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MAGYAR
Javul lakosságunk 

biztonságérzete
Folyamatosan javul a lakosság biztonságérzete Magyarországon 2013 óta –-

derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minap közzétett felmérésébôl. Az 
életszínvonalat vizsgáló kutatás során a következô kérdést is feltették a szer-
vezet munkatársai: mennyire érzi magát biztonságban sötétedés után, ha a lak-
helye környékén sétál? Négy válaszlehetôséget kínáltak fel, amelyek a kö-
vetkezôk: „nagyon biztonságban érzem magam”, „eléggé biztonságban érzem 
magam”, „egy kicsit veszélyben érzem magam”, „nagyon veszélyben érzem 
magam”. Míg 2013-ban a válaszadók hatvanöt százaléka számolt be arról, hogy 
biztonságban érzi magát sötétedés után az utcán, a 2015-ös felmérésben ez az 
arány hetvennégy százalékra nôtt, majd 2016-ra hetvenötre.

Bár településtípus szerinti bontásban a községekben élôk esetén a legma-
gasabb azok aránya (hetvenkilenc százalék), akik biztonságban érzik magukat, 
az elmúlt három évre kimutatható pozitív változás mértéke Budapesten a 
legerôteljesebb: tizennégy százalékponttal nôtt a magukat biztonságban érzôk 
aránya –-- olvasható a KSH kiadványában. Régiók tekintetében egyébként a 
Nyugat-Dunántúlon kiugróan magas, nyolcvanöt százalékos azok aránya, akik 
biztonságban érzik magukat közterületen. A helyzet Észak-Magyarországon a 
legrosszabb, ott a megkérdezettek harminchárom százaléka válaszolta, hogy 
kisebb vagy nagyobb mértékben veszélyben érzi magát sötétedés után egyedül 
az utcán.

A KSH részérôl megállapították: a „lakóhely környéki közterületen való 
biztonságérzet az egyén szûkebb környezetében való általános bizalma, illetve 
a lakóhely állapota által befolyásolt”. 

A félelem és a szorongás negatív hatása a közérzetre egyértelmû, írják. 
Emellett az életminôségre áttételes befolyása is van, hiszen az utcán történô, 
sötétedés utáni közlekedéstôl való félelem erôs visszatartó hatás lehet társas, 
kulturális rendezvények látogatásától, esti szabadidôs programokon, vagy 
éppen sporttevékenységeken való részvételtôl.

„Arcot kell adni” az 1956-os forradalom 
utáni megtorlások résztvevôinek

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) elnöke úgy véli, „arcot kell adni” 
azoknak, akik részt vettek az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni meg-
torlásban, hiszen ez nélkülözhetetlen eleme a közös múltfeldolgozásnak. Föld-
váryné Kiss Réka errôl az M1 aktuális csatorna reggeli mûsorában beszélt.

Felidézte, éppen hatvan éve, 1956. december 15-én hajtották végre Soltész 
Józsefen a forradalom utáni megtorlás elsô statáriális halálos ítéletét Miskol-
con. Erre emlékezve teszi közzé honlapján a NEB a megtorlás szolgálatában állt 
bírák és ügyészek életpályáit bemutató összeállítása elsô részét.

Földváryné Kiss Réka hozzátette, az összeállításban több mint 50 bíró és több 
mint 25 ügyész életrajza, karrierje olvasható, az, hogy ki honnan indult, milyen 
elômenetele volt, milyen kitüntetésben vagy pénzjutalomban részesült.

A dokumentumokon alapuló kutatás hiteles anyagokon keresztül segít 
megérteni, hogy milyen hatvan évet hagytunk magunk mögött --- fogalmazott a 

Országházi Gyermekkarácsony
Megtartották az Országgyûlés és a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat 

közös szervezésû Országházi Gyermekkarácsonyát, amelyen több mint nyolc-
száz hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élô általános iskolás 
gyermek vett részt.

A Parlament épületében Kövér László, az Országgyûlés elnöke fogadta a 
gyerekeket és képviselôjüknek átadta az Országház kulcsát. A karácsonyi 
programok megkezdése elôtt a résztvevôket köszöntve a házelnök arra emlé-
keztetett, hogy az Országházat több mint 100 évvel ezelôtt építették a mesterek 
a Kárpát-medencébôl idehozatott anyagokból, és az idelátogatók szerint a világ 
egyik legszebb Parlamentje. „Legyetek büszkék rá!” --- mondta. Kövér László 
elmondta: évrôl évre máshonnan érkezô gyerekeket látnak itt vendégül és 
minden alkalommal néhány órára átadja számukra az Országház kulcsát.

Az egész házat betöltô gazdag programban a meghívott népszerû mûvészek, 
elôadók karácsonyi mûsorral szórakoztatják a gyerekeket, akik idegenvezetéssel 
végiglátogathatják az Országház nevezetességeit, játszhatnak a Csodák Palo-
tájában, kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt, neves sportolókkal, mûvé-
szekkel és zenészekkel találkozhatnak. A programokat arcfestés, lufihajtogatás 
és buborékfújás színesíti.

Baki
A neves színésznô, Halász Judit 

halálhírét költötték a minap, de hála 
Istennek, a hír kacsa volt. Ha hihetünk 
a közmondásnak, sokáig fog élni. 
Mark Twainnel is megesett valami 
hasonló, amire az író így reagált: „A 
halálomról szóló jelentések erôsen 
eltúlzottak.” A humor kategóriájába 
valók az alábbi iskolai dolgozatokból 
származó sorok: „Benjamin Franklin 
1790-ben halt meg, és még mindig ha-
lott”; vagy: „Dante író volt. Engedélyt 
kapott, hogy meglátogassa a poklot, és 
amikor visszatért, megírta élmé-
nyeit.”

A következô középkori anekdotának 
azt a címet adhatnánk: Minden út a 
pokolba vezet. Két ember Rómába 
vándorolt, hogy búcsúcédulákat vásá-
roljon. (A búcsúcédula a középkori 
római keresztény egyházban pénzért 
árusított bûnbocsánati lehetôség volt.) 
Az egyik vándor gazdag volt, a másik 
szegény. Amikor dolgukat elvégezték, 
indultak hazafelé. Útközben a gazdag 
eldicsekedett cédulái számával, és az-
zal, hogy mennyit segítenek majd raj-
ta a másvilágon.

Néhány év múlva mindketten meg-
haltak, és a pokolban összetalálkoztak. 
Meglepôdött a szegény:

–-- Uram, te itt? Hát nem segítettek a 
céduláid?

A gazdag lemondóan legyintett:
–-- Sajnos, nem: az ördög, akinél 

jelentkeztem, nem tudott olvasni…
Közmondás az is, hogy könnyebb a 

pokolba menni, mint onnan kiszaba-
dulni. Azaz könnyû a hibát elkövetni, 
de nehéz jóvá tenni. Álljon itt erre is 
egy példa.

Nemrégiben München olimpiai baj-
nok birkózója, Hegedûs Csaba, a 
kitûnô sportdiplomata látott vendégül 
bennünket, egykori népsportos újság-
írókat a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Baskón. Másnap az abaújszántói 
birkózószakosztály elnökénél ebédel-
tünk. Sokan ültük körül az asztalt. A 
fôhelyen Hegedûs Csaba foglalt he-
lyet. Egy váratlan pillanatban meg-
szólalt a mobiltelefonom: tudatták ve-
lem a szomorú hírt, hogy München 
olimpiai bajnok párbajtôrvívója, Feny-
vesi Csaba meghalt. Amikor letettem 
a telefont, körbenéztem a társaságon, 
és drámai hangon közöltem, hogy: 
„Hegedûs Csaba meghalt!”

Néhány másodpercig senki sem tu-
dott megszólalni, aztán nagy bocsánat-
kérések közepette, kijavítottam a ba-
kimat. De felmentettek, és 
egybehangzóan állították: „Most már 
bizonyos, hogy Hegedûs Csaba is so-
káig fog élni!” Én pedig arra gondol-
tam, hogy a legfontosabb jog a világon 
a tévedés joga.

Tévedni emberi dolog, mint ahogyan 
az az igyekezetünk is, hogy valahogy 
megtakarítsuk magunknak a baki ki-
javítását. Ha rossz autóbuszra szál-
lunk, nem segít, hogy jó irányba kez-
dünk el futni. 

Írásom elején Mark Twaint idéztem. 
Az ô szavaival fejezem is be. Tôle 
származik a korábbi felfedezés: „Egy 
havannai múzeumban két Kolumbusz-
koponya van. »Az egyik, amikor még 
gyerek volt, a másik, amikor már fel-
nôtt.«”

Kô András
(Magyar Hírlap)
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bizottság elnöke. A NEB a munkát tovább szeretné folytatni a népbírák, népi 
ülnökök életrajzával, hiszen ôk szintén olyan fogaskerekei voltak a megtorlás 
gépezetének, akikrôl kevesebbet beszélünk, azonban ha a kora Kádár-rendszert 
meg akarjuk ismerni, akkor azok szerepével, pályájával is foglalkozni kell, akik 
1956 és 1963 között vállalták ezt a dicstelen szerepet --- mondta Földváryné Kiss 
Réka.

Ahhoz, hogy a közös történeti emlékezetünk nyugvópontra kerüljön, hogy 
tudjunk beszélni és tudjunk szembenézni a múltunkkal, fontos annak bemuta-
tása, hogy mennyire sokszínû volt a forradalom, és „arcot adjunk” azoknak is, 
akik a megtorlásban részt vettek, hogy ôk milyen indítékkal, milyen karrierpá-
lyával éltek.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az MTI-hez eljuttatott közleményében azt 
írta, a megtorlás szolgálatában állt bírák és ügyészek életpályáit bemutató 
összeállítása elsô része a forradalom résztvevôivel szemben indított büntetô-
perekben halálos ítéletet kihirdetett bírák pályaképeit közli.

Emlékeztettek arra, hogy a Kúria elnöke, a legfôbb ügyész és a NEB elnöke 
2014 decemberében Emlékezés és emlékeztetés címmel közös kutatási prog-
ramot indított az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követô igazságügyi 
megtorlás rendszerezett feltárására.

Csökkent a lélekszám
Csaknem 900 ezerrel csökkent Magyarország lélekszáma az elmúlt har-

mincöt évben. A trend azóta változatlan, bár vannak biztató jelek: enyhén nôtt a 
születések és mérséklôdött a halálozások száma –-- olvasható a KSH Népesedési 
helyzetkép 2015 címû kiadványában.

Változó intenzitással, de folyamatosan csökken hazánk népessége 1981 óta. 
Akkor fordult meg az a tendencia, hogy többen születnek, mint ahányan 
meghalnak. Az elmúlt 35 évben csaknem 900 ezer fôvel csökkent Magyarország 
lélekszáma, így míg 1981-ben mintegy 10,7 millióan voltunk, a népességszám 
2016-ra 9,8 millióra apadt –-- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
legújabb demográfiai kiadványából. A legnagyobb mértékben a 14 éven aluliak 
száma csökkent, mintegy 932 ezer fôvel, ami az 1981-es adat csaknem 40 
százaléka. Kevesebb a fiatal felnôtt is, a 15–39 éves korosztály körében több 
mint 17 százalékos csökkenést mértek, ami több mint 658 ezer fôvel kevesebbet 
jelent. A középkorú lakosság (40–59 évesek) létszáma gyakorlatilag változatlan, 
ugyanakkor több mint egyharmadával, csaknem 673 ezer fôvel emelkedett a 60 
éves és idôsebb népesség száma. A gyermek- és idôskorúak együttes aránya az 
aktív korúakhoz képest ez év legelején közel 49 százalékot tett ki.

A születések száma továbbra sem közelíti meg a 2008-as, válság elôtti szintet. 
Elsôsorban azért, mert egyre kevesebb a szülôképes korban lévô nô, sôt a 
népesség-elôreszámítások szerint a jelenlegi 2,3 millióval szemben 2030-ra már 
csak 1,7 millió nô lesz. Jó hír azonban, hogy az elmúlt években lassuló ütemben 
emelkedett az elsô gyermeküket váró nôk átlagéletkora, és 28,4 éves korra 
esett, szemben az 1990. évi 23 éves életkorral.

A halálozások száma az utóbbi két évtizedben csökkent, és a népesség örege-
dése ellenére 2014-ben hunytak el a legkevesebben az elmúlt évtizedekben, 
megközelítôleg 126 ezren. 2015-ben a javuló halandósági tendencia megtorpant 
és közel 132 ezren haltak meg. Ugyanebben az évben mérték ugyanakkor a 
valaha volt legalacsonyabb csecsemôhalálozást: ezer újszülött közül 4,2 hunyt el 
egyéves kora elôtt.

A magyar történelemben még soha nem volt olyan magas a születéskor 
várható élettartam, mint 2014-ben: a nôké 78,9, a férfiaké 72,1 év volt. Ezt 
követôen mindkét nem esetében rövidültek az életkilátások, jóllehet a szüle-
téskor várható élettartamban az iskolai végzettség szerint markáns különbségek 
figyelhetôk meg: egy 8 általános végzettségû férfi 16 évvel számíthatott 
rövidebb életre 2013-ban, mint egy diplomával rendelkezô nô.A Népesedési 
helyzetkép 2015 a házasságkötésekre is kitér: a frigyek száma 1990 óta radiká-
lisan csökkent. 2010 óta ugyan pozitív irányú elmozdulás figyelhetô meg, a 
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2015-ben jegyzett valamivel több mint 46 ezer házasságkötés már megközelítette 
a 2000-es évek csúcspontjának számító több mint 48 ezres értéket, a 90-es 
években jegyzett adatoknál pedig egyharmadával kevesebben választják az 
együttélésnek ezt a hivatalos formáját.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség kapta a Duna-díjat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kapta idén a Duna-
díjat. Az elismerést Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vehette át Semjén
Zsolttól.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes méltatásában arról beszélt, hogy volt 
idô, amikor a magyarság összetartozásának alkotmányos értékét kizárólag a 
Duna Televízió képviselte. A 2010-es választások után az Országgyûlés tanú-
ságot tett a nemzeti összetartozásról, a nemzet egységét alkotmányba foglalták, 
így a Duna Televízió „már nem magányos farkasként küzd” --- tette hozzá.

A KMKSZ-ról elmondta: a kárpátaljai magyarság 1989. február 26-án 
Ungváron alakult szervezete az elsô és máig legnagyobb létszámú társadalmi, 
érdekvédelmi szervezet, tagsága 2015-ben 45 ezer fôt számlált.

Semjén Zsolt felidézte: 1972-ben több mint ezer kárpátaljai magyar írta alá 
azt a szovjet legfelsô vezetésnek címzett beadványt, amelyben a kisebbségi 
jogaik biztosítását, a magyar nyelvû egyetemi felvételi vizsgák bevezetését, az 
anyanyelvi oktatás bôvítését, a magyar történelem oktatásának engedélyezését 
szorgalmazták. A szovjet rendszer meghurcolta a szervezôket: Fodó Sándor
egyetemi tanárt, a szövetség késôbbi alapító elnökét, S. Benedek András író-
történészt, Kovács Vilmos írót; a dokumentum megkerülhetetlen elôzménye 
volt mindannak, amit a kárpátaljai magyar érdekvédelemnek a rendszervál-
toztatás után sikerült elérnie. Az akkori aláírók lettek a szövetség alapítói --- 
mondta.

Ismertette: a KMKSZ célja a Kárpátalján élô magyar nemzetiség kultúrájá-
nak, nemzeti vagyonának, anyanyelvének megôrzése és ápolása, anyanyelvi 
mûvelôdésének és oktatásának elôsegítése, valamint mindezek védelme. A 
szövetség megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a kárpátaljai magyarság 
érdekvédelmét.

A szövetség múlhatatlan érdemei közé sorolta Semjén Zsolt, hogy megszer-
vezte és elindította azt a folyamatot, amely a szovjet idôszak után biztosította a 
kárpátaljai magyarság számára nemzeti ünnepeinek nyílt és szabad megünnep-
lését. A történelmi múlt felelevenítése érdekében emlékmûveket, emléktáblákat 
állítottak, valamint közremûködésükkel került vissza a helyére több olyan em-
lékmû, amelyeket a második világháború után a szovjet hatóságok távolítottak 
el --- közölte.

Rámutatott: a szövetség kezdettôl feladatának tekintette a kárpátaljai ma-
gyarságot ért múltbeli jogtalanságok és sérelmek orvoslását is, a meghurcoltak 
rehabilitálását. Kezdeményezésükre Kárpátalja csaknem minden magyarok 
lakta településén állítottak emlékmûvet az 1944 ôszén jogtalanul elhurcolt és 
fogolytáborokban elpusztult kárpátaljai magyar férfiaknak, egyúttal kérték az 
ukrán parlamenttôl büntetlenségük kimondását és kollektív politikai rehabi-
litációjukat.

A KMKSZ megkülönböztetett figyelemmel kezelte a magyar iskolák, az 
anyanyelvi oktatás jelentôségét; több évtizedes tevékenységüknek köszönhetô, 
hogy Beregszászon mûködik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola 
és az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház --- jelezte a miniszterelnök-helyet-
tes.

A szövetség mindenkor szoros kapcsolatokra és együttmûködésre törekedett 
a kárpátaljai történelmi egyházakkal, az egyházi ingatlanok visszaszolgálta-
tásának kérdése bekerült a legutóbbi választási megállapodásba, amelyet a 
KMKSZ a jelenlegi államelnökkel, Petro Porosenkóval kötött --- mondta Semjén 
Zsolt.

Felidézte azt is, hogy a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 
közti összefogás sikeres volt, a 2015-ös önkormányzati választáson a 64 fôs 
megyei közgyûlésben a KMKSZ-frakciónak nyolc helyet sikerült megszereznie, 
amivel megkerülhetetlen politikai erôvé vált a megye irányításában. Képvise-
lettel rendelkezik a különbözô szintû, helyi, városi, járási önkormányzatokban 
is.

A KMKSZ kapcsolatainak egyik súlypontját az anyaországgal való együttmû-
ködés jelenti, a szövetség a magyar kormány stratégiai partnere, az összefogás 
kifejezéseként ül a Fidesz-KDNP színeiben ül képviselôként Bocskor Andrea
az Európai Parlamentben (EP) --- jelezte.

