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az értékeit hozta el bemutatni Brüsszelbe”, s a kinti magyarok, akik ke-
resztszülôséget vállalva az alapítványon keresztül meg is személyesítik a segí-
tôkészséget, mintát mutatnak az európai embereknek. Hangsúlyozta, „Böjte 
Csaba intézményei nem gyerekneveldék, hanem közösségek, ahol gyerekeket 
nevelnek, s az isteni szeretetet megvalósítja ott, ahol tudja”. Kiemelte, Böjte 
Csaba érthetô, követhetô módon beszél az életérôl, elsôsorban kérdéseket tesz 
fel, a saját töprengéseit mondja el, nem pedig kész válaszokat ad, de saját élete 
hitelesíti mindazt amit mond, az élete maga a válasz.

Idôközben Soltész Miklós egyházügyi államtitkár Besztercebányán Marián 
Chovaneccel, a besztercebányai római katolikus egyházmegye püspökével 
találkozott, s hangsúlyozta, „a kereszténység megóvása az európai nemzetek 
megmaradásának alapvetô pillére”.

Együtt keresték a tragédia okait 
az érintettek

A veronai buszbaleset okozta trauma feldolgozásának megkönnyítése érde-
kében beszélgetést tartottak az utazásra autóbuszt biztosító Pizolit Személy-
szállító Kft. dolgozói, gépkocsivezetôk és szerelôk, szakértôk és érdeklôdôk 
részvételével Kiskunfélegyházán, a városháza dísztermében.

A találkozót a cég ügyvezetô igazgatója, Czakó Tibor kezdeményezte azzal 
az alapgondolattal, hogy létrehozzanak egy érzelmi-lelki támaszt nyújtó közös-
ségi teret, ahol az érintettek szakemberekkel, de mindenekelôtt egymással 
találkozhatnak, megoszthatják bánatukat és azokat a módszereket, amelyeket 
hatékonynak találnak a terhek feldolgozására. A 16 áldozatot követelô baleset-
ben a busztársaság egyik sofôrje is életét vesztette, a másikat még Olaszor-
szágban ápolják súlyos sérülésekkel.

A találkozón telefonon bejelentkezett az egyik túlélô utas, egy gimnazista 
lány édesapja, és arról beszélt, hogy a szerencsétlenségben érintettek élete 
végérvényesen megváltozott, ezért hosszú távon szükségük van közösségi 
támogatásra a tragikus események feldolgozásához. Elmondása szerint mára a 
fájdalom mellett a hála is megjelent a katasztrófa túlélôinek, az áldozatok hoz-
zátartozóinak mindennapjaiban.

Czakó Tibor elmondta, lelkiismerete tiszta, hiszen munkatársaival mindent 
elkövettek annak érdekében, hogy a fiatalokat szállító autóbusz épségben 
hazaérjen. A baleset során leégett jármû kifogástalan állapotban indult útnak, a 
mûszaki vizsgálatokat szigorúan betartották –-- hangsúlyozta.

Úgy látja –-- mondta ---, hogy az olaszországi Verona közelében január 20-án 
balesetet szenvedett busz túlélôi és az ügy más érintettjei a lelki sérüléseik 
mellett a történtekkel kapcsolatban tanácstalansággal és bizonytalansággal is 
küzdenek. Ebbôl kiindulva gondolta, hogy segítséget nyújthat az események 
feldolgozásában az, ha megpróbálják a baleset körülményeit több oldalról is 
megközelíteni.

A megbeszélésen részt vett Kôszegi István feltaláló, aki szakértôi állás-
pontjával próbált segíteni a baleset elemzésében. Szabadalma egy energia-
elnyelô rendszer volt, amelyet sportcipôkbe lehet beépíteni, ennek más terü-
leten való alkalmazhatóságát vizsgálva kereste annak lehetôségét, hogy autó-
versenyeken, autópályákon milyen védelmi rendszer alakítható ki. Ezért kezdte 

Böjte Csaba Brüsszelben
Hol vagyunk, merre menjünk? címmel tartott kerekasztal-beszélgetést a 

brüsszeli Balassi Intézetben a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság, 
a rendezvényen Gál Kinga fideszes és Hölvényi György kereszténydemokrata 
európai parlamenti képviselô beszélgetett Böjte Csabával, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány elnökével. „Európa jövôje a kereszténység, a szeretet, 
amelyet Jézus Krisztus karácsonykor közénk hozott” –-- mondta Böjte 
Csaba, aki úgy fogalmazott, „Isten a remény, a bizalom hangját adja 
nekünk, így ne mondjuk semmire azt, hogy lehetetlen, merjünk lehetetlent 
kérni”.

„Csaba testvér huszonöt éve álmodta meg a gyermekmentést” –-- idézte fel 
Gál Kinga. Az Európai Néppárt alelnöke hangsúlyozta, Böjte Csaba intézmé-
nyeiben nemcsak gyermekmentés, hanem lélekmentés is zajlik, rengeteg te-
hetséges fiatal késôbb maga is felelôs munkát vállal az alapítvány intézmé-
nyeiben, maguk is akár 20-30 gyerek nevelését vállalva. Gál Kinga kiemelte, 
hogy „amit Csaba testvér tesz, magyarságmentés is”, hiszen a gyerekeket 
magyar anyanyelvükre neveli, „igaz magyaroknak”. A cél az, hogy ott 
maradjanak a szülôföldjükön, értékes tagjává váljanak a közösségüknek. A 
fideszes képviselô kitért arra is, hogy a magyarság szempontjából szimbolikus, 
régi épületek felújításával, mint például Bethlen fejedelem szülôháza, jó célra, 
gyerekek megsegítésére való felhasználásával Böjte Csaba alapítványa az 
örökségmentéshez is jelentôsen hozzájárul.

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió luxemburgi bírósága a Minority 
SafePack európai polgári kezdeményezés bejegyzésének újbóli értékelésére 
kötelezte az Európai Bizottságot, Gál Kinga kiemelte: elôször adtak igazat 
hasonló vitában a civil félnek. Hangsúlyozta, a bíróság nyitva hagyta azt a 
kérdést, hogy a hagyományos kisebbségek védelme uniós vagy tagállami ha-
táskör, ez pedig fontos lehetôséget jelent a magyar közösségek érdekérvé-
nyesítésére is, hiszen Brüsszel eddig mereven elzárkózott jogsérelmeik keze-
lésétôl.

Böjte Csaba „nagyon személyes, de a köz számára is nagyon fontos elôadást 
tartott” –-- fogalmazott Hölvényi György. Arra a felvetésre, hogy mennyiben 
más Brüsszelben hallgatni Böjte Csabát, mint Budapesten, hangsúlyozta, „az 
európaiság és a magyarság nem ellentétben van egymással, hanem erôsíti a 
másikat”. Kiemelte, Európa „a tanulás és a bemutatás tere, s Böjte Csaba most 

Tévedés
Jót derültem rajta. A tévedés mege-

rôsít abban, hogy meg kellene egyszer 

írni a labdarúgó Aranycsapattal kap-

csolatos tévedéseket és legendákat is

Merthogy vannak jócskán. Most itt 

egy újabb díszpéldány. A Világhírû 

magyarok címû szép, színes albumban, 

amelyet a TTK Kft. jelentetett meg, a 

következô olvasható a berni csatavesz-

tésrôl: „A döntôben kikaptunk a kelet-
németektôl, ezzel megszakadt az 
Aranycsapat sikersorozata”.

A tévedés mint fogalom az élet 

minden területén jelen van, többször 

írtam arról, hogy a legfontosabb jog a 

világon a tévedés joga. Csakhogy té-

vedés és tévedés között óriási kü-

önbség van. Vannak esetek, amikor 

egyesek úgy védik a tévedésüket, 

mintha az örökségüket védenék. Ez 

utóbbi illusztrálására álljon itt egy 

megtörtént eset, igaz, a pártállami 

idôkbôl.

A katonaságnál felállították a bakákat 

az úgynevezett oktatási négyszögbe. 

Három oldalon sorakoztak fel az újon-

cok, a negyediken az ôrmester.

–-- Most megtanítom magukat arra, 

hogyan kell a gépkocsiban viselkedni 

–-- kezdte az ôrmester. Az elvtársak 

biztosan láttak már oldalkocsis motor-

kerékpáros versenyt. Mindenki látott 

ilyet? –-- Láttunk! –-- felelték a bakák. 

–-- Akkor biztosan megfigyelték, hogy 

a jobb kanyarban az oldalkocsi utasa 

balra hajlongott. --– Erre az egyik baka 

jelentkezett és kijelentette: –- A jobb 

kanyarban az oldalkocsi utasa jobbra 

hajlong… –-- Ne pofázz! –-- vágta rá az 

ôrnagy. –-- Akkor másként teszem fel 

a kérdést: egy bal kanyarban az ol-

dalkocsi utasa jobbra hajlong. Újból 

megszólalt a baka: –- A bal kanyarban 

az utas balra hajlong…, majd röviden 

elmagyarázta a centrifugális erô hatá-

sát. Az ôrnagy azonban nem jött za-

varba: –-- Az lehet, hogy a motorke-

rékpárosoknál így van, de ez nem 

vonatkozik a jármûvekre. –-- Erre a 

baka elôadást tartott a fizikai törvény-

szerûségek általános érvényességérôl. 

Ôrnagy elvtársnak vörösödni kezdett 

a feje, és imígyen fejezte be a tár-

salgást: –-- A szolgálati szabályzatot én 

ismerem a legjobban, és abban az áll, 

amit én mondtam. És nem tûrök több 

ellenvetést!

Ettôl a naptól kezdve az összes 

piszkos munkát, beleértve a latrinata-

karítást is, azzal a bakával végeztették, 

aki a fizika törvényeit akarta érvé-

nyesíteni.

Samuel Tylor Coleridge 18–19. száza-

di angol költô és esszéista írta: „A 
hamis tudás reménytelenebb, mint a 
tudatlanság. A tudatlanság megelég-
szik azzal, hogy áll –-- háttal áll az 
igazságnak. A tévedés azonban öntelt, 
és magabiztosan halad a rossz irány-
ban. A tudatlanságnak nincs fénye. A 
tévedés viszont hamis fényt követ.”

Kô András
(Magyar Hírlap)
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elemezni a veronai katasztrófa körülményeit is.
Véleménye szerint az autóbusz szalagkorlátnak ütközését okozhatta az, hogy 

a sofôr elaludt vagy rosszul lett. Fontosnak tartotta azonban annak kiderítését, 
hogy mi történt a másik sávban, mert elôfordulhat, hogy ennek hatására rán-
totta el a kormányt.

Elmondása szerint a tények arról árulkodnak, hogy a szalagkorlát rendszere 
nem tartotta meg az autóbuszt az úton, nem terelte, hanem roncsolta a jármûvet, 
és végül rávezette a pillére, ami gyakorlatilag frontális ütközéshez vezetett. 
Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy a védmû megfelelô volt-e, és 
amennyiben bebizonyosodik, hogy nem, a hiányosságokat fel kell tárni --– mu-
tatott rá.

M. Fekete György grafikusmûvész az interneten fellelhetô képeket és 
videókat vizsgálva próbálta megérteni, mi történhetett valójában. A találkozóra 
egy kisfilm animációit készítette el, és arra a következtetésre jutott, hogy 
legtöbben a buszsofôrre próbálják hárítani felelôsséget.

Elemzése során felhívta a figyelmet arra, hogy az autópálya érintett szaka-
szát bemutató felvételeken látszik egy villanyoszlopsor, az ütközés utáni képe-
ken viszont már egyetlen lámpa sem ég. Ebbôl arra következtetett, hogy a busz 
sodródásakor a szalagkorlát kidöntött egy villanyoszlopot és ez rövidzárlatot 
okozhatott. Szerinte ez gyújthatta be az üzemanyagnyílás sérülése következ-
tében kifröccsenô gázolajat. Az olasz hatóságok azonban azt állítják, hogy a tûz 
akkor keletkezett, amikor a busz a pillérnek ütközött --– emlékeztetett.

Rekordévet zárt a turizmus
Rekordévet zárt tavaly a magyar turizmus, az idegenforgalom minden idôk 

legjobb évét könyvelhette el 2016-ban, és idén is hasonló eredményekre számí-
tanak az ágazatban, miután 2017 a sportturizmus éve lesz --- mondta a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója szombaton Budapesten, sajtótá-
jékoztatón.

Guller Zoltán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétett adatait 
értékelve rámutatott: 2016-ban a szálláshelyek bevételnövekedése felülmúlta 
még a vendégéjszakák számának növekedését is. Tavaly 7,0 százalékkal 27,7 
millióra emelkedett a vendégéjszakák száma, míg az ágazat összes bevétele 9,1 
százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, a szállásdíjak bevételei pedig 11,1 
százalékkal nôttek --- ismertette.

A magyar turizmus nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedôen teljesí-
tett: a magyar növekedés tavaly a világátlag csaknem kétszerese, az európai 
átlag több mint háromszorosa lett. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) ada-
tai szerint a nemzetközi turistaérkezések száma a világon 3,9 százalékkal, Euró-
pában 2,0 százalékkal, Magyarországon pedig 7,1 százalékkal bôvült. Magyar-
ország növekedési üteme megelôzte a legfôbb versenytársakét, Ausztriáét és 
Csehországét is.

A vezérigazgató kiemelte: annak érdekében, hogy Magyarország Európa öt 
legjobb úti célja közé kerüljön két év alatt, a külföldi turisták költését pedig 
megduplázzák, számos fejlesztés indul. A balatoni strandoké már elkezdôdött, a 
fôszezonra mintegy 1,86 milliárd forintból 48 tóparti strand újulhat meg. A 
strandfejlesztés mellett a balatoni hajók károsanyag-kibocsátásának csökken-
tése is kiemelt feladat, és szeretnék, hogy rövidesen kizárólag elektromos hajók 
használhassák és elektromos vasúti pályán lehessen körbeutazni a tavat. A 
Balatonon ebben az évben több mint 570 fejlesztési projekt indul el, támogatást 
kapnak egyebek között a borászatok, a háztáji gazdaságok. Megújul a nagycenki 
kastély, borutak épülnek a soproni térségben, és 23 milliárd forintból megkez-
dôdik a Fertô-part turisztikai fejlesztése. Több mint 90 milliárd forintból elkez-
dôdik Tokaj-Hegyalja térségének fejlesztése, kilátó épül a Kopasz-hegyen, Sá-
toraljaújhely 700 méteres üveghídja pedig a világ leghosszabb ilyen építménye 
lesz - sorolta. A többi turisztikai körzet fejlesztési terve is hamarosan a kormány 
elé kerül, az áfacsökkentéssel pedig pluszforrást szerezhetnek az ágazat vállal-
kozásai is, amit ugyancsak fejlesztésekre fordíthatnak. Jelezte: idén jelentôs 
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sportesemények miatt 31 budapesti és 3 balatonfüredi hotelben már 5500 
szobát foglaltak le.

Guller Zoltán kitért arra, hogy a 16 turisztikai külképviselet turizmus-
diplomáciai feladatát a külügyminisztériummal kötött megállapodás értelmé-
ben a külügyi tárca veszi át, a nemzetközi marketing viszont továbbra is a 
Magyar Turisztikai Ügynökség feladata maradt. A belföldi turizmus további 
erôsítésén dolgoznak, és azon, hogy a külföldi turisták Budapest mellett az 
ország más részeit is megismerjék, a magyar gasztronómiát is kiemelten 
kezelve. A szálláshelyfejlesztési pályázat hamarosan megjelenik, az állam a 
vállalkozásokat a minôségi szolgáltatások nyújtásában támogatja --- jelezte. 
Napirenden van az új kongresszusi központ megépítése is, ez a magyar 
turizmus elemi érdeke --- mondta Guller Zoltán.

Szigorítaná a kormány 
a migránsok szabad mozgását

A kormány olyan javaslaton dolgozik, amely kikényszerítené, hogy a migrán-
soknak ôrzött helyen kelljen megvárniuk menekültkérelmük elbírálását --- 
mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyûlési képviselô  sajtótá-
jékoztatón.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, két év alatt az uniós vezetôk Magyar-
ország felvetésére elfogadták, hogy elsôként az uniós határokat kell megvédeni. 
2017 kihívása ezért már az lesz, miként lehet kiszûrni a már itt lévôk közül azo-
kat, akik veszélyt jelentenek az európai, illetve magyar emberek biztonságára 
--- tette hozzá.

Ehhez tovább kell erôsíteni a jogi határzárat, tovább kell szigorítani a mig-
ránsok mozgására vonatkozó elôírásokat --- fejtette ki Hollik István, megje-
gyezve, a menekültkérelmet beadók a legtöbb esetben nem várják meg eljá-
rásuk végét, a hatóságok pedig késôbb már nem találják ôket. Azoknak, akiknek 
a kezében nincs jogerôs döntés arról, hogy jogosultak menekültstátuszra, 
semmi keresnivalójuk nincs „az országban, a közterületen”. Nekik a határon 
kijelölt tartózkodási helyen kellene megvárniuk a jogerôs határozatot --- 
fogalmazott a kereszténydemokrata képviselô. Kiemelte, a kormánypártok fel 
vannak készülve arra, hogy emiatt Brüsszelbôl intenzív támadás indul majd 
Magyarország ellen, de meggyôzôdésük, hogy ezt végig kell csinálniuk, mivel a 
“migránsok nyilvánvalóan visszaélnek az uniós jogszabályokkal”.

Hollik István emlékeztetett: Orbán Viktor évértékelôjében arról beszélt, 
hogy Magyarországnak öt nagy kihívással kell szembenéznie 2017-ben. Ezek-
ben a támadásokban közös, hogy mindegyik a nemzeti önrendelkezés ellen 
irányul --- mondta, hozzátéve, ezek a harcok arról szólnak, hogy „van-e lehetô-
ségünk úgy élni, ahogy mi szeretnénk” vagy a „fejünk felett globalisták, brüsz-
szeli bürokraták és idegen hatalmak döntenek”. A kormánypárti politikus azt 
mondta, hogy a kabinet a jövô héten terjesztheti a parlament elé a fenti szigorí-
ásokat tartalmazó javaslatot.

Munkahelyeket hoz 
a konténervonat

Megérkezett az elsô, kínai konténereket szállító irányvonat a Budapesti 
Intermodális Logisztikai Központba (BILK) a görögországi Pireusz kikötôjébôl. 
Az esemény abból a szempontból jelentôs, mert három ország -– Magyarország,
Szerbia és Kína –-- együttmûködése révén újulna meg a Budapest és Belgrád 
közötti vasútvonal, amellyel a kínai áruk Európába jutását lehetne gyorsítani, 
illetve kiszámíthatóbbá tenni. Értesüléseink szerint az elsô irányvonatot újab-
bak követik, a pireuszi kikötô részvényeinek 67 százalékát birtokló kínai Cosco 
cég ugyanis elônyben részesíti ezt az útvonalat és szállítási formát. A szállít-
mányt egyébként a Rail Cargo Hungaria bonyolította, a vasútvállalat rendsze-
resen fuvaroz a Cosco megbízásából, de eddig nem a BILK volt a célállomás. Ez 
pedig azért lényeges, mert az árut itt rakodják, amivel magyar munkaerôt 
foglalkoztat a logisztikai szolgáltató, továbbá itt történik a vámolás, ami jelentôs 
bevételt hoz az országnak, ha rendszeresek lesznek a szállítmányok.

A magyar és a szerb kormány által is támogatott beruházás Budapest és 
Belgrád között a kelet-közép-európai térség egyik legnagyobb tervezett infra-
strukturális projektje. A két város közötti távolság 360 kilométer, ebbôl Ma-
gyarországon 166 kilométer hosszú vasutat kell átépíteni. A tervezett költ-
ségvetés 550 milliárd forint a hazai szakaszon, a vonal végig kétvágányú, vil-
lamosított lenne és óránként 160 kilométeres sebesség elérésére alkalmas. A 
finanszírozás 85 százalékban kínai hitelbôl történne. Az ország keleti részében 
ugyanakkor az állam és a versenyszféra együttmûködése szükséges ahhoz, 
hogy a vasúti árufuvarozás élénküljön. A záhonyi körzetben elvégzett beruhá-
zások révén a különbözô gazdasági és egyéb korlátozások ellenére tavaly kilenc 
százalékkal több áru érkezett Ukrajna felôl. Az ISD Dunaferr Zrt. a tervek 
szerint Záhonyon keresztül ötven százalékkal nagyobb forgalmat bonyolít az 
idén.
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Magányos kapitány
Egyedül vagyunk, Tibor! –- mondta volt 

megboldogult Horn Gyula Szanyi Tibor-
nak valamikor 2006 tavaszán egy lakossági 
fórumon. Sok foganatja nem lett a klasz-
szikussá vált intelemnek, sôt, ha lehet 
mondani, Szanyi Kapitány ma már szinte 
keresi a magának való, különutas sze-
repléseket. Az sem zavarja, ha ilyenkor 
rajta derül a széles publikum. Kapitális 
példája ennek a szocialista EP-képviselô 
minapi „lábjegyzete” a nemrég napvilágot 
látott OLAF-jelentésrôl.

Szanyi szerint az OLAF (Európai Csalás 
Elleni Hivatal) fércmunkát végzett, ami-
kor összeállította a 4-es metró beruhá-
zásáról szóló anyagot, benne a 2010 elôtti 
magyar baloldal vezetôinek számlájára írt 
167 milliárd forintos gigakárokozással. 
Szanyi Tibor egyetlen konkrétumot sem 
talált a jelentésben, csupán „feltételez-
getések” hosszú sorát. Még a vizsgált ese-
mények idôrendi felsorolását sem tünteti 
fel az anyag, háborgott a megmondóember, 
vagyis az sem világos (neki), mikor tör-
téntek azok az állítólagos visszaélések. Ez 
persze orbitális hazugság; Szanyi látása 
szelektív, hiszen a jelentés pontos dátu-
mokkal, idôrendi felsorolásban taglalja a 
„sajnálatos eseményeket”, csak figyelme-
sen végig kéne olvasni az anyagot.

