kért elemzést elvégeztük. Természete-
sen nem szennyeztük el a mintát, de 
annyi haszna mégis volt a kérésnek, 
hogy megismertük saját DNS-ujjle-
nyomatunkat.

–-- Kétezertizenhét ôszén folytatódott 
a romániai Temes megyében található 
Egres egykori ciszterci kolostorának 
feltárása, ahol a feltételezések szerint 
egy másik Árpád-házi királyt, II. And-
rást temették el. Ha találnak királysírt, 
és engedélyezik a mintavételt, akkor a 
mostani eredmény alapján újabb ma-
gyar király maradványait határozhat-
ják meg?

–-- Nincs kapcsolatunk az ott dolgozó 
szakemberekkel. Ha azonban mintát 
kapunk a csontokból, mindent megte-
szünk. Mivel III. Béla második fiáról 
van szó, szinte biztos, hogy érdemi vé-
eményt tudnánk mondani arról, hogy 
a csont Árpád-házi volt-e, vagy sem.

–-- Mit tart a legfontosabb eredmény-
nek?

–-- Azt, hogy meghatároztuk a tíz 
székesfehérvári bazilikából származó 
csontváz DNS-profilját. Megállapítot-
tuk, hogy III. Béla maradványain kí-
vül van még közöttük egy biztosan 
Árpád-házi váz. Ha lesz pénz, és rész-
letesebben meg tudjuk vizsgálni a 
DNS-mintákat, akkor apai ágon felte-
hetôen vissza tudunk menni az Árpá-
dok eredetéhez. Másrészt megtudhat-
juk, pontosan milyen népcsoportokból 
tevôdtek össze az uralkodóház tagjai. 
Megerôsítettük III. Béla személyének 
pontosságát. Mi is meglepôdtünk, 
hogy milyen sok embert megmoz-
gatott ez az eredmény. Egy cég je-
lentkezett, hogy adjuk meg a szám-
laszámunkat, és örömmel utalnak 
pénzt a folytatásra. Nincs számlaszá-
munk, de lesz. A munka nemzetközi 
összefogással folyt, az eredmények 
megkérdôjelezhetetlenek, mivel a 
csontokat kóddal jelöltük, így sem mi, 
sem a Göttingeni Egyetem nem tudta, 
milyen csontból vett mintát vizsgál, az 
eredmények pedig azonosnak bizo-
nyultak.

–-- Miért volt fontos ez a program?
–-- Miért fontos, hogy egy ember 

ismerje a családfáját? Azért, hogy 
tudja, honnan jött. A nevemet adó 
németalföldi ôsöm az 1500-as évek-
ben ragadt Erdélyben. Persze hogy 
sokakat érdekel, hogy olyan kivé-
teles dinasztia, mint az Árpád-házi 
királyoké, kikbôl állt, tagjai honnan 
kerültek a Kárpát-medencébe. Szá-
momra rendkívüli élmény volt, 
hogy kezemben tarthattam III. Bé-
la koponyáját. Olyan nemes voná-
sokat láttam, amilyeneket életem-
ben nem. E munkának 
köszönhetôen valamit megtudtunk 
a múltunkból, az Árpádokról, akik 
33 szentet, boldogot és szent életû 
embert adtak az egyháznak.

Ötvös Zoltán
(Magyar Idôk)

Nemes vonások

Korabeli rajz III. Béla és felesége, Antiochiai Anna 
(a felsô sorban jobb oldalon) 1848. december 5-én 

Székesfehérváron megtalált sírjáról
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. március 25-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos 
a Collins St.-rôl, 20-ik megálló ( az 

Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins 
St.bejárat)

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 25-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 25-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 25-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 de. 11.45 órától (minden 
hónap második vasárnapján Istentisztelet)  és magyar 

nyelvû játszocsoport gyermekeink számára 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet.

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

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

gyermekeink számára 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Mudgeeraba Salt templom  319 -- Mudgeeraba Qld. 4213.

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

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

Március 6-án búcsúzott el Martonhelyi Margittól négy szeretett fia, 
feleségükkel, számos unokáival, dédunokáival és drága bátyjával Im-
rével.

A North Fitzroyi Magyar Református Templom tele volt a gyászoló 
család tagokkal, barátokkal, régi ismerôsökkel és gyülekezeti hívekkel.

A megható temetési szertartást, Nt. Dézsi Csaba végezte és az eulogy-
t az egyik fia Nick Martonhelyi olvasta fel.

Margit az elsôk között volt, aki részt vett az Ausztrália-i Magyar Re-
formátus Egyház alapításában, 1949-ben itt Melbourneben. Szüleivel és 
bátyjával tagja volt az elsô gyülekezetnek a Parkville-i Templomban.

Az elsô magyar bálon itt Melbouneben, amit az Egyház rendezett, 
Margit az elsô tánccsoportban volt és nemsokára rá az ô esküvôjük volt 
az elsô. Hamarosan született négy fiúk, akikre nagyon büszke örömmel 
nézett és sokat mesélt róluk, majd unokákról, dédunokákról. 

Martonhelyi (szûl. Sági) 
Margit Veronika, 

1932. V. 11 —- 2018. II. 28.

Margit nagy családjával körülvéve

Sajnos szeretett férje túl korán meghalt és mind fiatal özvegy kellett összetartania a családot, amiben mind 
mindenben helyt állt.

Margít híres volt arról, hogy kíválóan sütött és fôzött, amivel támogatta a rendezvényeinket. Mindenki 
elismerte, hogy dobostortája a legjobb volt Melbourneben.

Isten áldja meg emlékét. Hisszük, hogy férjével az örökre újra együtt lehetnek.

Margitot négy fia kiséri utolsó utjára
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KRÓNIKAMagyar siker a Royal 
Queensland Art Society 

Gallery kiállításán
Az utóbbi évek legrangosabb 

eseménye Gold Coaston az áprilisban 
kezdôdô 2018 Commonwealth Games 
lesz. Több, mint másfélmillió érdek-
lôdôt várnak erre a nagy sportvetél-
kedôre.

A Gold Coast kulturális közponjai 
élve az alkalommal, a versenyek mel-
lett más szórakozási lehetôségekre is, 
így koncertekre, kiállításokra hívják 
fel az idelátogatók figyelmét.

Jól idôzitett a broadbeachi Royal 
Queensland Art Society, mivel március 

3-án nagyszabású tárlat megnyítójára 
hívta a festészet kedvelôit.

A tárlaton bemutatott több, mint fél-
száz festmény között Major Margit 
honfitársunk tízennyolc alkotását is 
láthattuk. A fesômûvész itt látható 
képei még a gyakorlott mûértôk fi-
gyelmét is felkeltette, hogy a ké pek 
hangulatukban a mai napig is népszerû 
ART DECO mûvészeti irányzatot idé-
zik fel, de korabeli tolmácsolásban, 
mely teljesen eltér a többi festô csend-
élet, tájkép vagy portré stílusától.

Érdeklôdésünkre Major Margit így 

vallott magáról: 
Budapesten szü lettem és ugyanott 

szereztem tanári diplomát. Eleinte a 
mûvészet szinte minden ága érdekelt, 
legyen az zene, vagy irodalom. De vé-
gülis a festészetnél kötöttem ki. Sokat 
köszönhetek az akkori magyar  kép-
zômûvész képzésnek, hogy bíztos ala-
pokra tehettem szert. Korai idôsza-
komban a festészet és a kerámia kötött 
le legjobban. Nem csoda, hogy Kovács 
Margit keramikus mûvész lett a pél-
daképem. 