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
felidézte: a Duna Televízió 1992-ben alakult meg azzal a céllal, hogy köldökzsi-
nórként kösse össze az elcsatolt területeket. Felidézte: az alapítás húszéves 
évfordulóján döntöttek a Duna-díj alapításáról, amelyet azon személyek és 
egyesületek kapnak, akik sokat tettek a magyar nyelv, kultúra ápolásáért és a 
magyar identitástudat megerôsítéséért.

Az elismerést Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vette át, aki különösen 
fontosnak nevezte a Duna Televízió 1992-es megalakulását, mondván, más 
szemléletet hozott a televíziózásba és hangsúlyosan kezelte a határon túli ma-
gyarság kérdéseit. Az elmúlt 27 évben árvizek, forradalmak, háborúk megpró-
báltatásainak voltak kitéve a kárpátaljaiak, s ahhoz, hogy ezt átvészelték, a 
magyarországi médiának, a Duna Televíziónak is fontos szerepe volt --- mondta. 
Szólt arról is, hogy idén maga a díj is megújult: Kun Éva keramikusmûvész
alkotása, Szûz Máriát, a magyarok nagyasszonyát ábrázolja, ezzel is a magyar 
nemzet egységét szeretnék szimbolizálni.Az elismerést ötödszörre ítélték oda, 
azt elôször az idén elhunyt Csoóri Sándor író, költô, a Duna Televízió egyik 
alapítója vehette át.  Ôt követte Sára Sándor, a Duna Televízió elsô elnöke, majd 
Tôkés László református lelkész, EP-képviselô tavaly pedig a Csemadok, a 
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelôdési Szövetség kapta az 
elismerést.
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Szociális
kiskarácsony

Az adóhivatalnál nincs megállás, a 
hírek szerint még karácsony másnap-
ján, 26-án is dolgoznak szegények. A 
PestiSrácok.hu írta meg, az egyik bri-
gád például árverezni indul (betlehe-
mezés helyett) a recski szociális ott-
honba. Igaz ugyan, hogy a nagy 
igyekezetben az ott lakó félszáz idôs 
embert elfelejtették értesíteni, de se-
baj, majd rájönnek, ha kint találják 
magukat a mínuszban. Talpraesett 
csapat. A 38 szobás ingatlan 24 millió 
forintos licitösszegrôl indul, s bár a 
kiírásban szerepel, hogy szociális ott-
honként üzemel, arra nincs kikötés, 
hogy az új tulajdonosnak továbbra is 
biztosítania kell az öregek ellátását. 
Vagyis megeshet, hogy a licit gyôztese 
szélnek ereszti az ott lakókat. Az ott-
hon megtekintésére egyébként har-
minc percet biztosít majd az adóha-
tóság az árverés elôtt egy héttel. Az 
állam és megye által is támogatott 
Gesztenyés Idôsek Otthonát 2004 óta a 
Sors 2002 Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. üzemelteti, résztulajdo-
nosa az a rimaszombati dr. Tóth Péter, 
aki több céget is üzemeltet, s emellett 
a bíróságokon is járatos: 2011 óta két 
végrehajtási eljárást indítottak ellene 
adótartozása miatt. A portál megke-
reste a térség országgyûlési képvise-
lôjét, a fideszes Horváth Lászlót is, aki 
nagyjából a következôket mondta: ka-
rácsonykor idôsek otthonát árverezni 
durva érzéketlenség, még akkor is, ha 
az jogilag rendben van, emberileg 
ugyanis nincs rendben, sôt ez az ünnep 
arculcsapása. A tájékoztatás elmara-
dása pedig tisztességtelen, ami a tu-
lajdonos és az intézményvezetés lelkét 
terheli. Ezt egyébként én is elmondtam 
volna, ha engem kérdeznek meg, csak 
én még azt is hozzáfûztem volna: ha 
országgyûlési képviselô lennék, én bi-
zony a mentelmi jogom mögé bújva a 
nadrágjából kipofoznám az árverezést 
elrendelô NAV-illetékest!

Így viszont csak ezt a cikket írhat-
tam.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Kárpótolják a 
Gyurcsány-hû
képviselôket

„Belsô források átcsoportosításával” 
oldják meg Gyurcsány Ferencék azok-
nak a DK-s képviselôknek a nehézsé-
geit, akik azért veszítik el tiszteletdí-
jukat, mert a kétharmados 
szavazásokat leszámítva október óta 
nem vesznek részt a parlamenti mun-
kában.

Gyurcsány Ferenc korábban a Ma-
gyar Idôknek arról beszélt, hogy a 
négy érintett képviselô között vannak, 
akik „képesek menedzselni” ezt a ki-
hívást –-- ô ide tartozik --–, ám vannak 
olyanok, akiknek „nincs felhalmozott 
vagyona, jövedelme”, ezért „megold-
hatatlan helyzetbe” kerültek. -– A párt 
érzi ennek a felelôsségét és tenni is fog 
azért, hogy ôk dolgozhassanak és jöve-
delemre tehessenek szert –- hangoztat-
ta a DK elnöke. Mivel az országgyûlési 
képviselôk tiszteletdíja jelenleg havi 
747 878 forint, amihez hozzájönnek 
még például a bizottsági munkáért 
járó, illetve egyéb juttatások, számí-
tásaink szerint Vadai Ágnes, Varju 
László és Oláh Lajos a 2018-as vá-
lasztásig fejenként húsz-, összesen 
hatvanmillió forinttól esik el, amit a 
DK elnökének szavai szerint a párt pó-
tolna számukra.



4. oldal MAGYAR ÉLET 2016. december 29.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ellenzéknek széles körû – a leg-

több parlamentáris rendszerben szo-
kásos – beszédjoga van, arányának 
megfelelŒen részesedik a vezetŒ par-
lamenti tisztségekbŒl, és az ún. két-
harmados törvényhozás révén szo-
katlanul jelentŒs együttdöntési, illet-
ve vétójoggal rendelkezik a parla-
menti döntéshozatalban. 

A parlamenti ellenzék Magyarorszá-
gon igen széles körben vétójoggal bír 
a kormánytöbbséggel szemben, amit 
az csak a kétharmadosnál nagyobb 
többséggel tud semlegesíteni. Ilyen 
vétójoga van az ellenzéknek a házsza-
bály megváltoztatásában: ehhez a je-
len lévŒ képviselŒk kétharmadának 
szavazata szükséges. De vétójoggal 
bír a parlamenti kisebbség az alkot-
mány megváltoztatásában is, mivel 
az alkotmánymódosításhoz az összes 
képviselŒ kétharmadának szavazata 
szükséges.” (A magyar politikai rend-
szer, Körösényi András, Tóth Csaba, 
Török Gábor (2003) Osiris Kiadó.) 

A hosszú idézetre azért van szük-
ség, hogy tisztán lássuk azt a törvé-
nyesen fennálló képtelenséget, hogy 
a magyar parlamentben jogszerûen 
jelen lehet törvényhozóként, akár 
kormányra kerülŒ pártként bármely 
ideológiai alapú politikai erŒ. Lojali-
tása alapján szolgálhat kommunista, 
szocialista, szociáldemokrata, libera-
lista érdekeket, ellensége lehet a 
nemzeti, a keresztény, a konzervatív 
érdekeknek. Ez a parlamenti demok-
rácia igazi arca, aminek elfogadása 
és gyakorlása kötelezŒ, megtagadása 
életveszélyes lenne a nemzet szá-
mára. 

Azért lenne életveszélyes, mert a 
parlament demokrácia liberalista 
irányzata az egyedüli rendszer, amit 
a nemzetközi közösség elismer. Itt is-
mét meg kell állnunk egy általánosan 
használt fogalom tisztázására.

Naponta halljuk, olvassuk a szóösz-
szetételt: nemzetközi közösség. Ese-
tenként nagy kezdŒbetûkkel: Nemzet-
közi Közösség. Pedig ilyen intézmény 
nincs, a szópár ötletesen helyettesíti 
azt a hatalmi rendszert, amely elural-
kodott a világon a második világhá-
ború után, és kiterjeszkedett a Szov-
jetunió összeomlását követŒen. A ha-
talmi rendszer egyik alapja az Egye-
sült Államok fegyveres jelenléte a 
Föld stratégiai pontjain, a másik ele-
me a dollár alapú globális pénzrend-
szer. Politikailag mindazon államok 
összessége, amelyek az említett hatal-
mi rendszer szolgálatában, szövetsé-
gesi körében az amerikai liberalista 
parlamenti demokrácia elvei alapján 
végzik állami feladataikat. 

Természetesen Magyarország is 
ebbe a közösségbe került bele kike-
rülhetetlenül. A nemzetközi közös-
ségre is jellemzŒ a birodalmi szigor 
utasításainak kötelezŒ követése.

Visszatérve a gondolati fonalhoz, az 
idézett politikai rendszer magyaror-
szági gyakorlatában is úgy mûködik, 
hogy a magyar parlamentben jelen 
vannak a nemzetközi elkötelezettségû 
politikai pártok, és elvi elkötelezett-
ségük értelmében védelmezik a nem-
zetközi közösség érdekeit olyan ese-
tekben, amikor a kormány, jelen éve-
inkben a nemzeti kormány, az ország 
érdekeit részesíti elŒnyben.

A neoliberalizmus szabadságot biz-
tosít bármely országban civil szerve-
zet létesítéséhez. Így jut George So-
ros egyetem alapításához Magyaror-

szágon, ahol az ország vezetésére 
alkalmassá nevelik a válogatott hall-
gatókat. Továbbá teljesen szabadon 
nyújthat pénzbeli támogatást politikai 
mozgalmaknak. Legális beavatkozás 
ez is Magyarország belügyeibe.

Korlátozott ellenállás
Tudjuk, 1990-ben nem történt Ma-

gyarországon semmiféle ideológiai 
változás. Nem tetszettek forradalmat 
csinálni. A hatalom birtokosai sem, 
haszonélvezŒi sem tetszettek megvé-
deni az eszmét, a korábban nyakérda-
gadásig dicsŒített kommunizmust. A 
magánvagyon rendszer nagyon tet-
szett az állami vagyon igazgatóinak. 
A pártállam is azonnal igazodott – 
félrajoszlop balra. És azonnal megje-
lent a szabadpiac-imádat pártja, az 
SZDSZ – egyelŒre antikommunista 
retorikával, számítva a közös szajré 
nagyobbik felére, amit meg is kapott. 
Majd a politikai pályát uralták 1904–
1908 és 2002–2010 között. Összesen 12 
éven át. Sok tekintetben ide számol-
hatjuk az Antall–Boross-kormány 
négy évét is, hiszen az MDF–SZDSZ 
paktum a neoliberalista politikát ér-
vényesítette, ami Mark Palmer ame-
rikai nagykövet folyamatosan beavat-
kozásával jött létre. A vegyes össze-
tételû MDF meghajolt az amerikai 
akarat elŒtt, bár, az is igaz, hogy ki 
gondolta volna akkor Amerika szán-
dékait, valódi tényeit. Az ország ki-
fosztatása méretei csak lassan tudato-
sultak a kormányzati körökben, de 
már tehetetlenek voltak, az IMF vezé-
nyelt. 

Hasonló a tapasztalat az Európai 
Unióval is. Szükséges lenne, hogy Eu-
rópa, országainak összetett erejével 
vívja ki, szerezze vissza a világban 
elfoglalt vezetŒ szerepét. Azonban 
egyre világosabbá válik, hogy a föld-
rész politikai elitje a szuverenitás 
eszmerendjével merŒben ellentétes 
függŒségi szövŒdményben látja a 
fejlŒdés menetét. A nagy mese az 
Európai Unió. A valóság: az Egyesült 
Államok katonai és gazdasági erejé-
vel elindított globális monetáris 
(világméretû magánmonopóliummá 
alakult nemzetközi pénzrendszer) 
nyomulása minden ország (gazdasági 
egység) pénzügyi ellenŒrzése, eladó-
sodottsága érdekében. 

Magyarország ebbŒl a kelepcébŒl 
kiszabadult, ugyanakkor rászabadult 
az Egyesült Államok és az Európai 
unió adminisztrációjának támadása 
és belügyeibe való beavatkozása. Az 
amerikai neoliberalista hatalom nyílt 
szövetségese lett a magyar kormány 
megbuktatását hirdetŒ magyarországi 
nemzetellenes ellenzéknek. 

Az ördöggel egy tálból ... 
Nehéz élmény lehet a magyarorszgi 

baloldali ellenzéknek a nemzeti kor-
mány méretes társadalmi támogatá-
sa, két cikluson keresztül is fennma-
radt népszerûsége. Mindent megad-
nának azért, hogy a harmadik ne-
gyedévet ne érje meg a Fidesz-kor-
mány. A privatizáción meggazdago-
dott oligarchia média-fölényét is hiá-
ba veti be, politikai pártjaik néptele-
nek, kormányváltó népszerûségre 
nincs reményük. 

De nem nyugszanak. A legfŒbb 
célpont a miniszterelnök. Mindent 
bevetnek lejáratására. A cél, a nem-

zeti kormány megbuktatása. Ezzel a 
szándékkal teljesen azonosul az Egye-
sült Államok kormánya, a látszatra 
sem ad, természetesnek veszi, hogy 
beleszól Magyarország belügyeibe, 
kritika nélkül átveszi a magyarorszá-
gi ellenzék képtelen hazugságait. Az 
Európai Unió mindent elkövet a ma-
gyar kormány engedelmességre szo-
rítása érdekében.   

Másfél év van hátra a harmadik 
Orbán kormány idejébŒl. Az általános 
képlet a politikai pártok tekintetében 
egyszerû: vannak nemzeti pártok, és 
vannak nemzetellenes pártok. Ahogy 
fentebb láttuk, utóbbiak teljesen legá-
lisan, azután is hogy bebizonyosodott, 
hogy mindig kormányzati helyzetük-
ben is kiszolgáltak külhatalmi érde-
keket a magyar érdekek ellenében.  

A fenti képletet bonyolítja az ellen-
zéki pártok viszonyulása a kormányzó 
pártokhoz. A liberalista recept szerint 
a politikai hatalom mechanizmusa 
úgy szabályos, ha az ellenzék a kor-
mány meguktatására törekszik, hogy 
kézbe vegye a kormányzást, olyan 
indokolással, hogy jobban végzi a 
dolgát. A mai baloldali ellenzék tudja, 
hogy jelenleg erre nincs esélye. 

A Jobbik nevû jobboldali ellenzék 
ugyancsak meghirdette a programot 
az Orbán-kormány leváltására. Vona 
Gábor, a Jobbik elnöke bejelentette, 
miniszterelnök akar lenni. Ennek ér-
dekében felzárkózott a baloldali 
ellenzék Orbán-ellenes hŒzöngŒ kam-
pányához. A nemzeti kormány ered-
ményeit tagadó, haszontalanságát hir-
detŒ nagyon erŒs médiakampány a 
Jobbikban nagy segítséget kapott. 

A tájékoztató intézményeknek nagy 
hatása van a választások kimenetelé-
re. A nemzeti kormány javított a 
korábbi média hátrányán, de még 
mindig a baloldal kap nagyobb támo-
gatottságot. Két éve Simicska Lajos 
média oligarcha elvitte médiumait 
(Hír TV, Lánchíd Rádió, Magyar 
Nemzet, Heti Válasz) a nemzeti 
oldalról a baloldalra. Mit látunk a Ma-
gyar Nemzetben? A baloldal dícsé-
rete mellett szinte naponta szerepel a 
Jobbik, harsány Orbán-ellenes, kor-
mányellenes oktalanságaival. 

A felállás tehát baloldalon: gyenge, 
esélytelen pártok, erŒs média támo-
gatás. 

A baloldalnak is és a Jobbiknak is 
csak akkor van választási gyŒzelemre 
esélye, ha a Fidesz–KDNP nem lépi 
túl az 50 százalékot, és össz-ellenzéki 
koalíciót alkotnak. Bármennyire bi-
zarr a szélsŒjobb–szélsŒbal képlet, a 
Jobbik viselkedése ezt mutatja. 

Milyen más volt Csurka István 
MIÉP pártja az elsŒ Orbán-kormány 
idején. Amit Csurka helyesnek talált 
a kormány részérŒl azt támogatta, 
ellenesetben ellenezte. Tisztességes, 
nemzeti, jobboldali viselkedés. Ez a 
Jobbiknál egy esetben sem mutatko-
zott. 

Abban a bonyolult gazdasági és 
külpolitikai helyzetben, amiben az 
Orbán kormány sikeres tudott lenni, 
a Jobbik egy nap alatt megbukna, 
kipróbált szakértŒ gazdasági és köz-
ügyi kormányzati gárda hiányában. 
Mi lenne az eredménye? Visszajönne 
a baloldal kormányzásra neoliberális 
szakértŒi csapatával, nagy nemzetközi 
támogatottsággal. 

Hosszú kanala legyen annak, aki az 
ördöggel egy tálból lakomázik.  

Újévi gondolatok XVI. MAGYAR KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ
TALÁLKOZZUNK A SZERVEZÔ BIZOTTSÁGGAL
Tizennyolc hónappal eztelŒtt történt. Az Ausztráliai Magyar 

Szövetség felkérésére a New South Wales-i Magyar Szövetség 
rendezi meg a XVI. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozót 
2017. január 4—9 között.   

Megalakult a SzervezŒ Bizottság, amely az idŒk folyamán 
néhány személlyé zsugorodott csupán.  EttŒl függetlenül töretlen 
erŒvel óvatos, megfontolt  elŒrelátással, kisebb, nagyobb nehéz-
ségekkel ugyan az elŒkészítŒ munka legaprólékosabb mozza-
natait is kidolgozva haladtunk elŒre a megvalósításig. 

Átgondolva az elŒzŒ Találkozók eseményeit, hibáit, a haladó 
idŒk változását, elhatároztuk, hogy az eddigiektŒl kissé eltérŒ, de 
a hagyományok alapján kialakult találkozók szellemét figyelem-
be véve rendezzük azt meg. Tizennyolc hónapon keresztül ha 
esett, ha fújt kéthetenként ült össze a Bizottság, és az elŒre 
beütemezett tervnek megfelelŒen lépésrŒl-lépésre valósítottuk 
meg a hat napos, minden igényt átölelŒ programot.   