Tartok tôle, nem a Kapitány látásával, 
inkább a látásmódjával van baj. Szanyi 
ember ugyanis akképp okoskodott: nem a 
vádak tételes cáfolatával lehetne „megma-
gyarázni” a leleplezôdött MSZP–SZDSZ-
országlás elképesztô korrupcióját –-- több 
az esély, ha a zsiványság elôterjesztôirôl 
bizonyítja be, hogy slendrián munkát vé-
geztek. Szanyi Tibor tehát az OLAF-on 
próbál most fogást keresni. Azaz nem zár-
ja ki, hogy a brüsszeli OLAF is a „Fidesz-
rezsim” szekértolója, Orbán pincsije.

A másik változat, hogy tényleg egyedül 
van Tibor. Már magában beszél.

Pilhál György
(Magyar Idôk)

Botka feladta a leckét 
a szociknak

A baloldal régi/új üdvöskéje, a szocialista 
jövô letéteményese egyre gyanúsabb. 
Elôbb Orbán Viktorral parolázott a Mo-
dern Városok program szegedi rendez-
vényén, most pedig a PestiSrácok egy 
olyan cikket kerített elô róla még 2015-bôl, 
amely totálisan szembe megy a hivatalos 
szoci állásponttal olimpia ügyben.

Szeged polgármestere alaposan feladva a 
leckét az utódpárt kommunikációs stra-
tégáinak, tulajdonképpen „szerelmet val-
lott” az olimpia pályázatnak.

Úgy fogalmazott a 2024-es olimpia rende-
zéssel kapcsolatban, hogy azután még a 
kormánypárti szavazók is elégedetten 
csettintenének:

A jelenlegi elképzelésnek külön erôssége, 
hogy Budapest mellett több vidéki város – 
köztük Szeged is –-- bekapcsolódhatna a 
versenyek rendezésébe, ezáltal az egész 
ország bekerülhet a gazdasági-infrastruk-
turális fejlôdés mellett az olimpiai játékok 
hihetetlenül izgalmas légkörébe –- mondta 
akkor az MSZP-s politikus.

Hoppá!
A ballib oldalon olimpia-ügyben történt 

már minden és mindennek az ellenkezôje 
is. Számos közéleti személyiség köpönye-
get fordítva szembe került régebbi állás-
pontjával. Havas, Kálmán, Pásztory, Ke-
pes és Kunhalmi is Fonák Tamást 
megszégyenítô módon szajkózza korábbi 
véleményének az ellenkezôjét.

Botka esete azonban más. Ez a szép 
magas, jóképû és sikeres ember –- ahogy 
Kunhalmi Ágnes a napokban jellemezte-– 
gyakorlatilag belesz..rt a ventilátorba 
olimpia-ügyben.

Várjuk a további fejleményeket.

Csépányi Balázs
(Magyar Idôk)

Vitatott a katonai bíró döntése
Az enyhe büntetést (felfüggesztett szabadságvesztést, illetve pénzbüntetést) 

indítványozó vádiratból, majd a fellebbezésbôl sejteni lehetett, hogy a 2006 ôszi 
eseményekben részes rendôri vezetôk perében a másodfokon eljáró Fôvárosi 
Ítélôtábla katonai tanácsa döntése felháborodást okoz a közvéleményben, írta a 
PestiSrácok. A portál szerint olyan hadbíróhoz került az ügy, aki korábban a 
Biszku-ügyben már hozott egy botrányos, késôbb a Kúria által több szempontból 
is törvénysértônek minôsített ítéletet.

Ám Ruzsás Róbert hadbíró hiába járt el jogsértôen a volt kommunista 
belügyminiszter büntetôperében, ennek semmilyen következménye nem lett, 
sôt egy újabb kiemelt ügy került az általa vezetett katonai tanács elé – írja a 
portál. Az országban egyetlen másodfokon eljáró katonai tanács mûködik, a 
Fôvárosi Ítélôtáblán a Ruzsás Róbert dandártábornok vezette tanács. Így 
minden, katonai tanács elôtt tárgyalt ügy másodfokon hozzá került.



 (Folytatás az 1. oldalról.)
Ha valaki nem találja kellŒen elfogu-

latlannak és semlegesnek a magyar 
királyi köztévét, néha kapcsoljon át az 
amerikai tévékre, felüdülés lesz vissza-
kapcsolnia. Ha az elégedetlenek nem 
fogják be a szájukat, vagy a médiának 
nem sikerül elnyomni a hangjukat, ak-
kor megbélyegzik, elítélik és kitagadják 
Œket. S ebben még az új amerikai elnök 
számára sincs kegyelem. Nem csoda 
hát, ha az Európai Unióban állandósul a 
túlnyomás, a szelepek elŒbb-utóbb fel-
mondják a szolgálatot, s az emberek – 
nem lévén más választásuk – fellázad-
nak, vagyis szavazatukkal elzavarják, 
kiakolbólítják a liberális elitet. 

Így áll hát a világ, tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, tisztelt Elnök úr, 2017-ben, 
télvíz idején. EbbŒl ennyi elég is, hiszen 
nem az Európai Unió értékelésére gyûl-
tünk össze, bármennyire is csábító egy 
magyarnak a világkormányzás távlata, 
de hogyan állnak Magyarország és a 
magyarok dolgai? ElŒször is: Magyaror-
szágot az európai, a nyugati folyamatok-
ba ágyazva érdemes értékelni. Innen 
nézve jól látszik, hogy mi már túl va-
gyunk a lázadáson, a mostaniak hoz-
zánk képest elsŒbálozók. Mi az elsŒk 
között, sŒt talán elsŒként lázadtunk föl 
2010-ben. Meghirdettük, és hét év ve-
rejtékes munkájával felépítettük a sa-
ját magyar politikai és gazdasági rend-
szerünket, a mi testünkre szabott, a mi 
ízlésünk szerint való, a mi hagyomá-
nyainkból, a mi ösztönvilágunkból és a 
mi észjárásunkból kikovácsolt magyar 
modellt, a nemzeti együttmûködés 
rendszerét. Nemzeti, mert belŒlünk fa-
kad. Együttmûködés, mert nem egymás 
kárára, hanem egymást segítve aka-
runk boldogulni. És rendszer, mert 
alapját, falait, tetŒzetét, részelemeit és 
alkatrészeit a logika és a józan ész sza-
bályai fogják össze, ácsolata pedig a 
gazdaság és a történelem vastörvényei 
szerint készült. Ezért kell ragaszkod-
nunk ahhoz, hogy az adócsökkentések-
nek és a béremeléseknek mindig a 
versenyképes magyar gazdaság legyen 
a vasfedezete. A magyar modell kötŒ-
anyaga a bátorság, amely nélkül sem-
milyen politikai építmény nem állhat 
fent, különösen nem itt, a huzatos Kár-
pát-medencében. Bátran újra kellett 
húzni a politika és a gazdaság közötti 
határokat, az állam és a piac közötti 
határokat, a bevált és az új ötletek 
közötti határokat is. Mindezt úgy, hogy 
közben az ország stabilitása egy pilla-
natra sem inoghatott meg. A politika 
stabilitása különösen válságos idŒkben 
minden mást felülíró parancsolat. 
Amikor a XX. század során különösen a 
válságokban vezetŒink csŒdöt mondtak, 
képtelenné váltak az ország vezetésére 
és irányítására, akkor védtelenné vál-
tunk ellenségeinkkel és rosszakaróink-
kal szemben. Nagy lecke ez. A követ-
kezmény országvesztés, alávetettség és 
nyomor lett. A politikai stabilitás el-
vesztése olyan luxus, amit nem enged-
hetünk meg magunknak, és nem is fog 
bekövetkezni, amíg mi állhatunk a kor-
mányrúdnál. Ebben nem ismerünk 
tréfát, és nincs pardon. 

Mi lázadtunk elŒször, amikor úgy 
döntöttünk, hogy hazaküldjük az IMF-
et, elszámoltatjuk a bankokat, megadóz-
tatjuk a multikat, és felszámoljuk a 
devizahiteleket. Lázadtunk, amikor azt 
mondták, hogy nem lehet egyszerre 
rendbetenni a pénzügyeket és megin-
dítani a gazdasági növekedést. Bele-
vágtunk, és megmutattuk. A magyar 
gazdaság négy éve töretlenül növek-
szik. Fellázadtunk a munkanélküliség 
ellen, amirŒl azt állították, hogy a mo-
dern piacgazdaságban együtt kell vele 
élnünk. Kitûztük a teljes foglalkoztatást, 
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és megcéloztunk egymillió új munka-
helyet. Eltelt hét év, és már 700 ezer új 
munkahelynél tartunk. Azt is meg akar-
ták tiltani, hogy csökkentsük a családok 
rezsijét, de végül csak letörtük a nagy 
energiaszolgáltatók, Brüsszel és az el-
lenzék közös ellenállását, és megcsinál-
tuk. Az Egyesült Államok akkori kor-
mánya, Brüsszel és ráadásul még Ber-
lin is kihirdette, hogy a migránsokat 
nem szabad és amúgy sem lehet megál-
lítani. Ellenálltunk, határt húztunk, kerí-
tést építettünk, határvadászokat tobo-
roztunk, és megállítottuk Œket, megvéd-
tük Magyarországot, mellékesen Euró-
pát is. A népszavazással pedig megtil-
tottuk, hogy mások dönthessék el, kit 
engedünk be az országunkba és kit 
nem. Az igazi menekülteket persze be 
fogjuk fogadni; németet, hollandot, 
franciát, olaszt, rémült politikusokat és 
újságírókat, hazájukat elhagyni kény-
szerülŒ keresztényeket, akik az otthon 
elvesztett Európájukat majd nálunk 
akarják megtalálni. 

Oda jutottunk, hogy már a pénzügyi 
hitelminŒsítŒk is sorra felértékelnek 
bennünket. 2016-ban végre az alsó kö-
zéposztálynál, a munkából élŒ, de keve-
set keresŒknél is megmozdult az élet. 
NŒnek a bérek, csökken a családok 
adóssága, és egyre többet vásárolhat-
nak. Épp ideje volt, sokat tettek érte. 
Nem segély, nem ajándék, nem jutta-
tás, nem alamizsna, igazi munkabér, 
teljesítmény, s vele járó elismerés és 
tisztelet. ... Mindenkire szükségünk van, 
így a magyar takarítónŒket, útkaparó-
kat, rakodómunkásokat, culágereket és 
napszámosokat a jövben is tisztelni kell. 
Ezért emeljük a minimálbért 15, a szak-
munkás minimálbért 25 százalékkal. 
Egy nemzet és egy ország vagyunk, 
nekik is megvan a helyük a mi közös 
jövŒnkben. 

Annyit minden nehézség mellett is 
kellŒ óvatossággal mondhatok, hogy a 
magyarok jövŒje – ideértve a diákokat 
és a nyugdíjasokat is – biztosítva van. 
Magyarország erŒsödik és fejlŒdik. 
Nem ajándékba kaptuk, nem nyertük, 
nem mások fújták a szelet a vitorláink-
ba, mi ezért megdolgoztunk. Mind a 
tízmilliónyian. Adósságunkat folyamato-
san ledolgozzuk, gazdaságunk folyama-
tosan nŒ, a bérek folyamatosan emel-
kednek, hamarosan el fogjuk érni a tel-
jes foglalkoztatást, vagyis mindenkinek 
lesz munkája. Személyesen el vagyok 
kötelezve amellett, hogy Magyarorszá-
gon egy gyermek se nŒjön föl úgy, 
hogy nem látja a szüleit dolgozni. A 
határaink védettek, a közbiztonság kéz-
ben van tartva, a rendŒrség elszánt és 
eredményes a bûnözŒk üldözésében. A 
katasztrófavédelem dolgozói a helyükön 
és folyamatos készenlétben állnak. Ka-
tonáink várják, hogy ismét Közép-Euró-
pa meghatározó erejû hadseregében 
szolgálhassanak. Családtámogatási rend-
szerünk lassan Európában is egyedül-
állóan kiterjedt és sokoldalú, a gyere-
kek három éves kortól óvodában van-
nak, kapnak enni, 318 ezren ingyen, 
vigyázunk rájuk, felkészítjük Œket az 
iskolára, faragunk az otthonról hozott 
hátrányokból, 730 ezren ingyen kapják 
a tankönyvet. Az iskolában a tanítás 
mellett neveljük is Œket; a mindennapos 
testnevelés, a hit- és erkölcstan marad, 
sŒt emeljük a minŒséget. Középiskolá-
ink várják Œket, már a második szakma 
megszerzését is fizeti a magyar állam. 
2010 óta több mint 97 ezer magyar 
tanulhatott vagy oktathatott rövidebb-
hosszabb ideig külföldön az Európai 
Unió segítségével is. 

2013 és 2017 között 50 százalékkal 
emelkedik átlagosan a pedagógusok 
fizetése, az oktatóké, kutatóké 2018-ig 
27 százalékkal nŒ. A szakorvosok és 
szakgyógyszerészek bére két lépésben 
207 ezer forinttal emelkedik, az ápolók 
fizetése 2018-ig átlagosan 65 százalék-
kal növekszik. 71 kórházat felújítottunk, 
23 rendelŒintézetet építettünk, 54-et 
felújítottunk, 27 új mentŒállomás épült, 
35-öt pedig felújítottunk. A biztonságos 
fejlŒdésünkhöz szükséges külpolitikai 
és külkereskedelmi megállapodásokat 
megkötöttük. Önálló külpolitikát foly-
tatunk; a világgazdaság és világpolitika 
minden fontos szereplŒje érdekelt, de 
legalább is nem ellenérdekelt Magyar-
ország sikerében. A magyar export ép-
pen tegnap döntött történelmi csúcsot. 
Ez azt jelenti, hogy egyre inkább ver-
senyképesek vagyunk az egész világgal. 
Diplomáciai rekordév elé nézünk, rég 
volt akkora jövés-menés, mint idén 
lesz. Az orosz elnök után várjuk a kínai 
miniszterelnököt, várjuk Izrael állam 
miniszterelnökét, mi irányítjuk júliustól 
a V4-ek munkáját, Œsszel pedig 16 
közép-európai állam vezetŒi tanácskoz-
nak majd Budapesten. Összefoglalóan 
azt mondhatom Önöknek, a holnap 
miatt nincs okunk idegeskedni. A csalá-
dok talpra fognak állni, és anyagilag is 
össze fogják szedni magukat. Magyar-
országon a holnap nem vet árnyékot a 
mára. Ha mindenki rendesen elvégzi a 
munkáját, és betartjuk a törvényeket, 
nem lesz baj, és minden évben min-
denki elŒre léphet majd. ...

Bevallom Önöknek, számomra fejtö-
rést nem is a holnap, inkább a holnap-
után okoz. Mi lesz a magyarokkal? Mi 
lesz a magyar élettel tizenöt-húsz év 
múlva? Örvendetes, hogy a születések 
száma 2010 óta most a legmagasabb, a 
házasságkötések száma nŒ, a népfo-
gyatkozás sem volt ilyen lassú évek óta, 
de a fogyás, ha lassul is, azért csak 
fogyás marad. Hogy ki hány gyermeket 
vállal – minden ember legszemélyesebb 
döntése. S bár személyes, de egyben a 
legfontosabb is a közösségünk számára. 
Én is tudom, hogy itt a változás idŒtávja 
évtizedes, a siker éppen a családpolitika 
kiszámíthatóságán és a kitartáson mú-
lik, de szeretném, ha tudnák, hogy ezen 
a döntŒ fronton még nincsen áttörés, 
ezért a kormány minden támogatást 
megad, ha valaki a gyermekvállalás 
mellett dönt. Azt mondják, általában 
nem lehet közvetlen összefüggést 
kimutatni az életszínvonal változása és 
a demográfiai mutatók között, de én azt 
hiszem, igenis lehet összefüggést találni 
egy nemzet élni akarása, egy nép ön-
magára találása és a demográfiai muta-
tók alakulása között. A között, hogy ké-
pes-e hinni, bízni a nemzet önmagában 
– meg utódai jövŒjében – és a között, 
hogy hány gyereket akar felnevelni. 
MeggyŒzŒdésem, hogy van összefüggés 
a között, amit megvalósítunk immár 
hetedik éve és a között, hogy ez a nem-
zet meg szeretne fiatalodni. Az is szép 
dolog, hogy 3 éves kortól a gyerme-
keink bekerülnek az óvodai közoktatási 
rendszerbe, az is jó, hogy az állam fizeti 
az ételt és a tankönyveket, de vajon 
közben neveljük-e Œket a hazájuk szere-
tetére, hazafias érzelmekre és patrióta 
gondolkodásra? Vajon Magyarország 
nekik is éppúgy közös szenvedélyük 
lesz, mint ahogy nekünk az? Lesz-e ben-
nük is nemzeti igazságérzet, amit a 
hazaszeretet táplál? Megértik-e, hogy 
csak akkor nem leszünk más népek 
szolgái, hogy csak úgy és csak akkor 

Orbán Viktor évértékelôje
maradhatunk meg független nemzet-
ként, ha mindenekelŒtt magyarnak 
valljuk magunkat? Mindezt iskoláink-
ban gondosan meg kellene tanítanunk, 
mert a gyermekeink csak így érthetik 
meg, mi köt és mi tart össze bennünket. 
S bevallom, ma még erre nem látom a 
garanciát. S ha kérdŒjelbŒl mindez nem 
volna elég, itt dörömböl az ajtónkon a 
robottechnológia és a digitális forrada-
lom, amely a gazdaság után elérte az 
élettudományok világát is. Nemcsak a 
gépek, a technológia és az ismeretanyag 
változik, de lassan kilétünk és emberi 
mibenlétünk megváltozásával is szem-
be kell néznünk. 

2017-ben a magyar politikának öt sú-
lyos kérdésre kell választ találnia, öt 
nagy támadást kell kivédenie. Ezért 
2017-ben új nemzeti politikára lesz 
szükségünk. Az idén már az év elsŒ 
felében Brüsszel meg akarja tiltani a 
rezsicsökkentést, tervük már az aszta-
lon van, az országok független energia-
politkája helyett központi szabályozást 
akarnak, amivel elvennék a tagállamok 
ármegállapítási jogát. A kérdés az lesz 
majd, hogy megvédjük-e a rezsicsök-
kentést, ragaszkodjunk-e ármegállapítá-
si jogunkhoz, vagy fogadjuk el Brüsszel 
döntését, és bízzuk ismét a nagyvállala-
tokra a rezsidíj megállapítását? 

Napirenden marad a migráció ügye 
is. Az illegális bevándorlás hiába vet fel 
megoldhatatlan problémát és terrorve-
szélyt, szerte Európában – hiába a vé-
res valóság és az elborzasztó tények – a 
migránsok korlátlanul mozoghatnak 
egész Európában. A 2017-es év kérdése 
az lesz, Œrizetbe vegyük, és tartsuk-e 
Œket, amíg jogerŒs döntés nem születik 
róluk? És 2017-ben szembe kell néz-
nünk a nemzetközi szervezetek felerŒ-
södŒ aktivitásával is. Egyre több or-
szágban így nálunk is – ráadásul válasz-
tás is lesz 2018-ban – gondot okoz, hogy 
titokban, külföldi pénzekkel akarják be-
folyásolni a magyar politikát. Azt hi-
szem, már éppen elégszer bebizonyí-
tottuk, hogy képesek vagyunk dönteni a 
saját sorsunkról. Az tehát a kérdés, 
engedünk-e az átláthatatlan külföldi 
befolyásolási kísérleteknek? Itt nem a 
civil szervezetekrŒl van szó, akik vala-
mely fontos ügyet akarnak sikerre vin-
ni. Itt nemzetközi szervezetek fizetett 
aktivistáiról és magyarországi irodáiról 
van szó. Teszünk-e valamit legalább az 
átláthatóság és a megismerhetŒség ér-
dekében? Azt is tudnunk kell, tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, hogy itt nagytestû 
ragadozók úszkálnak a vízben. Ez itt 
Soros György határokon átnyúló biro-
dalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi 
nehéztüzérséggel. Mégis úgy érzem, az-
zal betelt a pohár, hogy a népszavazáson 
kinyilvánított népakarat ellenében So-
ros György szervezetei egyfolytában 
azon dolgoznak, hogy százezerszám 
szállítsák Európába a migránsokat, 
azon dolgoznak, hogy letérítsék a ma-
gyar országgyûlést és a magyar kor-
mányt az emberek által kijelölt útvo-
nalról. 

2016-ban az is kiderült, hogy Brüsszel 
újabb és újabb gazdasági jogosítványo-
kat akar magához venni a tagállamok-
tól, az akció fedŒneve brüsszeli nyel-
ven: szociális pillér. Már korábban is 
elŒfordult, hogy Brüsszel megakadá-
lyozta a magyar kormány radikális adó-
csökkentését, adót emelni lehet, csök-
kenteni nem. Ezért az a kérdés, akar-
juk-e, és ha igen, képesek leszünk-e 
nemzeti hatáskörben tartani az adópo-
litikát, dönthetnek-e adóikról szabadon 

a nemzetek. És végül fel kell készül-
nünk arra, hogy Brüsszel támadás alá 
veszi a munkahelyteremtŒ támogatáso-
kat is. Számos ország, köztük mi is 
használjuk ezt a gazdaságfejlesztési 
eszközt, vagyis a kérdés az, a nemzetek 
dönthessék-e el, hogy akarnak-e munka-
helyteremtŒ támogatásokat adni a vál-
lalataiknak, vagy ezt a jogot is át kell 
adni Brüsszelnek? Ebben az öt kérdés-
ben kell nekünk, magyaroknak egyér-
telmû választ adnunk, ha azt akarjuk, 
hogy Magyarország a 2017-es évben is 
gyŒztes ország legyen. Valójában mind 
az öt kérdés mögött a nemzeti önrendel-
kezés joga húzódik meg. Visszatértünk 
tehát a kiindulóponthoz; nemzetek 
szemben a globalistákkal, szuverenisták 
szemben az unionistákkal. Ha biztos és 
szilárd válaszokat akarunk, akkor egyet-
értésre kell jutnunk az emberekkel, 
kérdeznünk kell, magunk mellé kell 
állítanunk Œket, ahogy minden fontos 
kérdésben eddig is tettük. Nem elég, ha 
mi nem hagyjuk, az a fontos, hogy a 
magyar emberek se hagyják, hogy a 
fejük fölött döntsenek róluk. 