A fordulat életemben 1969-ben követ-
kezett be, amikor férjemmel Svéd-
országba kerültünk. A családi kötele-
zetség, mûszaki rajzoló munka mellett, 
eljárhattam mûvész studióba és jó pár 
sikeres alkotás is kerül ki kezem alól. 
A sors ismét beleszólt életünkbe, mert 
tízennégy év után búcsút mondtunk 
Svédországnak és Adelaidben teleped-
tünk le, ahol a helyi magyar iskola 
tanári állá sa mellett a helyi TAFE-ben 
folytathattam tovább képzômûvészet 
és Commercial Art tanulmányaimat. 

Az elsô  sikereket Qld-ben értem el, 
szobraimmal illetve festményeimmel.  
Nagy sikernek tudom be 2001-ben 
megrendezett Pine River Shire Art 
Award-on elért els ô díjat, a szobrászati 

kategóriában a szoborcsoportommal. 
Itt a Gold Coaston, ahol most élek 

többször is volt szerencsém megnyerni 
az elsô vagy második helyet figuratív 
festményeimmel, a város képzômûvé-
szeti évi nagy vetélkedôjén

Nyughatatlan természetem - mint itt 
a tárlaton is láthatta a nagyközönség – 
változtatásra kényszerített és kikötöt-
tem az artdeco stílusnál. 

Jó érzéssel töltött el  amikor a láto-
gatók megállnak festményeim elött és 
egymás véleményét cserélik ki.  

Ahogyan magamat ismerem ez még 
nem a végsô állomás.  

Köszönöm a beszélgetést és további 
sikereket kívánok.     

Bozsik Tamás Qld.

Margó munka közben

In memoriam – Martonhelyi Margit

Martonhelyi Margit, az elsô melbournei magyar tánccsoport tagjaként
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The Division Bell of Hungary
Magyar nap a victoriai Parlamentben – az Ilosvay házaspár fényképei
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Lássunk úgy, amint vagyonAzt hiszem legtöbbünket kezd kifá-
rasztani a hisztérikus hangulat ami 
mostanra annyira felfokozódott, 
hogy szinte elviselhetetlen

Mosolytalan, depressziós vagy éppen 
vicsorgó emberek mindenütt. A humor 
is most inkább ölne, mint derût sugároz-
na. A hûvös levegôben a fáradtság, a 
rémület, kiszolgáltatottság vibrál. Sike-
res volt a taktika: addig feszíteni a húrt, 
hogy azt érezzük: „csak legyen már 
vége”, így vagy úgy. Mindegy hogyan. 
Ady Endre, aki ereiben minden sorsun-
kat megérezte száz évre elôre, vagy 
örökre, így írta: „Mennyi sok mindent 
odaadtam,/ Amíg ily szépen elfárad-
tam.”

Hányszor megjártuk már ezzel a kapi-
tulációval! Pedig béke nem lesz ebbôl, s 
sohasem lesz vége! Sôt! Eddig mindig 
valami olyan következett, amiért drágán 
megfizettünk s fizetünk ma is. A zava-
rosban halászók, a megfizetett hivatásos 
méregkeverôk –- elôszeretettel nevezték 
magukat forradalmároknak -–, idôszaka 
ez. Addig nem nyugodtak soha, míg 
össze nem omlottunk, elegünk nem lett, 
bele nem fáradtunk, meg nem hasonlot-
tunk önmagunkkal. 

El nem vesztettük közösségeinket, 
nemzettôl családig, egymásnak nem 
estünk. Ez volt az ô pillanatuk: a Károlyi 
Mihályoké, Kun Béláké, Szálasi Fe-
renceké, Rákosi Mátyásoké, Kádár Já-
nosoké. S hányan próbáltak még a za-
varosban halászni! S ha sikerrel jártak, 
megkezdôdött az öldöklés, pusztítás, 
rablás. Mindegyik méregkeverô zsebé-
ben ott lapult a külföldi pénz, ideológia 
és ígéret. Mindig volt csôcselék, amely-
bôl csapatot is toborozhattak. Ma is van. 
Micsoda csalódás!

Beteges, végletekig felfokozott idegál-
lapotot idéz elô ez a mostani választási 
kampány emberben, társadalomban, 

nemzetben egyaránt. Pedig, hát a de-
mokrácia legfontosabb folyamata és 
pillanata ez. Hisztérikusan hörgô poli-
tikusok, önmagukból kivetkôzött embe-
rek, kötéllel, golyóval fenyegetôzô „kö-
zéleti szereplôk”, gyûlölet, irracionális 
döntések, verbális agresszió, s ki tudja 
mi jön még? Persze bízunk az önuralom-
ban. A népakarat bölcsességében. Im-
munitásban. Másban nem is nagyon. Az 
akcióra reakció jön, de sokszor a tehe-
tetlenségi erô elveszi a szabad akaratot 
is. És hisztériával szemben hisztéria 
kél? Hazugsággal szemben hazugság? 
Gyûlölettel szemben gyûlölet. Értelmet-
len körforgás. De kilépni ebbôl mégis 
nagyon nehéz, mégis vigyázzunk, ne-
hogy az akarnokok „söprejéhez és csúf-
jához” idomuljunk.

Hisztériával szemben nyugalom. Ha-
zugsággal szemben igazság. Gyûlölettel 
szemben szeretet. Sértegetés helyett 
érvek. A szellemi, idegi fáradság ellen 
mindezek már elegendôek is. Olvasással, 
versekkel, szép zenével, kedves simoga-
tással, esti sétával, finom csenddel erôre 
kaphatunk s hitünket megacélozhatjuk. 
Elegendô lesz ez a félelemmel szemben, 
amely beférkôzik iskolákba, munkahe-
lyekre, az utcára ahol lakunk, a színház-
ba, még az otthonunkba is. Képernyôkrôl 
szivárog be a szobánkba s onnan mé-
regként a lelkünkbe. Képernyôkrôl, 
amelyeknek a világot a szabadság és a 
tudás je gyében kellett volna megnyitnia 
felénk, s mi történt? Mintha csak a 
harag, a gyûlölet, a düh, a szenvedés, az 
erôszak, a pusztítás jelentené a szabad-
ságot.

Észrevettem magamon is a fáradtságot. 
Talán, mert egyedül vagyok. Keresem 
az élet örömeit, s alig találom. Unkáimat, 

lányaimat ritkán látom. Pillanatok csak. 
Az én hibám is. Megosztani gondolatai-
mat, érzéseimet az olvasóval, s így a 
beláthatatlan utókorral, vigasztaló, ma-
gával ragadó érzés. Mint ahogy magával 
ragadó lehet a szülôknek a gyermek 
nevelése, orvosnak a beteg gyógyítása, 
nyugdíjas nagymamának a kisunoka 
tanítgatása, mûvésznek a katarzis elôi-
dézése. Én viszont egyre kevésbe talá-
lom a választ a kérdésekre: Ki vagy te? 
Mi voltál? Mibôl lettél? Vajon az fáraszt, 
hogy egyre tisztábban látom: magunktól 
örökké semmik vagyunk, s közeleg a 
megmérettetés? Vagy mégis ez a mes-
terséges hisztéria körülöttünk? Nem 
tudom. Pedig Apollónak igaza van, ami-
kor azt mondja: a leghasznosabb tudo-
mány megismerni magunkat, tudni kik 
vagyunk.