Lefoglaltuk a koncert-, a színház- és az elŒadótermeket, 
meghívtuk mind Magyarországról, mind Ausztráliából a politi-
kusokat,  elŒadókat, majd a koncerteken fellépŒ különbözŒ 
mûfajhoz tartozó mûvészeket. Az egyetemen lefoglalt épületek 
rövid séta távolságban vannak a szálláshelytŒl. 

Hirdetéseink nem csak egész Ausztrália magyarságához jutot-
tak el, de lesznek vendégink Újzélandból, Amerikából, Kana-
dából, Hawaii-ból, Olaszországból és természetesen Magyaror-
szágról. 

Együtt a szereplŒgárda. Büszkék, egyúttal hálásak  vagyunk 
mindazoknak a hivatásos elŒadómûvészeknek, történelmi, iro-
dalmi és tudományos elŒadóknak, akikbŒl egy kisebb hadsereg-
nyi szereplŒgárda állt össze. 

A gazdag választékból minden korosztály válogathat igénye 
szerint. Hívunk és várunk mindenkit egy felejthetetlenül szép és 
gazdag programokban bŒvelkedŒ kulturális találkozóra Sydney-
ben. 

Hálát említve, mindenek elŒtt hálás köszönetünket fejezzük ki 
védnökeinknek, sponzorainknak, akik bíztak bennünk, és anyagi-
lag segítették a Találkozó megvalósulását, sikerét. Védökök 
anyagi támogatása nélkül nem lenne Találkozó.

Kiemelten köszönetünket fejezztük ki a Magyar Élet hetilap-
nak, szerkesztŒik a kezdetektŒl helyet adtak a Találkozó tudni-
valóinak közlésére. HÁLÁS KÖSZÖNETÜNK  érte.

További befizetések nyugtázása: Kozák György $200, Mátéffy 
Perl Nagy adomány $500, Turcsányi István és Piroska $400, 
Mercz Iluska $200, Kónya Tibor és Erzsébet $400, Szász Attila és 
Katalin $400, Nagy Mária 200, Márkus Gizella $200, Harasta 
EmŒke $200, Fekete Ottilia $200, Kiss Lajos $200. Józsa Erika és 
Demián József $400, Kramlik József és Éva $400, Juhász Ferenc 
és Juhászné Dér Erzsébet $400, Szolanovszky Zsiga $200. Hálás 
köszönetünk. 

A Találkozó sikeréért várjuk további védnökök jelentkezését.
A már védnökséget vállalók ha a Hajókirándulásra, László 

Attila koncertre, vagy a Színházra szeretnének még jegyet venni 
– mint azt az elŒzŒekben is jeleztük – árengedményben része-
sülnek.  Védnökséget továbbra is  lehet vállalni január 4-ig. 

Védnöki díj egy személyre $200
Védnökség további befizetése: Commonwealth Bank, 

HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT 
Account Number: 1131 1917, BSB: 062 016.

Csekk befizetés esetén kérjük a csekk hátulján, vagy levélben 
elküldeni: nevet, címet, telefonszámot mind az átvételi

elismervény, mind a jegyek továbbítása céljából.  
További információk:

 Titkárság: email: rmagdi@ optushome.com.au
Telefon: 02–9645-3917       Mobil: 0404 118 902, 

Cim: 26 McClelland Str. Chester Hill NSW 2162

A Találkozó Fôszervezôje Bárány Márta OAM-BEM 
és munkatársai minden magyar honfitársnak  

KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
ISTENTÔL ÁLDOTT BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN



Boros Imre
Amerika újra nagy lesz
Mit tudhat Trump, amit mi nem 

tudtunk eddig Amerikáról, és ami 
lázba hozta az amerikaiakat?

I make America great again, azaz 
Amerikát ismét naggyá teszem – ez a 
felettébb hatásos választási vezérszó-
lam hangzott el számtalanszor az idei 
tengerentúli elnökválasztáson a gyŒz-
tes Donald Trump tolmácsolásában. 
Kétértelmû kijelentésrŒl van szó, 
mert a szlogen homlokegyenest mást 
sugallt a külvilágnak és láthatólag 
mást az amerikai választópolgárok-
nak. Igazi tartalmát idejében csak az 
amerikaiak érthették meg, míg a vi-
lág most kezd ráeszmélni a vezérszó-
lam valódi tartalmára. 

Nem eléggé nagy ma is Amerika? – 
tette fel joggal a külvilág avatatlan 
közvéleménye a kérdést.

Amerika ugyanis mindenütt ott van. 
Csapatai a világban számtalan tá-
maszponton állomásoznak, hadihajói 
a világ óceánjain és tengerein járŒr-
öznek, hírszerzŒ hálózata átszövi 
technikával és személyzettel a föld-
golyót, nagy cégei és bankjai min-
denütt piacformáló erŒk. Végül pedig 
az amerikai dollár nem egyszerûen 
csak az Egyesült Államok pénzneme, 
jelentŒsége a teljes világgazdaságban 
elvitathatatlan, hiszen ebben Œrzik a 
világ országai devizatartalékaik hat-
vanöt százalékát. Ráadásul az ameri-
kai életformát meghatározó civilizá-
ciós és kulturális viselkedési minták 
mindenütt elterjedtek, és kiszorítják 
az évszázados nemzeti hagyományo-
kat.

Mi kell még Amerikának ahhoz, 
hogy „ismét nagy” legyen? Mit tudhat 
Trump, amit mi nem tudtunk eddig 
Amerikáról, és ami lázba hozta az 
amerikaiakat? Végül is minden, a 
fŒsodorból érkezŒ ellentétes tartalmú 
jóslat ellenére Donald Trump nem 
csak a saját pártjában verte nagy 
fölénnyel a riválisait, de vitathatatlan 
gyŒztese lett a végsŒ megmérette-
tésnek, vagyis a választásnak is. 
Mindezt úgy érte el, hogy megígérte 
az amerikaiaknak, hogy hazájuk is-
mét nagy lesz, és ezt az ígéretet 
minden számottevŒ politikai tapasz-
talat híján tette.

A tartalmas „nagyság dilemmára” 
más magyarázat nem lehet, mint 
hogy lényegében két amerikai mi-
nŒség létezik: az egyiket mi, az 
Egyesült Államokon kívüliek látjuk 
és nagynak értékeljük, a másikat 
pedig a tengerentúli választópolgárok, 
és egyre kisebbnek tûnik a szemük-
ben, egyre kevesebbet ad számukra.

Világosan elkülöníthetŒvé vált im-
már a fejekben az amerikai nemzet-
állami és az amerikai világbirodalmi 
szerepkör, a hazaiak a nemzetállami 
szerepeket látják növekvŒ mértékben, 
de a kívülállók errŒl kevésbé tájéko-
zottak, ám nap mint nap tapasztalták 
az amerikai virulens, gyakran zavaró 
aktivitást. Bizony, a két amerikai mi-
nŒség mára kiengesztelhetetlen kon-
fliktusba került egymással, ha másból 
nem is, de a választási küzdelem 
hevességébŒl ezt világosan le lehetett 
mérni.

Eddig ugyanis soha nem fordult elŒ, 
hogy bármelyik politikai fél (csak 
kettŒ van) valaha is végzetesnek élte 

volna meg a választás végeredmé-
nyét. Most viszont ennél is több 
történt: az egyik oldalra a radikális 
változást kívánó választók, a másikra 
pedig az eddigi rendhez ragaszkodók 
kerültek, tulajdonképpen pártállásra 
való tekintet nélkül. (Trumpot saját 
pártvezetŒinek egy jelentŒs része is 
határozottan ellenezte, és nyíltan 
kiállt a vetélytárs mellett, ami soha 
nem volt még eddig gyakorlat.) A 
kritikus helyzetbŒl logikusan követ-
kezik, hogy Donald Trump szlogenje 
nem a világbirodalmi szerepkörben 
gazdaszervezetként mûködŒ Ameri-
kából, hanem a nemzetállamiból kí-
ván ismét nagyobbat, szebbet és bol-
dogabbat csinálni, és éppen a világ-
birodalmi Amerika kárára.

Célfüggvényét pedig csak a világ-
birodalmi Amerika célfüggvényének 
rovására lehet ugyanis megoldani, ez 
a napnál is világosabb. Ha a kibon-
takoztatni kívánt folyamatot meg-
tisztítjuk a divatos és sokszor bonyo-
lult ideológiai, szociológiai, társada-
lom-, pszichológiai és sok esetben 
hipokrita magyarázatoktól, akkor a 
folyamat leegyszerûsödik nemzetgaz-
dasági szemléletû jövedelem-újra-
elosztási problémára, amelyben a 
globalista világhatalmi szerkezettŒl 
jövedelmek kerülnek át a nemzetgaz-
dasági szerkezetbe, úgy, hogy azt for-
mailag egy nemzetgazdasági szerke-
zeten (az Egyesült Államok költség-
vetésén) keresztül kell végrehajtani. 
Nem tekinteném ezt éppen egyszerû 
és konfliktusoktól mentes folyamat-
nak.

A bonyolult összefüggésrendszerbŒl 
ma csak két tipikus konfliktusos 
esetet szemlézünk. Vegyük elsŒként a 
hadsereg és minden ehhez kapcsolódó 
struktúra (felderítés, legális és ille-
gális hírszerzés és a többi) kérdését. 
A szervezet nemzeti szemléletben 
védelmi célokat szolgál. Az Egyesült 
Államokat nemzetközi méretekkel 
röpke két és fél évszázados történe-
tében nem nagyon érte külsŒ táma-
dás, viszont számtalan esetben tá-
madott meg más államokat.

A hivatalos véderŒ tehát folyamato-
san másokat támadó erŒként mûkö-
dött, és fogyasztotta a nemzetállam 
erŒforrásait. Nemzeti szemléletben a 
„védelmi” költségek tehát messze 
eltúlzottak. Az érvelés, hogy az Egye-
sült Államok mások védelmét is sza-
vatolja, hipokrita álláspont, s inkább 
úgy igaz, hogy világbirodalmi érdeke-
ket szolgál, amibŒl az állam adófizetŒ 
polgárainak nincs hasznuk, az ebbŒl 
származó hasznok messze elkerülik 
mind az Egyesült Államok állam-
kasszáját, mind a polgárok számláit, 
de növekvŒ mértékben terhelik a 
hazai adófizetŒket.

Indokolt a költségek csökkentése és 
a katonai szövetségesek áldozatvál-
lalásának növelése. S hasonló konf-
liktus lengi körül az amerikai nagy 
cégek külföldi üzleteit is. Jórészt 
azért települnek olcsó bérû külföldi 
országokba, hogy sokkal kevesebbért 
termeljenek, de közben otthon károk 
keletkeznek, munkahelyek szûnnek 
meg, és elmarad egy sor állami bevé-
tel. A problémára kétfajta nemzet-
érdekû megoldás létezhet, vagy a 

A helyzet év végén
cégek önként hazatelepülnek, vagy 
ha külföldön elŒállított termékeiket 
az anyaországba hozzák vissza, akkor 
fizessenek vámot. Mindkét megoldás 
hazai jövedelmeket szaporít, és elvesz 
a világbirodalmi pénzeszsáktól. A 
konfliktusosságot jól jelzik a világbi-
rodalmival egybeépült, társbérletben 
mûködŒ államapparátus különféle 
szervezeteinek állásfoglalásai a vá-
lasztás elŒtt és után is. Két poszton 
határozottan a világbirodalmi és nem 
a nemzetállami szemlélet uralkodik. 
Nem véletlen, hogy a világbirodalmi 
külügyminisztérium élére tucatnyi 
név elhangzott. A napokban megtör-
tént kinevezés a nemzeti érdekeket 
tükrözi. Ennél is erŒsebben világbi-
rodalmi a szemlélet az amerikai köz-
ponti bank szerepét betöltŒ Federal 
Reserve-ben. Az ügyek alakulására 
óriási a bank befolyása, ami ráadásul 
ismeretlen magántulajdonú intéz-
mény, az állami befolyás elhanyagol-
ható. (A jegybank független!) Min-
denekelŒtt növelheti az állam mûkö-
désének költségeit azzal, hogy kama-
tokat emel, amit másnap meg is tett, 
amint értesült a külügyi poszt váro-
mányosáról.

Van magyar párhuzam is. Simor 
András is kamatemeléssel „ünne-
pelte” a második Orbán-kormányt. 
Vegyük észre, hogy a „nemszeretem 
kormányoknak” ez jár a pénzgloba-
lomától. Ráadásul a bank ma közvet-
lenül is finanszírozza az amerikai 
államot, nem is kevéssel, amire az 
állam rá is van utalva. Mi történne, 
ha ezt nem tenné?

Nem egyöntetû az öröm a nem-
zetközi térfélen sem. Mindazok az 
országok, amelyekbŒl hazamehetné-
nek az amerikai cégek, ehhez ellen-
ségesen fognak viszonyulni. Ezek 
közül Kína kifejezetten veszélyes, 
hiszen több mint ezermilliárd dollár-
ral finanszírozza az amerikai államot. 
Az európai szövetségesek kormánya-
inak nagyobb hányada is inkább 
Trump kudarcában és nem sikerében 
volt érdekelt, hiszen a feljövŒ alter-
natív politikai megoldások közeli bu-
kásukat valószínûsítik. Hosszú, szívós 
küzdelemre kell berendezkedni, amíg 
a mérleg biztosan átbillen.

Lovas István

Új Ulfkotte-könyv
Másfél héttel ezelŒtt jelent meg a 

neves, Németországban ördögként 
kezelt egykori tudósító-szerkesztŒ 
legújabb kötete

Lapunk Udo Ulfkotte, a Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung egykori új-
ságírójának mindkét, magyar fordí-
tásban már megjelent könyvére an-
nak németországi kiadását követŒen 
néhány nappal késŒbb hívta fel a 
figyelmet. A Megvásárolt újságírók 
és a Menekültipar címû kötetekrŒl 
van szó.

Ha már az Ulfkotte-mûvek ügyében 
is hagyományt teremtettünk, foly-
tassuk.

Másfél héttel ezelŒtt jelent meg a 
neves, Németországban ördögként 
kezelt egykori tudósító-szerkesztŒ 
legújabb kötete Volkspädagogen – 

Wie uns die Massenmedien politisch 
korrekt erziehen wollen (Népi peda-
gógusok – Miként akarnak bennünket 
a tömegmédiumok politikailag kor-
rekt módon nevelni) címmel, szintén 
a Kopp Kiadónál.

Ulfkotte könyveirŒl – noha best-
sellerek – totális a fŒsodratú hallgatás 
hazájában. Nálunk sem rózsás a hely-
zet. Aki a Libri.hu-n akarja megvá-
sárolni, neve beütésekor ezt a választ 
kapja: „Nincs találat”. Még szerencse, 
hogy van egy Bookline.hu, amelynél 
az említett két könyv megrendelhetŒ.

A szerzŒ egyébként a Megvásárolt 
újságírók óta írt több könyvet is. Így 
a Mekka Deutschlandot, a Német-
ország eliszlámosításáról írt kötetét,  
valamint a Figyelem! Polgárháború! 
címmel megjelent könyvet, és szerzŒ-
társával, Stefan Schuberttel Korlát-
lanul bûnözŒ címmel kiadott kötetét, 
amely arról szól, hogy a politika és a 
tömegmédia miként hallgatja el a 
migránsok bûntetteit.

Mostani, kétszázhetvenkét oldal ter-
jedelmû könyvérŒl most sem recen-
ziót, hanem ismertetést közlünk, hi-
szen az olvasókat nem szubjektív 
vélemény, hanem maga a könyv 
érdekli.

A kötet lényege: a németek elvesz-
tették hitüket a fŒsodratú médiában. 
Ulfkotte ezért magukat a fŒbûnö-
söket, az újságírókat hibáztatja. 
Ugyanis Œk nem tárgyilagosan akar-
nak tájékoztatni, hanem politikailag 
korrekt módon nevelni.

A borító hátlapjáról idézve: „Újság-
írók és politikusok a német térségben 
lakó polgárokat még soha nem kezel-
ték le úgy, mint ma. Arrogánsan, 
felsŒbbrendûen és önelégülten, mi-
közben fütyülnek a semlegességre, a 
tárgyilagosságra és az igazságra. 
Ennek az értelmezŒ elitnek a mér-
tékadó szavai: »Mi jobban tudjuk.« 
Csakhogy az embereknek már jó 
ideje elegük lett abból, hogy magukat 
bûntudattal engedjék beoltatni.”

A fülszövegen pedig azt írja a kiadó, 
hogy „Udo Ulfkotte úgy beszél, ahogy 
más még gondolni sem mer: a népta-
nítók a demokrácia és a vélemény-
szabadság ellenségei. Állítsuk meg a 
magukat kinevezŒ jóembereket, akik 
ideológiai rendŒrökként avatkoznak 
be életünkbe.”

Nos, ha van ellenrendŒr, aki a píszí 
rendŒröket elzavarja, ha nem is a 
valódi életben, de a könyv olvasá-
sának idŒtartamára, az a szerzŒ.

Mely könyv éppen olyan kötelezŒ 
olvasmány lenne nekünk, mint oly 
sok más. De ellentétben a korábbi, a 
szerzŒrŒl és a magyar jobboldal 
érdekében lefordításra váró sok más 
könyvet ismertetŒ cikkeinkkel, ez-
úttal már nem ismételjük meg azt, 
hogy noha tizenhat éve van jobboldali 
kormányunk, azaz elméletileg ideális 
körülmények egy külföldi siker-
könyveket a jobboldali Magyarország 
örömére és érvrendszerének erŒsíté-
sére megjelentetŒ kiadó megterem-
tésére, azt nem hoztuk létre. Ha ilyen 
ostobák és önsorsrontók vagyunk, 
miközben a másik oldalnak tucatnyi 
ilyen kiadója van, akkor maradjunk 
ostobák és önsorsrontók.

A kötetbŒl nehéz kiválasztani azt a 
részt vagy részeket, amelyeket idézni 

érdemes. Mert minden sorát kellene.
De emeljük ki talán a negyedik 

fejezetet a vezetŒ német lap egykori 
tekintélyes munkatársától, és az 
Egyesült Államok Marshall Emlék 
Alapítványa tagjától, amely alapít-
ványnál nem sok transzatlantistább 
és neokonzervatívabb hálózat létezik.