Végül már csak egyetlen kérdés ma-
radt: jól vezette-e a kormány az orszá-
got 2016-ban? A kérdést el is lehetne 
hárítani, hiszen megítélése kevésbé 
ránk, inkább a választópolgárokra tarto-
zik. Én azonban nem hárítom el, Önök 
tudhatják, a nyílt beszéd híve vagyok, 
ráadásul, ha keresünk, találunk itt vala-
mi tanulságosat. Lehet itt béremelés, 
adócsökkentés, teljes foglalkoztatás, 
legyen bármilyen vastag vaj a kenyé-
ren, a magyar ember azt gondolja; sze-
retném látni azt a kormányt, amivel én 
meg vagyok elégedve… Ilyen a magyar 
észjárás. S mivel ilyen, az elégedet-
lenség hangjai miatt sohasem szabad 
megsértŒdni. Éppen elég sértŒdött mi-
niszterelnököt láttam már, s higgyék el, 
nem nyújtottak valami fölemelŒ lát-
ványt. De nemcsak megsértŒdni, elbi-
zonytalanodni se szabad. A magyarok 
épp eleget szenvedtek a bizonytalan, 
tehetetlen, azt ne mondjam, böszme 
vezetŒktŒl, azoktól, akik mindig azt ma-
gyarázták el nekünk, mit miért nem 
lehet, s milyen igazságtalan, hogy az 
emberek teljesíthetetlen dolgokat kér-
nek rajtuk számon. Akik mindig azt 
magyarázták el a hallgatóságnak, hogy 
a körülmények megfosztanak bennün-
ket az álmainktól, áthúzzák a tervein-
ket, lefogják a kezünket. 

Kedves Barátaim! 
Innen már csak egyetlen lépés az ön-

sajnálat. Az önsajnálat pedig sokáig 
nagy istencsapása volt rajtunk. Egy-
mást vigasztalgatva, ölbe ejtett kézzel, 
égre emelt szemmel üldögélni a tehetet-
lenség langyos vizû lavórjában, és köz-
ben egyszerre leszólni és irigyelni 
azokat, akik valamit tenni akarnak – ez 
volt a szocialista kormányzás kultúrája. 
EbbŒl szakítottuk ki magunkat, való-
jában ez minden mai eredményünk 
Œsforrása. Sikerült, Magyarországnak 
végre sikerült átlépnie az önsajnálat 
kultúrájából a cselekvés kultúrájába. 

A magyarok sohasem érhetik be 
középszerû vezetéssel és középszerû 
kormánnyal, többre van szükségük, és 
többet is érdemelnek. Ám fogas kérdés, 
milyen a jó kormányzás, és milyen a jó 
vezetŒ. Felfogásom szerint a jó kor-
mányzás úgy viszi el a célhoz az em-
bereket, hogy amikor megérkezünk, a 
nép azt gondolja, nem is volt szükség a 
vezetŒire. 

Legyen a 2017-es év olyan év, amely-
nek végén úgy érezzük majd, ment ez 
magától is, mint a karikacsapás. 

Hajrá, Magyarország, 
hajrá, magyarok!

(Miniszterelnöki Kabinetiroda)



Elfogadhatatlannak és felháborítónak 
tartja a Fidesz a 2006-os ôszi esemé-
nyekkel összefüggésben hozott tábla-
bírósági ítéletet.

 • 400 000 forintra büntették Gergényi 
Pétert

 • A Fidesz felháborítóan enyhének 
tartja az ítéletet

 • Az áldozatok súlyosabb büntetést 
kaptak, mint a bûnösök

 • 2006 ôszén a magyar emberek ellen 
példa nélküli erôszakot követtek el

„Felháborítóan enyhe a Gergényi Pé-
terékre kiszabott büntetés” – kom-
mentálta a nagyobbik kormánypárt a 
Fôvárosi Ítélôtábla döntését, amelyben 
jogerôsen 400 ezer forintos pénz-
büntetésre ítélte Gergényi Péter volt 
budapesti rendôrfôkapitányt a katonai 
bûncselekmények vádjával magas 
rangú rendôrtisztek ellen indult bün-
tetôperben.

Elfogadhatatlan és megalázó az 
áldozatok szemszögébôl

A Fidesz az MTI-nek küldött közle-
ményében úgy fogalmazott: Gergényi 
Péter az egyik felelôse annak, hogy 
2006 ôszén „Gyurcsány Ferenc 
erôszakkal szétverette az ellene bé-
késen tüntetô tömeget”. Politikai bosz-

  2017. február 23.                                                 MAGYAR ÉLET                                                             5. oldal  

szúból több száz békés demonstrálót 
állítottak elô, sokakat meghurcoltak, 
sokan megsérültek, többen maradandó 
sérüléseket szenvedtek – írták.

A kormánypárt elfogadhatatlannak 
tartja, hogy az ártatlanul megvert em-
lékezôk is sokkal súlyosabb bünteté-
seket kaptak „a koncepciós eljárások” 
során, mint a bûnösök.

Az igazságszolgáltatás arányos 
válaszokat adjon a 
bûncselekményekre

Fidesz: Felháborítóan enyhe 
a Gergényi-ítélet

„Fontosnak tartjuk, hogy az igaz-
ságszolgáltatás minden egyes ügyben 
megnyugtató, arányos választ adjon a 
bûncselekményekre, és ne hagyja 
megválaszolatlanul ezeket a közvé-
leményt jogosan irritáló súlyos bûn-
cselekményeket” – közölték.

A közleményt azzal zárták, hogy 2006 
ôszén a magyar emberek ellen példa 
nélküli erôszakot követtek el, ezért a 
mostani ítélet felháborító.

A rendôri vezetôk perében a táb-
labíróság az ötödrendû vádlottat – a 
Rendészeti Biztonsági Szolgálat 
(Rebisz) volt mûveletirányító tisztjét 
– felmentette az elöljárói gondoskodás 
elmulasztása miatt emelt vád alól. 

Egyebekben pedig helyben hagyta az 
elsôfokú ítéletet, amely 2015 októ-
berében javarészt megszüntette a 
vádlottak ellen folyó eljárásokat el-
évülés miatt.

Gergényit bûnösnek találták, és 
pénzbüntetésre ítélték

Az ügyészség a 2006. szeptember 18-
án este a tévészékháznál, szeptember 
19-21-én és október 23-án Budapest 
utcáin történtek miatt elöljárói in-
tézkedés, illetve elöljárói gondoskodás, 
továbbá felelôsségre vonás elmu-
lasztásával vádolt meg három rendôr 
tábornokot – Bene László akkori 
országos fôkapitányt, Gergényi Pétert 
és Dobozi Józsefet, a Rendészeti 
Biztonsági Szolgálat (Rebisz) akkori 
vezetôjét -, valamint tucatnyi rend-
ôrtisztet, és felfüggesztett szabad-
ságvesztést vagy enyhébb szankciót 
indítványozott.

A vádlottak az eljárás során zömmel 
tagadták bûnösségüket és felmentést 
kértek.

Az elsôfokú büntetôper két évig tar-
tott, a Fôvárosi Törvényszék 2015 
októberében kihirdetett nem jogerôs 
ítélete szerint Gergényi Péter elöljárói 
intézkedés elmulasztása, a per ne-
gyedrendû vádlottja – aki a tévé-
székház ostrománál a rendôri erôk 
helyszínparancsnoka volt – parancs 
iránti engedetlenség miatt a leg-
enyhébb szankcióban, megrovásban 
részesült. A többi vádlott esetében el-
évülés miatt megszüntette az eljárást 
az elsôfokú bíróság.

A törvényszék bûnösségre vonatkozó 
megállapításait nem érintette az 
ítélôtábla másodfokú határozata, 
csupán kisebb változtatásról döntött. 
Gergényi Péter esetében a megrovást 
400 ezer forintos pénzbüntetésre 
súlyosította, az ötödrendû vádlott – a 
Rebisz volt mûveletirányító tisztje – 
esetében az elöljárói gondoskodás 
elmulasztásának vádjával folyó 
eljárásban nem az elévülés miatti 
megszüntetést alkalmazta, hanem a 
felmentést.

A Fôvárosi Ítélôtábla katonai tanácsa 
beárazta a gyalázatot. Több mint tíz 
évvel a 2006 ôszén történtek után két 
fôrendôrt sikerült jogerôsen elítélni. 
Gergényi Péter volt budapesti fôka-
pitány elöljárói intézkedés elmu-
lasztása miatt négyszázezer forint 
pénzbüntetést kénytelen fizetni, míg 
Mittó Gábornak, a tévészékház egy-
kori helyszínbiztosítási parancsno-
kának a megrováson túl kétszázezer 
forint bûnügyi költséget is le kell ró-
nia. 

Ennyi.
Ennyit érnek az elszenvedett, sokszor 

maradandó testi és lelki sérülések, a 
kilôtt szemek, az eltört bordák, a 
kardlaptól elszenvedett hurkák a há-
ton, a rémület, a döbbenet, a soha be 
nem gyógyuló sebek. A rendôröké, a 
gyanútlan járókelôké, a békés ünnep-
lôké. Mindazoké, akik áldozatává vál-
tak az akkori hatalom felelôtlenségé-
nek, a hozzáértés kínzó hiányának 
vagy szándékos elhanyagolásának, a 
gôgös arroganciának és a szemérmet-
len hazugságáradatnak. Feltehetôen 
többet kaptak azok a bérbalhézók, 
akiket saját állításuk szerint gempáért, 
piszkos pénzért vegyítettek az ôszödi 
beszédtôl felháborodott tömegbe, és 
akiknek többé már soha meg nem 
ismerhetô megbízói most nyilván 
röhögnek a markukba. Négy kiló, ôk 
így mondják. Ennyi a büntetés egy 
nemzet megalázásáért.

Sovány vigasz, hogy az a Gyurcsány 
Ferenc, akit a 2006 ôszét vizsgáló 

Négy kiló
parlamenti albizottság 2010-ben 
született jelentése az események egy-
értelmû politikai felelôsének nevezett 
meg, nagyon úgy tûnik, még sokáig 
kénytelen fizetni a politikai árát akkori 
böszmeségének. Mára a baloldalon is 
minimálisra fogyatkozott feltétlen 
híveinek száma, egykori elvtársai se 
lenyelni, se kiköpni nem tudják, csak 
egyre rosszabb állapotban, egyre re-
ménytelenebbül cipelik súlyos örök-
ségét, ami lassan maga alá temeti az 
egész levitézlett garnitúrát.

De ezzel együtt a magyar társadalom 
többsége szenved ma is 2006 ôszének 
hatásaitól, a felelôsök bûnbánatának 
és vezeklésének elmaradásáért, ami 
nélkül nem lehetséges megbocsátás. 
Bármennyire is próbáljuk szeretni 
Gréczy Zsolt nevû felebarátunkat, ha 
ô a szóban forgó ítéletet képes volt úgy 
kommentálni Gyurcsány szócsöve-
ként, hogy a rendôrök tették a dol-
gukat, megakadályoztak egy Orbán és 
a Fidesz által szervezett puccskísérle-
tet, és a pénzbüntetés is túlzás, az is 
csak a jelenlegi rezsim nyomásgyakor-
lásának a következménye.

Sajnos, ezekkel az emberekkel, akik 
még sót is szórnak a feltépett sebekbe, 
nem fog menni semmilyen együtt-
mûködés.

Mint ahogy nehéz elfogadtatni a 
gyalázattól máig szenvedô emberekkel 
azt is, hogy Magyarországon a 
jogszolgáltatás igen gyakran nagy 
ívben tesz az igazságra. Miközben 
egyfolytában azt halljuk az ellenzék 

oldaláról, hogy a rendôrség Orbán 
magánhadserege, az ügyészség kézi-
vezérelt, a bíróságok pedig füg-
getlenek ugyan, de félelembôl ido-
mulnak a kormány elvárásaihoz, addig 
a legnagyobb társadalmi érdeklôdést 
kiváltó ügyekben rendre fölháborító 
ítéletek születnek.

Az egész igazságügyi rendszer 
megítélésére vet rendkívül rossz 
fényt, ha a nyomozó szervezetek 

évekig tartó aktatologatása nem képes 
annyi bizonyítékot sem feltárni, ami 
egy nyamvadt vádemeléshez szük-
séges, ha az ügyészség a nagy nehezen 
összetákolt vádat képtelen úgy meg-
fogalmazni, hogy ne dôljön össze az 
elsô tárgyaláson, a bírók pedig beme-
nekülnek a tényállás fedezékébe az 
igazság keresésének gyötrelmei elôl.

A kormánypártok szavazói, de lé-
nyegében az összes jóérzésû magyar 

ember reménykedve és joggal várta 
2010 után a valódi elszámoltatást, ami 
jogi értelemben is felelôsségre vonta 
volna az ország tönkretevôit. Négy 
kiló. Ennyi a büntetés az egyik 
legsúlyosabb ügyben. Valami nagyon 
nagy baj van abban az országban, ahol 
ez megtörténhet.

Gajdics Ottó
(Magyar Idôk)



Átmenetileg Igazi Tiltott Sör néven 
forgalmazza gyártója az Igazi Csíki 
Sört –-- közölte a csíkszentsimoni sör-
gyártó, miután a Heineken romániai 
leányvállalatával szemben a gyártó 
pert vesztett a névválasztás ügyében. 
A Heinekennek ugyanis már van ilyen 
terméke, igaz, azt román névvel for-
galmazzák.

Azt is közölték, hogy a névváltás nem 
érinti a sör minôségét.

Mint arról beszámoltunk, a csíkszent-
simoni gyártónak, a Lixid Project Kft.-
nek január végén jogerôs ítéletben 
tiltotta meg az Igazi Csíki Sör név 
használatát a marosvásárhelyi táblabí-
róság.

Ha van már csíki románul, lehet-e 
másik magyarul?

A romániai sörgyártók perének nyel-
vi vonatkozásai voltak.

A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, 
hogy egy termék román megnevezé-
sének jogi védelme kiterjed-e a ter-
mék köznyelvben használt magyar 
megnevezésére is.

A holland multinacionális cég 2003 
óta rendelkezik a Csíkszerdában gyár-
tott Ciuc premium (Csíki prémium) 
sörmárkával, amelyet az erdélyi ma-
gyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 
novemberében azonban megjelent a 
piacon a Csíki Sör Manufaktúra ter-
méke, az Igazi Csíki Sör, amely szá-
mára a gyártó Lixid Project Kft. szer-
zett romániai és európai jogi 
védelmet.

* * *
Szerte Skandinávibában Puskás bur-

ger néven kínálja egyik ínycsiklandó 
termékét az O’Learys nevû svéd 

gyorsétteremlánc. A mû egy világ-
körüli turné része, amely során az 
O’Learys minden olyan országról --- 
Svédországon kívül tíz ilyen van --- 
megemlékezik egy-egy speciális fo-
gással, ahol jelen van.

És mitôl lett magyaros a Puskás 
burger? Attól, hogy jó sok hagyma 
mellett van benne csípôs paprika, és 
jóféle fûszeres szalámi is. „Ki mással 
emlékezhetnénk meg Magyarország-
ról, mint Budapest büszkeségével, 
valaha volt legjobb magyar focistával, 
Puskás Ferenccel” --- írja honlapján 
az O’Learys.

* * *
Árad az Ung, 5 kilométer hosszan 

torlódott el a jég a folyón. Emelkedik a 
Tisza és a Rika is, utóbbi házakat ön-
tött el, hidat rongált meg.

A kárpátaljai Huszti járásban lévô 
Meregyukban a hatalmas erejû víz- és 
jégáramlások tönkretettek egy hidat a 
városban. A helyiek a Híradó.hu be-
számolója szerint attól tartanak, hogy 
veszélybe kerül az autóút, és más kö-
zeli falvak és városok is az áradó Rika 
folyó miatt. A folyót jég borítja, a zaj-
lásban a jégtáblák megrongálták a 
part mentén húzódó kerítést --- írja a 
Mukachevo.net hírportál. Jégzajlás 
miatt vált veszélyessé az Ung folyó 
mis, a kárpátaljai Ungvár egy része is 
a víz alá kerülhet.
Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai 

Megyei Államigazgatás vezetôje arról 
számolt be, hogy a jégzajlás marad-
ványai a szomszédos Szlovákia terü-
letén elakadtak, ezért 5 km-es torlasz 
alakult ki. Ha Szlovákia nem tesz sür-
gôs intézkedéseket a jégtorlasz fel-
oldásának érdekében, akkor az Ung 
folyó vízszintje gyorsan emelkedhet, 
eláraszthatja Ôrdarma és Ungvár egy 
részét.

Már 127 háztartást, 4 lakóházat, 25 
hektár mezôgazdasági területet árasz-
tott el a víz a Perecsenyi, az Ilosvai, a 
Técsôi, a Szolyvai és a Munkácsi já-
rásokban.

Az Ilosvai járásban egy óvodát és egy 
üzletet is elárasztott a Tisza. A sajáni 
üdülôközpontban hétvégén a víz elön-
tötte az autóutat.

Romániában is árvízriasztást adtak 
ki több folyóra. Máramarosban árad 

az Iza, a víz csaknem 200 házat ve-
szélyeztet, utakat kellett lezárni, több 
száz hektárnyi termôföld is víz alá 
került. A folyókon jégtorlaszok ala-
kultak ki, volt, ahol robbantani kellett 
a feltorlódott jeget.

* * *
Ötvennégy szlovákiai településen 

magyar, egy helyen pedig ruszin nyel-
vû táblák is lesznek a vasútállomá-
sokon.

Kétnyelvû táblák lesznek azokon a 
vasútállomásokon, ahol sok nemzeti-
ségi lakos él a településen –- jelentette 
be a felvidéki sajtó beszámolója sze-
rint Érsek Árpád közlekedési minisz-
ter a TA3 hírtelevízióban.
Martin Erdôsy, a vasúttársaság 

vezérigazgatója szerint a táblák még 
2017-ben a helyükre kerülnek –-- írja a 
Felvidék.ma. A táblákat az érvényes 
vasúti szabvány szerint készítik el, és 
a Pátria Rádió információi szerint az 
állomások négy oldalára helyezik ki.

A miniszter azzal indokolta döntését, 
hogy „ez a kormányprogramban van, 
és engem –-- mint a magyar nemzeti-
séghez tartozó személyt --– szintén 
érint” –-- írja a Bumm.sk.

Érsek szerint az elsô fordulóban a 
vasútállomásokra helyezik ki a két-
nyelvû táblákat, késôbb kerülnek sor-
ra az egyes vasúti megállóhelyek. „A 
vasúti kétnyelvûséget miniszteri 
rendelettel hagytam jóvá, ám ahhoz, 
hogy ezt késôbb egy másik miniszter 
ne tudja eltörölni, ôsszel a törvényt is 
módosítjuk” –-- mondta az Új Szónak 
Érsek.
Itt lesznek magyar táblák
Ajnácskô, Bajcs, Balogfala, Barsvá-

rad, Bese, Bodrogszerdahely, Csata, 
Csécs, Diószeg, Dobra, Dunaszerda-
hely, Érsekújvár, Feled, Fülek, Ga-
ramlök, Galánta, Gömörhorka, Hárs-
kút, Hetény, Ipolyság, Ipolypásztó, 
Ipolyszakállos, Kürt, Köbölkút, Kálna, 
Komárom, Lénártfala, Muzsla, Nagy-
salló, Nagyida, Nagygéres, Oroszka, 
Ógyalla, Párkány, Pelsôc, Perbete, 
Perbenyik, Rimaszécs, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Szalóc, Szádalmás, Szenc, 
Szepsi, Tardoskedd, Tiszacsernyô, 
Tornagörgô, Tornalja, Torna, Tornóc, 
Udvard, Újhely, Vágsellye, Zselíz. 
(forrás: Új szó.)
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

Aranyvonatok
(2. rész)

A magyar aranyvonat eseményeirôl 
az internetes lexikon angolul és ma-
gyarul számol be. Érdekes, hogy a 
magyar nyelvû beszámoló mindössze 
fele annyi terjedelmû mint az angol.

A magyar aranyvonat nevezetû vasút 
szerelvény 1945 január 23-án indult 
útnak Ausztria felé a fertôbozi vasutál-
lomásról. A Magyar Nemzeti Bank 30 
tonna aranykészletét, nagy összegû 
deviza tartalékait, valamint letétbe he-
lyezett értékekett, dokumentumokat 
(mint pl. Mátyás kir korvináit), és a 
deportált zsidóktól begyûjtött érté-
keket próbálta az elôrenyomuló szov-
jet Vörös Hadsereg elôl nyugatra me-
nekíteni a Szálasi kormány. Az érté-
keket az amerikai hadsereg lefoglalta 
és hadizsákmánynak minôsítette. A 42 
vasúti kocsi szerelmény értéke mai 
pénzben 4 milliárd amerikai dollárra 
rúg.

1946. június 18-25-én Washingtonban 
a Nagy Ferenc miniszterelnök vezette 
küldöttség tárgyalásán döntöttek a 

MNB aranykészletének és más érté-
keknek visszaadásáról. 1946 augusztus 
6-án a hadizsákmány egy része vissza-
érkezett Budapestre.

1999-ben egy állami jelentés készült 
arról, hogy mi történt azokkal a kin-
csekkel amik a demokrata Egyesült 
Államok tulajdonába jutottak 1945-
ben.

Mivel az aranyvonat osztrák földön 
került fogságba, 1100 mûkincset ami a 
háború elôtt magyar zsidók tulajdona 
volt átadták az osztrák kormánynak.