Ezért jó egy kicsit átgondolni, mi is 
történt velünk, szeretteinkkel, az ország-
gal a közelmúltban. Négy éve ilyentájt, a 
születésnapomon egy régi ismerôs sal-
langmentes kérdést tett fel: Élsz? Jó 
kérdés volt, átkozottul jó kérdés, mert 
gépek tartottak életben már megint, 
mint húsz éve oly sok éven át. Nem 
tudtam felelni. Március 15-én kisétáltam 
a városba. A Lánchídon két kedves lány 
a Kossuth-nótát énekelte. Spontán volt, 
igazi öröm. A Kossuth tér nem volt 
zsúfolásig. Egy közeli kocsmában nyu-
godtan megittam egy pohár bort. Egy 
színtelen-szagtalan ember monotonon 
kántálta a Himnuszt. Az erôsítés rossz 
volt. Nem is hallottam a beszédeket. 
Megszólítottak: köny veimrôl szépeket 
mondtak. Hazafelé egy lány a HÉV-en 
az ablakot ütötte eszelôsen.

Egy évvel késôbb, március 12-én azt 
jegyeztem fel, hogy megtörtént az Alap-
törvény módosítása. Európában lehet, 

hogy megkezdik a mindent elsöprô 
rohamot. Kb. egy év van a választásokig. 
Itt az idô. Pénz, sajtó és ember is lesz 
bôven. Kifárasztanak. Tüntetések na-
ponta. Tipikus kommunista taktika. 
Támadások európai fórumokon. Agresz-
szió. Pl. „egyetemi blokád”. A „Fehér 
Ház” elfoglalása. Fidesz-székház „ostro-
ma”. Pápaválasztás is volt. Másnap a 
születésnapomon a kreatinin 927. „És 
akkor csodálkozom, hogy fáradt va-
gyok.”

Egy évvel késôbb: Ötvennégy évesen, 
nehéz éjszaka után egész nap kóválygok. 
Március 14. Péntek. A 487. kezelésem. 
Közlik: kanül csere szükséges a mellem-
ben. Minden nap dialízis. Szerdán kive-
szik a régit. Pénteken beteszik az újat. 
Beleegyezem, mit tehetnék? Március 
15. Dorka a babákkal. Ünnep. Zászlót ki. 
„Csakazértis”. Tudom, hogy ez egy régi 
szocdem jelszó. Annyi felesleges dolgot 
tudok. Már cius 16. Megnéztem a hely-
reállított Kossuth-teret. Hideg tél. Szép, 
de a szobrok még nincsenek a helyükön. 
Visszahelyezik Tisza Istvánt, Andrássy 
Gyulát és az eredeti Kossuth szobrot is.
Kétezer-tizenötben már túl voltam a 

transzplantáción. „Ötvenötödik szü-
letésnapom. Illyést olvasom. A Pusz-
ták népét. Illyés nagyapja is bognár 
volt, mint az enyém. Szombat. Mind-
két unokám. Erzsébet nagyon kedves, 
és jól is alszik. Mária felszabadult, 
különösen a zongoránál. Többször a 
falon lévô muflonra pillant és meg-
kérdezi: „Néz?” Rengeteg kedvesség.

Közben furcsaságok a Magyar Nem-
zetnél, Hír TV-nél, Lánchíd Rádiónál. 
Gitta feljegyezte Márton Áron gon-
dolatait: „Nagyobb bajok elkerülése re-
ményében kisebbnek vélt dolgokban 
eddig többször engedtünk… És mindig 
megjártuk.” De mennyire igaza volt! 
Mégsem az a következtetés, hogy en-
gedjünk mindjárt a nagyobb dolgok-

ban…
A következô évre nem emlékszem. 

Még túl közel volt a halála, a temetés, 
összezavarodtam. Tavaly ezen a napon 
kinyomtattattam a szerelmem távozá-
sáról és az én megpróbáltatásaimról, 
köztük transzplantációmról szóló köny-
vemet, aztán sétáltam a városban. A 
könyv azóta is a fiókomban pihen. Mert 
láttam a halál elöljáró vité zeit, kik szál-
lást csináltak sok nehéz fájdalmakkal, 
szenvedéssel, s nem nekem! 

Talán méltatlannak érezném, hogy az 
utolsó könyvem is –-- mint az idén ja-
nuárban bemutatott –-- kellô akarat hí-
ján csak kevesekhez jusson el. Egyéb-
ként március 15-én megint a „fütyöré-
szô keselyûk” köröztek az ünneplôk 
körül, és sajnos nem szálltak el sehová. 
Itt gubbasztanak a pesti bérházak tor-
nyai közt ma is várva a jelet.

Most, hogy felidéztem az utóbbi évek 
történéseit, kicsit nyugodtabb lettem. 
Mindannyiunknak megvan a saját törté-
nelmünk, amely bizonyosan véget ér 
egy pillanatban, amikor a lélek kimé-
gyen a testébôl. De a nemzeté nem ér 
véget, nem érhet véget. Egy nemzet 
nem lehelheti ki a lelkét. 

Hacsak oda nem jutunk fáradságunk-
ban, hogy magunknak akarunk ártani. 
Megôrizni a jövôt, ez a mi leginkább át-
érezhetô küldetésünk. Minden elôdünk-
nek, ôsünknek és utódunknak tartozunk 
ezzel. Ezer és száz döntés áll rajtunk, 
hogy a jövôt megnyissuk minden mai 
pillanatban. 

S azt csak düh, harag, gyûlölet, hiszté-
ria nélkül lehet, mert igaza van Páz-
mány Péternek: a „harag megháborítja 
az ember okosságának lelki szemeit, 
hogy semmit úgy ne lásson a mint 
vagyon…”

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

A  PILÓTA 
TOBAK TIBOR

Gyermekkorának minden nyarát Kô-
vágóörsön töltötte. Itt határozta el, 
hogy repülôs lesz. A szombathelyi kato-
nai repülôtéren kezdte el pályafutását, 
s Kassán, 1943. augusztus 20-án avatták 
hadnaggyá.

„Nagyon hálás vagyok ezért a kassai 
Repülô Akadémiának” --- írta egyik 
könyvében, amelynek címe: Pumák föl-
dön-égen. Egy vadász-repülô kalandjai. 
De a folytatás keserû, mert ugyan 58 
hadnagyot avattak akkor ott, 33-at az ô 
évfolyamukból és 25-öt a párhuzamos, 
karpaszományos évfolyamból --- „Hu-
szonnégyen közülük nem érték meg a 
háború végét, repülô hôsi halált hatak!”

A bajtársak hôsiessége arra ösztönöz-
te, hogy ébren tartsa emléküket. Az 
1989-ben megjelent könyv 168. oldalán 
így fogalmazott: „Ha valaki megírná 
Debrôdy Gyula repülô életét, bizonyo-
san nagy sikert aratna a regény. Dehát 
már senki nem fogja megírni ezeket a 
regényeket. Kétségbeejtôen kevés, 
amit a ma élôk tudnak róluk!” 