Aki még nem csatolta be a bizton-
sági övét, kérjük, tegye meg, mert 
olyan idézet következik, amelynek 
olvastán nem fogjuk megérteni, 
miért veregetik magukat vállon napi 
rendszerességgel a hazai ellenzéki 
újságírók, hogy Œk milyen bátrak, 
amikor a kormánypárt korrupció-
ját támadják naponta hétszázszor, 
ugyanis amíg Œk cserében puszikákat 
kapnak a tulajdonostól, a hasonlóan 
cselekvŒ német újságírók golyót a 
tarkójukba.

A fejezet címe: Az alfa-emberek 
szemellenzŒje. A kezdŒ alfejezet cí-
me: Vigyázat, államtitok.

Így kezdŒdik: „Aki ma a német-
nyelvû területen újságíróként gazda-
sági vezetŒkkel vagy politikusokkal 
kapcsolatban bizonyos dolgokról ki 
akarna pakolni, az azt a veszélyt 
kerülgeti, hogy »összeesküvés-elmé-
leteket szövögetŒnek« gúnyolják. De 
ez a kellemes változat. A másik? 
Hogy megölik.”

Úúúú! Nem kínos? A bennünket az 
állítólagos médiaterror és -diktatúra 
miatt naponta torz tükre elé vonó 
német sajtónak? AmelyrŒl, ha nem is 
napi vagy heti, de legalább havi egy-
szeri alkalommal a mi közszolgálati 
tévénknek kellene beszámolnia, pél-
dául megszólaltatnia Ulfkottét leg-
újabb könyvérŒl?

Azt az Udo Ulfkottét – és ez is 
könyvébŒl derül ki –, akit a jogi 
támadások naponta fenyegetnek 
éppen úgy, mint a fizikai erŒszak. 
Szinte már kedvünk tartja felvetni 
neki, nem kellene a Káli-medencében 
menedéket kérnie? Az említett feje-
zetben is döbbenetes példák sorakoz-
nak garmadával.

Például arról, hogy ilyen sorsra jut 
az az újságíró, aki például arról rántja 
le a leplet, hogy a német politikailag 
korrekt világ egyes figurái közpénz-
bŒl taxiznak Berlinnek azon részeire, 
ahol pedofil szex vár rájuk. Vagy 
utaznak hasonlóképpen Thaiföldre.

De idézhetnénk azt is, hogy micsoda 
elképesztŒ egységfrontot alkotva 
utasítják vissza a német lapok azt, ha 
Ulfkotte kiadója, a Kopp Verlag 
reklámozni akarja a szerzŒ könyveit. 
Egyként.

Ulfkotte oly sok példája közül érde-
kes az is, amikor bemutatja, miként 
manipulál a sajtó az AfD (Alternatíva 
Németországért) párt esetében. 
Amikor azt írja (Die Welt, 2016. szep-
tember 9): „Usedom: ahol Hitler 
rakétákat épített, ma az AfD-t 
választják”, felteszi a kérdést, vajon 
melyik német újság merné azt a 
címet adni egy cikkének, hogy 
„Nürnberg: ahol Hitler pártkonfe-
renciát és pártfelvonulásokat rende-
zett, ma a szociáldemokratákra 
szavaznak”?

Persze az sem „semmi”, amikor azt 
írja, száz évvel ezelŒtt Németország-
ban nem volt analfabéta. Ma, egy 
évszázaddal késŒbb a kormány hiva-
talos statisztikája szerint 7,5 millió.

Szóval: ezt a könyvet ki kell adni 
nálunk is! Értjük? 
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A svájci siketek szövetsége a megvá-
lasztott amerikai elnök, Donald 
Trump nevére utaló gesztust válasz-
totta az év jelének.

A siketszövetség elôször választotta 
ki az év jelét. A Trump-jel olyan ver-
senytársakat elôzött meg, mint a ve-
gán és a Netflix.

A jelbeszédben Trumpot a fejtetôre 
helyezett jobb tenyérrel ábrázolják a 
megválasztott elnök jellegzetes hajvi-
seletére célozva. A jel váratlanul nagy 
figyelmet kapott a helyi médiában is. 
Roland Wagner, a svájci siketszö-
vetség szóvivôje elmondta, nem szá-
mítottak ekkora visszhangra, mivel 
azok, akik rendesen hallanak, normális 
esetben nem igazán foglalkoznak az új 
jelnyelvi jelekkel.

Wagner szerint a Trump-jel nagy 
elônye, hogy roppant egyszerû, mivel 
a politikus hajára utal, ráadásul pilla-
natok alatt elterjedt országszerte.

Svájcban mintegy tízezer siket él. 
Évente nagyjából 250 jellel gyarapodik 
a jelnyelv, ezeket szakértôk: tanárok, 
nyelvészek és kutatók választják ki --- 
ismertette a swissinfo.ch hírportál.

Az alpesi országban egyébként a Fil-
terblase, a szûrôbuborék lett az év 
szava az SFR 3 rádióállomás szerint. A 
Filterblaser arra a hamis biztonságér-
zetre utal, amely az online felhasználók 

körében tapasztalható: az online kö-
zösségi portálokról tájékozódók 
ugyanis a hasonló gondolkodású em-
berekkel kommunikálnak, más véle-
mények nem jutnak el hozzájuk. Jó 
példa erre, az a sokk, ami Amerikában 
Trump megválasztását követte a de-
mokrata érzelmû szavazók körében.

* * *
Íme néhányan, akik gyalázták, szid-

ták, bírálták ORBÁNT! És az ered-
mény, ahová jutottak:

A Matteo Renzi olasz miniszterelnök 
lemondását megelôzô bô egy év nem-
zetközi politikai folyamatainak elem-
zésével arra jutottunk: minél erôtelj-
esebben bírálta egy haladó, prog-
resszív, demokrata politikus a magyar 
kormánypolitikát, annál nagyobb 
eséllyel bukott meg. Íme a bizonyítás. 
Világszám, védôháló nélkül...!

MATTEO RENZI OLASZ MINISZ-
TERELNÖK

„Olyat mondtam, ami nem tette bol-
doggá Orbánt: az EU vagy tudomásul 
veszi azokat az intézkedéseket, ame-
lyeket az EU maga aláírt, tehát Ma-
gyarország is elkezdi magára vállalni 
a migránsokat, vagy.... az olasz 
miniszterelnök hivatalosan bejelenti, 
hogy megvétóz minden költségvetést, 
amely nem ugyanúgy osztja meg a ter-
heket és az elônyöket.” 
Orbán Viktor nem is annyira bur-

koltan utalt rá, hogy Matteo Renzit 
könnyen lehet, hogy leváltják 2020-ra, 
amikor az EU következô hétéves 
finanszírozási ciklusa kezdôdik. „Egy 
olyan szakma a mienk, hogy nagyon 
meg kell becsülni a következ  napot is, 
amit az ember megér a hivatalában. 
Ezért szerénységre inteném magunkat 
arra vonatkozóan, hogy milyen ígére-
teket tegyünk meg, vagy vállaljunk 
2020 utánra.”

Eredmény: leszavazták az olaszok, 
ezért Matteo Renzi lemondott.

FRANÇOIS HOLLANDE FRANCIA 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

„Láttam, hogy egy volt köztársasági 
elnök (Nicolas Sarkozy) nagyszerû-
nek találta, ami Magyarországon és 
Lengyelországban történik. Hát, ne-
kem nincs kedvem ilyen társadalom-
ban élni.”

Eredmény: Nem jelölteti magát újra 
François Hollande, mert tudja, hogy 
nem szavaznák újra.

WERNER FAYMANN OSZTRÁK 
KANCELLÁR

Az osztrák kancellár a holokauszthoz 
(!!!) hasonlította Orbán menekültpoli-
tikáját.

Eredmény: Werner Faymann kényte-
len volt lemondani a hivataláról.

ZORAN MILANOVIC HORVÁT 
MINISZTERELNÖK

 Számomra Budapest politikája telje-
sen elfogadhatatlan az emberi nézô-
pontból. A határok lezárását fontol-
gatják. De hogyan akarják megállítani 
az embereket. Rájuk lônek? Bevetik a 
hadsereget?

Orbán Viktor Magyarország Európa 
vakbele. Mi nem vagyunk a szögesdró-
tok nemzete, mi nyitott nemzet, a szél 
és a tenger nemzete vagyunk.” Ered-
mény: Zoran Milanovic a választásokon 
vereséget szenvedett, és távozik a 
miniszterelnöki székbôl.

VICTOR PONTA ROMÁN MINISZ-
TERELNÖK

„Az Európai Uniónak meg kell érte-
nie, hogy nem építhet falakat. Orbán 
Viktor egy bántó és provokáló alak.”

Eredmény: Lemondott Victor Ponta. 
DE: Canossa-járás forog fenn: Ponta 
mostmár egyetért Orbán külpolitiká-
jával.

A CLINTON-KLÁN
Hillary Clinton budapesti látogatásán 

a demokrácia megerôsítésének szük-
ségességérôl beszélt a magyar par-
lamentben.
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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

Három 
kárthágói béke
A harmadik pun háború a kárthágóiak 

vereségével végzôdött. A fegyverszü-
net egyik feltétele volt, hogy a kárt-
hágóiak átadták a fegyvereiket a ró-
maiaknak. Ezután az ilyes fajta szer-
zôdést kárthágói békének nevezik. A 
fegyver átadás után a rómaiak újabb 
követeléssel álltak elô: a város lakos-
sága távozzon Kárthágóból, és ugyan-
akkor rombolják le és a földdel egyen-
lôvé tegyék városukat. Ennek elutasí-
tása további háborúskodást s végül 
Kárthágó teljes elpusztításást eredmé-
nyezte.
John Keynes a zseniális közgazdász 

1919-ben kiadott könyvében „A béke 
gazdasági következményei” a Versail-
lesi békét kárthágói békének nevezte. 
A németek a Wilson elnök által lefek-
tetett 14 Pont alapján kértek tûzszü-
netet 1918. október 5-én amikor egy 
táviratot küldtek Washingtonba az 
amerikai elnöknek. Ezt Párizsban na-
gyon meglepôdve vették tudomásul, 
ugyanis az európai nagy- hatalmaknak 
(Franciaország, Nagy-Britannia, 
Olaszország) eszük ágában sem volt 
komolyan venni ezeket a határozatlan-
nak és naívnak minôsített békefeltéte-
leket amiket eddig csak a Központi 
Hatalmak harckedvét gyengítô ameri-
kai propagandának tekintettek. Így 
csak egy hónappal késôbb tudták fo-
gadni a német küldöttséget Foch tá-

bornok privát vonatában a Compaigne 
erdôben. A németek megkapták a Szö-
vetségesek követeléseit a fegyverszü-
netre (mégegyszer vegyük tudomásul, 
hogy itt csak fegyverszünetrôl volt 
szó), amire 72 órát kaptak, hogy bele-
egyezzenek és aláírják. Tárgyalásról 
szó sem volt. A követelések közül em-
lítésre méltóak:
* a német tengeri hajók (állami és 

magán) internálása.
* azonnali hatállyal át kellett adni a 

német tengeralattjárókat, 5000 ágyút, 
25000 géppuskát, 3000 aknavetôt, 1700 
repülôgépet, 5000 gôzmozdonyt, és 
150000 vasúti vagont.
* A Rajnától nyugatra fekvô terület 

kiüritése és ezt követôen a Szövetséges 
csapatok által való megszállása.

Mivel 1919-ben az utasok és anyagok, 
árúk szállítása túlnyomó részt a vasú-
takon történt a vasúti követelések 
nemcsak Németország lefegyverzését 
jelentették, hanem súlyos csapást 
mértek a civil társadalomra és gazda-
ságra.

Keynes könyvében elmagyarázza, 
hogy Clemenceau, ---  a Franciaorszá-
got minden felé tartó revansista po-
litikus- egyénisége és beállítottsága 
miatt csak egy kárthágói béke volt 
várható 1919-ben. Itt fontos mégegy-
szer megismételni, hogy itt még nem a 
békeszerzôdésrôl, hanem csak a fegy-
verszüneti egyezményrôl volt szó. Va-
jon a november 11-i megemlékezése-
ken itt hányan tudják, hogy mi is tö-

tént 1918. novemberében abban a 
francia erdôben?

A kárthágói békének egy másik for-
mája, hogy leintik, jobban mondva 
megparancsolják az ellenfél ellensé-
geskedésének megszüntetését. Jó pél-
da erre, hogy amikor 1919-ben a ro-
mán hadseregnek titulált csürhe egész 
Gyôrig megszállta az országot Cle-
menceau a magyarokat(!) szólította fel 
a fegyverszünet betartására és meg-
igérte, hogy „megvédjük Önöket a ro-
mánoktól”. Komoly fegyveres erôk 
helyett csak egy tábornoki küldöttsé-
get kaptunk, ami nem tudta --- egy két 
kivételtôl eltekintve --- megakadályozni 
a fosztogatást. A Tiszántúl még jó né-
hány hónappal a trianoni rablóbéke 
aláírása után román megszállás alatt 
volt, és csak komoly diplomáciai nyo-
más Párizsból és Londonból volt képes 
ezt a csürhét a trianoni határ mögé 
kényszeríteni.

Egy másik példa az a Clemenceau 
húzás ami abból állt, hogy cserébe a 
magyar hadsereg visszavonását azok-
ról a felvidéki területekrôl amiket a 
zseniális Stromfeld tábornok vezette 
északi hadjárat felszabadított, Ma-
gyarországot meghívják a békekon-
ferenciára. Kun Béla visszarendelte a 
katonaságot, Stromfeld lemondott, 
minden színezetû magyar kormány 
ezután is Párizsból csak utasításokat 
és fenyegetéseket kapott.
Vesszen Trianon

Kroyherr Frigyes
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Bill Clinton: „Magyarország úgy dön-
tött, hogy Putyin-féle diktatúrát akar.”

Eredmény: Hillary Clinton vereséget 
szenvedett az elnökválasztáson, hális-
tennek nem ô lesz Amerika elnöke !
Gyûlnek a skalpok... kik következ-

nek ezután?
* * *

A brit kormánynak „erkölcsi kötele-
zettsége”, hogy a lehetô legsürgôseb-
ben és egyértelmûen, akár egyoldalú 
garanciavállalással tisztázza a Nagy-
Britanniában élô külföldi EU-állam-
polgárok jogi helyzetét --- áll a brit 
parlament felsô kamarája, a Lordok 
Háza által összeállított, ismertetett 
jelentésben. A kormány Brexit-ügyi 
minisztere szerint azonban London 
legkorábban februárban közöl részle-
teket tárgyalási stratégiájáról.

A felsôház (amelynek nincs önálló 
törvényalkotási joga, de az íratlan brit 
alkotmányos elvek alapján a kormány-
nak figyelembe kell vennie állásfoglal
ásait)jelentésében leszögezte: a brit 
EU-tagságról tartott júniusi népszava-
zás (amelyen a részvevôk szûk, 51,9 
százalékos többsége a kilépésre vok-
solt) „nem meglepô módon mélységes 
aggályokat keltett” a Nagy-Britanni-
ában élô külföldi uniós polgárok kö-
rében, akik jelentôs mértékben gyara-
pítják a brit gazdaságot és a kulturális 
életet.

A Lordok Háza EU-bizottságának ál-
lásfoglalása szerint az EU-társál-
lamokból érkezô munkavállalók olyan 
hiányszakmákban töltik be a megüre-
sedett állásokat, amelyekre nem lehet 
hazai munkaerôt találni. Ez ugyanúgy 
igaz a magas szakképzettséget igénylô 
munkakörökre --- például az egészség-
ügyre és a pénzügyi szolgáltatásokra --
-, mint az alacsonyabb képesítéssel is 
betölthetô, illetve szezonális jellegû 
állásokra.

Minél tovább tart a jövôjükkel kap-
csolatos bizonytalanság, annál kevésbé 
találják vonzónak az Egyesült Király-
ságot élô- és munkahelyként, és emiatt 
egyre több munkakör válik betölthetet-
lenné --- áll a Lordok Háza EU-bi-
zottságának jelentésében.

A bizottság meghallgatta Lengyelor-
szág londoni nagykövetét, Arkady
Rzegockit, aki a jelentés szerint el-
mondta: az Egyesült Királyságban élô 

lengyel közösség létszáma a 2004-es 
keleti EU-bôvítés elôtt mért 70 ezerrôl 
mára 984 ezerre bôvült, de azokkal 
együtt, akik idôközben brit állampol-
gárságot szereztek, vagy már Nagy-
Britanniában születtek, a tényleges 
létszám valószínûleg inkább egymillió 
környékén járhat.

A Lordok Házának beszámolója sze-
rint Rzegocki elmondta, hogy a nagy-
britanniai lengyelek 92 százaléka dol-
gozik és adózik, sôt munkahelyeket is 
teremt, mivel 22 ezren közülük önálló 
üzleti vállalkozásokat létesítettek.

A nagykövet szerint a brit kormány-
nak egyértelmû jogi helyzetet kell te-
remtenie a külföldi EU-állampolgárok 
számára, akik hosszú évek óta fizetik 
adójukat az Egyesült Királyságban.

Theresa May brit miniszterelnök 
több nyilatkozatában is hangoztatta, 
hogy várakozása szerint viszonossági 
alapon a brit EU-tagság megszûnése 
után is biztosítható lesz a már Nagy-
Britanniában élô külföldi EU-állam-
polgárok, illetve az uniós társállamok-
ban letelepedett britek jogainak 
érvényesülése.

A Lordok Házának szerdán közzétett 
jelentése azonban felszólítja a brit 
kormányt, hogy módosítsa álláspont-
ját, és haladéktalanul adjon akár egy-
oldalúan is garanciát a Nagy-Britan-
niában élô összes külföldi EU-állam 
polgár jogainak védelmére a brit EU-
tagság megszûnése utáni idôszakra.

A kilépési tárgyalások irányítására 
létrehozott minisztérium vezetôje, 
David Davis az alsóház Brexit-ügyi 
bizottságának ugyancsak tartott meg-
hallgatásán mindazonáltal kijelentette: 
az EU-tagság megszûnésével össze-
függô részletes szakpolitikai kérdések 
még kidolgozás alatt állnak, és a be-
vándorlás szabályozása csak az egyike 
annak az 57 területnek, amelyek a 
Brexit-tárgyalásokon várhatóan napi-
rendre kerülnek. Davis szerint London 
február elôtt nem kíván semmiféle 
részletet ismertetni majdani tárgyalási 
stratégiájáról, mert nem akarja saját 
tárgyalási pozícióját aláásni.