Hivatalos bizonyíték van arra, hogy 
az amerikai fegyveres erôk hûtlenül 
kezelték (inappropriated) olyan va-
gyont ami magyar zsidók „azonosít-
hatatlan” tulajdona volt, de ugyanak-
kor nem engedték meg, hogy magyar 
zsidó szervezetek vezetôi megvizsgál-
hassák ezeket a tárgyakat.

A magyar aranyvonat kincseinek egy 
részét elárverezték, egy részét szét-
osztogatták, egy részét pedig amerikai 
katona üzletekben Európában eladták. 

Magas rangú katonatisztek is kitulaj-
donították az arany vonat kincseit. 

Ezek között találhatjuk Hemming Lin-
den és E Hume tábornokokat akik 
fôleg porcelán árút, ezüst ékszereket, 
üveg poharakat és perzsa szônyegeket 
„vettek igénybe”. Olyan esetrôl is tu-
dunk ahol csak egyszerû lopásról van 
szó.

Az amerikai kormány egész 1998-ig 
titokban tartotta mi történt a magyar 
aranyvonattal. Akkor Clinton elnök 
létre hozott egy bizottságot amely be-
számolt sok „hiányosság”-ról.

2001-ben az amerikai holokauszt túl-
élôk pert indítottak az amerikai kor-
mány által visszatartott vagyonrész 
ügyében. A károsultak kárpótlására 
2005-ben alapítványt hoztak létre, 
amelynek 25.5 dollár állt rendelkezésre 
az amerikai költségvetésbôl.

Történelmi tény, hogy a Szálasi kor-
mánynak köszönhetjük, hogy nem ju-
tottunk oda mint Románia ((1917) 
vagy Spanyolország (1937). A Szálasi 
kormány kezéhez nem tapadt arany, 
ezüst, pocelán, de még perzsa szônyeg 
sem.

Kroyherr Frigyes
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„Február végéig kaptunk határidôt a 
minisztériumtól, hogy felmérjük, pon-
tosan mennyi táblára lesz szükség. 
Nem minden állomáson van azonos 
számú és egységes formájú tábla, 
ezért kellett összegezni” –-- nyilatkozta 
az Új Szónak Martina Pavlíková, a 
szlovák vasút, a CSR szóvivôje. Az elsô 
állomásokat március elején kétnyelvû-
síthetik.

A kétnyelvû táblákat azokon a telepü-
léseken teszik ki, ahol a nemzetiségi 
kisebbséghez tartozó lakosok részará-
nya eléri a 20 százalékot --– írja 
Körkép.sk. Szó van azonban arról is, 
hogy késôbb a limitet 15 százalékra 
szállítják le.

A kétnyelvû táblák ügye régóta hú-
zódik Szlovákiában, bár Európában 
megszokottnak számítanak –-- mutat 
rá a Hírek.sk. A közutakon eddig is 
lehetett magyar helynévtáblákkal ta-
lálkozni, de a vasúton nem volt elôre-
lépés, noha civil mozgalmak is ala-
kultak a kétnyelvûség ügyében.

2011-ben a Híd párt javaslatára a 
Radisová-kormány módosította a ki-
sebbségi nyelvhasználatról szóló jog-
szabályt, a törvényalkotók azonban 
nem gondoltak arra, hogy azt össz-
hangba hozzák a vasúti törvénnyel, 
amely az ún. vasúti táblák kihelyezését 
szabályozza –-- véli a Paraméter.sk.

A Híd az elôzô Fico-kormány idején 
több alkalommal is javasolta a vasúti 
kétnyelvûség bevezetését, de mindig 
elkaszálta azt a parlamenti többség.

A Magyar Közösség Pártja (MKP) 
azon a véleményen van, hogy ezt a 
kérdést nem szabad csak a vasúti két-
nyelvûség megoldására korlátozni, 
hanem a közlekedés minden területén 
biztosítani kell a kétnyelvûséget. „A 
tudatos kétnyelvûség terén van mit 
tenni, így ennek a javaslatnak közös 
ügyünknek kell lennie” –-- fogalmazott 
Menyhárt József pártelnök a Hí-
rek.sk-ban.

A párt javaslatát bemutató Horony
Ákos szerint „sok részkérdésben tör-
vénymódosítás sem kell, azt a mi-
niszter saját hatáskörében rendelettel 
megoldhatja. Ilyen például az azonos 
betûméret kérdése”.
Nagy Dávid arra hívta fel a figyel-

met, hogy a kisebbségek lakta telepü-
léseken az autóbuszállomások és meg-
állók, a repterek, a kikötôk esetében is 
biztosítani kell a kétnyelvûséget.

Megoldásra váró feladatok vannak 
még a közúton is, a javaslat szerint 
biztosítani kell a kisebbségi helység-
névtáblák olvashatóságát, megoldatlan 
a településrészek helységnévtábláinak 
kérdése, a járások és megyék határait 
jelzô kétnyelvû táblák kihelyezése, 
egyéb földrajzi nevek (folyók, turiszti-
kai objektumok) kétnyelvû közúti táb-
lákon történô megjelenítése, a kisebb-
ségi nyelvû helységnevek feltüntetése 
az útirányjelzô táblákon, illetve az út-
jelzô táblák kiegészítô feliratainak 
kisebbségi nyelven való feltüntetése.

* * *
Orbán Viktor miniszterelnök évérté-

kelô beszéde kapcsán a Nyugat-
Európában üldözött keresztényekrôl 
közölt kommentárt a wpolityce.pl 
címû lengyel konzervatív hírportál fô-
szerkesztôje, aki 2011-ben Budapesten 
Európa-érem kitüntetést vett átt. 
Grzegorz Górny cikke szerint „bár a 
kommentátorok egy része intellek-
tuális provokációnak fogta fel az 
Orbán Viktor évértékelôjében 
elhangzottakat”, miszerint Magyar-

ország befogadhatná a Nyugat-Euró-
pában üldözött keresztényeket, 
„egyáltalán nem irreális forgató-
könyvrôl van szó”. 

A történelem során sokszor elô-
fordult, hogy vallási üldözés miatt 
nagy csoportok döntöttek hazájuk 
elhagyásáról - írta Górny, példaként 
hozva a közel-keleti keresztények je-
lenlegi kivándorlását is. 

Az Európai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet (EBESZ), vala-
mint a bécsi székhelyû Európai Ke-
resztényellenes Türelmetlenséget és 
Diszkriminációt Megfigyelô Központ 
jelentéseire utalva, a kivetett pénz-
bírságok, munkahelyrôl való elbo-
csátások, letartóztatások példáit so-
rolva, Górny leszögezte: évek óta nö-
vekedô tendenciát mutat a ke-
resztények hátrányos megkülönböz-
tetése a nyugat-európai társadalom és 
politikai vezetés részérôl. 

Lengyelország vagy Magyarország 
esetében a jelentések nem számolnak 
be ilyen esetekrôl, ezért „teljességgel 
elképzelhetô”, hogy a nyugati orszá-
gokban üldözött keresztények Közép-
Európába menekülnek. „Nemcsak 
Magyarország, Lengyelország is tárt 
karokkal fogadhatná ôket” - vélte a 
közíró, utalva a vallási türelmesség 
ottani hagyományára. A lengyel ne-
mesi köztársaságot nemhiába hívták 
„máglyamentes országnak”, ma pedig 
“a politikai korrektség terrorától men-
tes” országgá válhat - fogalmazott 
Górny.

***
Ünnepélyes keretek közt adták át a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) több mint 30 millió 
forintnyi magyar kormánytámogatás-
sal létesült ungvári járási közösségi 
házát Csapon.

Az avatóünnepségen mondott beszé-
dében Keskeny Ernô, Magyarország 
kijevi nagykövete kiemelte, a közös-
ségi ház méltó rendezvénytere lesz az 
ungvári járás magyarságának, élettel 
tölti majd be a KMKSZ tagsága, a he-
lyi magyar egyesületek, szervezetek. 
A közösségi ház létrehozása szép 
példája a határon túli magyarság 
anyaország általi támogatásának --- 
tette hozzá, megjegyezve: a kárpátaljai 
magyarságnak éreznie kell, hogy 
„nem csak erkölcsi, alkotmányos köte-
lezettségünknek tekintjük a határon 
túli magyarok támogatását, hanem 
akkor is mellettük állunk, amikor 
anyagilag is segíteni kell”.A diplomata 
elmondta, kijevi tevékenységének je-
lentôs részét a kárpátaljai magyarság 
megsegítése teszi ki, és ennek kapcsán 
köszönetét fejezte ki Brenzovics
Lászlónak, az ukrán parlament kép-
viselôjének, a KMKSZ elnökének, 
akivel szoros együttmûködést folytat.

„Mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy elôsegítsük a kárpátaljai 
magyarság helyzetének javítását, na-
gyon komoly küzdelmet folytatunk a 
kisebbségekre nézve hátrányos ukrán 
nyelv- és oktatási törvénytervezetekkel 
kapcsolatban, és bízom abban, hogy 
lesz eredménye a közös munkánknak” 
--- emelte ki.

Rámutatott: nem fogadhatjuk el a 
kárpátaljai magyarok szerzett jogai-
nak csorbítását, mert az ellentmond a 
nemzetközi jognak, a kétoldalú ma-
gyar-ukrán szerzôdéseknek és az eu-
rópai normáknak. „Ha Ukrajna ko-
molyan gondolja, hogy az Európai 
Unió felé közeledik, akkor el kell állnia 

ezeknek a nacionalista szellemben fo-
gant törvénytervezeteknek az elfoga-
dásától” --- fejtette ki, megjegyezve, 
hogy nem ellenzi az ukrán nyelv hely-
zetének erôsítését, de --- mint hang-
súlyozta --- az nem történhet a kisebb-
ségi nyelvek rovására.

Keskeny Ernô a többi között azt is 
elmondta, hogy az utóbbi két évben 
jelentôs elôrelépés történt a két ország 
kapcsolatainak erôsítése, fejlesztése 
terén, amit szerinte jól jeleznek a ma-
gas szintû látogatások, a jelentôs 
részben a kárpátaljai magyarság köz-
vetlen érdekeit is szolgáló közös fej-
esztési tervek kidolgozása. Ez a ked-
vezô tendencia szerinte az idei évben 
is folytatódik, ugyanis számos magas 
szintû találkozó várható a két ország 
vezetôi között.
Grezsa István, a Miniszterelnökség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjáért felelôs 
kormánybiztosa köszöntôjében kie-
melte: a csapi közösségi ház átadása 
kettôs ünnep, mert egyfelôl jelzi a kár-
pátaljai magyarság élni akarását, más-
felôl örvendetes esemény az anyaor-
szág számára is, mert „mi egy nemzeti 
közösséget alkotunk”. Elmondta: re-
méli, a közösségi ház otthona lesz az 
oda betérôknek, s az eszmecsere mel-
lett megnyugvást, reményt nyújt és 
hitet ad, hogy van értelme a magyar 
szó megmaradásáért folytatott küz-
delemnek Kárpátalján. Beszédében 
Brenzovics László azt emelte ki, hogy 
a kárpátaljai magyarság életében min-
dig örömteli esemény, ha valamit fel-
avatnak, átadnak, és az utóbbi idôben 
egyre több ilyen történik, hála elsô-
sorban az erôsödô anyaország támo-
gatásának. A csapi közösségi ház lét-
rehozásával is mutatja, jelzi a 
kárpátaljai magyarság, hogy mire 
képes akkor is, amikor záporoznak rá 
a rossz hírek. Nem hagyjuk magunkat 
megfélemlíteni, és mindent el fogunk 
követni annak érdekében, hogy ne 
csorbulhassanak a kárpátaljai magya-
rok meglévô jogai --- hangsúlyozta a 
kárpátaljai magyar politikus.A mint-
egy 200 négyzetméternyi alapterületû 
csapi közösségi házban helyet kap a 
KMKSZ helyi irodája is. A KMKSZ 
ungvári járási szervezetének több 
mint 11 ezer tagja van 31 magyar és 
magyarok által is lakott településen. A 
szervezetnek mostanáig még irodája 
sem volt, a rendezvények megszer-
vezése rendkívüli nehézségeket oko-
zott.

* * *
A német központi bank az eredetileg 

tervezettnél korábban vinné haza a 
külföldön, például New Yorkban és 
Párizsban tárolt aranytartalékait. Az 
euróba vetett bizalom ugyanis még az 
övezet központjában is megrendült az 
évtizedes gazdasági nehézségek hatá-
sára.

A német gazdasági erô és stabilitás 
jelképévé vált az a 3378 tonnás (120 
milliárd eurós) aranytartalék, amelyet 
Németország többek között Párizsban 
és New Yorkban helyezett el a hideg-
háború tetôpontján, messze Moszkva 
hatókörétôl.

Ahogy azonban az euróövezet válság-
ról válságra bukdácsol, a német köz-
vélemény számára egyre kellemet-
lenebb a külföldön tárolt arany. 
Egyesek egészen odáig mennek, hogy 
a világ második legnagyobbjának 
számító aranyrúd tartalékot egy új né-

met márka támaszaként kellene hasz-
nálni az euró helyett –-- írja a Reuters.

A Bundesbank már meg is mozdított 
583 tonnát, és a terv szerint az év vé-
géig a teljes készlet felét Frankfurtba 
szállítanák, jóval az eredetileg terve-
zett 2020-as dátum elôtt.

A fennmaradó rész a New York-i Fed 
és a Bank of England között oszlana 
meg.

A német jegybankban folyamatosan 
tárgyalnak a Donald Trump elnök-
ségéhez kapcsolódó monetáris és mak-
rogazdasági hatásokról, de bíznak az 
amerikai jegybank szerepét betöltô 
Fedben – mondta Carl-Ludwig 
Thiele a Bundesbank kormányzóta-
nácsának tagja. Hozzátette, Trump 
eddig nem kezdeményezett megbeszé-
lését tárolási kérdésekben.

Miközben Thiele jelezte, a Bundes-
bank csak a külföldön tárolt arany 
felét kívánja hazavinni, és nem is ter-
vez ennél többet. Közben a gazdasági 
stabilitással kapcsolatos viták kiéle-
zôdni látszanak az euróövezetben. 
Egyes államok ugyanis úgy vélik, a 
rájuk kényszerített megszorítások 
csak rontják a teljesítményeiket és 
lehetôségeiket, míg a németek köré-
ben továbbra is él az a vélemény, hogy 
míg ôk igyekeztek leépíteni az adós-
ságaikat a válságok idején, most fizet-
hetik a nehéz helyzetben lévô tagálla-
mok megsegítését.

Ebben a környezetben pörgeti föl te-
hát a hazavitelt a Bundesbank, ahol 
jelezték, a brexit sem változtat a ter-
veken.

London továbbra is kulcsfontosságú 
aranypiacnak számít, ahol biztonságos 
nemesfémet tartalékolni –-- tette hozzá 
Thiele. A részben Svájcon keresztüli 
hazaszállítás költsége egyébként elér-
heti a 6,9 millió eurót is.

Külön érdekesség, hogy mivel voltak 
olyan spekulációk, miszerint az arany 
egy része nem is létezik, a Bundesbank 
még 2015-ben nyilvánosságra hozott 
egy 2300 oldalas listát az aranyrudak-
ról, azt remélve, hogy növelik ezzel az 
átláthatóságot, és megnyugtatják a 
németek jelentôs részét.

Németország aranykészletének 98 
százaléka külföldön volt.

Az eddigi legnagyobb hazaszállítási 
akciót, amely 931 tonnát érintett, 2000-
ben hajtották végre a brit jegybank-
ból.

Amennyiben a hazaszállítás befejezô-
dik, 1236 tonna arany marad még New 
Yorkban, 432 tonna Londonban, a többi 
pedig Frankfurtban lesz. A jelenlegi 
projekt 300 tonnát érintene New York-
ban, illetve 374 tonnát Párizsban.

* * *
A Rákóczi Szövetség pályázatot 

hirdet Kárpát-medencei középiskolá-
sok és egyetemisták számára a Felvi-
dékrôl kitelepített magyarok április 
12-i emléknapja alkalmából.

A szervezet közlése szerint a felhívás 
célja, hogy minél több fiatal kerülhes-
sen közelebbi kapcsolatba --– önálló 
alkotó --- vagy kutatómunkával -– a 
Benes-dekrétumok következtében a 
Csehszlovák Köztársaságból kizárt, 
Magyarországra telepített, több mint 
százezer magyar ember sorsával.

Pályázni irodalmi mûvel –-- vers, 
vagy próza ---, történelmi esszével, 
tanulmánnyal, interjúval, rövidfilm-
mel illetve egyéb szabadon választott 
mûfajban elkészített pályamunkával 
lehet március 20-ig.

Az Országgyûlés 2012. december 4-

én ellenszavazat nélkül fogadta el, 
hogy ezentúl április 12-e a Felvidékrôl 
kitelepített magyarok emléknapja 
lesz.„Az Országgyûlés szükségesnek 
tartja méltóképpen megemlékezni a 
Benes-dekrétumok következtében a 
Csehszlovák Köztársaságból kizárt, 
Magyarországra telepített mintegy 
százezres magyarságról; és támogatja 
olyan megemlékezések szervezését, 
oktatási anyagok készítését, amelyek a 
Felvidékrôl való kitelepítéssel kapcso-
latosak. Az Országgyûlés emellett ki-
fejezi nagyrabecsülését mindazoknak, 
akiket az adott idôszakban csehországi 
kényszermunkára deportáltak, és eb-
ben a szenvedésekkel teli helyzetben 
is igyekeztek megôrizni magyarságu-
kat” –-- olvasható a határozatban.

Az idei emléknapnak különös aktuali-
tást ad a kerek 70. évforduló --– írták 
az MTI-hez eljuttatott közleményben, 
jelezve: az eredményhirdetést és díj-
átadást a Rákóczi Szövetség központi 
emlékünnepségén, április 12-én, az 
Országgyûlés felsôházi termében tart-
ják.

* * *
Évrôl évre kevesebbek keresnek a 30 

éves férfiak Nagy-Britanniában. A 
nôknél viszont más a helyzet.

A nemek közötti fizetési szakadék 
szûkül Nagy-Britanniában, de nem a 
megfelelô okok miatt –-- írta a Blo-
omberg. Az Y generáció férfiúi ke-
vesebbet keresnek 30 évesen, mint az 
idôsebb generáció tagjai, amikor 
ugyanennyi idôsek voltak.

Nem így áll a helyzet a nemzedék 
hölgytagjai esetében. Ôk sokkal na-
gyobb arányban jutottak jól fizetô 
munkákhoz, mint a korábbi generációk 
tagjai. A férfiak aránya a munkakínálat 
legrosszabbul fizetô, alsó ötödébben 
45 százalékkal nôtt 1993 óta.

Az Y generáció tagjait az 1981 és 2000 
között születettek alkotják. A portál 
szerint e nemzedék gazdasági nehéz-
ségei nagyban hozzájárultak a populis-
ta mozgalmak népszerûsödéséhez vi-
lágszerte. Az Európai Unióból éppen 
távozni készülô Egyesült Királyság 
megosztott ország. Sokan érzik úgy, 
hogy hátrahagyták ôket, a gazdagok és 
a szegények közötti életszínvonal-kü-
lönbség pedig nôtt.

„Ezek a fiatalemberek minden egyes 
életévükben kevesebbet keresnek, 
mint az idôsebb generáció tagjai, 
amikor ugyanennyi idôsek voltak” --– 
mondta Torsten Bell, a Resolution 
Foundation igazgatója.„A döntéshozók-
nak figyelembe kell venniük, hogy itt 
van egy frusztrált generáció, amely-
nek nincsenek meg azok a lehetôségei, 
amelyekhez a korábbi nemzedékek 
hozzájutottak.”
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Hetven esztendeje, 1947. február 
10-én Gyöngyösi János külügymi-
niszter aláírta a párizsi Luxem-
bourg palotában a második világ-
háborút lezáró békeszerzôdést, 
amely a „bûnös nemzettel” szemben 
a Szovjetunió politikai, gazdasági 
és anyagi törekvéseit érvényesítette, 
és a szovjet érdekszférába került 
Magyarországnak még a trianoni 
békediktátumnál is súlyosabb felté-
teleket szabott. Ezen békeszerzôdés 
a mai napig meghatározza mozgás-
terünket a Kárpát-medencében.

Az Egyesült Nemzetek és az egykori 
német szövetségesek –- Magyarország, 
Románia, Bulgária és Finnország --– 
1947. február 10-én írták alá a párizsi 
békét. A békeszerzôdést a magyar or-
szággyûlés az 1947. évi XVIII. tör-
vénycikk elfogadásával iktatta be, 
amely 1947. szeptember 17-én lépett 
életbe, és függelékében helyet kapott 
az Atlanti Charta, valamint az 1945. 
január 20-i szovjet–magyar fegyver-
szünet szövege. Magyarországnak kö-
telezettséget kellett vállalnia, hogy az 
emberi jogokat és az alapvetô szabad-
ságjogokat minden, magyarországi 
állampolgár számára biztosítja, a faji 
alapon és az antifasiszta tevékenysé-
gek ellen hozott rendelkezéseit negli-
gálja, s ilyeneket a jövôben sem fog 
hozni. Habár a békeszerzôdésben sze-
repelt a háborús bûnösök felelôsségre 
vonása és a fasiszta, nacionalista szer-
vezetek betiltása, a háborús jóvátétel 
megfizetése, Magyarország –--- a szov-
jet szuronyok árnyékában – már 1945-
ben megkezdte a jóvátétel fizetését, a 
bûnösök felelôsségre vonását, s betil-
totta a szélsôjobboldali és revizionista 
szervezeteket.