Könyve hat évet ölel fel: 1939. június 
19-tôl 1945. május 8-ig történt esemé-
nyeket dolgozta fel. Minden egyes feje-
zet más-más idôszakról szól. Megemlí-
tem a fejezet-címeket: Nem mindenki 
születik repülônek, Mégiscsak katonát 
csinálnak belôlünk, Két év Kassán, A 
mátyásföldi repülôtéren, Erdélyben, 
Végre Messert repülünk, Az elsô beve-
tés, Szezonvég, A hiba ára: az élet, 
Elmarad az ebéd, Az elsô sebesülés,  
Kórházról-kórházra, (Tobak Tibor két-
szer sebesült meg), Azért is hazame-
gyünk, Végre megint Pumaszálláson, 
Veszprémtôl Raffeldigig, Az utolsó 
repülôterünk.

Könyve szakmai szempontból is kitü-
nô! Szakszerûségét Dr. M. Szabó 

Miklós ellenôrizte és Vasváry József 
írta az utószót. Idézem:

„A magyarországi légi háború szerves 
része az európai hadszintéren lezajlott 
eseményeknek. A hadtörténelem lapja-
ira kívánkozik pilótáink halálmegvetô 
bátorsága, repülôtudása, számbeli fö-
lénnyel és technikai túlerôvel rendelke-
zô nagyhatalmak légierejével való 
egyedülálló küzdelem... Történelmi 
tény, hogy a Puma-ezred egy kilátás-
talan küzdelemben heroikus harcot 
vívott a túlerôvel szemben... védeke-
zett: 30 magyar vadászgép 30 pilótával 
és 90 tûzfegyverrel (30 gépágyú és 60 
géppuska). A támadók számbeli túlsú-
lya: repülôgépek terén 316-szoros, a 
pilótáknál 229-szeres, a fegyvereknél 
290-szeres!”

Végül azért nem kerültek hadifogság-
ba, mert az amerikai Clark tábornok 
a magyar polótákat nem tekintette ha-
difoglyoknak.

A könyvein kívül számos újságcikk 
fûzôdik nevéhez, amelyek a magyar 
Szárnyak címû lapban jelentek meg az 
1997-2000 közötti években: hazatérés, 
1997. 27. szám’ Mire várjunk..., 2000. 
28. szám. mindezekkel repüléstörténeti 
hiányosságokat pótolt.
A Puma-ezred egykori ezredes va-

dászpilótája 80. életévében hunyt el 
Budapesten, 2001. január 8-án.

Hogy miért is idézem most fel emlé-
két? Tobak Tibor könyvének utolsó 
sorai adnak erre magyarázatot: „Így 
fejezôdôtt be a háború a Pumák számá-
ra. A harcoló ezred megsyünt. A túlélô 
Pumák barátsága azonban azóta is tart. 
S amíg élünk, él bennünk halottaink 
emléke. E könyvnek köszönhetôen ta-
lán tovább is. Ezért írtam!”
Jómagam is ezért írtam.

Dr Fazekas Árpád
orvostörténész

Emlékezés 
Tobak Tiborra

Talán kezdeném visszaemlékezésemet 

azzal, hogy a Magyar Élet hetilapjában 

most jelent meg Tobak Tibor szerzô-
tôl „Pumák földön--égen” Dr. Faze-
kas Árpád által írott könyvismerte-
tése. Ez a könyvismertetés adta meg 

nekem az impulzust, hogy megismer-

tessem közelebbrôl az olvasóközönséget 

a háború utáni sorsával! 

Tobak Tibor volt m. kir. rep. fhdgy. 
A legendás hírû 101-Puma Vadászre-

pülô Osztály öt légigyôzelmes vadászpi-

lótáját, akit még 1950-óta ismertem. 

Mikor még én is a Szolnok-i Repülô-

hajózó Tiszti Iskola növendéke voltam, 

és az iskolán elôadó tanárom volt. En-

nek kapcsán úgy érzem, megérdemli, 

hogy megemlékezzek munkásságáról. 

Mindig tiszteltem és felnéztem rá. 

Megjelenése tekintélyt parancsoló volt. 

Szakmai tapasztalatait, igyekezett min-

dig, lelkiismeretesen, legjobb tudása 

szerint, az új repülô generációnak át-

adni.

Röviden életérôl... A II. Világháború 

után, amikor a magyar légierô újjá-

szervezôdött, több bajtársával együtt ôt 

is behívták, hogy oktatója legyen a 

katonai repülôpályát kezdô fiatal gene-

rációnak. Érezte és tudta, hogy ez a 

megbizatás tiszavirág életû lesz. 1951. 

tavaszán letartoztatták és a repülô-

tisztek koncepciós perében koholt vá-

dak alapján hosszú börtönbüntetésre 

ítélték.

Tobak Tibor a szörnyûségek közepette 

is ember maradt, a szó legnemesebb 

értelmében. 1956. nyarán amikor már 

érezhetôen benne volt a levegôben az 

Október 23., feltételesen szabadon 

engedték. De továbbra is magán viselte 

a ”horthysta katonatiszt” bélyegét. Csak 

fizikai munkásként alkalmazták. Kita-

nulta a villanyszerelô szakmát és cso-

portvezetôi beosztásból ment nyugdíj-

állományba.

A teljes rehabilítációjára csak a rend-

szerváltozást követôen került sor. Ek-

kor jelenhetett meg elsô könyve --- 

amely már évek óta az íróasztal fiók-

jában volt --- „Pumák földön-égen”, 

címmel, amelyben szinte páratlan meg-

jelenítô erôvel mutatja be a vadászpi-

lóták életét, olykor---olykor reményte-

len harcukat, a halálra szántak bátor-

ságát. Könyveiben, cikkeiben a katonai 

repülôk sajátos belsô életérôl írt a 

közöttük és velük élô ember biztonsá-

gával és empátiájával.

1989. ôszén egyik alapító tagja és elsô 

elnöke a Magyar Veterán Repülôk 

Egyesületének..., amely összehozta a 

politika által elválasztott repülô generá-

ciókat. Ápolta és ôrizte a magyar repü-

lés tiszteletre méltó hagyományait. Éb-

ren tartotta a modern korban és társa-

dalomban globalizálódó világunkban is 

szükséges hazafiasság, hazaszeretet, 

kötelességtudás, emberi tisztesség és a 

honvédelem ügyének olykor a kívána-

tosnál halványabban pislákoló lángját.

Az Ô általa létrehozott Veterán Re-
pülôk Egyesülete szervezte meg 1992-

ben a ”Nyújtsunk egymásnak béke-

jobbot” jelszó jegyében a II. Világhábo-

rúban hazánk légterében egymás mel-

lett és egymás ellen harcoló pilóták 

eddig páratlan találkozóját. Ez az egye-

sület egy sor emlékmûvet állított a 

magyar repûlés hôsi halottainak és 

azoknak, akik szolgálati feladtaik vég-

rehajtása során repülôhalált haltak. 

Hosszan lehetne sorolni az elmúlt tíz 

évben történteket, amelyekben minde-

nütt ott van Tobak Tibor kezdeménye-

zôként és szellemi vezérként. A ”Testa-

mentum”, amelyet végre kell hajtani 

ott van a könyveiben, írásaiban, azok 

szellemiségében ---, követendô magatar-

tásként. Érdemei elismeréséül rehabili-

tált repülô ezredessé léptették elô.