A brit kormány 2017 márciusának 
végéig tervezi a Lisszaboni Szerzôdés 
50. cikkelyének aktiválását. Ez a cik-
kely szabályozza ---- és aktiválása hi-
vatalosan elindítja --- Nagy-Britannia 

kilépését az Európai Unióból, és kétévi 
tárgyalási folyamatot ír elô. Davis 
azonban a meghallgatáson kijelentette, 
hogy „szükség esetén” átmeneti idôre 
szóló egyezség megkötése is lehetsé-
ges, ha az idôkereten belül nem szü-
letik megállapodás az EU-val.

* * *
A norvég kormány öt év bruttó jöve-

delemben maximálta a háztartások 
hitelfelvételét, hogy megfékezze az 
adósságállomány és az elszabadulni 
látszó ingatlanárak növekedését. Siv 
Jensen pénzügyminiszter kiadott köz-
leményében azzal indokolta a döntést, 
hogy a háztartások eladósodottsága és 
az ingatlanárak emelkedése kocká-
zatot jelent a norvég gazdaságra.

A lakosság pénzügyi lehetôségei, a 
rendkívül alacsony kamatok, a de-
mográfiai nyomás és a spekuláció 
egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az 
ingatlanárak, és ezáltal közvetve a 
háztartások hitelállománya, rekord-
nagyságúra növekedett.

Oslóban novemberben éves összeve-
tésben 22 százalékkal nôttek a lakás-
árak. A háztartások adóssága a ren-
delkezésre álló éves jövedelmük 130 
százalékát tette ki 2000-ben, de ez az 
arány 2015-re 215 százalékra ugrott. 
Emiatt félô, hogy a norvég gazdaságot 
destabilizálni képes buborék alakulhat 
ki.

Az eladósodottság maximálása mel-
lett a kormány döntött arról is, hogy 
második lakás megvásárlásánál 15 
százalékról 40 százalékra emeli az 
adásvételhez szükséges önrészt.

A cél az árakat felverô spekuláció 
visszaszorítása annak érdekében, 
hogy a fiatalok is tudjanak ingatlant 
vásárolni.

Az intézkedések jövô év január 1-jén 
lépnek hatályba, és elvileg 2018. június 
30-ig lesznek érvényesek.

* * *
Nehéz körülmények között élô száz 

család téli tüzelôvel és 65 egyedülálló 
kisnyugdíjas tartós élelmiszerekkel 
való támogatását kezdte meg kedden 
Beregszászon a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet helyi irodájának, az 
Advance Kárpátaljai Tanácsadó és 
Fejlesztô Központnak a közremûkö-
désével

A segélyakció kapcsán Gerevich Já-
nos, az Advance igazgatója elmondta: 
az Ökumenikus Segélyszervezet a 
korábbi évekhez hasonlóan, a hideg 
idô beköszöntével tüzelô osztásába 
kezd Beregszászon. Ezúttal a követ-
kezô napokban 100 család kap egyen-
ként 5 mázsa biobrikettet. Mint kifej-
tette, a kedvezményezettek 
kiválasztása a rászorultság elve alap-
ján történt: kis jövedelemmel rendel-
kezôk, kisnyugdíjból élôk, rokkant 
gyermeket nevelôk és sokgyermekes 
családok részesülnek a téli tüzelôbôl. 
Mivel a támogatottak között sok az 
idôs és egyedülálló rászoruló, további 
segítségként az Ökumenikus Segély-
szervezet vállalta a tüzelôanyag ház-
hoz szállítását is.

Gerevich azt is elmondta, hogy a 
tüzelôanyaggal támogatottakon kívül 
65 egyedülálló beregszászi kisnyug-
díjas személyenként 4 ezer forint ér-
tékû tartós élelmiszerekkel való támo-
gatásban részesül. A tüzelôanyaggal 
és élelmiszercsomagokkal történô 
mostani segélyezés összértéke 3 millió 
forint. ugyanakkor az Ökumenikus Se-
gélyszervezet ezekben a napokban 20 
darab új ágyat fog átadni Mezôváriban 

az ottani idôsek otthona számára. 
Hangsúlyozta, ha az idôjárás nagyon 
hidegre fordul, akkor további 700 
egyedülálló kisnyugdíjasnak fognak 
biobrikettet vásárolni a fûtéshez.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 
nemcsak Kárpátalján van jelen, ha-
nem Ukrajna más régióiban is. Je-
lentôs mértékben kiveszi a részét a 
kelet-ukrajnai konfliktusövezetbôl 
menekülôk segélyezésébôl, hiszen ed-
dig 543 településen 50 ezer mene-
kültet részesített 500 millió forint 
értékû támogatásban.

* * *
Négy nagy világváros jelentette be 

egy városvezetôk számára rendezett 
csúcstalálkozón, hogy 2025-ig betiltja 
a dízelmotoros autók és teherjármûvek 
közlekedését.

A közös nyilatkozatot Párizs, Mexikó-
város, Madrid és Athén polgármestere 
tette, elsôsorban azt kiemelve, hogy 
döntésükkel a levegô minôségét akar-
ják javítani.

A négy polgármester új, az alternatív 
autók használatára, illetve a kerékpá-
rozás és a sétálás népszerûsítését cél-
zó kezdeményezéseket is megígért.

A városvezetôk kétévente megren-
dezésre kerülô csúcstalálkozóját ezút-
tal Mexikóban tartották.

* * *
Németországban a szövetségi parla-

ment este megszavazta a kormány 
javaslatát az uniós társállamokból ér-
kezô bevándorlók szociális ellátási 
jogosultságának korlátozásáról.

A szociális juttatások megszerzését 
célzó úgynevezett szegénységi beván-
dorlás elkerülését célzó új szabály 
szerint a nem német európai uniós 
állampolgárok csak akkor kaphatnak 
szociális vagy munkanélküli támoga-
tást, ha öt éven keresztül a német ál-
lam segítsége nélkül gondoskodtak 
magukról.

Az elhelyezkedni nem tudó uniós 
bevándorlónak az öt év letelte elôtt 
csupán úgynevezett áthidaló támoga-
tás jár, de csak az alapvetô szükség-
letek kielégítésére és mindössze egy 
hónapra, és kaphatnak hitelt is, amely-
bôl viszont kizárólag hazautazásuk 
költségét fedezhetik.

A szabályozást a kormányoldal sza-
vazataival fogadták el. A Bundestag 
ellenzéki pártjai elutasították a jog-
szabálytervezetet, és a Zöldek alter-
natív javaslatot nyújtottak be, amely 
szerint a társországok állampolgárai 
háromhavi németországi tartózkodás-
sal jogosultságot szereznek a szociális 
támogatásra vagy munkanélküli se-
gélyre, ha igazolni tudják, hogy igye-
keznek elhelyezkedni. A javaslatot a 
kormánypártok --- a CDU/CSU jobbol-
dali pártszövetség és a szociálde-
mokrata párt (SPD) --- képviselôinek 
szavazataival elvetették.

A kormány elsôsorban a szövetségi 
szociális bíróság tavaly év végi dön-
téseire reagál a szigorítással. A bíró-
ság ítéletei alapján az uniós beván-
dorlók hat hónapi tartózkodás után 
jogosultságot szereznek szociális tá-
mogatásra, függetlenül attól, hogy 
dolgoztak-e valaha Németországban. 
Becslések szerint nagyjából 130 ezer 
munkakeresô nem német uniós állam-
polgár élhet Németországban,szociális 
ellátásuk évente 800 millió euróba 
kerülne.
Andrea Nahles szövetségi munkaü-

gyi miniszter októberben, amikor a 
kormány a Bundestag elé terjesztette 

a javaslatot, a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung címû lapban egy vendégkom-
mentárban kiemelte: a munkavállalók 
szabad áramlásának alapelve nem azt 
jelenti, hogy az uniós bevándorlók 
munkavégzés nélkül, néhány hónap 
alatt jogosultságot szereznek a német 
szociális rendszer juttatásaira.

Az SPD-s politikus sürgette a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerek ösz-
szehangolását. Mint írta, be kell zárni 
a kiskapukat, amelyek megnehezítik 
az ellátórendszerek védelmét a vissza-
élésektôl. Javaslata szerint egységes 
„szociális minimumszabályokat” szük-
séges kidolgozni a minimálbérrôl, a 
megélhetési minimum állami biztosí-
tásáról és a munkaerô mobilitásáról, 
különben az EU szétesése felé mutató, 
„végzetes következményekkel” fenye-
getô folyamatok indulhatnak el.
Aki csal, az repül
Németországban Nagy-Britanniához 

hasonlóan a román és bolgár állam-
polgárok munkavállalási korlátozásai-
nak 2014. január 1-jei megszûnése 
után nagy vita bontakozott ki a mun-
kaerô EU-n belüli szabad áramlásának 
elve és a szociális juttatások össze-
függéseirôl. A kisebbik jobbközép 
kormánypárt, a CSU szigorú fellépést 
sürgetett a szociális juttatásokkal 
visszaélô uniós bevándorlók ellen. 
„Aki csal, az repül” --- hangoztatták a 
bajor párt képviselôi.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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Közel 128 éve nem tudni, hogy valójá-
ban mi is történt azon a fagyos januári 
hajnalon a Bécsi-erdô ölén megbúvó 
vadászkastélyban. Szerelmi öngyilkos-
ság, részeg verekedés, vagy sötét hát-
terû politikai merénylet végzett-e az 
Osztrák-Magyar Monarchia trónjának 
várományosával, a bécsi udvar mohos 
konzervativizmusával szembeszálló, 
bohém természetû, de ragyogó intel-
lektusú Rudolf fôherceggel? Számta-
lan teória született e tisztázatlan hátte-
rû öngyilkosság vagy merénylet 
mélyebb okainak felfedésére. Összeál-
lításunkban a rejtélyes haláleset meg-
válaszolatlan kérdéseit szedtük cso-
korba.

A hallgatag inas és minden titkok 
tudója, a fiákeres

1889 január 29-én, nem sokkal éjfél 
elôtt a mayerlingi vadászkastély eme-

leti szobájában tartózkodó Rudolf fô-
herceg magához kéreti szolgálatkész 
komornyikját, Loscheket. Meghagyja 
neki, hogy mindent készítsen elô, mert 
másnap reggel nyolckor szeretne 
visszaindulni Bécsbe, a nála vendéges-
kedô Maria von Vetsera baronesszel 
együtt. Rudolf és újsütetû szerelme, a 
18. életévében járó Vetsera bárónô 
aznap délelôtt érkeztek Mayerlingbe, 
a trónörökös által két évvel korábban 
megvásárolt vadászkastélyba.

Ezt megelôzôen, január 28-án kemény 
és indulatos vita zajlott le Rudolf és 
apja, Ferenc József császár között. A 
trónörökös bejelentette, hogy a Stefá-
niával nyolc éve megkötött, és csôdbe 
jutott házasságának felbontásához en-
gedélyt kér XIII. Leó pápától. Ferenc 
József ---- aki titkos ügynökökkel 
figyeltette kiszámíthatatlannak tartott 
fiát --- pontosan tudta honnan fúj a 
szél. A császár ismerte fia nôügyeit, és 
tudott a fiatal baronesszel alig pár hete 
szárba szökkent szerelmi viszonyáról 
is. Kerek-perec megtiltotta a trónörö-
kösnek hogy levelet írjon a pápának, 
és megparancsolta, hogy szakítson 
meg minden kapcsolatot az ifjú báró-
nôvel.

Az indulatos császár még azt is fia 
fejéhez vágta, hogy a liberalizmussal 

Vetsera Mária anyja, az akkor tôle 11 
évvel idôsebb Helene von Vetsera, 
született Helene Baltazzi volt az elsô 
szeretôje. )

Még ezt megelôzôen Rudolf négy 
búcsúlevelet is írt délután, ami jól illik 
a mind a mai napig hivatalosnak te-
kintett öngyilkosság verziójába. Ott 
tartottunk, hogy január 29-én éjjel 11 
körül Rudolf meghagyta Loscheknek, 
hogy készítse elô a reggeli visszautat 
Bécsbe. Ez viszont némileg ellentmond 
annak, hogy a fôherceg szerelmével 
együtt öngyilkosságra készült. Az inas 
szerint reggel hétkor meg is jelent ura 
szobájánál, hogy felébressze, a kopo-
gásra azonban nem érkezett válasz.

Loschek ezért szólt Hoyos grófnak, 
és amikor a gróf kiáltozására és dö-
römbölésére sem történt semmi, felfe-
szítették az ajtót. Rudolf felöltözve 
hevert a padlón. A trónörökös lábainál 
nagy, még meg nem alvadt vértócsát 
észleltek. A baronessz az ágyon fe-
küdt, viszont neki már kihûlt a teste. 
Az elsô szemrevételezéskor a fôherceg 
koponyáját szétzúzva találják, sôt 
Loschek sztrichin szagát is érezni vél-
te.

A történet elég zavaros, mivel sem 
Hoyos gróf, sem pedig Loschek nem 
emlékezett éjszakai lövésekre. A szo-
bában találtak egy idegen pisztolyt, 
viszont a hatlövetû fegyverben egyet-
len lövedék sem volt. Loschek vissza-
emlékezése szerint éjszaka a kastély 
közelében a ködös fagyban „két va-
dászt” is látott, de akkor ennek nem 
tulajdonított különösebb jelentôséget.

A gyászos hírt Hoyos gróf vitte Bécs-
be. A Burgban a gróf elôször Erzsébet 
császárnénak jelentette be, hogy meg-
halt a trónörökös. Erzsébet a pár per-
ces sokk után összeszedte magát, és 
átment Ferenc József lakosztályába. 
Mintegy félórát beszélt egymással a 
császári pár, de hogy mirôl volt szó 
köztük, mai napig nem lehet tudni. 
Már a kortársaknak is feltûnt, hogy 
Ferenc József milyen „higgadt rezig-
náltsággal” fogadta fia halálhírét. Elô-
ször az terjedt el az udvarban, hogy az 
úgymond „alsóbb körökbôl” származó 

vándorolt ki, és ott kezdett új életet. 
Haláláig nem beszélt nyilvánosan Ma-
yerlingrôl. Marie von Larisch grófnô 
hiába volt a császárné unokahúga, 
kegyvesztetté vált. Ferenc József na-
gyobb pénzadományt biztosított szá-
mára, és grófnô szintén elköltözött 
Ausztriából. Ugyanez a sors várt a 
Vetsera családra. A korábban a bécsi 
társasági életben rendkívül népszerû 
és magas körökbe bejáratos család 
teljesen ellehetetlenült, még a köszö-
nésüket sem fogadták „jobb körök-
ben.”

Ferenc József életében Mayerling 
mindvégig tabu maradt, de az idôs 
uralkodó 1916 novemberében bekövet-
kezett halála után sem volt beszédtéma 
a népes Habsburg család tagjai kö-
zött.

Rebellis császárjelölt
Rudolf trónörökösnek közismerten 

nagyon rossz volt az apjával való 
kapcsolata. A császár és fia egyénisége 
pont ellentettje volt egymásnak. Ru-
dolf anyja, Erzsébet császárné szabad 
szellemiségét örökölte, aki gyûlölte az 
udvar ósdi konzervativizmusát. Emel-
lett igazi világfi volt, és mivel apja az 
államügyek közelébe sem engedte, ba-
ráti körének egy részét a hozzá hason-
ló szabadgondolkodók, liberálisok kö-
zött találta meg.

Zaklatott és szélsôséges megnyilvá-
nulásokra is hajlamos, illetve nôfaló 
egyénisége ellenére ragyogó intellek-
tussal rendelkezett, ebben messze fö-
lötte állt császári apjának. Szenvedé-
lyesen érdekelték a közügyek és a 
Monarchia jövôje. Rudolf úgy látta, 
hogy a birodalom hosszú távú stabi-
litását a belpolitikában erôteljes és 

Vetsera Mária megmérgezte a trónö-
rököst, de ebbe nem illett bele a Rudolf 
halántékán éktelenkedô hatalmas seb.

Érthetetlen furcsaságok egymás 
hegyén-hátán

Noha a trónörökös a császár után a 
birodalom második emberének számí-
tott, az eset egyik legfurcsább momen-
tuma, hogy a hirtelen és erôszakos ha-
lál gyanúja ellenére sem történt 
hivatalos igazságügyi vizsgálat, ren-
dôrségi nyomozás. Amikor híre ment, 
hogy a trónörökös önkezével vetett 
véget életének, a bécsi érsek elôször 
megtagadta az egyházi temetést. ( A 
római katolikus egyház az öngyilko-
soktól, mivel a suicidumot halálos 
bûnnek tartja, megtagadja a temetési 
szertartást.) Ferenc József sietve 
magánlevelet írt XIII. Leó pápának, 
aki a levél kézbesítése után engedé-
lyezte az egyházi temetést. Mind a mai 
napig nem tudni, hogy mi állt a császár 
egyházfônek címzett, és saját kezûleg 
írt levélében. Ferenc József levelét a 
vatikáni levéltárban ôrzik, és az még 
napjainkban sem betekinthetô.

Szintén több mint furcsa az a lakoni-
kusan tömör távirat, amelyet Paar 
gróf, Ferenc József Mayerlingbe kül-
dött adjutánsa adott fel, még a halále-
set felfedezésének napján. „Alles ab-
getan”, vagyis „minden elrendezve” 
--- hangzott sokat sejtetôen a Mayer-
lingbôl feladott, Burgnak címzett távi-
rat.

Az udvar Ferenc József személyes 
utasítására hamarosan „elrendezte”, 
hogy az ügyben érintettek „önként” 
külföldre távozzanak, és hallgassanak 
mint a sír. Bratfisch, a néhai fôherceg 
kocsisa jól kistafírozva Argentínába 

A mayerlingi vadászkastély

Stefánia Rudolf trónörökös oldalán

Mary von Vetsera bárónô 
fotója 1888-ból

Rudolf fôherceg, 
trónörökös

Vetsera Mária bárónô 
korabeli fotón

Helena von Vetsera báróné, 
Mary édesanyja volt 
Rudolf elsô szeretôje

kacérkodó elképzelései és életmódja 
okán alkalmatlannak tartja arra, hogy 
ô örökölje a birodalom trónját. Ru-
dolfot szíven ütötte atyja szívtelen 
zordsága. Kijelentette, hogy szeretne 
elbúcsúzni szerelmétôl, amit Ferenc 
József nem ellenzett. A trónörökös 
megüzente Marie von Larisch gróf-
nônek --- aki anyja, Erzsébet császárné 
unokahúga volt, és aki Vetsera Mári-
ával is összeismertette ---, hogy hozza 
a Burgba a baronesszt. Rudolf a ko-
csisát, Bratfischt kivéve, senkit sem 
avatott be a tervébe, hogy a baronesz-
szel együtt Mayerlingbe szöknek. A 
légyottról rajtuk kívül egyedül még 
inasa, Loschek szerzett tudomást.