A békeszerzôdés hivatalos megfogal-
mazásáig sokan bíztak abban, hogy 
Magyarország a határok meghúzásá-
nál igazságosabb elbírálásban része-
sül, mint az elsô világháború után. Ám 
ezen illúzió a külügyminiszterek taná-
csának ülését követôen végleg szerte-
foszlott, így a határok tekintetében 
visszaálltak az 1938. január 1-je elôtti 
állapotok. Ám ez nem fedte a teljes va-
lóságot, ugyanis a csehszlovákok há-
rom olyan falut is megkaptak tôlünk, 
amely 1938 elôtt hozzánk tartozott. Így 
került Horvátjárfalu, Oroszvár és 
Dunacsún odaátra, csehszlovák fenn-
hatóság alá, azon indokkal, hogy álta-
luk a pozsonyi hídfô jobban védhetôvé 
válik. Trianonban 93073 négyzetkilo-
méterre zsugorodott össze Magyaror-
szág területe, huszonhét esztendô 
múltán Párizsban pedig 93011 négyzet-
kilométerre. A második világháborút 
lezáró békeszerzôdés nem csak terü-
leti alapon haladta meg Trianont, ha-
nem a kisebbségvédelem tekintetében 
is. Amíg a trianoni békeszerzôdés tar-
talmazott kisebbségvédelmi rendelke-
zéseket, addig a párizsi békeszerzôdés 
említést sem tett azokról. 

A csonka hazán kívül rekedt magya-
rok millióit csupán az alapvetô emberi 
jogok illették meg, és a szomszédos 
államok jóindulatára bízták ôket, ám 
jóindulat helyett rendre másodrangú 
állampolgárokként bántak velük.

A józanabbul gondolkodók már a bé-
keszerzôdés aláírása elôtt sejtették, 
hogy a gyôztesek nem fognak kesztyûs 
kézzel bánni velünk. Így Bibó István-
nak sem voltak illúziói, amikor így írt: 
„Ezt a békekötést, ma már tudjuk, Ma-
gyarországon nemcsak, hogy örömuj-
jongás nem fogja fogadni, hanem még 
az a csendes fellélegzés sem, ami a 
bizonytalanság megszûnését még egy 
kevésbé elônyös békeszerzôdés eseté-
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Gyalázatos béke

ben is kísérni szokta... szembe kell 
néznünk annak a ténynek a lélektani 
hatásával, hogy egy nagy mértékben 
morális és demokratikus célkitûzések 
jegyében lefolytatott háború gyôztesei 
nem tudnak okosabbat, mint a kezdet 
minden nehézségével küszködô ma-
gyar demokrácia terhére öt község 
erejéig tovább rontani egy olyan ha-
tárvonalat, melynek indokolatlan rosz-
szasága és a magyarság politikai és 
európai elhelyezkedésére gyakorolt 
végzetes hatása ma már világszerte 
közismert.” 

A háború által tönkretett országnak 
súlyos jóvátételt kellett fizetnie, 
amelynek összege háromszázmillió, 
1938-as vásárlóértékû dollár volt. Eb-
bôl kétszázmillió a Szovjetuniót illette 
meg, a fennmaradó százmillión --– pa-
radox módon –-- Csehszlovákia és 
Jugoszlávia osztozkodott. A Szovjetu-
nió még azt is elérte, hogy a korábban 
német tulajdonban lévô érdekeltsé-
gekre, vagyontárgyakra a gyôztesek 
jogán rátegye a kezét. A békeszerzôdés 
rendelkezett a hadifoglyokról, hiszen 
elôírta, hogy a „magyar hadifoglyok, 
mihelyt lehetséges, hazaszállítandók”. 
A szovjetek azonban nem siettek haza-
bocsátani azt a több százezer honvédet 
és magyar civilt, akit rabszolgamunká-
ra kényszerítettek a Szovjetunió újjá-
építésének érdekében, ráadásul a 
moszkovita kommunisták a hatalom 
megszerzésének egyik hatásos eszkö-
zét látták honfitársaik hazahozatalának 
kérdésében. 

Különös módon az 1947-es békeszer-
zôdés a hadsereg tekintetében bizo-
nyult a legenyhébbnek, mivel annak 
létszámát hetvenezer fôben állapította 
meg, engedélyezte nehézfegyverek 
tartását és vadász-, valamint szállító-
repülôkbôl álló légierô felállítását. 
Atomfegyverek, rakéták, bombázógé-
pek, torpedók, tengeri aknák és ten-
geralattjárók (!) hadrendben tartását 
viszont szigorúan tiltotta. A békeszer-
zôdés aláírásával a Szövetséges Elle-
nôrzô Bizottság magyarországi mû-
ködése megszûnt, és arról is 
rendelkezett, hogy a Szovjetunió vonja 
ki csapatait magyar területrôl, s csu-
pán akkora kontingenst állomásoztas-
son Magyarországon, amekkora az 
ausztriai szovjet megszálló erôk össze-
köttetéséhez elengedhetetlen. Bár or-

szágunk a nemzetközi jog értelmében 
visszanyerte szuverenitását, a való-
ságban azonban ekkor vette kezdetét 
Magyarország évtizedekig tartó „tör-
vényes” szovjet megszállása.

Magyarország –-- amely 1944–1945-
ben rendkívüli háborús károkat szen-
vedett el, a szovjet csapatok pedig 
módszeresen kifosztották és elvitték 
megmaradt javait –-- joggal várhatta, 
hogy a második világháborút lezáró 
békeszerzôdés igazságosabban fog ve-
le bánni, nem úgy, mint a Nagy Hábo-
rú utáni trianoni békediktátum. Ám a 
békecsináló nagyhatalmak semmit 
sem tanultak korábbi hibáikból: újabb 
Trianont erôltettek Magyarország-
ra, és még a Harmadik Birodalom 
„utolsó csatlósa” bélyeget is rásü-
tötték. Hazánk még annak a lehetô-
ségét is elveszítette, hogy az 1938 és 
1941 között visszatért, magyar több-
ségû országrészeket megtarthassa, és 
a határokon kívül rekedt magyar 
nemzetrészek érdekeit képviselje.Eb-
ben az idôben Közép- és Kelet-Euró-
pában jelentôs szovjetizálási folya-
matok zajlottak, a vasfüggöny 
legördült és a békeszerzôdés nem 
nyújtott védelmet a szovjet expanzió 
ellen, az emberi jogokról és a nemzeti 
szuverenitásról szóló cikkelyek pedig 
üres frázisok maradtak. A párizsi bé-
keszerzôdés csak azt hozta, hogy Kö-
zép-Európa továbbra is nemzeti ér-
dekellentétektôl és konfliktusoktól 
feszült térség maradt, a feszültségek 
felszínre törését 1989-ig a szovjet 
katonai megszállás és az addig regnáló 
kommunista rendszerek akadályozták 
meg.

Babucs Zoltán 

Magyarországot néhány 
év alatt a Szovjetunió 

gyarmatává 
züllesztették

A kommunista hatalomátvétel 
Jelentôs szerepük volt a második vi-

lágháború utáni idôszak magyar törté-
nelmében a megszálló szovjet csapa-
toknak. Ott álltak a Magyar 
Kommunista Párt (MKP) mögött. A 
Szövetséges Ellenôrzô Bizottság fo-
lyamatosan nyomás alatt tartotta a  
magyar bel-és külpolitikát. Az úgyne-

vezett felszabadult területeken meg-
rendezett ideiglenes nemzetgyûlési 
„választásokon” 1944 decemberében 
jól érzékelhetô volt a szovjet befolyás 
növekedése. Elképesztôen gyorsan 
nôtt a kommunista párt taglétszáma -– 
1945 februárjában 30 ezer, októberben 
már 500 ezer tagja volt. A párt vezetôi 
mindenben a szovjet érdekeknek meg-
felelôen cselekedtek. 1945. november 
4-én még demokratikus választásokat 
tartottak Magyarországon, ennek 
eredményei világosan megmutatták, 
hogy a magyarok polgári demokráciát 
akarnak. Az abszolút gyôzelmet elérô 
(57,3 százalék) Független Kisgazdapárt 
(FKGP) azonban –-- szovjet nyomásra 
–-- koalíciós kormányt volt kénytelen 
alakítani, melyben a fontos, stratégiai 
tárcákat a kommunisták szerezték 
meg (így a belügyet, közlekedésügyet). 
A kisgazdák által irányított tárcák (kü-
lügy, hadügy, pénzügy, földmûvelés-
ügy ) a szovjet hadsereg jelenléte, az 
óriási infláció és a földreform miatt 
súlytalanná váltak, ráadásul a gazda-
ság irányítása a kommunista vezetésû 
Gazdasági Fôtanács megalakulásával 
végleg kicsúszott a Tildy Zoltán, majd 
a Nagy Ferenc vezette kormányok ke-
zébôl. Az 1946. március 5-én mega-
lakult Baloldali Blokk célja a kisgaz-
dák hatalomból kiszorítása volt. A 
„B-lista” rendszerével több mint hat-
vanezer közalkalmazottat távolítottak 
el az államszervezetbôl, elkezdôdött a 
katolikus és más egyházi szervezetek 
feloszlatása, a civil társadalom önszer-
vezôdéseinek megsemmisítése. Köz-
társaság-ellenes összeesküvés vádjá-
val, a Belügyminisztérium 
Államvédelmi Osztályának (ÁVO) 
irányításával megkezdték a kisgazdák 
felsô vezetôinek letartóztatását. 1947. 
február 25-én a Szovjetunióba hurcol-
ták Kovács Bélát, a FKGP fôtitkárát. 
1947 májusában lemondásra és emig-
rációba szorították Nagy Ferenc mi-
niszterelnököt. Az 1947. augusztus 31-i 
választások már a megmutatták, mi-
lyen is kommunista demokrácia: a kék 
cédulák ( a szín az állandó lakóhely 
helyett máshol leadható szavazat meg-
jelölése volt) segítségével a MKP 
emberei több helyen adtak le voksot 
pártjukra, csalásukkal 22,3 százalékkal 
megnyerték a választást. 

Dippold Pál

Párizs, 1947
Már egészen korán megérintett az 

élô történelem. Odaát, a trianoni határ 
szatmári túloldalán, nagyszülôknél 
nyaralva, estelente mindig tátott száj-
jal hallgattam a felnôttek beszélgetését 
–-- nem mese ez, gyermek! --– a nagy 
háborúkról s azokról a furcsa béke-
kötésekrôl, amelyekkel e háborúkat 
lezárták. Gyermekként is éreztem, 
hogy valami szörnyû igazságtalanság 
történt velünk, s nem értettem azt 
sem, rokonaimnak miért kell mindig 
románul beszélniük, ha a néptanácshoz 
mennek vagy jegyet váltanak az állo-
máson, amikor az irodisták és a vasu-
tasok is magyarok –-- egyedül a milic 
nem az.Anyai nagyapám mindig azzal 
a „rongy emberrel”, a vörös gróffal 
kezdte történeteit, s Kádárral meg az 
elhíresült marosvásárhelyi beszéddel 
fejezte be. „Eladtak bennünket! 
Négy boldog évünk volt csak, ami-
kor újra magyarok lehettünk” -– 
mondta, keserûen legyintve. Apai 
nagyapám meg, aki négy állam had-
seregének volt tényleges katonája, 
rendszerint apró történetekkel színe-
sítette a fô szálat: hogyan sorozták be 
„önkéntesnek” a Piave poklából nagy 
nehezen hazatérô bakát Kun Béláék, 
vagy hogyan akartak belôle ôrmestert 
kreálni a román királyi hadseregben, s 
már póttartalékosként hogyan is épí-
tették az Árpád-vonalat Horthy idejé-
ben. Kitörölhetetlenül, egy életre 
megjegyeztem magamnak 1920. jú-
nius 4-ét, a magyar történelemnek 
Mohácsnál és Világosnál is sötétebb 
dátumát, s még inkább 1947. február 
10-ét, amikor –-- úgy tûnik, immár 
egyszer s mindenkorra --– bevégezte-
tett.

Mesélnek-e ma unokáiknak az öre-
gek? Gyermekeink honnan ismerhetik 
meg a magyarság legújabb kori igaz 
történetét? Ideológiákkal átitatott tan-
könyvekbôl, ilyen-olyan szemléletû 
történelmi munkákból? Aligha! A 
hatvannégy vármegyések pár éve 
még szent hevülettel tüntettek Versa-
illes-ban, a Kis Trianon palota elôtt --– 
mert így tanulták! –-- a Nagy Trianon 
helyett. Tíz éve meg, éppen a párizsi 
békeszerzôdés 60. évfordulóján, arról 
beszélt a rádióban egy neves történész 
asszony, hogy a Luxembourg palotá-
ban írták alá az okmányt, holott, amint 
azt a „munkásruhás szemtanú”, Illyés 
Gyula megörökítette: a világtörténe-
lem e fertályórás intermezzójára a 
külügyminisztérium Óratermében 
meg az abból nyíló szalonban került 
sor, XV. Lajos asztalánál. Már csak 
abban bízom, hogy egyre több, tör-
ténelmünk iránt érdeklôdô fiatal ol-
vassa majd Tormay Cécile 1919-es, 
Illyés, Cs. Szabó László és Márai 
Sándor 1947-es naplójegyzeteit, 
hogy tisztábban lásson múltat s jöven-
dôt.

Ozsváth Sándor

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter nem tehetett mást, aláírt (Fotó: MH)

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au



Február 4-én, a Puskás-szobor ava-
tását követôen a Bocskai Központban 
gyûltek össze a magyarok, többek kö-
zött azért, hogy meghallgassák Né-
meth Zsoltnak, a Parlament Külügyi 
bizottsága elnökének beszédét. Ezt 
követôen Szöllôsi György, a Magyar 
Sportújságírók Szövetségének elnöke, 
a Nemzeti Sport fôszerkesztôje mu-
tatta be Puskás könyvét a közön-
ségnek.

A sûrû program végén, de nem utolsó 
sorban a magyar közmédia vezetôi 
tartottak közönségtalálkozót ugyanitt. 
A vendégekkel Magyarország Mel-
bourne-i Konzuli Irodájának vezetôje, 
Bakonyi Péter beszélgetett.
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Közönségtalálkozó Melbourne-ben
Merre tart a Duna Televízió?

szívünkbôl végezzük. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a segítséget a 
közönségtalálkozók és a hozzá kapcso-
lódó programok megszervezésében 
dr. Szabó László Zsolt és dr. Szer-
dahelyi István nagykövet uraknak, 
valamint Bakonyi Péter melbourne-i 
fôkonzul és Molnár György perth-i 
tiszteletbeli konzul uraknak.  

M2 este 8 óráig gyermekcsatorna, 
utána pedig ifjúsági. Az M3-on archív 
anyagokat láthatnak a nézôk, az M4 a 
sporté, az M5 nagyon fontos missziót 
teljesít, kulturális, oktatási és ismeret-
terjesztô csatorna. A Duna Televízió a 
nemzeti fôadó, amely angol kifejezés-
sel élve egy „smart entertainment” 
csatorna, és a Duna World az a csa-
torna, amely mûholdon keresztül a 
teljes diaszpórát szolgálja ki.

- Miért volt szükség a sokcsatornás 
tematizálásra?

A tematizálás jól láthatóan trend a 
mai média környezetben. Ahány em-
ber, annyi ízlés, ha különbözô tema-
tikus csatornákkal rendelkezünk, ak-
kor a különbözô mûfajokat keresô 
nézôink sokkal könnyebben találnak 
rá az ôket érdeklô programokra.

- Mi a Duna World lényege?
A Duna World szerkesztése az összes 

csatornánk között a legnagyobb kihí-
vás. Négy fômûsoridôt próbálunk 
kiszolgálni: Amerika keleti part, 
Amerika nyugati part, Ausztrália és 
Magyarország. A célunk, hogy mind a 
négy felsorolt idôzóna fômûsoridôben 
kapjon híreket, szórakoztatást és 
filmet.

- Hogyan és kik számára érhetôk el 
jelenleg a közmédia csatornái? 

A mûholdas elérésen túl, amely a 
Duna World-öt viszi el a diaszpórának, 
interneten keresztül valamennyi köz-
szolgálati rádiós és televíziós csatorna 
nézhetô, hallgatható élôben, illetve 
letölthetôek a mûsoraink. Ehhez nem 
kell mást tenni, mint az internetes bön-
gészôbe beütni a mediaklikk.hu címet, 
vagy okostelefonunkra, tabletünkre 
letölteni a Médiaklikk alkalmazást. 

A sportprogramoknál sajnos a jog-
tulajdonosok általában csak magyar-
országi terjesztésre adják meg a 
jogokat, ezért ezek a programok kül-
honban nem láthatók. Természetesen 
igyekszünk úgy tárgyalni, hogy minél 
több sport programot közvetíthessünk 
korlátozás nélkül.

- Miért vannak ismétlôdések a Duna 
World programjában?

A már említett négy különbözô 
idôzóna miatt, melyek fômûsoridejét 
egyenrangúan igyekszünk megtölteni 
hasznos programokkal.

- Milyen együttmûködési lehetôség 
merült fel a Duna és az itteni 31-es 
csatorna között?

Nagyon gyümölcsözô megbeszélést 
folytattunk Polonyi Sándor úrral, a 31-
es csatorna vezetôjével, és abban 
állapodtunk meg, hogy belátható idôn 
belül heti nyolc perc magyar nyelvû 
híradót biztosítunk számukra, hogy az 
itteni magyarság tájékoztatást kapjon 
az anyaországi eseményekrôl.

Balogh László, a Közszolgálati 
Kuratórium elnöke

- Mi a kuratórium, és azon belül az Ön 
feladata?

A Közszolgálati Közalapítványt 2010-
ben hozta létre a Magyar Ország-
gyûlés. A Közszolgálati Közalapítvány 
kezelô szerve a Kuratórium, amely az 
Országgyûlés által választott hat 
tagból valamint a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
által delegált elnökbôl és egy tagból 
áll. A Kuratóriumba az Országgyûlés 
kormánypárti és ellenzéki frakciói is 
jelöltek tagokat. A közalapítvány ala-
pító okiratban megfogalmazott célja: 

„A szabad és független közszolgálati 
médiaszolgáltatás, a szólás- és sajtó-
szabadság, a tájékoztatás független-
ségének és ezzel egyidejûleg társa-
dalmi felügyeletének biztosítása”

- Mik az elvárások a közmédiával, 
illetve a Duna World-del szemben?

A Duna Médiaszolgáltató Zrt.-vel 
szemben kizárólag minôségi elvárások 
kerültek megfogalmazásra, amelyeket 
részleteiben a Közszolgálati Kódex 
tartalmaz, többek között a nemzeti 
kultúra bemutatása, a diaszpórában 
élô magyarság tájékoztatási igényének 
kielégítése és mindennapjainak ismer-
tetése az anyaország nézôi számára is. 
Nézettségi elvárásokat nincsenek a 
Duna MSZ Zrt.-vel szemben, ter-
mészetesen a minél nagyobb nézô-, 
hallgató- és látogatószámnak örülünk.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Részvénytársasághoz tartozó számos 
televíziós csatornán kívül nagyszámú 
rádiós csatorna is mûködik, amelyek 
közül a Kossuth Rádió piacvezetô sze-
repet tölt be.

A közszolgálati médiaszolgáltatóhoz 
tartozik a Magyar Távirati Iroda is, 
amely napi 600-700 hírt ad ki, ezek 
hírek a világ minden részén, mindenki 
számára regisztrációt követôen in-
gyenesen elérhetôek és szabadon fel-
használhatóak. Biztatnék mindenkit 
arra, hogy éljen ezzel az egyedülálló 
lehetôséggel.

A közszolgálati médiaszolgáltató 
számos online platformon biztosítja a 
világ minden részén, minden érdek-
lôdô számára a mûsorok valós és nem 
valós idôben történô elérhetôségét.

Pl.: Hirado.hu, Telesport.hu, 
Mediklikk.hu, Petofilive.hu

Nonprofit Zrt. 
Jelen pillanatban tehát hozzánk tar-

tozik 7 televíziós és 7 rádiós csatorna, 
a nemzeti hírügynökség és az online 
felület.

- Hogyan lehet megtartani manapság 
a Duna eredeti profilját?

A Duna Televízió 1992-es alapítása 
óta eltelt idôszakban ugyan gyöke-
resen megváltozott a médiakörnyezet, 
átalakultak, modernizálódtak a tech-
nikai, képi és tartalmi követelmények, 
de azt az alapvetô szellemiséget, amit 
az alapítók megfogalmaztak, továbbra 
is tartjuk.

- Mit érdemes tudni a Duna Házról 
Torockón?

A közmédia legfontosabb feladatai 
közé tartozik a külhoni magyarság kul-
turális, szellemi igényeire való foko-
zott odafigyelés, az „össznemzetben” 
gondolkodás, a határon túli magyar 
kultúra, nemzeti identitás és 
anyanyelv megôrzésének elôsegítése, 
az anyaországgal való szellemi kap-
csolattartás biztosítása, és a nemzeti 
egység tudatának erôsítése. A külhoni 
magyarság hiteles tájékoztatása mel-
lett kiemelt szempont e közösségek 
egyedi kultúrájának, szellemiségének, 
életvitelének megismertetése az 
anyaországban élôkkel.

A Duna Televízió - a magyar köz-
szolgálati média meghatározó csator-
nája, az elmúlt 24 évben az ország-
határoktól független nemzeti össze-
tartozás tévéje - 2015 óta nemzeti fô-
adóként is különleges kulturális teret 
képez a világ magyarsága számára.

Bôvebb információt a Házról a ked-
ves olvasók www.duna-haz.com olda-
lon kaphatnak.

- Mit jelentett Önöknek az itteni ma-
gyarsággal találkozni, milyen prog-
ramokon vettetek részt?

Szingapúrban, Új-Zélandon és Auszt-
ráliában összesen hét közönség-
találkozón vettünk részt, emellett 
persze találkoztunk nagykövetekkel, 
konzulokkal, tárgyaltunk televíziókkal 
és rádiókkal. A közszolgálati kódexünk 
egyértelmû feladatként fogalmazza 
meg számunkra a külhoni magyar-
sággal való kapcsolattartást, és kul-
turális igényeik kiszolgálását. És ezt a 
feladatot mi örömmel és teljes 

Dobos Menyhért, 
a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 
- Mi volt az útjuk célja Ausztrá-

liában?
Sydney-ben, Melbourne-ben és 

Perth-ben találkoztunk a helyi magyar 
közösségekkel és beszélgettünk velük 
a mûholdon itt is fogható Duna World 
csatorna programjairól. 