Tobák Tibor örökre beírta nevét a ma-

gyar repülés történetébe, és fényt ha-

gyott maga után. 2001-ben, 80 éves ko-

rában elfáradt szíve örökre felmondta 

a szolgálatot és megtért ôseihez. Kí-

vánsága szerint hamvait a Velence-i tó 

felett honvédségi helikopterrôl szorták 

szét, ahol oly sokszor vívta meg légi-

harcait az ellenséges túlerôvel a ma-

gyar égen.

Visszaemlékezésemet, Douglas Mc-
Arthur ötcsillagos tábornok örökszép 

mondásával zárom...

„Ti öreg katonák nem haltok meg 
soha, csak tovatüntôk az Örökkéva-
lóságba.”

v. Szmolnik Lajos
rehab. rep. ôrgy.



   14. oldal                                                  MAGYAR ÉLET                                            2018. március 22.  

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Trierben, 2. Vien-
tiane, 3. Az urali nyelvcsalád balti-finn 
ágához, 4. Egyedül Kenyában, 5. 
Gelsenkirchené, 6. Punta Arenas, 7. A 
malgas és a francia, 8. Pocahontas, 9. 
Polinéziához, 10. Poszeidón.

E heti kérdéseink:
1. Melyik USA-tagállamban található 

a híres princetoni egyetem?
2. Melyik egyiptomi király alapította 

meg az alexandriai könyvtárat és mu-
szeiónt?

3. Melyik francia sajtot nevezik a 
„királyok és pápák sajtjának”?

4. Hányadik férje volt John Lennon 
Yoko Onónak?

5. Melyik balett játszódik húshagyó-
kedden?

6. Mi a fôvárosa Mauritániának?
7. Hogy nevezik magyarul a brá-

csát?
8. Mi volt a neve Szentpétervár-

nak1924-tôl 1991-ig?
9. Hogy nevezik azt az államot, 

amelyet  minden oldalról ugyanaz az 
ország határól?

10. Ki volt Hunyadi Mátyás hadve-
zére, akinek lányát, Benignát Kinizsi 
Pál vette feleségül? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két pár minden hétvégén összejár 

kártyázni. Egyik este John véletlenül 
leejt egy lapot az asztal alá. Amikor 
lehajolt érte észrevette, hogy Bill 
felesége nem visel bugyit. Ezen úgy 
meglepôdött, hogy amikor fel akart 
egyenesedni az asztal alól, beverte a 
fejét az asztal lapjába. Teljesen el volt 
vörösödve, amikor végre a helyére 
ült.

Késôbb John kiment a konyhába inni 
egy kis üdítôt. Bill felesége követte, 
majd megkérdezte tôle:

--- Tetszett, amit az asztal alatt láttál?
--- Igen.
Mire a nô azt mondta:
--- Megkaphatod, de száz dollárodba 

fog kerülni.
--- Tetszik az ajánlat.
--- Rendben, akkor péntek délután, 

mivel Bill dolgozik várlak kettôkor!
Eljött a péntek és John el is ment a 

megbeszélt idôre. Miután kifizette a 
pénzt, bementek a hálószobába és va-
dul egymásnak estek. Miután John 
elment, estére Bill is hazaérkezett. 
Rögtön meg is kérdezte a feleségét:

--- Délután itt volt John?
--- Igen, beugrott egy pár percre.
--- Adott neked száz dollárt?
--- Hááát, adott --- válaszolta a nô attól 

félve, hogy a férje tudja a félrelépést.
--- Jól van, --- mondta Bill. Mert John 

délelôtt odajött hozzám és kölcsönkért 
száz dolcsit. Azt mondta, egy fontos 
találkozóra kell mennie, de hazafelé 
beugrik hozzánk és visszaadja a 
pénzt.

* * *
Egy pár vacsorázik egy elegáns ét-

teremben. A pincérnô épp a szomszéd 
asztalnál szolgál fel, amikor észreveszi, 
hogy az épp vacsorázó hölgy lassan 
lecsúszik a széken, be az asztal alá. A 
férfi pedig nyugodtan eszik tovább.

A pincérnô odaszól neki:
--- Elnézést uram, de a felesége be-

esett az asztal alá!
--- Téved, épp most jött be az ajtón...

* * *
Egy pasas meséli a haverjának:
--- Barátom, tudod én életem legszebb 

estéit a színháznak köszönhetem...
--- Igen?! Nem is tudtam, hogy jársz 

színházba.
--- Én nem, de a feleségem igen!

* * *
Az étterem annyira zsúfolt, hogy egy 

vacsorázni betérô férfi más lehetôség 
híján odalép egy magányosan ülô  
hölgyhöz, és udvariasan megkérdezi, 
volna-e az asztalnál szabad hely.

--- Pimasz disznó! --- kiáltja a hölgy. 
--- Hogy én lefeküdjek magával? 

Soha!
Mindenki a férfit nézi, aki vörös 

képpel odébb kullog, és leül a bárpult 

Egyperces tudományA növény, amelyet 
Gandhi is áldott 

(Folytatatás)!
A Bibliában is megjelenik az aloé: 

János evangéliumának 19. fejezetében 
Jézus tanítványa, Arimateai József 
arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jé-
zus testét a keresztrôl, aki erre enge-
délyt adott. Józseffel ment Nikodémus, 
aki mirhából és aloéból álló keveréket 
vitt, ezzel kenték be Jézust, majd a 
testet gyolcsba tekerték.

A keresztes lovagok szívesen fo-
gyasztották a jeruzsálemi elixírt, 
amely pálmabor, kender és aloé ned-
vébôl állt, és amelyet a hosszú élet 
titkaként tartottak számon.

A növény valódi hatását az is bizo-
nyítja, hogy a kínai orvoslásban is 
használták és használják mind a mai 
napig, Paracelsus pedig 1529-ben egy 
egész könyvet szentelt a növénynek.

Aloé ital házilag
Ha ízfokozó, tartósítószer- és adalék-

anyag-mentes aloé italt szeretne inni, 
akkor készítse el házilag! Vegyen egy 
tenyérnyi méretû aloe levelet, majd 
készítse elô úgy, ahogy a videóban lát-
ja. A zselédarabokat tegye egy tur-
mixgépbe, majd gyümölcsökkel vagy 
egy kis ásványvízzel turmixolja össze, 
és hagyja pihenni fél órát. Fogyaszt-
hatja hidegen és melegen is.

Málna: nyáron és 
ôsszel is!

A bogyós gyümölcsfajok közül a 
szamóca mellett nagy népszerûségnek 
örvend a málna, mely termesztése 
jelentôsen visszaesett a Világ számos 
országában. Népszerûsége, ismertsége 
pedig igen nagy, jelentôs kereslet 
mutatkozik iránta. 

A málnát eredményesen csak hûvös, 
párás klíma mellett lehet termeszteni, 
továbbá csak olyan kertekben érzi jól 
magát, ahol legalább 50 cm vastag a 
talaj termôrétege és megfelelô 
humusz valamint tápanyag van benne. 

menstruációs ciklus szabályozható, 
baktérium- és gombaölô hatású. E 
hatásokat akkor fejti ki a leghaté-
konyabban, ha frissen, szinte szedés 
után vásároljuk, ezért málna vásárlá-
sánál elônybe kell részesíteni a közvet-
lenül termelôktôl történô vásárlást, 
illetve „Szedd magad!” értékesítési 
formát. Az érett málnát könnyû meg-
különböztetni a többitôl, mert az érett 
gyümölcs egyszerûen lehúzható a va-
cokkúpról. A korán szedett málna rö-
vid, néhány napos tárolást követôen 
levet enged, így a benne lévô értékes 
beltartalmi anyagok távoznak. Tárolni 
rövid ideig, hûvös helyen célszerû. 
dr. Bujdosó Géza 
levelesláda: resinfru@yahoo.com

Tudja-e, hogy mitôl 
fénylik valami úgy, 

mint a Salamon 
töke?