Az utolsó este Mayerlingben
Napközben a trónörökös a havas er-

dôben sétált szerelmével, de este, ami-
kor Hoyos gróf, és ---- Bratfisch 
információi szerint ---- a baronessz 
nagybátyja Alexander Baltazzi is Ma-
yerlingbe érkeztek, Vetsera Mária a 
szobájában maradt. Nem szeretett 
volna a kapcsolatukról mit sem sejtô 
nagybátyjával találkozni. (Annál is in-
kább, mert 19 éves korában Rudolfnak 
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fertôzte Európát. Erre tanít a földrajz 
és a történelem.” Rudolf látnoki erôvel 
teszi hozzá: „Ez a falánkká és gonosszá 
vedlett Bismarck-kreatúra azon fára-
dozik, hogy mindent leromboljon, amit 
ura és tanítómestere, Bismarck Euró-
pa balszerencséjére megalkotott. 
Csakhogy mindezt vérfürdô árán vív-
hatja ki, vagy Ausztria és Németország 
elsüllyed.”

Az udvari körök „eretnek” nézetei 
miatt veszélyesnek tartották Rudolfot 
a Monarchia jövôjére, és errôl császári 
apja is így vélekedett.

Mi történhetett?
Csak egyetlenegy a biztos tény; hogy 

Rudolf és a nála 15 évvel fiatalabb 
baronessz 1889 január 30-án nem ter-
mészetes módon vagy baleset miatt 
vesztették életüket. Hogy önkezûség, 
avagy gyilkosság és öngyilkosság, 
esetleg öngyilkosságnak álcázott ide-
genkezû merénylet történt-e Mayer-
lingben, mind a mai napig nem eldön-
tött kérdés.

Néhány további elgondolkodtató 
tény: Egy újabban elôkerült dokumen-
tum szerint a trónörökös holttestén 
súlyos dulakodás nyomait lehetett azo-
nosítani. A szobában megtalált pisztoly 
nem Rudolf fegyvere volt. Az utóbbi 
idôszak egyik elgondolkodtató vizsgá-
lati eredménye Vetsera Mária földi 
maradványainak a heuligenkreuzi 
kriptából történt 1992-es ellopásához 

fûzôdik. A tolvajt --- egy elvakult 
amatôr Mayerling-kutatót --- és a 
maradványokat is megtalálta a rendôr-
ség.

Az újratemetés elôtt az azonosság 
megállapítása céljából a bécsi Igazság-
ügyi Orvostani Intézet szakértôi vizs-
gálták meg a csontvázat. Annak a 
szakértôi kimondása mellett, hogy a 
csontok kétséget kizáróan néhai Vet-
sera Mária földi maradványai, tettek 

modern államjogi reformokkal, a kül-
politikában pedig a francia-orosz szö-
vetséggel, és a Monarchiára veszélyt 
jelentô német függôség feloldásával 
lehet biztosítani.

Nézeteinek álnéven publikálva a bé-
csi liberális Wiener Tagblatt címû 
lapban adott rendszeresen hangot. (A 
lap igazgatója, a kiváló francia kapcso-
latokkal rendelkezô Moritz Szeps 
közeli barátja volt.) Rudolf kifejezetten 
utálta az 1888-ban trónra lépett II.
Vilmost, akit nemcsak a bismarcki 
örökség, hanem az európai béke egyik 
legfôbb veszélyeztetôjének tekintett. 
Kereste a kapcsolatot a francia vonal-
lal is. A nagy visszhangot kiváltó, és 
Párizsban kiadott „Julius Félix nyílt 
levele Ôfelsége Ferenc József császár-
hoz” címû 35 oldalas politikai pamflet-
nek is Rudolf volt a szerzôje. Talán 
semmi sem foglalja össze jobban Ru-
dolf apjáéval szöges ellentétben álló 
gondolkodását, mint az alábbi idézet 
ebbôl a mûbôl:

„Hallgasson rám, Felség --– veti be 
magát a fôherceg --–, szakadjon el 
Németországtól, amíg nem késô. 
Értsen szót közvetlenül Oroszország-
gal… Egyetlen szövetség indokolt Eu-
rópában: Ausztria hivatalos egyezsége 
Oroszországgal és Franciaországgal. 
Sem Ön, sem Ausztria, csupán Orosz-
ország egymaga volt hivatott arra, 
hogy kontinensünkrôl kilökje a török 
birodalom hulláját, mely hosszú ideig 

 máig élô rejtélye

A mayerlingi vadászkastély 1889-ben. Késôbb Ferenc József lebontatta az épületet

Rudolf herceg halálos ágyán

Ferenc József császárnak 
végig feszült volt a 

Rudolffal való kapcsolata

még egy nagyon érdekes megállapí-
tást; az igazságügyi szakértôk szerint a 
koponyán nem golyó, hanem súlyos 
ütés okozta nyomok voltak azonosítha-
tók. Zita császárné, IV. Károly, az 
utolsó osztrák császár és magyar ki-
rály özvegye volt az elsô, aki megtörte 
a százéves hallgatást. Zita, nem sokkal 
az 1989-ben bekövetkezett halála elôtt 
azt állította, hogy a trónörököst és fia-
tal szeretôjét összeesküvôk gyilkolták 
meg, de ilyen bizonyítékok még nem 
kerültek elô. Mayerling tovább ôrzi 
sötét titkát…

Elsôszülött nôvére, Zsófia Friderika már egy éve halott volt, mikor Rudolf
megszületett, ô ugyanis egy 1857-es magyarországi utazás során megbetegedett 
és meghalt, mindössze két éves korában. Erzsébet császárné elsô gyermekeit, 
Zsófiát, Gizellát és Rudolfot apai nagyanyjuk, a szigorú és végletesen kon-
zervatív Zsófia fôhercegné nagyon korán elszakította anyjuktól, és nevelé-
sükrôl –-- Erzsébet tiltakozása ellenére --– saját maga gondoskodott. Zsófia 
Friderika korai halála után Erzsébet maga is hosszabb idôre depresszióba esett, 
és átmenetileg elfordult élô gyermekeitôl is.

A trónörökös születése ünnep minden birodalomban, az uralkodás stabilitását, 
folyamatosságát segíti. Ferenc József császár azonban fia születésekor még 
alig múlt 28 esztendôs, a trónörökös a trónra csak igen hosszú idô múlva számít-
hatott (esetleg sohasem). A hosszú várakozás okozta problémákat csak úgy le-
het megelôzni, ha az uralkodó fokozatosan bevonja a trónörököst a kormányzás-
ba, megismerteti ôt annak gondjaival és titkaival, felkészítve ôt jövendô 
feladatára.

Rudolffal nem ez történt. Nagyanyja, a konzervatív gondolkodású Zsófia 
fôhercegné, császári fiának jóváhagyásával súlyosan hibás módon irányította a 
fiú nevelését. Elszakította és teljesen elszigetelte édesanyjától, Erzsébettôl, 
akinek szellemi befolyását károsnak tartotta. Rudolf jelleme, színes érzelmi 
világa, érzékeny lelki alkata azonban Erzsébetéhez hasonlított, nagyanyja pedig 
éppen ezt a szabadabb világfelfogást akarta -– kemény módszerekkel -– 
kinevelni a fiúból. Rudolf nevelését elôször Leopold Gondrecourt grófra 
bízták. Gondrecourt 1864-ban Schleswigben vezetett hadjáratot egy osztrák 
dandárral a dánok ellen, akiket látványos akcióban vert meg a Királydombnál. 
Hosszú ideje nem aratott ilyen sikert Ausztria, ezért is határozta el Zsófia és 
Ferenc József, hogy a kôkemény és szívtelen grófot, a „vasdandár” parancsnokát 
fogja Rudolf nevelôjévé tenni. A gróf a gyenge és ideges természetû gyermekre 
a legszigorúbb katonai kiképzési módszereket alkalmazta. A hatéves gyermeket 
éjszaka pisztolylövésekkel felriasztotta, hosszú éjszakai menetekre vagy az 
esôben való, zokszó nélkül elviselendô álldogálásra kényszerítette. E pedagógiai 
balfogások súlyosan veszélyeztették a fiú testi-lelki fejlôdését. Csak Erzsébet 
igen határozott fellépése nyomán 1865-ben sikerült a kíméletlen nevelôt eltávolítani.

Az újonnan kinevezett nevelô, Joseph Latour von Thurmburg gróf kiváló peda-
gógiai érzékkel hamarosan komoly fejlôdést és eredményeket ért el. A trónö-
rökös tanárai között volt Rónay Jácint magyar püspök is, aki Rudolf 1868-ban 
született húgának, Mária Valéria fôhercegnônek is nevelôje lett. Rudolfról ki-
derült, hogy szabadgondolkodó, vonzódik a liberalizmushoz, kiváló íráskészsége 
van (ami egy Habsburgtól eléggé szokatlan képességnek számított). Utazásokat 
tett Európában és a tengeren túl is, amelyek szélesítették látókörét. Angliában 
jelentôsen bôvítette ismereteit a gazdaságról és a modern politikai rendszer 
mûködésérôl. Már fiatalon önálló véleményt alakított ki a Monarchia belsô 
problémáiról, bírálta Eduard Taaffe gróf, osztrák miniszterelnök konzervatív 
szemléletû politikáját. Rokonszenvezett a magyarokkal, de szemben állt Tisza
Kálmán magyar miniszterelnök konzervatív világszemléletével is. A fiatal 
fôherceg és a császári apa konfliktusai megsokasodtak. Rudolf egyre többet 
találkozott a német és magyar liberalizmus képviselôivel. A liberális „fertôtôl” 
való félelmében Ferenc József nem engedte fiának, hogy egyetemi tanulmányo-
kat folytasson, ismereteit és tudományos mûveltségét barátaitól, autodidakta 
módon szerezte meg.

Rudolf egy másik tanára, Ferdinand von Hochstetter (1829–1884) volt, aki 
késôbb a Birodalmi Természettudományi Múzeum elsô igazgatója lett (ma: 
Naturhistorisches Museum, Bécs). Hochstetter hatására Rudolf rendkívüli 
érdeklôdést tanúsított a természettudományok iránt. Már igen fiatalon értékes 
ásványgyûjteményt állított össze. (Halála után e gyûjtemény nagy része a bécsi 
Agrártudományi Egyetem tulajdonába került). A trónörökösre meghatározó 
hatást gyakoroltak értelmiségi barátai, így Karl Menger szociológus és Alfred 
Brehm, az ismert természettudós is. Brehm ösztökélésére Rudolf belekezdett 
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben c. kötetek sorozatának kiadá-
sához, amelyben sok cikknek maga volt a szerzôje is. A sorozattal a trónörökös 
a soknemzetiségû, sokszínû birodalom összetartozását kívánta bemutatni. 
Elismerést vívott ki ornitológiai (madártani) publikációival is.

Megismerkedett Moriz Szepsszel (1835–1902), a „Neues Wiener Tagblatt” 
szerkesztôjével, aki teret adott neki, hogy politikai publikációkat tegyen közzé, 
természetesen álnéven. A konspirációt gondosan fenntartották, az információk 
forrását úgy módosították, hogy a szerzô személye titokban maradjon. Rudolf 
cikkei a német liberálisok szellemiségét tükrözték, amely szemben állt a „feu-
dális, klerikális, ôskonzervatív birodalmi föderalizmussal”, amely a Monarchiát 
és az Orosz Birodalmat jellemezte. A cikkek bírálták a Taaffe-kormányt, mint e 
nézetrendszer képviselôjét.

A fiatalemberré váló Rudolf azután közelebb került édesanyjához. Rudolf 
klasszikus liberalizmusa anyja nézeteihez állt közel, mindketten szenvedtek a 
konzervatív Habsburg-udvar spanyolosan szoros etikettjétôl, mozdulatlanságá-
tól, kapcsolatuk megjavult. Viszonya császári apjával viszont igen gyorsan 
megromlott. Rudolf sohasem titkolta kritikus véleményét Ôfelsége osztrák 
vagy magyar kormányával szemben. Ez kiváltotta a Monarchia kormánykörei-
nek bizalmatlanságát a trónörökössel szemben, akit emiatt teljesen elszigeteltek 
a politikacsináló folyamatoktól. Gyanús kapcsolatai miatt a császári titkosren-
dôrség is szinte állandó megfigyelés alatt tartotta Rudolfot. A konzervatív 
császár és liberális fia között áthidalhatatlan szemléletbeli különbség feszült. 
Ferenc József semmilyen jelét nem adta, hogy fiát be akarná vonni a kormány-
zásba. Egyrészt úgy érezte, még évtizedekig uralkodhat, másrészt úgy gondolta, 
Rudolfnak ki kell nônie a liberalizmust, mint valami ifjúkori bolondságot, addig 
nem alkalmas az uralkodásra. Ferenc József tehát féltékenyen ôrizte uralkodói 
hatalmát, és azt nem osztotta meg a trón örökösével sem. Az is tény, hogy ezt 
nemcsak a liberális Rudolffal szemben tette, hanem késôbb, Rudolf halála után, 
az új trónörökössel, a konzervatív és imperialista gondolkodású Ferenc Ferdi-
nánd fôherceggel szemben is szilárdan megôrizte hatalma oszthatatlanságát.

Rudolf fôherceg
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016.december 31-én vasárnap de. 11 órakor 

Hálaadó ISTENTISZTELET
2017. január 1-jén Újévi 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)
2017. január 29-én vasárnap de. 10 órától Szabadtéri 
Istentisztelet és piknik-gulyás ebéd a Silvan Reservoir Parkban

2017. február 5-én vasárnap de. 11 órai kezdettel 
Évnyító Istentisztelet Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

12 órától ebéd a Bocskai Teremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 január 1-én vasárnap de. 11.30 órakor 

 Újévi Istentisztelet
2017. február 5-én 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 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) 

2016 december 31-én vasárnap de. 11 órakor 
 Évvégi Istentisztelet

2017. február 5-én vasárnap de. istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

31-én 11 órakor Évvégi Istentisztelet
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.január(minden hónap harmadik vasárnapján) 

de. 11 órától  Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. január de. 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

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

Elbúcsúztunk
Antal Pétertôl

December 12-én eltemettük 
Antal Péter testvérünket, aki 
gyülekezetünk sok éven át hûsé-
ges tagja volt.  1992-tôl Péter 
mint missziós (laikus) lelkész-
ként szolgálta a Melbourne-i 
magyarságot.
Szelíd hite és kedvessége so-

kunkban maradandó emléket 
hagyott. Szerette mennyei urát, 
Jézust és magyar népét, ez ha-
tározta meg életét, szolgálatát és 
költészetét.
Isten adjon vigasztalást a fele-

ségének, Ilonkának, unokaöccsé-
nek Péternek, valamint a gyá-
szoló közösség minden tagjának.

December 18-án megkereszteltük Isabella Carol Fishert, Michael és Gabriela Fisher 
kislányát. A keresztelôszülôk, Kaydn és Tian Fisher voltak. Isten áldása legyen életükön.

A Képzelet Kerete
Mily szép a víz, s rajta egy vitorlás.
Csendben csónakázok és élem örömöm,
Beláthatalan nagy tér, pompás kilátás,
Egy csodás sugallat, s élem az ösztö-

nöm.

Ha száguldok, hasítok örök hullámon 
át.

Látom az eget, s a víz feletti teret,
Miben nem látom ember lábnyomát.
Részemre ekkor a távolság nem gát, 

csak keret.

Ébren álmodom, hogy szabadság a bör-
tönöm

Mint rohanó óriás, cunami, szökôár,
Mely mégis enyém, mint szívemben az 

öröm.
De mindig száguld, fenyeget és soha 

nem vár.

Antal Péter 
Melbourne 2007. június 30.

Antal - Jakab Péter
1940. július 4. — 

2016. november 27.

Keresztelô a Nth. Fitzroy-i Magyar Református Templomban
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SPORT
Rákóczi, Bányai, Dudás – Kotász, 
Bozsik – Budai, Machos, Tichy, Pus-
kás, Czibor tizeneggyel lépett pályára 
– de csak miután a vörös csillagos 
Honvéd-címert eltávolították a mezrôl 
a játékosok, akik a pesti áldozatok em-
lékére fekete karszalaggal játszottak! 
A végeredmény 5:5 lett, spanyol 
részrôl Di Stéfano három, Peiró és 
Miguel egy-egy alkalommal volt 
eredményes, a magyar gólokon 
Machos (2), Czibor, Puskás és Kotász 
osztozott.

Itt vonjuk be a históriába az utolsó 
magyar „tanút”, Faragó Lajost, aki a 
madridi meccsen a Honvéd kapuját 
ôrizte.

„Ön nemcsak az egyetlen élô lab-
darúgó a Madridban pályára Honvéd-
játékosok közül, de talán a leg-
hitelesebb tudósító is, hiszen naplót 
vezetett a túráról. Honnan jött a 
késztetés, hogy mindennap rászánja 
magát a „körmölésre”? – kérdeztük a 
84 esztendôs, hétszeres magyar válo-
gatott kapust.

Huszonnégy éves voltam, a csapat 
legfiatalabbjai közé tartoztam, és az 
írással csak szerettem volna elütni az 
idôt. Egy kockás füzetbe írtam, sajnos 
a fedele már leszakadt. Talán meg-
éreztem, hogy egyszer még nagy érté-
ke lesz azoknak a soroknak.

Milyen hangulatú mérkôzést kell 
elképzelnünk egy Madrid vegyes–
Honvéd barátságos mérkôzésen a 
Bernabéuban 1956 novemberében?