Ezen kívül tárgyalunk a melbourne-i 
31-es csatornával és Sydney-ben, 
Perth-ben még más rádió és televízió 
csatornákkal is.

- Pár mondatban összefoglalná, 
hogyan épül fel most strukturálisan a 
közmédia odahaza?

2015. július 1-tôl a négy közszolgálati 
médium beolvadással egyesült, és 
létrejött a Duna Médiaszolgáltató 

Medveczky Balázs, a televíziós 
mûsorokért felelôs igazgató 

- Hogyan épül fel a közmédia te-
levíziós palettája?

Jelen pillanatban hét televíziós csa-
tornát üzemeltetünk. 

Az M1 az aktuális és hírcsatorna, az 

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. február 26-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba 
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

(Watkins St.bejárat)
Minden kedden 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
2017 február 26-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 

hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2017. február 26-án de. 11 órakor 

 ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2017-én február 26-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 órakor 

Bibliaóra
2017.február (minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet 
és magyar nyelvû játszócsoport
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. február de. 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

NÔSZÖVETSÉGI HÍREK
Vasárnap délben tartottuk meg elsô Nôszövetségi gyûlésünket. Jó volt látni a sok ismerôs és kedves arcot, tele 

energiával és jóindulattal. Sokmindent megbeszéltünk: a heti süteményeket, a templomi virágokat, az épület 
szépítését. De nemcsak együtt dolgozunk, hanem baráti társaságot is alkotunk. Felkaroljuk azokat, akik 
magányosak, azokat, akik elváltak, özvegyek és új ismeretséget keresnek.
Havi gyûléseinket minden második vasárnap tartjuk a Bocskai teremben és várjuk új tagok csatlakozását.
Az idei év elsô rendezvénye egy szép kirándulás lesz február 27-én, hétfôn a Blue Lotus Water Gardenba. Ott 

találkozunk az elsô csarnokban de. 11 órakor. Ebédjét mindenki hozza magával és együtt fogyasztjuk majd el az 
elôre lefoglalt asztaloknál.
Akik már voltak a Blou Lotus Garden-ben, elmondhatják, hogy gyönyörû élmény a tavirózsák látványa és a szép 

környezet. Mindenki hozzon kalapot, mert bizonyára sokat fogunk gyalogolni a terebélyes kertben.
További felvilágosításért hívják Júliát: a 9439 8300 mob. 0428 535 200 számokon. Csutoros Júlia

Belépôdíj — felnôtt 17 dollár, nyugdíjas 14 dollár és a gyerekeknek ingyenes.
Cafe és Kiosk van a helyszínen. Hétköznap lévén, bôven lesz parkolóhely.



Érdekes fejleményeknek vagyunk 
tanúi mostanában. A parlamentáris 
demokrácia kifinomult építménye 
mintha recsegne, ropogna. 

Forradalom még nem tört ki, de ma-
napság sokféleképpen megkérdôje-
lezik a népakaratot. Forradalmak 
eddig diktatúrák, nyílt elnyomás ellen 
robbantak ki, demokrácia ellen leg-
feljebb puccsok. Nem forradalom, ha-
nem puccs volt Hitler hatalomra 
jutása 1933-ban. A sikerhez a korrupt 
és mûködésképtelen német parlamen-
táris demokrácia segédkezett is. 

Lenin és az oroszországi puccs is az 
éppen kialakult orosz parlamentariz-
mus gyökértelensége miatt gyôzhetett. 
Lázadással vegyes puccs volt az iráni 
forradalom is. De hatása jóval na-
gyobb, mint a túlbecsült „kubai for-
radalomé”. 

Németországban, Oroszországban, 
Iránban, Kubában sem volt stabil de-
mokratikus parlamentarizmus. Kvázi 
polgárháború dúlt.

Klasszikus lázadás volt viszont 
„hatvannyolc” Nyugat-Európában és 
részben az Egyesült Államokban is, 
amikor zavaros gondolatok és célok 
jegyében vonultak utcákra tömegek. 
Leveretve, s aztán eljutva a különféle 
terrorszervezetekig a Vörös Bri-
gádoktól a Fekete kézig. Marx, Mao, 
Che Guevara volt a zászlókon. Köztük 
„szocializálódtak” a mai Európai Unió 
nagyszájú zöld, liberális és szocialista 
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képviselôi közül sokan. Leginkább az 
„értelmiségi”. Aki nem tanár, nem író, 
zenész, orvos, festô, mérnök, ügyvéd, 
bíró, hanem „értelmiségi”. Szakmá-
jában általában gyenge, de „értel-
miséginek” kiváló. Ez a státus repíti a 
csúcsokig. Ô az, aki aláírást gyûjt, 
tüntetést szervez, a színházban dumál 
és nem játszik, az utcán demonstrál és 
nem sétál. Most kívül zöld, belül vörös, 
mint a dinnye. Ô a mai hivatásos for-
radalmár. Nehéz a sorsa, mert se kom-
munista párt nincs, se nemzeti szo-
cialista. Ô hát politikailag civil!

A parlamentáris demokrácia épít-
ménye ettôl függetlenül recseg, ropog, 
mert a „politikai elit” itt Európában és 
az Egyesült Államokban is túl régóta 
ôrzi belterjes álalternatíva világát. 
Ennek klasszikus megnyilvánulása a 
német nagykoalíció, amelynek tényleg 
nincs alternatívája. 

Hol vannak már az elvek, programok? 
Idejétmúltak. 

Csak a hatalom van. 
Ez nagyon hasonlít egy permanens 

szabotázshoz. Republikánus vagy de-
mokrata? Bush vagy Obama? Schrö-
der vagy Merkel? Mindegy.

Amerikában felismerték ezt a sza-
botázst. Ott minden egy kicsit sar-
kosabb. Jött egy ember. Nem a me-
sebeli legkisebb fiú, nem ám! De 

A kezdet és a vég
felborított mindent. Lényegében be-
rúgta az ajtót. Nem maradt a csa-
ládban. Megtörtént a fordulat. És 
megkezdôdött egy újfajta permanens 
szabotázs. Most nem belülrôl, a po-
litikai hatalomból, hanem kívülrôl. 

A száz éve bitorolt gazdasági igaz-
ságügyi és médiahatalomból. Az 
„értelmiség” pózol. Hollywoodi cele-
bektôl Nobel-díjasokig, s nyomukban 
szerte a világon az önjelölt világ-
boldogítók. Majd felszedik bérüket.

Azt a történelmi pillanatot éljük át, 
amikor lázadás alakul ki a népakarattal 
szemben. Trump nagy gyôzelme után 
eleget tett egyik legfontosabb vá-
lasztási ígéretének. De az Ancien 
Régime nem enged. Az Apple, a 
Facebook, a Microsoft, a Google és a 
többi nagyvállalat felülírná a nép-
akaratot. Tüntetések, szájtépés reg-
geltôl estig. S lám, találtatott egy 
szövetségi bíró, aki hatályon kívül 
helyezte az elnök rendeletét. Az utcán 
a felhergelt tömeg Amerikát élteti. 
New York vezesd a harcot, Kalifornia 
felelj neki! Már most szétesik a jelen-
kor nagy birodalma?

Az utcán a kisebbségben maradtak 
vannak, akik már nem ismerik el a 
népakaratot. Olyan naivak nem lehe-
tünk, hogy ez egy spontán akció. A 
Szilícium-völgy gigavállalatai? Mond-

hatnánk, hogy összecsap a par-
lamentáris demokrácia a közvetlen 
demokráciával? Errôl lenne szó? Nem 
hinném. Inkább arról, hogy egy 
agresszív kisebbség mindenáron fö-
lébe akar kerülni a népakaratnak. 
Megint. Neki ott a helye – gondolja. 
Mert különb! Különb a bunkó, tahó 
választópolgárnál. Ehhez joga van! Itt 
jól bejáratott üzleti érdekek forognak 
veszélyben! 

A választási eredmény veszélyezteti 
az érdekeiket, vagyis a demokráciát – 
mondják faarccal, és hergelik a sze-
rencsétlen megtévesztett milliókat. 
Mennyire hasonlít ez Hitler, Lenin 
vagy éppen Rákosi népakarattal 
szembeni viszolygásához.

Emlékezzünk a Brexit elleni tün-
tetôkre Londonban. Emlékezzünk a 
magyarországi elsöprô népakarat 
elleni „értelmiségi” lázadásra. Fut-
kosásaikra. Szánalmas „ultimá-
tumaikra”. Emlékezzünk a lengyelek 
elleni brutális fellépésre Brüsszelbôl. 
Vagy éppen az osztrák elnökvá-
lasztásra. Elôször csak csaltak, de 
aztán már taroltak. Megy ez még! – 
lélegezhetett fel az ottani nagy-
koalíció.

Én tudom, hogy nem a parlamentáris 
demokrácia az emberiség politikai 
teljesítményének végsô csúcspontja. 
De mégis: a legmélyebbre merített 
edény. A népet félre lehet vezetni, de 
idôrôl idôre átláthat a ködön. Ezt 
szabotálták és szabotálják az ál-
alternatívák. De milyen paradoxon! 
Amikor valódi alternatíva jelenik 
meg: megkérdôjelezik magát a 
parlamentarizmust is. Ma még csak a 
népakaratból származik legitimitás. 
Isten kegyelmébôl, ideológiából, 
jogból, pénzbôl, hatalomból nem. Ezért 
hát felmerült, hogy a népet kell le-
cserélni. Pontosabban: kicserélni. Ezt 
szolgálja a kiprovokált új népván-
dorlás. Ördögi terv. Hiszen egyetlen 
stabil kapaszkodónk volt: a nép, a 
nemzet. Nyelvével, kultúrájával, 
identitásával, vallásával, legendáival, 
történelmével. A nemzet, amely lehet 
aktív meg passzív, de amely a fun-
damentum. Amelyrôl úgy tudtuk, 
hogy nem helyettesíthetô. Az amerikai 
sem, amely nem vérségi alapú, mégis 
nemzeti igényû. A francia, az amerikai, 
a magyar forradalom 1848-ban és 

1956-ban is errôl szólt. A népakarat 
kifejezésérôl, s erre a parlamentáris 
demokrácia tûnik ma is a leg-
alkalmasabbnak.

Láthatóan nagy veszélyben vagyunk. 
Sok a jogos elégedetlenség mindenütt. 
A parlamentáris demokrácia politikai 
elitje velejéig romlottnak tûnik. Ro-
mániában újabb lázadás. Fran-
ciaországban talán ma kezdôdik. New 
Yorkban viszont a parlament lázad a 
népakarat ellen. Forrong a világ. De 
vigyázzunk: jön az ezt meglovagoló 
mai hivatásos forradalmár. Az utcán 
hadonászik: azt üvölti, nem kell 
parlament, nem kell demokrácia, nem 
kell nemzet, nem kell összetartozás, 
nem kell hit és nem kell vallás, nem 
kell jövô, nem is kell itt élni. Szégyen 
itt élni! (Kísérteties, ahogy ezt kiabálja 
egy amerikai és egy magyar „ér-
telmiségi”.) Nem kell szerelem sem. 
Nem kell család sem. Biológiai nem 
sem kell, inkább a társadalmi. És az 
Egyesült Államokban most megszólalt 
a végzetes hang: nem kell szövetségi 
állam sem! A profitom, a lemezem, a 
mûsorom, a pályázatom, a pozícióm, a 
pénzem, a filmem, az kell! És kell még 
tíz- vagy százmillió bevándorló, ôk 
majd elsöprik a szemetet, megjavítják 
a hármas metrót, visszaszerzik az 
ellopott buszmegállót, és riksával 
gyorsabban lefutják a Göd–Budapest 
távolságot, mint a MÁV-viszonylat.

Ha arról van szó, hogy a parla-
mentarizmus ellen támad egy ag-
resszív kisebbség a „közvetlen de-
mokrácia” nevében, jó lesz vigyázni a 
parlamentekben is! Erkölcsi, politikai, 
minôségi kontrollra és önkontrollra 
van szükség! Meglátjuk, képes-e meg-
újulni a parlamentáris demokrácia, 
vagy becsôdülnek a felhevült akti-
visták a szenátusokba, kong-
resszusokba, országgyûlésekbe? 
Vigyázzunk: vállukon ott fognak ülni a 
21. század diktátorai. 

Az ókori görögöknél a népgyûlés az 
akkori közvetlen és képviseleti de-
mokráciát jelentette egyszerre, de ez 
köszönôviszonyban sincs a mai nép-
akaratot megkérdôjelezô törtetô gör-
csökkel. Az egy politikai civilizáció 
kezdete volt, ez a vége lenne. Nem 
kevés forog a kockán: a jövônk.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
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Attila hun király a nyugati világ 
emlékezetében is fontos történelmi 
személyiség –-- igaz, inkább negatív 
elôjellel. Mégsem tûnik meglepônek a 
Travel Channel amerikai csatorna té-
maválasztása, amikor egy film erejéig 
a sírja után nyomoznak. John Gates 
lemerül a Duna fenekére, helikopterrel 
köröz a Pilis felett az ôsi Sicambriát --
– a hagyomány szerint Attila alapította 
várost –-- kutatva, majd úgy járkál a 
pilisi erdôben, mintha az amazonasi 
ôserdô kellôs közepén botorkálna. De 
hogyan került másodszor is hazánkba 
az Expedíció az ismeretlenbe címû 
mûsor stábja, és milyen magyarság-
képet közvetít a világszerte, 74 ország-
ban sugárzott mûsor?

Az Expedíció az ismeretlenbe címû 
mûsort a régész végzettségû John 
Gates vezeti, aki lankadhatatlan lelke-
sedéssel járja keresztül-kasul a ma-
gyar ugart egy régi szovjet terepjáró-
val. Attila sírját szó szerint földben, 
vízben és levegôben is kutatja azokkal 
a magyar szakemberekkel együtt, 
akik meg vannak gyôzôdve arról, hogy 
az ô megérzésük a helyes, és már 
nagyon közel járnak az évezred régé-
szeti felfedezéséhez. A mûsort még-
sem lehet tudományosnak nevezni, 
inkább a jól bevált, kedélyeskedô, 
Indiana Jones-szerû figurát alakítja 
Gates, aki minden percben rácsodál-
kozik minden göröngyre, egy kis lovas 
íjászatot is kipróbál --– beletörik a 
bicskája –--, a film inkább szórakoztató. 
A Magyarországon forgatott epizód-
ban szerepelnek ugyan szakemberek 

   12. oldal                                                           MAGYAR ÉLET                                            2017. február 23.  

A HÁRMAS KOPORSÓ 
KUTATÓI

ATTILA HUN KIRÁLY SÍRJÁT KERESIK 

A TRAVEL CHANNEL MÛSORÁBAN

is, de szinte csak díszletként, hiszen a 
lényeg a szenzáció.

Persze ha Attilát el akarják adni 
Amerikában –-- mint azt már számta-
lanszor láthattuk mozifilmeken --–, ok-
vetlenül egy mindenkitôl rettegett 
barbárnak kell beállítaniuk. A filmben 
szereplô Attila üvölt, és hadonászik is 
a kardjával, ahogy egy vérbeli huntól 
elvárható, de szerencsére nem ezt 
hangsúlyozzák, hanem inkább a hunok 
hadmûvészetérôl tudunk meg egyet s 
mást, amikor Hidán Csaba hadtörté-
nész és egy hagyományôrzô csapat 
lovasíjász-bemutatót tart Gatesnek. 
Akad pár elszólás is, ami a vágyott 
Attila-képet villantja meg a tévénézôk 
elôtt, megtudjuk például, hogy tole-
ráns volt, megtûrt minden vallást.

Az epizód fél éven át készült, de a 
forgatás csak tíz napig tartott, tavaly 
júniusban. A sorozat készítôi 2015-ben 
Szulejmán szultán haláláról és Ma-
gyarországra eltemetett szívérôl for-
gattak egy részt, a mostani témát 
Varga Gergely, a mûsor magyaror-
szági producere találta ki.

Elôször bemutatják az Attila elteme-
tésérôl szóló legendát, miszerint hár-
mas, arany-, ezüst- és vaskoporsóban 

temették el –-- és bár a sajtóvetítésen 
volt róla szó, ez nem 19. századi kita-
láció. A hármas temetést a VI. századi 
Jordanes gót történetíró is feljegyezte, 
az viszont tény, hogy nem említi benne 
a Tiszát, ami már a romantikus ma-
gyar történelem és irodalomszemlélet 
hagyatékából való. A sír tehát bárhol 
lehet, és ha Jordanes közlésébôl kihá-
mozzuk a valóságmagvat, annyiban 
igaza is lehet, hogy nagyon díszesen 
temethették el Attilát; ne feledjük, 
hogy a korábbi, ázsiai hun és hiungnu 
leletanyagban találtak deszkakopor-
sókat és fatörzsbôl kivájt szarkofágo-
kat, a fejedelmi sírokban pedig elôfor-
dulnak aranyfóliával beborított, 
bronzból öntött állatmotívumok is, 
amelyek a koporsót díszítették.

A egyik legenda szerint eltérítették a 
Dunát, hogy a medrébe temessék a 
hármas koporsót. Gates a Duna fene-
kén Tóth János Attila búvárrégésszel 
kutakodik, Ráckeve környékén, aki 
szonárral vizsgálja a folyó mélyét, 
majd Lánszki Imre ökológussal, he-
likopterbe szállva az Attila korabeli és 
Árpád fejedelem által is lakott várost, 
Sicambriát próbálja megtalálni. A 
szakma egy része kétségbe vonja azt, 

hogy volt egyáltalán ilyen város, má-
sok Aquincummal azonosítják. Lánsz-
ki Imre ellentmondást nem tûrô han-
gon kijelenti, hogy ô bizony megtalálta 
úgy, hogy egy 16. századi térképre 
hôtérképeket vetített rá. Ezután egy 
sziklába futó nyíláson csôkamerával 
kutakodnak egy sírkamrához is hason-
lítható üregben –-- s az emberi képzelet 
azt lát, amit akar.

Végül a legizgalmasabb helyszínre, a 
Holdvilág-árokba vezet az útja, ahol az 
ismert zeneszerzô, Szörényi Levente 
ezúttal mint Árpád, valamint Attila 
városának és sírhelyének elismert ku-
tatója keresi a hun uralkodó sírját. 
Már több mint tizenöt éve kutat csapa-
tával, egy római kôbányát tárnak fel. 
Talán sokan meglepôdnek, hogy Szö-
rényi Levente ezzel is foglalkozik, de 
végül is természetes, hogy az István, a 
király és az Atilla, Isten kardja 
rockopera zeneszerzôje ,,keresi az 
összefüggéseket” –-- mert azt nem 
állítja, hogy Árpád vagy Attila sírjára 
vadásznak, habár többször is említi, 
hogy egy-két év múlva rendkívüli 
anyagra bukkanhatnak a Holdvilág- 
árok tíz méter mélyre ásott régészeti 
területén. Szörényi 2000-ben hozta lét-
re régészeti alapítványát, édesapja az 
MTA régészeti kutatócsoportjának 

rajzolója volt, az 1940-es, 1950-es évek-
ben Sashegyi Sándor régésszel édes-
apja sokat járta a terepet, s folytatni 
szerette volna az abbahagyott munkát. 
Az ásatást Repiszky Tamás, a Feren-
czy Múzeum régésze vezeti, a fellelt 
tárgyak is oda kerülnek. A hely talán 
azért különleges, mert feltételezhetôen 
Attila és Árpád korában fel- és vissza-
töltötték a bányát, majd hirtelen el-
hagyták. –-- Valamit elrejtettek a szik-
lák alatt –-- állítja Szörényi.

Magyarországnak jó reklám a soro-
zatrész, mert pozitív képet vázol az 
országról: kies tájak, történelmi kör-
nyezet, Budapest egy igazi világváros, 
telis-tele fiatalokkal --– és hogy a mul-
tikulturalizmuson se ejtsenek csorbát, 
sikerült felvenniük egy fekete bôrû, 
kosárlabdázó fiatalt is. De Visegrád 
felé hajózva a Dunán egyszer azt hall-
juk, hogy ez az ôsi táj lényegében 
Attila korától változatlan --– ez kissé 
megmosolyogtató.

Ha tehetik, nézzék meg a mûsort --– 
Magyarországon ma 21 órától sugá-
rozzák elôször a Travel Channelen --–, 
több szempontból is tanulságos és nem 
utolsósorban szórakoztató.