Ha valami szépen ragyog, csillog-
villog, szokás azt mondani, hogy úgy 
fénylik, mint a Salamon töke. Ki is ez a 
Salamon és mitôl fénylik az ô töke? 
Kifényesítettük, utánajártunk.

Akár Shakespeare is drámát írhatott 
volna ebbôl

A közismert szólás a középkorból 
származik, a trónviszályok és háborúk 
idejébôl. Árpád-házi Salamon király 
--- I. András és Anasztázia kijevi 
hercegnô gyermeke --- unokatestvé-
reivel, Gézával és Lászlóval --- I. 
András testvérének, Bélának fiaival 
--- hadakozott a trónért.

A shakespeare-i királydrámákat idé-
zô trónviszály során nem bírtak 
egymással, hol egyikük, hol másikuk 
kerekedett felül.

Aztán 1074. március 14-én a 
mogyoródi csatában Géza és László, 
valamint a segítségükre sietô Ottó 
morva herceg seregeikkel döntô gyô-
zelmet arattak Salamon felett, ma-
gukhoz ragadva a hatalmat. Salamon a 
vesztes csatából visszavonulva Moson 
és Pozsony környékén tartotta magát.
Töklámpásokkal világították ki a 

királyi fogoly börtönét
Hogy rendezzék az anarchikussá vá-

ló helyzetet, 1076-ban tárgyalni kezd-
tek, azonban ez a folyamat Géza ha-
lálával megszakadt.

Végül hosszas alkudozás után Sala-
mon királyi ellátásért cserébe, 1081-
ben lemondott a trónról.

Ennek ellenére László 1082-ben ösz-
szeesküvés vádjával lefogatta, és a vi-
segrádi vártoronyba záratta 
Salamont. 

(Folytatjuk)

mellé. Pár perc múlva a hölgy feláll az 
asztaltól, és odamegy a megszégye-
nített férfihoz:

--- Uram, kérem ne haragudjon rám. 
Viselkedéspszichológus vagyok. Az 
imént csak egy tesztet csináltam. Kí-
váncsi voltam, hogyan reagál egy 
ilyen inzultusra. A férfi hirtelen elor-
dítja magát:

--- Micsoda? Tízezret egy éjszakáért? 
Hát mit képzelsz magadról, anyu-
kám?

* * *
Egy francia hetilap férfiak részére 

pályázatot hirdetett: „Egy reggelem 
leírása” címmel. A kritérium az volt, 
hogy rövid, de tartalmas, lényegre tö-
rô legyen az írás.

Az elsô díjat a következô mûnek ítél-
ték: „Felkelek, megreggelizem, felöltö-
zöm és indulok haza!

* * *
A presszóban egy törzsvendég ud-

varol a pincérnônek:
--- Mancika, ha maga az enyém lenne, 

megnyílna elôttem a Mennyország 
kapuja.

--- Tudja mit, Béla? Nem bánom, de 
akkor készítse elô a kapupénzt!

* * *
Egy fiatalember elôször vacsorázik a 

menyasszonya szüleinél. Étkezés után 
így szól a leendô anyósához:

--- Köszönöm szépen a vacsorát, rég 
nem ettem ilyen jót.

Megszólal erre a menyasszony 
kisöccse:

--- Mi sem...
* * *

--- Kisasszony, maga aztán igazán 
gyönyörû. Mondja, nem ülne nekem 
modellt? Aktot szeretnék festeni.

--- Én még sosem ültem aktot...
--- Nem baj, én se festettem még 

sohasem!
* * *

A mozi sötét nézôterén egy hang 
megszólal:

--- Elnézést uram, ez nem szoknya, 
hanem reverenda!

Pár perc múlva ugyanaz a hang:
--- Na, most már elhiszi?!

* * *
Egy vevô belép az órásüzletbe, és az 

eladó rögtön oda lép hozzá, és kínálni 
kezdi a portékáját:

--- Üdvözlöm kedves uram! Miben 
segíthetek? Van itt egy falióra, itt ez 
szép karóra,vagy tán egy homokóra, 
melyiket adhatom, mire lenne szük-
sége?

Vevô:
--- Nekem egy pásztorórára lenne 

szükségem, a pénztáros hölggyel...
***

Kifejezetten mészkerülô gyümölcsfaj. 
A málna kivételével nincs olyan gyü-

mölcsfaj, melyet egy éven belül két-
szer is tudunk szüretelni. Az utóbbi 
néhány évtized kutatómunkájának kö-
szönhetôen megjelentek a kétszer is 
termô fajták, melyek egyik termésé-
rési idôszaka nyáron, míg a másik 
ôsszel van. A nyári érési idôszakban a 
vesszô oldalsó részén fejlôdnek a 
termések, míg az ôszi idôszakban a 
sarjak csúcsi részén jelennek meg. A 
kétszer is termô fajtákkal azt is el le-
het érni, hogy érést követôen a fásodó 
sarjakat tarra vágják, így a következô 
évben csupán egyszer, ôsszel lesz ter-
més a málnatöveken, de lényegesen 
kevesebb növényvédelmi kezeléseket 
kell végezni az állományban. Azt is el 
kell mondani, hogy a két termésérési 
idôszak közül a nyári idôszak az érté-
kesebb, ekkor van nagyobb termés-
mennyiség töveken. 

A málna kiválóan alkalmas diétázók, 
illetve speciális étrenden lévôk szá-
mára, mivel 100 grammja igen kevés, 
mindösszesen 53 kcal-t tartalmaz. A 
gyümölcsök 86%-a víz, 12%-a szénhid-
rát, a fennmaradó részben fehérjék, 
zsírok, vitaminok és ásványi anyagok 
találhatók. Szénhidrát összetételében 
az a kedvezô, hogy jelentôs részük 
élelmi rost, mely az emésztést nagy-
mértékben elôsegíti. 100 g málna elfo-
gyasztásával a szervezet számára 
szükséges napi élelmi rost bevitel 
26%-át tudjuk fedezni. Ez a magas 
élelmi rost érték az egyik legmagasabb 
a gyümölcsfajok közül. A szénhidrát-
tartalom fennmaradó része cukortar-
talom, mely 4 – 5%-ot tesz ki a 100 g 
gyümölcsbôl. A vitaminok közül a C-
vitamin tartalma (26,2 mg/ 100 g 
gyümölcs) emelkedik ki, mely a napi 
C-vitamin szükséglet 30%-át tesz ki. 
Ásványi anyagok közül a mangán 
tartalma (0,67 mg / 100 g gyümölcs) 
érdemel említést, mely a napi szük-
séget 32%-át fedezi. 