Csodálatos atmoszféra uralkodott a 
stadionban. Több adat is létezik a 
nézôszámról, nekem mindenesetre 
úgy él az emlékezetemben, hogy csak-
nem teljesen tele volt a Bernabéu Sta-
dion. Nagyon kedvesen és barátsá-
gosan fogadtak minket 
Spanyolországban, látszott, hogy 
mindenki szeretne nekünk segíteni. 
Ezt a madridi mérkôzést nyugodtan 
nevezhetjük jótékonysági meccsnek is 
a mai szóhasználat szerint.

A végeredmény öt-öt lett, ami 
gyakori a gálameccseken. Mennyire 
volt éles ez a találkozó?

Megbeszélt döntetlenrôl szó sem 
volt, mindkét csapat gyôzni akart! Ak-
koriban ritkán találkozott egymással 
két ilyen erôs együttes, keveset 
lehetett tudni látatlanban a másik 
csapat erejérôl, mindenki nagyon meg 
akarta mutatni, hogy jobb a másiknál. 
Olyannyira komolyan vették a 
spanyolok is a játékot, hogy az elsô 
félidô harmincvalahányadik percében 
Di Stéfano úgy beletérdelt a jobb com-
bomba, hogy alig tudtam talpra állni. 
De maradnom kellett, mert valójában 
nem volt cserekapusunk, illetve aki 
lett volna (Faragó bajtársiasságból 
nem akarta mondani a nevét, de Ga-
ramvölgyi Gusztávról van szó – a 
szerk.), nem állt be, mert ô olyan típus 
volt, aki nem tekintette magát a csapat 
részének, ha nem ô kezdett. Így aztán 
maradtam a pályán, de elismerem, 
hogy ezután két-három olyan gólt is 
kaptam, amelyet kivédtem volna, ha 
normálisan el tudok rugaszkodni. Öt-
háromra elment a Madrid, szerencse, 
hogy a végén Kotász Anti és Machos 
Feri góljával kiegyenlítettünk. Kotász 
életében nem rúgott még egy akkora 
gólt, ilyesmit nem lehet elôre meg-
beszélni.

Mi történt a meccs után, találkoztak a 
madridi sztárokkal? Volt esetleg közös 
bankett?

Az nem, de a fiúk elmentek mulatni 
egy nagyot éjjel a városba, reggel ötre 
értek haza. Csak én maradtam otthon, 
alig tudtam mozdulni az izomsérülé-

sem miatt, a vacsoraasztaltól is fel 
kellett támogatni. Néhány nappal ké-
sôbb már a Barcelona ellen játszottunk 
a Nou Campban, és a másik kapusunk 
nem volt hajlandó beállni, így a ve-
zetôk táviratoztak az akkor már 
Tatabányán védô Grosics Gyulának, 
hogy azonnal szálljon repülôre és 
jöjjön Barcelonába. Megvolt az en-
gedélye, ô jött is, érkezése napján este 
már a Barcelona ellen védett. Cso-
dálatos meccs volt, négy-háromra 
gyôztünk.

Grosics az ön felépülése után is ma-
radt a csapattal a túra további állo-
másain is?

Egy darabig igen, a dél-amerikai tú-
rán is ott volt, de persze a Bilbao elleni 
BEK-meccs visszavágóján nem véd-
hetett, hiszen a Tatabánya igazolt 
játékosa volt, de addigra én már 
tudtam vállalni a játékot (Budapesten 
nem lehetett továbbra sem nemzetközi 
meccset rendezni, így az UEFA dön-
tése értelmében december 20-án 
Brüsszelben került sor a visszavágóra, 
amelyen 3:3-as döntetlen született, így 
6:5-ös összesítéssel a spanyol együttes 
jutott tovább. Azon a meccsen Faragó 
megsérült, és Czibor állt be a kapuba, 
aki kapott két gólt, ezután Faragó 
visszaállt – a szerk.). De emlékszem a 
Sevilla elleni meccsre is, azon Grosics 
kezdett, majd ô is megsérült, és akkor 
beállt Garamvölgyi, mert Öcsi rápa-
rancsolt. Guszti elkezdett a pályán 
bohóckodni, védés helyett kifejelte a 
labdát vagy mellel, máskor vállal vette 
le, amolyan futballcirkuszt produkált. 
A közönség imádta, a lefújás után a 
pályára rohantak a nézôk és vállukon 
vitték le. Grosics puffogott magában, 
mi meg kiválóan szórakoztunk, ahogy 
vörösödik a feje. Azt a meccset 
egyébként csúnyán elcsalták a bírók, 
öt-egyre kikaptunk. (Puskás ugyanezt 
írja saját kezûleg papírra vetett 
visszaemlékezéseiben – a szerk.)

A meccsen kívül Madrid milyen 
emlékként maradt meg önben?

Leginkább az rémlik, hogy egyik nap 
eljött értünk valaki, elvitt minket egy 
hatalmas áruházba, és választhattunk 
magunknak egy-egy öltönyt. Ránk is 
fért már, eleget utaztunk már abban 
az egy öltönyünkben, amelyben el-
jöttünk otthonról, gyûrôdött buszon, 
vonaton, mindenhol. A jelek szerint 
Madridban is feltûnt valakinek, hogy 
ránk fér egy új garnitúra…

Spanyolországban már a csapattal 
volt a legendás edzô, Guttmann Béla 
is. Mennyire szólt ô bele a szakmai 
munkába?

Eléggé karcos volt a helyzet, Jenô 
bácsi (Kalmár Jenô – a szerk.) meg is 
sértôdött, hogy miért van ott. Azért 
jöhetett, mert elôadta, hogy ô milyen 
sok nyelven tud és milyen nagy hasz-
nunkra lesz. Bele-beleszólt a dolgokba, 
nem sokan örültek ennek. Késôbb a 
Benficával elért sikerei miatt világ-
hírû lett, de úgy gondolom, hogy ná-
lunk kovácsolta a maga hírnevét. 
Szerintem úgy tolmácsolt a külföldi 
újságoknak, hogy a maga szerepét 
kidomborította a sikerben, a többiekét 
meg csökkentette. Így már könnyû 
volt eladnia magát.

Egyebek mellett a madridi meccs be-
vétele is már lehetôvé tette, hogy a 
játékosok zöme megszervezze család-
tagjainak Bécsbe jutását, majd csatla-
kozását az illegális túrán lévô kerethez, 
noha akkor már hetek óta igyekezett 
minden futballista – akár ember-
csempészek felbérelésével – kijuttatni 
szeretteit a viharvert hazából.                

(Folytatjuk)

Honvéd, amely 4:3-ra nyert, Bozsik 
valósággal brillírozott. Bilbao elôtt 
még San Sebastiánban állt meg a csa-
pat, ahol Puskás feljegyzései szerint 
szakadó esôben tartottak edzést. Tény, 
hogy egyébként is fáradtan érkezett 
meg a csapat a november 22-i BEK-
meccsre, amelyet aztán 3:2-re elve-
szített a San Mamésben (Budai és Ko-
csis szerezte a két magyar gólt). A 
fájdalmas vereségen viszonylag ha-
mar túl kellett lépni: egyrészt hátra 
volt még a visszavágó, másrészt há-
rom nappal késôbb már a Bernabéu 
Stadionban edzettek a játékosok a 
túrává alakult sorozat legfontosabb 
állomásán, a Real Madrid elleni 
összecsapás elôtt. Nem csak a presz-
tízs és a pénz miatt lett ez a legfon-
tosabb meccs, de szimbolikus jelentô-
séget hordozott a meghívás politikailag 
is: az egész nyugati világban egyedül a 
Franco tábornok vezette Spanyolor-
szág akart segíteni a magyar szabad-
ságharcosoknak, egy spanyol kezde-
ményezésû ENSZ-zászló alatti 
beavatkozás is körvonalazódott már, 
de Washington nem állt az ügy mellé – 
hiába no, addigra már megszületett a 
paktum a bipoláris világrendrôl, 
amelyet nem lehetett megboly-
gatni… 

Madrid ezzel a mérkôzéssel segített: 
a Real Madrid/Atlético Madrid vegyes 
csapat Honvéd elleni mérkôzésének 
teljes bevételét (47 ezer nézô látogatott 
ki a Bernabéuba) a csapatnak és a ma-
gyar menekülteknek adták a spanyo-
lok, miközben a meccs fôvédnöke 
Franco felesége, Carmen asszony volt. 
Még ha barátságos találkozó volt is ez, 
a mérkôzés rangját nem lehet túlér-
tékelni: a három addigi BEK-kiírás 
gyôztese csapott össze a világ egyik 
legjobbjának tartott Honvéddal, 
amelynek köztudottan nagy szerepe 
volt a BEK megszületésében is azáltal, 
hogy a Wolverhampton Wanderers 
elleni 1954-es meccsük után (3:2 az 
angoloknak) támadt fel az igény arra, 
hogy kell egy nemzetközi sorozat, 
amelyen eldöntik, melyik is Európa 
legjobb csapata. 

A hazai együttes a Pazos (J. González 
35.) – Atienza II, Marquitos, Lesmes – 
Santiesteban, Zárraga – Kopa, Peiró, 
Miguel, Di Stéfano, Gento felállásban 
játszott, ebbôl a csapatból Pazos, Peiró 
és Miguel képviselte az Atlético szí-
neit, a többiek a „királyi klub” labda-
rúgói voltak. A Honvéd a Faragó – 

1956: hatvan éve 
játszott Madridban a 

Honvéd
(Folytatás)  
Östreicher a Képes Nemzeti Sport-

ban 1992-ben Gyenes J. Andrásnak 
adott interjújában azt mondta, Nagy 
Imre ezekkel a szavakkal engedélyezte 
a kiutazást: „Mi már itthon nyertünk, 
maguk meg nyerjenek odakint!” A vá-
logatott játékosoknak az OTSH, a 
többieknek a Külügyminisztérium ál-
lított ki gyorsan, soron kívül útlevelet, 
valakinek „csak” diplomata útlevelet 
tudtak intézni, és olyanok is akadtak, 
akik álnéven tartottak a kerettel a Vas-
függönyön túlra, a nagy nyugati uta-
zásra, amelyre november elsején in-
dult el az Aranycsapat klasszisaival 
teletûzdelt, Kalmár Jenô edzô által 
irányított Honvéd.

Ha nem is aznap, de nem sokkal ké-
sôbb a „portyához” több olyan kiváló 
labdarúgó is csatlakozott, akik nem a 
kispesti együttesben játszottak, így 
Szusza Ferenc az akkor Budapesti 
Dózsának nevezett Újpestbôl, Lantos 
Mihály, (Kis) Szolnok István és Sándor 
Károly a Vörös Lobogóból (MTK) 
vagy Bagoly Bertalan Dunaújvárosból. 
Sándor Károly életrajzi könyvébôl 
tudjuk, hogy az MTK játékosainak 
Gáspár Miklós, a klub fôtitkára enge-
délyezte a kiutazást, sôt kapacitáltra is 
ôket arra. A játékosokért rejtélyes, le-
függönyözött fekete autók érkeztek a 
lakásaikhoz, vitték ôket Hegyeshalom-
ra. „Csikar” épp csak fel tudott kapni 
egy könnyû kabátot, nem vitt magával 
semmit, úgy köszönt el a feleségétôl, 
hogy legkésôbb két hét múlva érkezik. 
Két hónap lett belôle… (Egyébként az 
MTK is nyugati túrára indult. Azt már 
Kovács Ferenctôl, az MTK akkori já-
tékosától, a Videoton késôbbi siker-
edzôjétôl tudjuk, hogy a Mercedeseket 
sofôrrel együtt küldte a klub a játé-
kosokért, és aztán egy kivétellel az 
összes sofôr kinn maradt Ausztriában, 
ahol nyomban eladták az autót és új 
életet kezdtek).

A más kluboktól csatlakozók mind 
Bécsbôl utaztak a Honvéd után. Az 
osztrák fôvárosban „csapódott” a tár-
sasághoz a késôbb világhírûvé váló 
edzô, Guttmann Béla is, aki 1949-ben 
hagyta el Magyarországot, azóta kéz-
rôl kézre járt az olasz csapatok között, 
épp munkanélküli volt, tudott olaszul 
és spanyolul, így épp kapóra jött neki, 
hogy Spanyolországba tart a csapat, és 
elfogadta korábbi újpesti játékosa, 
Szusza Ferenc invitálását, hogy tart-
son velük. 

A magyar bajnokcsapat három napot 
töltött az osztrák fôvárosban, akkor 
érkeztek a hírek arról, hogy a szovjet 
tankok bevonultak Budapestre. A ka-

tonacsapatot természetesen nyomban 
hazarendelték, de ekkor már vissza-
menni nem volt érdemes, nem is na-
gyon lehetett. Mindenki az otthon re-
kedt családtagokért aggódott. Pénz 
alig-alig volt a játékosoknál, az Austria 
Wien adott kölcsön nekik. Östreicher 
azonban kezébe vette a gyeplôt, és a 
BEK-meccsig hátralévô idôszakra 
pénzdíjas mérkôzéseket szervezett a 
csapatnak, amelyre egyébként min-
denki kíváncsi volt Európa-szerte. 
Hamarosan keresnie sem kellett, ön-
ként érkeztek a jobbnál jobb ajánlatok 
a neves kluboktól. Az elsô „kerülôút” a 
nyugat-németországi Essenbe veze-
tett, ahol a Rot-Weiss Essen és a For-
tuna Düsseldorf vegyes csapata ellen 
mérkôztek meg a magyarok november 
7-én. A Rot-Weiss Essen stadionjában 
45 ezer nézô gyûlt össze, a lelátón pe-
dig ott volt Sepp Herberger, az NSZK 
szövetségi kapitánya is, akinek veze-
tésével két évvel korábban a nyugat-
németek 3:2-re legyôzték az Arany-
csapatot a berni világbajnoki 
döntôben. Az antikommunista nyugat-
németek nagy örömmel fogadták a 
magyar futballistákat, a helyi sajtó 
beszámolója szerint „Hipp, hipp, hur-
rá” kiáltással köszöntötték a pályára 
vonuló magyarokat, akik között öröm-
mel látták viszont két év múltán Pus-
kást, Bozsikot és Kocsist. A végered-
mény 5:5 lett, az egyik lap ezzel a 
szalagcímmel jelent meg: „Ezt a 
meccset Essen soha nem felejti el. A 
Puskás-11 kilencven percnyi álom-
futballal örvendeztetett meg minket!”

Ezután november 13-án Párizsban, a 
Racing vendégeként lépett pályára a 

Kalmár Jenô vezetôedzô Puskással

Puskás Franco tábornokkal egy évekkel késôbbi fotón
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Hetvenkettô, 2. 
Rekrutának, 3. A Reiichstag, a német 
birodalmi gyûlés berlini épülete, 4. 
Reminek, 5. A dáliát, 6. Régi, három-
negyedes ütemû spanyol tánc. A 17. 
század  közepétôl a szvit állandó tétele, 
7. Piros, zöld és kék színbôl, 8. Philo 
Remingtonét, 9. Az izzó fémek hô-
mérsékletét, 10. Porto Novo.

E heti kérdéseink:
1. Mit csinál az, aki obstruál?
2. Hogy nevezik népiesen a másna-

posságot?
3. Melyik óceánban találhatók a 

Seychelle-szigetek?
4. Hogy nevezzük valamely szöveg 

titkosírással történô rejtjelzését?
5. Melyik világhírû magyar operett- 

komponista zenemûve az Arany-ezüst 
keringô?

6. Melyik Shakespeare-mûben töri el 
pálcáját a varázsló?

7. Melyik hónapot nevezték régen 
Szent jakab havának?

8. Melyik évben gyúltak ki Budán, 
illetve Pesten az elsô utcai lámpák?

9. Mi az USA New York államának 
székhelye?

10. Mit mérnek az ombrográf nevû 
mûszerrel? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Értelmezô szótár focistákhoz:
„Vazze’ spori!” = Nincs igaza bíró 

sporttárs!
„Bedarálom, he!” = Nem adok lehetô-

séget az ellenfél játékosának gólszer-
zésre.

„Zanyám van ma, he?!” = Mi a hely-
zet?

„Rámozdúttam aszt bement” = Szép 
gólt lôttem!

„Nekema zéletem a fradi!” = Nagyon 
szeretem a Ferencvárosi TC-t!

„Törd szét!” = Te se adj lehetôséget 
az ellenfél játékosának a gólszer-
zésre!

„Minnyá gyövök Gyuszi!” = Nemso-
kára folytatom a gyakorlatokat edzô 
úr, csak elszívok egy cigarettát!

„Lûjjé má’ tökös” = Ne késlekedj a 
kapuralövéssel fiatal csatártársam!

„Ez a játék bazzeg!” = Továbbra is így 
kell játszanunk, ha nyerni akarunk!

„Eeekentük a szájukat” = Vereséget 
mértünk a nálunk gyengébb teljesít-
ményt nyújtó ellenfélre!

„Mit akarol? Még fussak is ennyiér, 
vazze’?” = Nem vagyok elégedett a 
heti 200 ezer forintos fizetésemmel!

„Mehecc a levesbe, krumpli!” = Te 
nem vagy olyan jó játékos, mint én!

* * *
--- Mi a távcsöves?
--- ???
--- Messzirôl jött hajléktalan.

* * *
Hogy hivják a lengyel bérgyilkost?
--- ???
--- Mostnyiffanszky.

* * *
--- Mit mond Petôfi Sándor, amikor 

forró vízbe dobja a dalait?
--- ???
--- FORR A DALOM!

* * *
--- Mi a különbség az ijedtség és a 

pánik között?
--- Az ijedtség az, amikor elôször ve-

szed észre, hogy harmadszorra már 
nem sikerül, a pánik pedig az, amikor 
harmadszorra veszed észre, hogy el-
sôre sem sikerül.

* * *
--- Hogy hal meg a tûzoltó?
--- ???
--- Elég gyorsan!

* * *
--- Mi a kannibálok kedvenc gyors-

kajája?
--- ???
--- A pizzafutár.

* * *
--- Hogy hívják a virágembert?
--- ???
--- Ciklámen.

***
--- Mi az? Egy csontváz a bokorban?
--- ???
--- A tavalyi bujócska-verseny gyôz-

tese!
* * *

--- Mi a kannibál gyerek kedvenc 
sütije?

--- ???
--- A térdkalács!

* * *
--- Hogy találod meg a nagy ô-t?
--- Shift + kis ô.