Pataki Tamás
(Magyar Idôk)

A mûsorvezetô a lovas íjászatot is kipróbálta a 
magyarországi forgatáson
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Fa Nándor Rejtôt és Vernét olvasott, 

új bôrt növesztett, Himnuszt énekelt
Február 8-án, szerdán, 93 napos út 

után célba ért Fa Nándor, aki a 8. 
helyen végzett a Vendée Globe föld-
kerülô vitorlásversenyen. A november 
6-án elrajtolt viadal során a magyar 
sportember saját naplót vezetett. Mi 
elsôsorban a személyes jellegû, és 
nem vitorlásszakmai bejegyzésekbôl 
szemezgettünk.
November 11.
Már lassan egy hete, hogy úton, de ha 

lehajtom a fejem a babzsákra, és be-
csukom a szemem, azonnal benépesül 
a világ körülöttem. Ismerôsök, isme-
retetlenek zakatolnak körülöttem, 
mindenki teszi a dolgát. Ha meg 
akarok szabadulni a látomástól, ki kell 
nyitni a szemem, miközben folyama-
tosan ébren vagyok... Nem volt alkal-
mam kimenni a temetôbe indulás elôtt 
a szüleimhez, és így még jobban velem 
vannak. Sokszor visszatekintek az éle-
tükbe, és ez energiát ad.
November 13.
Felragasztottam egy fekete csíkot a 

térképasztalom sarkára, emlékezés-
képpen az éppen egy éve Párizsban 
történt borzalmas merénylet áldozata-
inak emlékére. Itt zsongnak a fejem-
ben mindazok a gondolatok, amiket az 
emlék kivált. Éppen óceánon voltam 
akkor is, de ez nem változtat semmin. 
Nagyon megvisel mindig, amikor 
oktalan támadás ér ártatlanokat. Van 
ennek egy szintje, ami már nem múlik 
el nyom nélkül.
November 16.
Azt hittem korábban, természetesen 

a korábbi tapasztalataim alapján, hogy 
lesz idôm majd olvasni. Vágyom rá, 
csak arra a kevéske szabadidôre sok 
tennivaló aspirál. Mondjuk navigálni, 
kommunikálni, írni, enni, tisztálkodni, 
esetleg pihenni, meg még másik sok 
egyéb.
November 17.
Ettem egy kis energia utánpótlást, it-

tam, most írok, aztán ledôlök a bab-
zsákra, mert megérdemlem. Végül 
odáig mentem a pihenésben, hogy az 
ágyra dôltem és kontrollébredésekkel 
reggelig aludtam.

November 18.
Csuda tiszta az ég, csak a hold és a 

csillagok. Imádom a holdat is, de így 
fölötte az Orionnal, gyönyörû páros. 
Elképzelni sem tudom, hogy a libák 
hogy fáradnak el, de ha úgy, mint én 
most, akkor rövid pályafutás vár rájuk 
a levegôben... Sajnos mindhárom, szép 
kerek lila káposztámat ki kellett dobni. 
Valószínûleg én követtem el hibát, 
benne hagytam ôket a mûanyag zacs-
kóban, ahogy vettem. Fekete levet 
kezdtek ereszteni és rothadás szaguk 
lett, mert rothadtak.

közeljövôre vetített víziója.
Természetesen fikció, de a következô 

két évben játszódó történet, a ma pozí-
cióban lévô vezetô európai politikusok 
áldásos, vagy kevésbé áldásos mûkö-
désének tükrében, annak logikai 
következményeiként egy francia fel-
sô-értelmiségi szemével nézve. Most, 
pihenésképpen Marcus Aurelius El-
mélkedéseivel folytatom, ami jobban 
illik az itteni környezethez, hangula-
tomhoz és fôleg értékrendemhez.
November 20.
Feláldoztam 4 liter vizet és kimostam 

hognak a felcsapó hullámok a fedél-
zetre. Csak négykézláb lehet 
közlekedni az orrfedélzeten és rend-
kívül fárasztó még úgy is. Lefelé kell 
kapaszkodni, hogy ne szakadjon el az 
ember, mert még kiugrik alóla a hajó. 
Az embernek normálisan eszében 
sincs, hogy micsoda élmény szilárd 
talajon járni, száraznak lenni. Itt sokat 
gondolok rá.
December 6.
Egy hónapja rajtoltunk, de mintha 

most lett volna a múlt héten. Már sok-
szor éreztem ezt a kettôsséget, hogy 
néha a percek csak vánszorognak a 
napok, hetek meg vágtatnak. Tegnap 
este megbontottam az elsô palack kó-
lát. Úgy ôrizgetem, mint kincset, mert 
nem sokat kaptam belôle.
December 7.

magam tôle. Éjszaka sportoltam. 
Annyira fáztam, hogy itt a kabinban 
két kézzel kapaszkodva félórát futot-
tam helyben. Jót tett, kimelegedtem és 
könnyebben maradtam ébren.
December 15.
Ebéd után betermeltem egy tábla 

csokit. Csak egy falatka édesre vágy-
tam, de nem álltam meg félúton, elfo-
gyott.
December 18.
Elégedett vagyok és baromi fáradt. 

Pihenek, ha tudok, ha hagy az idô. Jól 
haladok, minden rendben van.
December 19.
Ha fel kellene sorolni, hogy mik a 

nehezen kivitelezhetô feladatok a ha-
jón ilyenkor, biztosan nem kerülne az 
elsô tízbe, de én kifejezetten proble-
matikusnak érzem azt a pár percet, 
amikor letolt vízhatlannal, ruhadara-
bokkal ülök egy vödrön, és meg kell, 
hogy oldjam a magam stabilitását is, 
és a vödörét is (!), mindaddig, amíg ki 
nem ürítem biztonságosan.
December 22.
Kíváncsi lennék, hogy éjszakára a 

madarak leülnek a vízre, vagy köröz-
nek akkor is. Szerintem nem látnak 
éjszaka, ennek megfelelôen nem tud-
ják követni a hullámzást és nem látják 
a táplálékot sem, de ez csak az én 
véleményem, nem tudom, nem látom.

December 24.
Korán reggel, ami otthon a kora esti 

idôszak, telefonon hívtam a családot, 
akik nálunk otthon álltak a fa körül. Jó 
volt beszélgetni velük, de nekem itt 
most sok mindenre állt az agyam, csak 
a karácsonyfára nem. Elôszedtem 
végre a karácsonyi ajándékaimat. Egy 
kicsi pezsgô, –-- amit majd délután 
megnyitok –-- csoki, apró sütemények, 
két fotóalbum.
December 27.
Olyan a kézfejemen a bôr, mintha 

vékony bádog kesztyû lenne rajta. 
Már kétszer lecserélôdött indulás óta, 
rövidesen itt a harmadik is. Ilyenkor 
foltokban elhal, aztán leválik. Nagyon 
rojtosan tud kinézni, és persze tele van 
a hajó bôrdarabkákkal. Ez nem zavar, 
de hogy az összes körmöm alja begyul-
ladt a tengervíztôl, az már igen.
December 29.
Még most is találtam karácsonyi 

ajándékcsomagot a hajóban. Nagyon 
megörültem neki, mert már éppen ki-
fogytam a finomságokból, így most 
van némi utánpótlás.

Folyamatosan borogatom a könyökö-
met, napi 3, 4-szer, és már majdnem 
teljesen leapadt. A kézfejemet, a kör-
meimet úgy ápolom, hogy jól és hosz-
szan áztatom forró édesvízben. Azután 
letakarítottam a fölösleges bôrhalmo-
zódásokat, így most majdnem teljesen 
rendbejöttek. Amelyikkel több a gon-
dom, azt mosás után beragasztom leu-
koplaszttal. Úgy pár nap alatt rendbe 
jön, nagyjából.
December 30.
Olyan békés lett a menet, hogy néha 

ki kell menjek megnézni, hogy hala-
dok-e.
December 31.
Annyira elmerültem a munkában, 

hogy majdnem kiszaladtam a szilvesz-
teri programomból. Szerencsére csak 
majdnem, azért maradt idôm elôszedni 
az ünnepi hangulatomat és a pezsgôt, 
átkapcsolni a Fleetre, hogy telefonon 
tudjam hívni a családomat a nagy pil-
lanatban. Fölszereltem hátulra a ka-
merát és neki, mint közönségnek el-
mondtam az újévi köszöntômet, 
jókívánságaimat, és elszavaltam a 
Himnuszt. 

Folytatjuk!

Fa Nándor a Spirit of Hungary fedélzetén Forrás: Spirit of Hungary

November 19.
Olvasmányaim: bemelegítésként Ju-

les Verne, Rejtelmes Sziget c. könyve, 
angolul. Gyermekkorom mindenkép-
pen kellemes és izgalmas regénye 
inkább csak nyelvi gyakorlásként volt 
hasznos. A második könyv már nehe-
zebb mûfaj, Michel Houellebecq, B-
ehódolás c. könyve már megüli egy 
idôre az ember lelkét. Európa és benne 
Franciaország eliszlámosodásának a 

2 trikót, egy pár zoknit és egy alsó-
nadrágot. Igazából 2 liter volt a mosó-
víz és 2 liter az öblítô. Most szárad-
nak.

Eszembe jutott a kisveréb és a tehén-
lepény története a macskával. (Az út 
közepén egy hidegtôl megdermedt 
kisveréb gubbasztott. Arra ment egy 
tehén és lotty, beterítette a kisverebet. 
Ettôl az fölmelegedett és boldogan 
csivitelni kezdett. Arra ment a macs-
ka, kiszedte s kisverebet a sz...ból, 
gondosan letakarította, és hamm, 
megette. Tanulság: nem mindenki 
akar ártani, aki l...r téged, és nem 
feltétlenül szeret, aki kihúz a s...rból.)
November 25.
Pihenésképen elolvastam Rejtôtôl a 

Piszkos Fred, a Kapitány c. örökzöldjét, 
sokadszor életemben, de még most is 
ad pár kellemes órát.
November 26.
Elôször van meg bennem az érzés 

ezzel a hajóval, hogy összenôttünk. 
Sok tapasztalatom volt már eddig is, 
rengeteg módosítást megcsináltunk, 
egyre kezelhetôbbé vált a hajó, de nem 
volt a zsigereimben. Akkor enyém a 
hajó, ha azt érzem, hogy a testem 
megnövekedett részévé válik, érzem, 
ami a hajóval történik, bármelyik 
zugában. Még van hova fejlôdni, de idô 
is van rá, és jó úton haladunk.
November 29.
Napközben az egy réteg vékony trikó 

bôven elég volt, naplemente után fél 
órával már három réteg van rajtam, és 
nem sok. Megyünk a télszerû nyárba.
December 2.
Megújult a bôr a tenyeremen, ahogy 

hosszabb utakon a sós víz miatt szokta. 
Nagy foltokban foszlik le a kezemrôl 
és egy ideje tele van vele a hajó.
December 5.
Elaludtam a babzsákon, és arra riad-

tam, hogy csöndes a menet, nem zu-

Korábban hiányoltam a madarakat. 
Na, itt már van belôlük minden méret-
ben, színben, fajtában és mennyiség-
ben elegendô. Reggeltôl estig, estétôl 
reggelig köröznek. Ami azt illeti, elég 
egysíkú az életük, nekik nincsenek 
önmegvalósítási gondjaik. Teszik, 
amire programozták ôket és ezzel jól 
elvannak.
December 8.
Nagyon hálás vagyok a ruházatom-

nak, farkasordító hidegtôl véd meg. 
Élénken él bennem életem azon élmé-
nye, mikor a Szent Jupáttal jártunk itt 
és folyamatosan csonttá fagytunk, 
mindenük, állandóan vizes volt. Egye-
dül a lábam hideg, akármit csinálok. 
Nem tartok a két zokninál, mert a két 
vizes zokni ugyanolyan hideg, mint az 
egy. Nem víz folyik a csizmámba, ha-
nem a láb párájától átnedvesedik, 
kiszáradni meg nem tud.
December 11.
Ebédeltem. Még Fokváros magassá-

gában úgy döntöttem, hogy itt lent a 
hideg délen elsôsorban a szaftos, ener-
gia dús készételeket eszem a liofili-
záltak helyett. Ezek az ételek szintén 
zacskóban laknak, de nem kell vizet 
adni hozzájuk, hanem csak melegíteni 
és megenni. Fél liter forró vízbe süly-
lyesztem 5 percre, és már kanalazható 
is.
December 12.
Annyira hideg levegô jött az éjszaka, 

hogy meg voltam gyôzôdve, valahol 
jéghegy van a közelben.
December 14.
A hold már alkonyatkor feljött, hatal-

mas, erôs fénnyel itt világít balra fö-
löttem. Nekem a hold mindig olyan 
volt mintha ôrangyalom lenne. Minden 
barátságosabb, elviselhetôbb, ha lá-
tom, megnyugtat, vigasztal. Nem tu-
dom, hogyan csinálja, mert csak ott 
van, én meg teljesen másképp érzem 

Fa Nándor: Muszáj volt nem érezni, nem 
fázni, nem fájni

A világ legnehezebb földkerülô vitorlásversenyének tartott viadalon a mezôny 
második legidôsebb tagja volt a 63 éves magyar hajós, aki a célba érés után úgy 
fogalmazott, hogy álmában sem gondolta volna, hogy a nyolcadikként végezhet. 
„Azt gondoltam, hogy a 10–15. hely között van a helyem, és 100 napon belül 
akartam célba érni. Remekül felkészített hajók és profi versenyzôk voltak az 
ellenfeleim. Fa Nándor, aki 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt vitor-
lázta körbe a Földet.

Azt mondta, az volt a legfontosabb számára, hogy ne kezdjen el érzelmi életet 
élni. Muszáj volt gépként mûködnöm, nem érezni, nem fázni, nem fájni.

Ha elkezdek azon gondolkozni, hogy mit keresek itt, és mit csinálok, az bajba 
sodort volna. Sokat leveleztem a családommal, és erôt adtak az üzenetek is, 
amiket kaptam az emberektôl, szükségem volt rájuk. Nagyon hosszú volt a 
verseny, végig hideg volt. Még akkor is, ha a verseny második fele már nem 
verseny, hanem vitorlázás volt, a felénél számomra véget ért a verseny, hiszen 
nem volt körülöttem egy ellenfél sem, akit láttam volna.”

A saját tervezésû hajóját firtató kérdésre Fa Nándor így válaszolt: „Amikor 
eldöntöttem, hogy építek a Vendée Globe-ra egy hajót, akkor 62 éves voltam, de 
22 évesnek éreztem magam. Könnyebben építettem meg a hajót, mint ahogy 
végigmentem a versenyen. Ha még egyszer nekikezdhetnék, akkor egy gyor-
sabb hajót építenék, egy repülô gépet. Ezek ugyanis már nem hajók, hanem 
gépek.

Az agyamban már összeállt egy új hajó virtuális terve, de azt a hajót már nem 
fogom megépíteni. A mostani út annyi energiát emésztett fel, hogy csoda, hogy 
volt bennem ennyi.”
Fa Nándor 63 évével a verseny korrekordere lett, ennyi idôsen még 

senkinek sem sikerült végigvitorláznia a Vendée Globe-ot. Harmadszor 
indult el a földkerülô versenyen, amelyen az 1992/93-as menet során a legjobb 
nem franciaként ötödik helyen ért célba 128 nap után. 

A versenyt a francia Armel Le Cléach rekordidôvel, 74 nap 3 óra 35 perc 46 
másodperccel nyerte meg. A mezônyt, amely tavaly november 6-án indult 
útnak, eredetileg 29 hajó alkotta, 11 azonban már feladta a viadalt.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Akvaduktnak, 2. 
Százalék, 3. Dosztojevszkij, 4. A hatal-
mas erôsségû szuperhangok keletkezé-
sét és sajátosságát, 5. Az Egyiptomi-
aké, 6. Az a versenyzô, aki az idôfu-
tamokban a második legjobbat úszta 
7. A bál védnôkségével megbízott höl-
gyet, 8. A bal oldalon, 9. latartoztatá-
sával együtt 3 évig, 1837 május 5-tôl 
1840. május 10-éig (Felségsértés miatt 
itélték el)

E heti kérdéseink:
1.Honnan kapta nevét a topáz nevû 

drágakô?
2. Melyik foglalkozás munkaeszköze 

a szák?
3. Ki volt a magyar király a mohácsi 

vész idején?
4. Hogy neveszték az ôskeresztények 

szeretetlakodalmát?
5. Ki volt a király személye körüli 

miniszter az elsô felelôs magyar kor-
mányban?

6. Ki volt a lengyel nemzeti opera 
megteremtôje?

7. Melyik folyó táplálja a Boden-tavat?
8. Ki alapította a keleti gót birodal-

mat?
9. Miféle hangszer a pianola?
10. Hogy nevezik a középbarna bécsi 

tejeskávét? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A székely összehívja hat fiát, és meg-

kérdezi, melyikük döntötte be a budit 
az árokba. Senki sem jelentkezik.

--- Emlékezzetek George Washington 
és a cseresznyefa esetére --- mondja a 
paraszt.

--- Mikor George kivágta a fát, és 
bevallotta tettét, apja büszke volt fiára 
az ôszinteségéért.

Kilép a parasztbácsi legkisebb fia, s 
bevallja, hogy ô a tettes. Mire az apja 
lekever neki egy jókora pofont.

--- Te mondtad, hogy George Was-
hington apja büszke volt, amikor a fia 
bevallotta, amit tett! --- tiltakozik a 
gyerek.

--- De ô nem ült a fán, amikor a fia 
kivágta!

* * *
Idôs székely házaspár ül kint a tera-

szon békességben, mikor a néni meg-
fogja a seprûnyelet és olyan irgalmat-
lan nagyot, vág rá az öreg orrnyergére, 
hogy az felbukik székestûl. Felordít:

--- Asszony, megôrültél? Miért 
kaptam ezt?

Mire a néni:
--- Azon gondolkoztam, hogy ötven 

éve együtt élünk és miattad nem volt 
még egyszer sem egy jó szeretkezé-
sünk!

Szép csendben üldögélnek vagy öt 
percig, mikor az öreg feláll és kegyet-
lenül hátbarúgja a nénit, hogy az legu-
rul a teraszról.

A néni felül a muskátlik között és 
rábôdül az öregre:

--- Hát ezt most miért kaptam?
Mire a bácsi:
--- Honnan tudod te, hogy milyen a jó 

szeretkezés ?
* * *

Székely bácsi sakkozik a lovával. Ezt 
látva átszól a szomszéd:

--- A csudába, magának ilyen okos 
lova van?

Mire a székely gúnyosan:
--- Még, hogy ez okos? 3:1-re veze-

tek...
* * *

A székely ember elmegy az állatkert-
be, aztán hazamegy a fiához. Kérdezi a 
fiú:

--- Hol voltál, édesapám?
--- Az állatkertben!
--- És mit láttál ott édesapám?
--- Láttam én egy zebrát.
--- És az milyen édesapám?
--- Hát tudod, milyen a ló?
- --Tudom.
--- Na, ez ugyanolyan, csak csíkos.
- -- És még mit láttál, édesapám?
--- Zsiráfot.
--- És az milyen?
--- Tudod, milyen a ló?
--- Tudom.
--- Na, ez ugyanolyan, csak hosszabb a 

nyaka és tarka.
--- És még mit láttál, édesapám?
--- Pingvint.
--- És az milyen, édesapám?
--- Tudod milyen a ló?
--- Tudom.
--- Na ez nem olyan.

* * *

Egyperces tudományA Hurma és a khaki 
(szigorúan h-val)  popó, …
vagy Powpow, vagy valami 

ilyesmi!
A Hurma nemjóját! 
Az történt ugyanis, hogy anno, ami-

kor jobb sorsom Ausztráliába vetett, 
volt alkalmam Mangót és Powpowt, 
alias, magyarul popót enni. A mangó 
evésekor még azt hittem ezt nem 
múlhatja felül semmi, de a popónál 
elállt a lélegzetem! Fura, mert mi ma-
gyarok pontosan tudjuk, általában a 
férfinép szava akad el egy-egy kerek 
popó láttán. De beleharapni?

Aztán egy alkalommal felfedeztem 
itthon, amit hurma néven árulnak, de 
én következetesen lepopózom. Pedig 
igazából khaki vagy ilyesmi….keve-
rem a dolgokat.

Persze  nem fogok egy növénytanku-
tatóval ölre menni, emlékeim is hé-
zagosak, az ittenieknek meg gôzük 
sincs mi a khaki vagy a powpow, a po-
póról van ugyan némi fogalmuk! Szó-
val nem megyek ölre se egy khakiért 
se egy popóért! Uhh… ez elég rosszul 
hangzik magyarul!!

Ma a piacon gondoltam krumpli salá-
tához valókat veszek, azaz krumplit, 
hagymát,..… és akkor megláttam a ke-
rek jó nagy és mondhatni érett hur-
mákat magyarosított nevükön khaki-

kat, vagy popókat. Fene nagy össze-
visszaság van már a nevek frontján!

Arról aztán már végképp nem nyitok 
vitát, hogy a „ka” jelentése kínaiul lé-
lek, a „ki” jelentése pedig energia…
..Mi magyarok azt hiszem rossz elne-
vezést választottunk .. hát.. tudjuk  mi-
re….ezek szerint úgy a lelkünktôl, 
mint az erônktôl elég könnyedén meg-
szabadulunk nap, mint nap!

De ne ragadjunk le ennél a ténynél! 
Brrr!

 Az eladó mondta ez a hurma már 
nagyon érett, de isteni! Gondolom a 
saját istenére gondolt, mert a hurma 
meglehetôsen szottyadt volt már, és 
állagát itthon az enyészet illata lengte 

pán hegységeiben honos; a szubtrópu-
sokon és a trópusi hegyvidékeken 
1000 m felett világszerte termesztik. A 
datolyaszilva (Diospyros kaki) (más 
néven sharonfruit, hurma, kákó, 
persimon, kakiszilva) az ében-fafélék 
(Ebenaceae) családjába tarto-zó ôsi 
kultúrnövényfaj.

Az istenek gyümölcsének másik ne-
ve, a Khaki viszont már az ázsiai gyö-
kerekre emlékeztet, hiszen a kínai 
gyógyászatban is használt kifejezésbôl 
a ka (azaz lélek) és ki (azaz energia) 
született a gyümölcs neve.

Kovács Hédi

Vörösbor, pálinka
Vörösbor fogyasztása kifejezetten 

mérsékli az érelmeszesedés kialaku-
lását, naponta egy pohárnyi, 1,5-2 dl 
bor kb. 15%-kal csökkenti a szívinfark-
tus rizikóját. A borban lévô anyagok 
csökkentik az inzulinrezisztenciát, 
kedvezô hatással vannak az anyagcse-
rére, csökkentik a pulzust és a szívet jó 
energetikai állapotba hozzák. Ugyan-
akkor ennek a mennyiségnek nincs 
kimutatható máj- és idegkárosító hatá-
sa és nem okoz függôséget sem.  