Célszerû a málnát frissen és nyersen 
fogyasztani. Szárítva müzli keverékek, 
müzli szeletek fontos alkotórésze. 
Ezen kívül készíthetô belôle lekvár, 
szörp, üdítô, zselé, gyümölcsvelô. Az 
utóbbi idôben egyre népszerûbbek a 
gyümölcsébôl készült teák, melyek a 
citromsavra érzékenyek számára 
nyújtanak megoldást. 

Rendszeres málna fogyasztásával el 
lehet érni a testsúly felesleg leadását, 
a hámszövet (köznyelven bôr) örege-
désének lassítását, a ráncok és az 
idôskori foltok mértéke csökkenthetô, 
terhes nôknél a hányás illetve émely-
gés mértéke mérsékelhetô, kismamák-
nál az anyatej termelése fokozható, a 

Salamon a visegrádi börtönében Wéber László festménye



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:20 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014)   Mura vidék
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Az utódok remény-

sége   A Zsidó Hitközségek 
mûsora bemutatja a hazai 
és külhoni zsidó közösségek 
életét, vallási hagyományait, 
kulturális es szociális 
tevékenységeit.
09:15 Önkéntesek (2018)
Az önkéntesek azok, akik 

szabadidejük terhére a 
másikon segítenek a közjó 
érdekében.
09:50 Tálentum (2001)
Huszárik Kata portré
10:30  Kocsár Miklós zene-

szerzô (2014)
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Csókolj meg,  édes! 

(1932)   Magyar játékfilm  
(ff.)  Szereplôk: Páger Antal 
(Keszeg András), Rökk 
Marika (Terike),A filmren-
dezô három filmíróval film-
témákról beszélget. Hogy 
„életszagú” legyen a ter-
vezett mozidarab, úgy dön-
tenek, hogy olvasói levelek 
nyomán indulnak el. Tik-
tak! - Szobi, az öreg 
kocsmáros fiatal szolgálóját, 
Julit akarja feleségül venni. 
Juli azonban, egy hozzá 
hasonló korú fiatalemberbe, 
Keszeg Andrásba szerel-
mes. A két férfi egy fogadás 
keretében szeretné eldön-
teni, kié legyen a leány...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2015)
Erzsébet
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:25 Roma Magazin
16:55 Domovina
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 

(2016)Nagymányok
Sokszínû, soknemzetiségû 

helyen jártunk.
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal  (2014)  Békés
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Borturizmus
19:25 Hazai értékHazajáró

(2016)  A Bánság teteje
20:00 Hogy volt?!
Szilágyi Tibor
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Harmat Ádám: Így fûtünk
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland 4 

évesekhez szól, de a szülôk 
sem fognak unatkozni.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Csókolj meg,  édes! 

(1932)   Magyar játékfilm
03:35 P’amende
Igazgyöngy
04:05 Hogy volt?!
Szilágyi Tibor
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2018. március 22. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 26. hétfô Március 27. kedd Március 28.  szerda

Március 29.  csütörtök

Március 30. péntek Március 31.  szombat Április 1.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Novum
06:20 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 Gasztroangyal -  

(2014)   Békés
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Evangélikus magazin   
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:30 Tálentum (2001)
Tari István költô
Magyar riportmûsor
10:00 Fábri Zoltán - 75 perc 

a filmrendezôrôl (2013)
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Az összeesküvés 

(1973)   Magyar tévéjáték  
(ff.)  Szereplôk: Básti Lajos 
(Julius Caesar), Kozák And-
rás (Brutus),Bitskey Tibor 
(Antonius) Julius Caesar 
nem akar megöregedni, be-
tegen meghalni, ezért kiter-
veli önmaga ellen az össze-
esküvést, a forradalmat, 
amelyben majd megöli ôt 
Brutus. Felfedi ezt a tervét 
Brutus és Antonius elôtt, s 
az utóbbit bízza végren-
deletének érvényesítésével. 
A forradalom elôtti éjszaka 
a rettegés és hôsiesség 
jegyében telik el.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Család’18
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Család-barát
16:10 Srpski ekran
16:40 Unser Bildschirm
17:15 Útravaló
17:35 Hazai érték Ízôrzôk

(2016)  Maglód a bájos,  kis-
városba csalogatunk min-
denkit.
18:10 Hazai érték Gasztro-

angyal (2015)  Nagykörû
19:10 ARANY - Egy óra 

Arany Jánossal - Kovács 
Ákos irodalmi estje 
20:25 Így készült az 

ARANY - Egy óra Arany 
Jánossal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Gucsik Arnold: A csillag-

közi tér, a szóra bírt porsze-
mek és egy füstmentes 
szivar
00:30 Tudomány minden n.   
00:45 Hetedhét kaland (Jel-

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

válogatás
02:30 Az összeesküvés 

(1973)   Magyar tévéjáték 
Julius Caesar nem akar 
megöregedni, betegen meg-
halni, ezért kiterveli önma-
ga ellen az összeesküvést, a 
forradalmat, amelyben 
majd megöli ôt Brutus. 
Felfedi ezt a tervét Brutus 
és Antonius elôtt. A forra-
dalom elôtti éjszaka a rette-
gés és hôsiesség jegyében.
03:45 ARANY - Egy óra 

Arany Jánossal - Kovács 
Ákos irodalmi estje 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Forint, fillér
06:50 Útravaló
07:10 Gasztroangyal    Chili
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Útmutató
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Biblia és képzômû-

vészet (2014)   Kolozsvári 
Tamás: Kálvária
09:45 Tálentum (2001)
Bella István költô
Magyar riportmûsor
10:20  Hit és játék - Dévényi 

Sándor (2015)
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Közbejött apróság 

(1966)   Magyar tévéfilm  
(ff.)  A beat korszak 
gyermekeinek egyik kul-
tuszfilmje, melyben elôször 
hangzik el a késôbb Haran-
gozó Teri slágerként ismert 
Teenager Melody. A törté-
net egy gyönyörû manöken 
és egy tehetséges fiatal 
zenész házasságának elsô 
idôszakába enged bepillan-
tást – a friss házasok egy 
közös párizsi utazásban re-
ménykednek, amire a fele-
ség egy divatbemutató ma-
nökenjeként, a férj pedig a 
kísérô zenekar tagjaként 
mehetne.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:50 Sárika, drágám 

(1971)   Magyar játékfilm  
(ff.)  Bóna Péter (Kern And-
rás) filmrendezô leutazik 
Pécsre, hogy meglátogassa 
idôs nagynénjét, Sárikát 
(Patkós Irma). 
16:20 Rondo
16:50 Kvartett
17:25 Hazai érték Ízôrzôk

(2016)  Bár
18:00 Hazai érték
Gasztroangyal Göcsej
18:55 Hazai érték
Itthon vagy!  Kecskemét
19:25 Hazai érték
Hazajáró (2016)
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2013
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:25 Tudomány minden n. 
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - 

válogatás
02:30 Közbejött apróság 

(1966)   Magyar tévéfilm
03:40 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
04:05 Szenes Iván emlék-

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

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Gasztroangyal (2014)   
Göcsej
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:40 Tálentum (2001)
Lilienthal Andor-nemzet-

közi sakknagymester
10:15 Zenei portré 

Dubrovay Lászlóról (2014)  
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Kedves hazug (1982)   
Magyar tévéfilm  Tolnay 