A pálinka alkoholtartalma 40-50% 
körüli, Magyarországon a reggeli fél 
kupica, illetve az étkezések elôtti, 
aperitifként való fogyasztása terjedt 
el, mely nem túl kedvezô élettani 
szempontból. Az üres gyomorra ivott 
pálinka, bár étvágygerjesztô hatású, 
károsan hat a gyomorra.  A tömény 
italok fogyasztásának ideális ideje 
étkezés után van. Ekkor felszívódásuk, 
hatásuk mértéke csökken ugyan, de a 
szervezet ilyenkor emésztést serkentô 
szerként hasznosítja. Fertôtlenítô ha-
tása miatt a pálinka megfázás esetén 
is jól jöhet.  Népi gyógymódok köhögés 
és rekedtség ellen az ágyas pálinkák 
különféle formáit és a mézes pálinkát 
javasolják.  A pálinka önmagában jó a 
magas vérnyomás ellen. A fokhagymás 
pálinka valóságos varázsszer.  

Az alkoholok ételek melletti alkalma-
zása során azt találták, hogy mind a 
vörösboros, mind a sörös pácolás hat 
órán keresztül a káros vegyületek 
megjelenését 90 százalékban megaka-
dályozta. A harmadik rákkeltô anyag 
kifejlôdését a sör már négy óra alatt 
olyan mértékben csökkentette, mint a 
vörösbor hat órai pácolás végére! A 
kutatók úgy gondolják, hogy a sörben 
és a borban lévô természetes cukrok 
gátolják a húsban lévô, vízben oldódó 
molekulák kiáramlását a felszínre, 
ezért azok a hô hatására nem alakulnak 
át rákkeltô anyagokká. Arról nem is 
beszélve, hogy pácolás eredménye-
ként a hús is ízletesebb lesz. Ker-
tészetben a növények ápolásához is jól 
jöhet egy kis sör. Csodákat mûvel, ha-
tására a fû is gyorsabban nô. A sört a 
fodrászatban is elôszeretettel használ-
ják a haj formázására és ápolására. B6 
és B2 vitamintartalmának köszönhe-

Felborul a szekér, a székely fiú leül a 
kiborult széna mellé, minek siesse el a 
dolgot, rágyújt egy pipára. Arra megy 
a komája, leül melléje, az is rágyújt 
egy füstülôre. Hát így pipázgatnak, 
mikor a koma kiveszi a pipát a szájá-
búl, oszt mögszólal:

--- Fölborút?
Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a 

pipát, s válaszol emígyen:
--- Föl a.
Méregeti a koma a szekeret, aztán 

kérdi:
--- Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:
--- Kén biz a.
Szippant egyet a koma:
--- Híjjak segítséget?
Füst kieresztve:
--- Híjjá.
Újabb szippantás:
--- Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
--- Jó biz a.
Szipp, kérdés:
--- Oszt hun van ü most?
Füst, felelet:
--- A szekír alatt.

* * *
Székelyek fát vágnak az erdôben.
--- Te, Áron, tudod-e, mi az a vagány-

kodás? 
--- Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és 

az utolsó pillanatban ugrik el a leesô 
fejsze alól.

--- Na látod Áron, ez a vagánykodás.
Áron másnap a fiával megy ki az 

erdôre, gondolja „villant” neki egyet.
--- Fiam, tudod-e mi az a vagányko-

dás? 
--- Nem tudom.
Áron földobja a baltát, alááll, majd 

amikor el kellene ugrani megbotlik, és 
agyonüti a balta.

A fiú egyedül megy haza. Otthon az 
anyja:

--- Apád hol van?
--- Még kinn vagánykodik az erdô-

ben.
* * *

Egyszer a románok nagy ásatásba 
kezdtek, hogy hátha találnak valamit, 
ami igazolja, hogy ôk már a római-
korban is ott voltak. A szorgos munka 
meghozta gyümölcsét, találtak egy ré-
gi nagy kôtáblát a következô felírattal 
„Ave Cezar Vavan” Megörülnek, hi-
szen kezükben a bizonyíték, már nem 
érheti szó a ház elejét, csak a „vavan” 
szót nem értik, de a többi egyértelmûen 
igazolja, hogy római-kori. De a hiányzó 
részt majd a tudósok kitalálják, addig 
is a Bukaresti Nemzeti Múzeumban a 
helye.

Jöttek is a látogatók, ám egyszer csak 
a sokaság arra figyel fel, hogy egy 
székely paraszt iszonyatosan röhög. 
Oda is súgja neki a múzeumôr:

--- No, te székely! Ne nevess ilyen 
hangosan, mert elvisz a Szekuritate.

De a székely csak nevet, és nem bírja 
abbahagyni. Be is viszik kihallgatásra 
és kérdezik, min nevet ennyire.

--- Hát, csak azon, --- mondja a székely 
--- hogy nem az van oda írva „Ave 
Cezar Vavan”, hanem az, hogy „A 
Véce Zárva Van”

* * *
Apa, az ott egy halászhajó?
– Nem, kisfiam, az egy yacht.
 – És hogy kell írni, j-vel vagy y-nal? 

És h-val vagy ch-val?
 – Jobban megnézve mégiscsak ha-

lászhajó...
***

tôen erôsebbé és fényesebbé teszi a 
hajat. A különféle hajhabok és zselék 
helyett is használhatják, mivel a vilá-
gos sör kit ûnô hajformáló. Hajmosás 
után a  fejbôrt és a hajszálakat is jól be 
kell dörzsölni, majd 15 perc után bô 
vízzel leöblíteni.  

Ui.: Arról nem szól a fáma, hogyha 
mindhárom alkoholformát alkalmaz-
zuk akkor a hatások erôsítik vagy 
rontják egymást. Ezt mindenkinek sa-
ját magának kell kipróbálni!

be, de tény ami, két popó egyharmadát 
azért meg lehetett enni. Ez jó arány 
nem?

Persze elgondolkodtam. Nyílván út-
közben a szatyorban lehetett némi 
ütés-váltás, szóváltás miegyéb.

A hetyke magyar krumplik és a dél-
ceg hagymák jó keményen, erôtôl 
duzzadó kebellel támadták le a külhoni 
már addigra szinte cseppfolyós hur-
mákat, popókat, khakikat.  

Biztos ilyesmik hangozhattak el: „Na, 
ez a nagyképû mi a fene itt, a szivárgó 
levével, mit akar? Miiiii van? Honnan? 
Kit érdekel! Messzirôl jött hurma azt 
mond, amit akar! Jó lesz, ha meghúzod 
magad abban a csücskösre hajtott za-
csiban, mert még jobban rád tehén-
kedünk!” (Ugye érezhetô a forrongó 
hangulat, a képzavar is erre utal. 
Krumplik és hagymák melyek ráte-
hénkednek egy placcs hurmára)

A hurma/khaki/popó egy darabig áll-
ta a sarat, de aztán kinyúlt. Szó szerint, 
mert mikor kivettem a cekkerbôl a két 
hurma eggyé válva nyúlt- mált a zacs-
kóban és én kiskanállal ettem meg, 
amit lehetett belôle.

Köze nem volt a jó kemény powpow-
hoz, vagy khakihoz, amit anno felfal-
tam a Flemingtonban tett beszerzô 
körutat követôen.

Újabb tanulság: Nem minden piac, 
ami fénylik, és Kispesti piac valamint 
a Flemington között nagy a távolság. 
Szinte nem is mérhetô!

A Hurma mindenit!
Hurma: A Himalájában és Burma, 

Thaiföld, Indokína, Kína, Korea és Ja-



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
Színház az egész világ!
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Olasz - magyar 

örökség Ámos Imre, a ma-
gyar Chagall A dokumen-
tumfilm Ámos Imre, a tra-
gikus sorsú magyar festô 
mûvein, naplóján, korabeli 
archív filmrészleteken ke-
resztül mutatja be
09:15 Világ
09:40 Summa
10:05 Az utódok reménysége
10:30 Önkéntesek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 Vihar után (1944)
Magyar film  Szereplôk: 

Uray Tivadar (Tamás Pé-
ter),  Ladomerszky Margit 
(Mimi) Tamás Péter, a 
sikeres karmester boldog 
házasságban él második 
feleségével, Judittal. Az 
asszony életét egy napon 
felkavarja a leánykori 
szerelmével, Sándorházyval 
való találkozás. 
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2016)
Nagymányok Sokszínû, 

soknemzetiségû helyen jár-
tunk. Elsôként a kálváriára 
kapaszkodtunk fel, hogy 
madártávlatból nézhessünk 
le a völgyben fekvô kisvá-
rosra. ,Szögletes sós fánk – 
Kniefleck, Fôtt hús egres-
mártással - Stachelbeer-
sosse, Császármorzsa – 
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina
16:05 Duna anzix 
Barangolás a Dunaka-

nyarban - Vác, Dunakeszi és 
Szentendre Magyar isme-
retterjesztô sorozat
 16:25 Hogy volt?!
Trokán Péter felvételeibôl
 17:20 Család-barát

   19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Hogy volt?!

Színházról színházra - A 
Madách Színház
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül   A meditáció- 
a csend hangja
23:25 Kulturális Híradó

  00:00       Mindenki Akadé-
miája
00:30 Hagyaték A múltat 

végképp eltörölni - Kiretu-
sált magyar történelem
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!
Trokán Péter felvételeibôl
Mindenevô színész: reper-

toárjában megfér egymás 
mellett Sophokles, Csehov, 
Shakespeare – és Heltai 
Jenô vagy Ábrahám Pál.
02:30 Vihar után (Vihar 

után, 1944)  Magyar film
Sándorházy meghal, Judit  

visszatér a férjéhez.
04:05 Hogy volt?!    

Színházról színházra
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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Február 27. hétfô Február 28. kedd Március 1.  szerda

Március 2.  csütörtök

Március 3. péntek Március 4.  szombat Március 5.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép 
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Evangélikus magazin
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Fagylalt tölcsér nél-

kül (1989) Magyar tévéjá-
ték  Mária, a negyven körüli 
kispénzû értelmiségi és 
kamasz fia kéthetes beutalót 
kapnak egy balatoni SZOT 
üdülôbe.
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró 
A Kárpátok külsô ívén, 

Bukovina és Észak-Erdély 
határán, a Radnai- és a Ke-
lemen-havasok között akad 
egy vonulat, amirôl bizony 
szinte semmi forrást nem 
található a földrajzi és 
turista irodalomban. 
14:10 Térkép 
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló 
16:25 Hogy volt?! 
Kalocsay Miklósra 

emlékezünk akinek túl 
korán, 41 éves korában ért 
véget a pályája és az élete.
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:55. Nemzetközi Cirkusz-

fesztivál   F ô v á r o s i 
Nagycirkusz
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
Állatvédelem
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték 
Zsenik vakvágányon - Ady 

Endre és József Attila
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!

 Kalocsay Miklósra emlé-
kezünkSzínész akart lenni. 
Amikor pedig a rendezôt 
támadás éri, mert másként 
gondolja a színházcsinálást, 
mint a szegedi színház 
akkori urai, nem habozik 
vele tartani, és valahogyan 
újrakezdeni.
02:30 Fagylalt tölcsér 

nélkül (1989)
 Mária, a negyven körüli 

kispénzû értelmiségi és 
kamasz fia kéthetes beutalót 
kapnak egy balatoni SZOT 
üdülôbe. A szeretve-gyûlöl-
ködéstôl terhes kapcsolatuk 
azonban alkalmatlanná teszi 
ôket a kikapcsolódásra. 
Furcsa, változást hoznak 
mindkettôjük részére.
04:00 Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
Szórakoztató mûsor
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
Anyuci kicsi kincsei
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
Bál A bálokat habzsoló 

Casanova életét tárjuk fel, a 
táncos díszvacsorák beava-
tásának rítusába kóstolunk 
bele, s a maszkok önálló 
életével és személyiségével 
ismerkedünk.
09:20 Médiaklikk
09:45 Útravaló
10:00 Az én ’56-om (2016)
Bende Lajos
10:10 Útmutató 
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Biblia és irodalom
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 ARANY 200
Mécsfény (1986) 
Szereplôk: Fazekas István 

(Petôfi Sándor), Geréb 
Attila (Arany János)
levélváltásuk, megismer-

kedésüktôl az 1848-as sza-
badságharc bukásáig, Petôfi 
haláláig.
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Seregi János
13:50 Az én ’56-om (2016)
Szele György
14:05 Magyar Krónika 
Bál
14:35 Család és otthon
15:00 Rondó 
15:30 Kvartett 
16:00 Duna anzix 
A Duna legszebb ékköve - 

Budapest, a hídak városa
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat   Ha röviden kellene 
jellemeznünk Budapestet, 
azt is mondhatnánk, hogy ez 
a város Magyarország ke-
resztmetszete, országunk 
történelmének esszenciája.   
16:25 ARANY 200
Magyar klasszikusok új 

köntösben  Arany János 
16:50 Magyar klasszikusok 

új köntösben
Arany János - 2. rész
Irodalmi mûsor
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
 21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
Hol vagytok apukák?
23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték Magya-
roknál is magyarabbak - A 
kunok
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 ARANY  János 200 
  03:25 ARANY 200
Mécsfény(1986)  Arany 

János és Petôfi Sándor 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül
Hol vagytok apukák?
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század     

09:20 Iskolapad 
09:40 Élô egyház 
10:05 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 Kétezerpengôs férfi 

(1942)  Magyar romantikus 
film  (ff.)  1934-et írunk. 
Nehéz idôk, rossz évek. Dr. 
Sebesi Gáspár egy a nyo-
morgó fiatalember közül. 
Most elsô komoly ügyvédi 
sikere elôtt áll. Kétezer 
pengôt kap, ha megnyeri a 
pert, s elveheti Csibit a ra-
gyogóan szép, de könnyûvé-
rû lányt. A sors azonban úgy 
hozza, hogy Gáspár elveszti 
a pert, s a végsô eszközhöz 
folyamodik, pénzért névhá-
zasságot köt...
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

(2017)
14:45 Esély 
15:05 P’amende
15:35 Öt kontinens
16:05 Duna anzix
A Duna legszebb ékköve - 

Budapest, a mûemlékek 
városa A magyar fôvárosba 
úgy lép be ez a folyó, akár 
egy büszke hódító.
16:25 Hogy volt?!  Gálffi 

László születésnapjára
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
Vállalkozó fiatalok
23:25 Kulturális Híradó
00:00 Mindenki Akadé-

miája
00:30 Hagyaték 
Palatáblától a Nobel-díjig - 

A régi magyar iskola
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! 
Gálffi László születésnap-

jára
02:30 Kétezerpengôs férfi 

(1942)   Magyar ro-
mantikus film  (ff.)
Szereplôk: Bulla Elma 

(Kelemen Klári), Kökény 
Ilona, Hajmássy Miklós 
(Dr. Sebesi Gáspár), Simor 
Erzsi (Csibi), Vaszary Piri
1934-et írunk. Nehéz idôk, 

rossz évek. Dr. Sebesi Gás-
pár egy a nyomorgó fiatal-
ember közül. Most elsô 
komoly ügyvédi sikere elôtt 
áll. Kétezer pengôt kap, ha 
megnyeri a pert, s elveheti 
Csibit a ragyogóan szép, de 
könnyûvérû lányt. A sors 
azonban úgy hozza, hogy 
Gáspár elveszti a pert, s a 
végsô eszközhöz folyamo-
dik, pénzért névházasságot 
köt...Hogy, mi történik 
azután, az érdekfeszítô.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Van képünk hozzá - 

Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró 
A Kárpátok külsô ívén, 

Bukovina és Észak-Erdély 
határán, a Radnai- és a 
Kelemen-havasok között 
akad egy vonulat, amirôl 
bizony szinte semmi forrást 
nem található a földrajzi és 
turista irodalomban. 
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Don Juan legutolsó 

kalandja (1958) 
Magyar játékfilm
Szereplôk: Várkonyi Zoltán 

(Don Juan), Páger Antal 
(Leporello), Bara Margit 
(Lukávs Kata), Don Juant  a 
csábítót megátkozza Sevilla 
kormányzója: csak addig 
élhet, amíg egy nô vissza 
nem utasítja. 
13:00 Híradó
13:20 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
MMA-portré (2017)
Szemadám György - Belsô 

útjaim Portré a 70-es évek 
lázadó mûvésznemze-déké-
nek kalandos életû, színes 
egyénisége.
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
A kommunizmus áldozatai
14:45 Hangvilla
15:20 Hogy volt?! 
Színházról színházra - A 

Madách Színház a világ 
musical irodalmának leg-
sikeresebb
16:20 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A sárga csikó 
nyomában Román ismeret-
terjesztô film
17:15 Család-barát

  18:50 Térkép
  19:20 Ízôrzôk (2016)
  Monostorapáti
20:00 Csak színház és más 

semmi (2. széria) Alinda 
egyre inkább gyanakszik, 
hogy Lili születendô gyer-
mekének az apja valójában 
Barna.
21:00 Híradó 
21:30 Fábry
22:55 Munkaügyek (2017)

   Chip 1     Sárvári egyikláto-
gatása alkalmával megszö-
köttmacskájárólpanaszol   
23:25 Opera Café
  00:00 Evangélium
  00:30 Ámos Imre, 
a magyar Chagall
00:55 Himnusz

 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal (2017)   
Halak Marcsi  kedvencei      
02:30 Hintónjáró szerelem 
(1954)   Miközben a család 
és a tsz között viszály dúl, 
Vilma, Peczöli lánya és Ber-
ci, a tsz elnök fia egymásba 
szeretnek…
04:05 Csak színház és más 

semmi (2. széria) 
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
Halak
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Minden tudás
09:10 Profit7 
09:35 Kárpát expressz 
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:35 Nem élhetek muzsi-

kaszó nélkül (1935)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Ba-

lázs), Somogyi Erzsi (Póli-
ka), Delly Ferenc (Viktor), 
Sághy Györgyi (Birike), 
Gózon Gyula (Lajos bácsi)
Balázs és Pólika az elsô 

házassági évfordulójukat 
ünneplik. Már két napja tart 
a mulatság, amikor várat-
lanul megjelenik Balázs 
barátja, Viktor. 
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Olasz - magyar 

örökség Csoda Milanóban 
és Rómában - Szônyi Zsuzsa 
és Triznya Mátyás
A kommunista diktatúra 

alatt 1949 januárjában egy 
fiatal házaspár, Triznya 
Mátyás festô és Szônyi 
Zsuzsa egyetemi hallgató 
elindulnak Zebegénybôl, 
14:20 Az én ’56-om (2016) 
Seregi János
14:25 Az én ’56-om (2016)
Szele György
14:40 Rejtélyes XX. század   

15:10 Rúzs és selyem 
15:40 Önök kérték 
16:35 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Szabó Árpád - a katedra 

nélküli professzor (2014)
17:30 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz
Kathy-Horváth Lajos
hegedûmûvész, zeneszerzô, 

az Európai Tudományos és 
Mûvészeti Akadémia tagja 
tôzsgyökeres józsefvárosi. 
20:00 Gasztroangyal (2017)
    Halak 
21:00 Híradó 
21:30 Az elfelejtett katona 

(2014)Ez az egyetlen doku-
mentumfilm Toma András-
ról, az utolsó hadifogolyról, 
aki közel 50 éves fogság 
után térhetett csak haza 
Oroszországból.
22:35 Bábel Hesnával a 

világ (2014) A gyilkosok is 
áldo-zatok Két szülô, akik az 
élet talán lehetô legsúlyo-
sabb tragédiáját élték át.
23:30 Hangvilla

  00:00 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek    Arany János   
00:30 Mesterember

  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!
  A Csík zenakar
02:30 SZEGEDI ERIKA 

KÖSZÖNTÉSE
Tüske a köröm alatt (1987)  
  04:05 Slágertévé (2000)   

Magyar zenei mûsor
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
Állatvédelem
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok 
09:20 Esély 
09:45 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Új nemzedék
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában Porto Talán 
kevesen tudják, hogy Por-
tugália neve híres városá-
nak, Portónak a nevébôl 
származik.
11:50 Néhány elsô szerelem 

története (1974) 
Magyar tévéfilm
A film diák-hôse maga az 

író, aki novelláiban ifjúko-
rának színhelyét és „néhány 
elsô szerelmének történe-
tét” eleveníti fel. Közülük a 
legelsô „tárgyához” még 
szólni is alig mert...
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix 
A templomok, a keresztek 

és a festôk városa - Szent-
endre -Csillámló Duna, 
mediterrán hangulat, zeg-
zugos, macskaköves utcák, 
szûk sikátorok, meredek 
lépcsôk, színes kereske-
dôházak, kovácsoltvas ka-
puk, emlékkeresztek és 
szobrok sokasága, valamint 
templomtornyok, amerre 
csak látunk. Ez Szentrendre, 
aDunakanyar gyöngyszeme.
16:25 Hogy volt?! 
Benkó Sándor A Kossuth-

díjas és és Liszt Ferenc 
díjas világhírû klarinétmû-
vész, mérnök, tanár, zene-
karát a Benkó Dixiland 
Bandet 1957-ben alapította. 
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
Anyuci kicsi kincsei
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték 
Falu a nádasban - Vízivi-

lágunk emlékezete
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!

Benkó Sándor 75!
Benkó Dixiland Bandet 

1957-ben alapította. Az 
együttes sikere azóta is 
töretlen
02:30 Néhány elsô szerelem 

története (1974)
Magyar tévéfilm
03:35 Magyarország, 

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 

részére péntek estétôl szerda reggelig 

bentlakással (Sydneyben). Kérem 

hívja Mancit a 9362-1211 számon.  

Legjobb reggel, vagy késô délután, ha 

nem válaszolok hagyjon telefonszámot 

és visszahívom, vagy hívja a 9363 -

2885 számot. Referencia szükséges.
 
BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 

keresek full—time állásra Vaucuse-ba 

különálló 1 hálószobás összkomfortos 

lakással. Megfelel középkorú házas-

párnak, a férjnek lehet külön munka-

helye. Újonnan érkezett házaspárnak 

kiváló megoldás. Érdeklôdôk hívják 

Ibit a 0400 776-796 számon

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

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

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

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 