Klári és Mensáros László, a 
két elválaszthatatlan jó ba-
rát az életben is tüneményes 
humorral és fûszeres iró-
niával fordult egymás felé, 
színpadon pedig sokszor 
voltak partnerek, számos 
George Bernard Shaw 
darabban is. Hogy ki játssza 
maga G. B. Shaw és 
színésznô szerelme, Mrs. 
Patrick Campbell.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:20 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:50 Sodrásban (1963)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Moór Marianna 

(Böbe), Drahota Andrea 
(Vadóc), Kozák András 
(Luja), Csikos Sándor (Laci), 
Zsipi Istvánné (Anna néni), 
Harkányi János (Gabi), 
Orbán Tibor (Zoli), Szersén 
Gyula (Karesz) Szikrázik a 
napfény a tiszta falusi utcá-
kon. A parasztházak zsúpfe-
delei mintha elnézôen bólo-
gatnának a fiatalok csoport-
ja láttán, akiknél szól a 
táskarádió, hol dzsesszt 
hallgatnak, máskor Vivaldit, 
s közben nagyokat labdáz. 
Heten vannak, mint a gono-
szok.  A Tiszában fürödve 
egyre többen merülnek le 
iszapért, miközben egyikük-
nek sem tûnik fel, hogy 
hiányzik valaki. 
16:20 P’amende
16:50 Öt kontinens
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk (2015)  Komlóska
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal Noszvaj
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!
Fertô-tó és környéke
19:25 Hazai értékHazajáró

(2016)  Forrástúra a Király-
hegy körül
20:00 Önök kérték
21:00 Via Crucis - Ferenc 

pápa  közvetítése Rómából 
 22:45 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
Mezei Balázs Mihály: 

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

válogatás
02:30 Kedves hazug (1982)   
Magyar tévéfilm
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?!
Szilágyi Tibor
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal (2018)   
09:35 Tálentum (2001)
Szarvas József színmûvész
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Keleti szél: a film 

(2010)   Magyar zenés doku-
mentumfilm  Miqueu 
(Michel) zenész. Provence-
ben él egy kis faluban 
feleségével, Nikével, aki 
magyar. A fia Baltazár 24 
éves, hegedûs. Michel meg-
hívást kap, hogy csináljon 
egy koncertet Budapesten, 
magyar zenészekkel.Michel 
megkéri Baltazárt, hogy 
segítsen. Elindulnak.  Egy 
felejthetetlen párbeszéd jön 
létre a zene nyelvén, ami 
végleg feloldja a kultúrák 
és a személyek közötti 
távolságot...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Hiteles életet kell 

élni Portréfilm Veress Sán-
dor László festômûvészrôl   
14:15 OJD – Irodalom és 

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

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei (2018)
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)   Orfû
20:00 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
alkotásaiból (2018) 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
23:00 Tóth János  Fent és 

lent Magyar sitcom
Angyalnak a korábbi tele-

víziós botránya miatt me-
nekülnie kell, és mivel 
pénzre van szüksége, eladja 
Jánosnak az üzletrészét. 
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal (2018)   
Cegléd
02:30 Naplemente délben 

(1979)   Magyar játékfilm
A nemzetközi hírû zenész, 

László (Huszti Péter) kisebb 
problémákkal keresi fel 
orvos barátját.  Tüdôrákot 
diagnosz-tizálnak nála. 
04:05 Dokuzóna – Válogatás 

a Palicsi Televíziós Szemle 
alkotásaiból (2018)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Summa
07:15 Peru, Chile (2016)
Torres del Paine
07:45 Tôkéczki és Takaró:    
Húsvét a magyar kultúrában
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:50 Noé barátai
10:20 Térkép
10:50 Angol nyelvû hírek
11:05 Áll a bál (1939)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Csortos Gyula 

(Tassy herceg), Ladomer-
szky Margit (Lujza herceg-
né), Szeleczky Zita (Erzsé-
bet, a leánya) Erzsébet her-
cegnô és Balogh András, a 
rangon aluli fiatalember 
szerelmét a fôherceg na-
gyapa meg akarja hiúsítani. 
Erzsébetet Svájcba, Balogh 
Andrást Varsóba küldi kö-
vetségi titkárnak. A herceg-
nô azonban elindul a férfi 
után…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Aknay János
13:45 A Jászság festôje - 

Gecse Árpád (2009)
Magyar ismeretterjesztô
14:05  Magyar szentek és 

boldogok Szenturalkodónôk 
 ismeretterjesztô film
14:30 Ég és Föld között 

(2013) Mátyás-templom 
Ünnepi szentmise.
14:45 Ismerd meg!
15:45 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:45 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
„Önmagad túlsó partjára 

érj” Poór Gyula professzor,
20:00 Gasztroangyal (2018)   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A nevezetes névtelen 

(2016)   M.dokumentumfilm  
22:50 Hogy volt?!
Varga Miklós
23:50 Kulturális Híradó
00:25 Hit, erkölcs és hûség 

– A Magyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei (2018)
Maróth Miklós Széchenyi-

díjas klasszika-filológus.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Az aranyember 

(1962)   Magyar romantikus 
film  Latinovits Zoltán 
(Krisztyán Tódor)
Ali Csorbadzsi, a szultán 

volt bizalmasa egy dunai 
hajóval menekül volt párt-
fogója elôl.
03:35 Keleti szél: a film 

(2010)   Magyar zenés doku-
mentumfilm
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Szilágyi István
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:20 Gasztroangyal (2015)  
 Nagykörû
08:15 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:50 Tálentum (2001)
Eszenyi, az ezerarcú
10:25  Látni a láthatatlant - 

Bertalan Tivadar (2014)
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Magellán (1977)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Szilágyi Tibor 

(Magellán), Koltai János 
(Pigafetta), Bujtor István 
(Cartagena), Iglódi István 
(Pap), Galán Géza (Qua-
sada), Vogt Károly (Mequi-
ta) Magellánnak - aki életét 
tette fel a nyugati átjáró 
megtalálásába vetett hitre - 
el kell döntenie, mit tesz az 
ellene lázadókkal, hogyan 
birkózik meg az emberek 
bizonytalanságával és saját 
kételyeivel.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:50 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:30 Hazai érték Ízôrzôk

(2016)  Kôszegszerdahely
Egy hely, ahol harapni 

lehet a levegôt, élvezni a 
csendet, a madarak énekét, 
és mindezeken túl megt-
apasztalni a helyiek jókedvû 
vendégszeretetét.
Különleges ételek. 
18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal (2015)  Chili
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Erdély
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Komár Zita: Médiatuda-

tosság és manipuláció a 
kereskedelmi reklámokban
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland (Jel-

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

válogatás
02:30 Magellán (1977)
Magyar tévéjáték
Szereplôk, Szilágyi Tibor 

(Magellán) Koltai János 
(Pigafetta), Bujtor István 
(Cartagena)
Magellánnak - aki életét 

tette fel a nyugati átjáró 
megtalálásába vetett hitre - 
el kell döntenie, mit tesz az 
ellene lázadókkal, hogyan 
birkózik meg az emberek 
bizonytalanságával és saját 
kételyeivel.
03:35 Magyarország, 

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

Heti két órás elfoglaltsággal 
megbizható, gyakorlott 
takarítónôt keresünk 

Caulfield East 
(a Caulfield lóversenypálya 

tôszomszédságában) 
lévô otthonunkba. 

50 dolláros bért ajánlunk.
Tel.: 0419 328-555

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

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 