* * *
--- Hogy hívják a kínai kabáttolvajt?
--- ???
--- Jackie-t Chan.

* * *
--- Hogy hívják a lengyel kocsmá-

rost?
--- ???
--- Mikornyicki.

* * *
--- Mikor megy ki a TV Maci a divat-

ból?

Egyperces tudomány
Tudja, honnan származik a 
Heineken sör vörös csillaga?

A vörös csillag az 1917-es oroszor-
szági bolsevik forradalom gyôzelme 
után vált a 20. század baloldali, kom-
munista mozgalmainak egyik megha-
tározó politikai jelképévé. A szovjet 
blokk 1991-ben történt összeomlását 
követôen a kommunista munkásmoz-
galom egykori szimbóluma, a szvasz-
tika, a náci mozgalom horogkeresztje, 
valamint az SS jelvénye, a sieg-rúna 
mellett egyes országokban tiltott ön-
kényuralmi jelképpé lett, ám mielôtt 
valaki rosszra gondolna, a méltán hí-
res holland sör címkéjén virító vörös 
csillagnak semmi köze sincs a világfel-
forgató eszmékhez.
Bolsevik államcsíny szülte szimbó-

lum
A kommunizmus fô politikai jelké-

pének eredetével kapcsolatosan több-
fajta történelmi magyarázatot is isme-
rünk.

Egy bizonyos, hogy 1918-ban keletke-
zett Oroszországban, a polgárháborús 
idôszak kezdetén.

Egyik magyarázat szerint, a breszt-
litovszki béke után az osztrák és a 
német frontról Moszkvába átvezényelt 
csapatok miatt, a moszkvai helyôrség 
katonáinak sapkáján fém ötágú csilla-
got rendszeresítettek, hogy a „moszk-
vaiak” megkülönböztethetôek legye-
nek az egyéb alakulatok állományától.

Amikor a moszkvai helyôrség is csat-
lakozott a Vörös Hadsereghez, a csil-
lagokat a nemzetközi munkásmoz-
galom vörös színére festették, és a 
vörös csillag ekkor vált a bolsevik 
rendszer szimbólumává.

Eszperantó szimbólumból önkény-
uralmi jelkép

Egy másik –-- nem bizonyított --- 
magyarázat szerint a vörös csillag, 
mint kommunista szimbólum rendsze-
resítésének ötlete Lev Davidovics 
Trockijtól, a Vörös Hadsereg fôparan-

csnokától származott .
E verzió szerint Trockij az erjedô, 

kitörni készülô forradalom idején ösz-
szetalálkozott Nyikolaj Krilenkóval, az 
ismert orosz eszperantistával. Krilen-
ko zakójának hajtókáját egy ötágú zöld 
csillag díszítette. ( A zöld csillag az 
eszperantó nyelv és kultúra szimbólu-
ma.)

Trockij megkérdezte az eszperan-
tistát, hogy mit jelképez a hajtókájába 
tûzött jelvény, amire Krilenko azt vá-
laszolta, hogy a csillag öt ága az öt 
kontinenst, áttételesen pedig az egye-
temességet szimbolizálja. Trockijnak 
a „Világ proletárjai egyesüljetek!” 
marxi gondolat jegyében annyira 
megtetszett ez a jelkép, hogy a mun-
kásmozgalom vörös színébe öltöztetett 
csillagot a Vörös Hadsereg jelvényévé 
tette.

Hogy így volt-e vagy sem, tudomá-
nyosan nem dokumentálható, ám tény, 
hogy a vörös csillag már mint a kom-
munista mozgalom jelképe vált az 
1919-es kérészéletû szlovák, bajor, és 
magyar tanácsköztársaságok címeré-
vé.
Kim Dzsongun, Sztálin legjobb 

koreai tanítványa megtartotta
Az elsô világháború utáni években a 

vörös csillagot mint szimbólumot a 
nyugat-európai kommunista pártok is 
átvették. 1945 után a Szovjetunió ér-
dekszférájába került közép-kelet-eu-
rópai államokban, a hathatós szovjet 
támogatással puccsszerûen hatalomra 
jutott kommunisták kiépítette diktató-
rikus pártállamok, az úgynevezett né-
pi demokráciák címereibe is bekerült 
a vörös csillag.

Az 1968-tól Nyugat-Európában kibon-
takozó radikális baloldali mozgalmak, 
illetve az ideológiailag ezekhez köthetô 
néhány ultrabalos terrorszervezet, 
mint például Nyugat-Németországban 
az 1970-ben létrejött Bader-Meinhoff 
csoport, a Vörös Hadsereg Frakcó, 
ugyancsak mozgalmi szimbólumként 
használták a vörös csillagot.

A kommunizmus bukása ellenére, a 
vörös csillag Oroszországban máig 
fennmaradt a hadseregben felségjel-
ként, illetve olyan sztálinista zárvány-
állam, mint a Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság állami zászlajának 
részeként.
Vörös csillag és szólásszabadság
Több, egykori szovjet megszállás alá 

került országban a rendszerváltás 
után megválasztott új kormányok til-
tott önkényuralmi jelképnek minôsí-
tették, és büntetni rendelték a vörös 
csillag használatát csakúgy, mint a ná-
ci horogkeresztét, vagy az SS emblé-

máját.
A vörös csillag használata tiltott ön-

kényuralmi jelképnek minôsül többek 
között Magyarországon és Litvániában 
is. 2008. július 8-án az Európai Emberi 
Jogok Bírósága egy konkrét ügyben 
viszont kimondta, hogy a vörös csillag 
használatának büntetôjogi szankcio-
nálása sérti a szabad véleménynyil-
vánításhoz fûzôdô egyetemes alapjo-
got.
Középkori misztikus szimbólumból 

lett márkajelvény
Tiltás ide, vagy tiltás oda, a népszerû 

holland sör, a Heineken címkéjén a 
rendszerváltás óta is ott virít az ötágú 
vörös csillag.

Ám még mielôtt bárki valami rosszra, 
pontosabban a holland óriás kommu-
nizmus iránti nosztalgiájára gondolna, 
fontos leszögezni, hogy a Heineken-
féle vörös csillagnak semmi köze sincs 
az 1917-es oroszországi bolsevik for-
radalomhoz, sem pedig a kommunista 
eszméhez. Az 1863-ban alapított pati-
nás cég az 1889-es párizsi világki-
állításon mutatta be legújabb, Dr. H. 
Elion, Pasteur tanítványa által ki-
fejlesztett „A” élesztôvel erjesztett sö-
rét, ami különleges íze miatt el is 
nyerte a világkiállítás Grand Prix dí-
ját.

Az 1889 után palackozott sörök cím-
kéjén nem csak az elnyert rangos díj, 
hanem a híres vörös csillag is már 
rajta volt. A piros csillagot a középkori 
szimbolikából vették át. A csillag négy 
sarka a vizet, a földet, a levegôt és a 
tüzet szimbolizálja, az ötödik pedig a 
mágikus erôt, ami itt konkrétan a fôzet 
különlegességére, egyediségére utal.

( Az „A” élesztô összetevôi ma is szi-
gorú üzemi titkot képeznek.) A patinás 
sör címkéjén tehát már azt megelôzôen 
ott virított a vörös csillag, hogy mint a 
kommunista eszmeiség szimbóluma 
Trockijnak, vagy bárki másnak eszébe 
jutott volna.

--- Amikor már a fogát nem mossa, 
hanem egy pohár vízbe teszi estére.

* * *
Amikor a követségi fogadáson a ze-

nekar elkezdett játszani, Lord George 
Brown odafordult a szomszédjához:

--- Gyönyörû hölgyem, ebben a szép 
vörös ruhában! Jöjjön, táncoljunk erre 
a valcerre egyet!

--- Semmi esetre sem! --- jön a válasz.
 --- Elôször is: maga tökrészeg! Má-

sodszor, ez nem valcer, hanem Ve-
nezuela himnusza! Harmadszor: én 
nem vörös ruhás nô vagyok, hanem a 
bíboros!

* * *
A béka elmegy a jósnôhöz, aki a 

kristálygömbje segítségével azt jósol-
ja neki:

--- Nemsokára találkozni fogsz egy 
csinos lánnyal.

Mire a béka:
--- És hol találkozunk, a tóparton? A 

pataknál?
--- Nem! Biológiaórán.

* * *
--- Mi az, ami a szôke nônek havonta 

egyszer van, és nem tart sokáig?
--- ???
--- A fizetése!

* * *
Az öreg székely ül a hintaszékében az 

udvaron. Egyszer csak egy limuzin 
gurul a ház elé. Kiszáll belôle egy 
öltönyös ember és azt mondja:

--- Emlékszel rám, apám, én vagyok a 
fiad, akit elküldtél 10 éve a városba 
dohányért. Azóta meggazdagodtam, 
megnôsültem és híres lettem.

--- Jó, jó, --- mondja a székely --- de hol 
a dohány?

* * *
Egy fickó üvöltve rohangál az épít-

kezésen.
--- Mi történt? --- kérdeze tôle a mes-

ter.
--- Egy tégla ráesett a lábamra.
--- Ezért kell így üvöltened? A Józsira 

tegnap rádôlt az egész fal, és még csak 
meg se mukkant.

* * *
Autóst büntet a rendôr:
--- Felírom gyorshajtásért!
--- Még mindig jobb, mint ha én írnám 

fel magát!
--- Miért, kicsoda maga?
--- A sírköves.

* * *
-- Mi lesz Hófehérkébôl ha megfogja 

a magasfeszültségû áramvezetéket?
--- ???
--- Hamupipôke.

* * *
--- Jean, kössön egy spárgát az anyó-

somra!
--- Miért, uram?
--- Sárkányt akarok eregetni!

* * *
--- Miért van a zsidóknak nagy or-

ruk?
--- Amikor Isten teremtette a lénye-

ket, akkor megkérdezte tôlük, mekko-
ra orrot szeretnének.

Mondja a magyar: --- Kicsit.
Mondja az angol:
--- Közepeset.
Kérdi a zsidó:
--- Ingyen van?
Mondják, persze...
--- Akkor jó nagyot! 

* * *
Két zsidó beszélget.
--- Te, magyarázd el nekem, mit 

jelent az a szó, hogy dilemma.
--- Mondok egy példát: disznóhús in-

gyen.
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Szilveszteri népszokások
Bizonyára mindenki ismer egy-két 

népszokást, hogyan ünnepelték elôd-
jeink a szilvesztert és az új évet, illet-
ve mik azok a hagyományok, amik 
még a mai idôkig fennmaradtak. Azt 
viszont nem sokan tudják, hogy a 
nagyvilágban milyen különös szo-
kások terjedtek el. 

Magyarországon úgy hiszik, hogy 
amit az év elsô napján csinálunk, az a 
következô év több napján is meg-
ismétlôdik, ezért elsején csupán kel-
lemes dolgokkal érdemes foglalkozni.

Tilos a szemetet kivinni a házból, 
mivel ezzel a jövô évi szerencsénket is 
kidobjuk. Teregetni sem szabadå, 
mivel ez halálozást jelent. Dolgaink 
kölcsönadásától is ódzkodjunk ekkor, 
mivel ezeket bizony nehezen kapjuk 
vissza. Orvoshoz se menjünk, mert 
akkor beteges évre számíthatunk. Szil-
veszterkor ételt kell hagyni a hûtôben, 
így a jövô évben sem lesznek élel-
mezési gondjaink.

Elsején nem mindegy, kit engedünk 
be a házba elôször, ha férfit, szeren-
csénk lesz, ha nôt, inkább a balszeren-
cse fog megkörnyékezni.

Ha szilveszter éjszakáján esô esik, 
reggel pedig látható a nap, akkor a 
termés nem lesz jó a következô évben, 
viszont ha az idôjárás egyforma éjjel 
és reggel, akkor minden rendben lesz 
a veteménnyel.

Ha távol kerültünk szilveszter éjje-
lére a kedvesünktôl, egy kis pezsgôt 
locsoljunk a földre koccintáskor, ak-
kor egész évben együtt maradhatunk 
vele.

Az étkezéshez is kötôdik babona, 
disznót kell enni, mert az a házba túrja 
a szerencsét, tyúkot viszont semmi-
képp sem, mivel az pedig kikaparja a 
szerencsét. A halat a farkánál fogva 
kell elkezdeni enni, nehogy elússzon a 

szerencse, viszont érdemes enni, 
hiszen pikkelye sok pénzt jelenthet. 
Elsején még lencsét is esznek, ami 
szintén sok pénz érkezését jósolja 
elôre. A köles és rizs is hasonlóképp jó 
e célra. Pulykát ne együnk, mérget hoz 
a házhoz. Az egyéni vállalkozók, cég-
vezetôk gyümölcsöt kell egyenek, 
hiszen akkor gyümölcsözô esztendô 
vár rájuk.

Néhány külföldi szokás a nagy-
világból, a teljesség igénye nélkül:
Ausztriában énekesek járják a vidé-

ket, és dalokkal kívánnak Boldog Új 
Évet. Ezenkívül új év elsô napján be-
vett szokás, hogy kifüstölik a házakat 
és ólakat, így ûzve el a gonoszt a falak 
közül.

Bécs minden évszakban hangulatos 
hely, de az évbúcsúztató varázslatos 
éjszakáján még tökéletesebb az él-
mény. Programokban nincs hiány, 
akár a szabad ég alatt, akár egy fényes 
bálteremben szeretnénk szilveszterez-
ni. Hagyományosan megtelik a Rat-
hausplatz és belváros kis utcácskái. 
Tavaly 700 ezernél is több bécsi és kül-
földi élvezte a különféle koncerteket 
az operettôl a rock and roll-ig. Majd-
nem száz stand gondoskodott róla, 
hogy ki ne száradjanak a torkok és 
senkinek se korogjon a gyomra. Az 
átmulatott éjszaka után aztán igazán 
kulturáltan lehet ébredezni a Bécsi 
Filharmonikusok újévi koncertjére, 
melyet kivetítôkön is követhetett min-
den érdeklôdô. Ez már 1941 óta ha-
gyomány és legalább 1 milliárd tévé-
nézô látja világszerte. Bécs és a bálok 
egymás szinonimái. A csillogó Hof-
burgban éjfél után indul az Újévi gála, 
valcerrel és balettel, amúgy a boldog 
békeidôk hangulatában. Mozart és 

Strauss a Schönnbrunni Kastélyban, 
igazi bécsi specialitások Spittelberg-
ben. Pontosan éjfélkor megszólal a 
Szent István dóm híres harangja és 
kezdetét veszi az utcai bál a legna-
gyobb „szabadtéri bálteremben”.

Romániában gyerekek járnak körbe, 
és gyümölcsfaágakkal paskolják meg 
azt, akivel találkoznak, ez minden földi 
jót hoz a delikvensre, gazdagságot, 
boldogságot, gyermekáldást.

Tirolban a kertbe mennek a férfiak 
meztelenül és megráznak egy almafát, 
ezzel a következô évre elég szexuális 
potenciát képesek biztosítani maguk-
nak. A Rajna vidékén libasültet esz-
nek, annak ellenére, hogy szárnyas, és 
ez nem szerencsés szerencse szem-
pontból.

Berlinben a Brandenburgi kapu és 
környéke a világ legnagyobb diszkójá-
vá válik ezen az éjszakán. Ott sem le-
szünk egyedül, hiszen a Június 17-e 
úton a Gyôzelmi Oszlopig minden év-
ben egymilliónál is többen búcsúz-
tatják az óévet. Berlin kozmopolita 
hangulata igazán érvényesül, hiszen 
az idén is világsztárok adnak koncertet 
és rengeteg DJ szolgáltatja a zenét a 
pezsgô, a sör és a kolbász mellé. Ter-
mészetesen lesz lézershow és nem 
maradhat el a tûzijáték sem.

Az angoloknál szilveszter éjfélkor fa-
gyöngy alatt csókolóznak a szerelme-
sek, pontban 1 órakor pedig minden 
buli véget ér, a pubok bezárnak, min-
denki térhet nyugovóra. A szigetor-
szágbeliek az év elsô napjára tervezik 
a rokonlátogatást.

Aki átkel a Csatornán, az a sörrôl biz-
tosan whiskyre vált majd, két pohár 
pezsgô között. A londoniak és a millió-
nyi turista a Big Ben környékét száll-
ják meg, hogy számolják a 2016-ból 
még hátralevô másodperceket. A helyi 
mitológia szerint a döntô pillanatban 

okvetlenül vonjunk magunkhoz egy 
helyi rendôrt, egy bobbyt. Legalábbis 
egy csók erejéig, mert ez a sikeres 
jövô záloga. Hajókázhatunk aztán 
romantikus hangulatban a Temzén, de 
maradhatunk a folyóparton is, hiszen 
onnan is kiváló a kilátás a London Eye 
tûzijátékára. Ha még van erônk, ne 
hagyjuk ki a szilveszteri parádét, mely 
a Piccadilly Circus-ig sodorja a vidám 
tömeget.

A skótok nem pezsgôt isznak, hanem 
whiskey-vel, illetve egy sörbôl és 
whiskey-bôl készült keverékkel (amit 
hot pintnek hívnak) koccintanak. A 
szilveszteri társaság legmagasabb 
tagjának éjfél után ki kell állnia az 
ajtóba némi étellel és itallal, így 
csalogatva be a szerencsét a házba.

Spanyolországban ahhoz, hogy a kö-
vetkezô tizenkét hónap mindegyikében 
megtalálhasson a szerencse, éjfélkor 
gyors egymásutánban, a másodperc-
mutató minden egyes lépésére, ti-
zenkét szôlôszemet kell megenni. 
Spanyolország egyes részein arany-
gyûrût ejtenek a pezsgôsüvegbe. Aki-
nek a poharában kitöltéskor ez landol, 
az igencsak szerencsés évre számít-
hat. Ha ehhez piros alsót viselünk, 
akkor biztosan jó évünk lesz 2017-ben.

A spanyol fôváros nagy partija a 
Puerta del Sol-on kezdôdik és oda is tér 
vissza. Persze közben a tömegben 
sodródva biztosan betérünk egy-két 
koktél erejéig az útba esô bárok 
egyikébe. 

 Olaszországban az év utolsó napján 
vörös alsónemût hordanak a helyiek - 
így a jövô esztendôben rájuk talál a 
szerelem. Ezenkívül úgy tartják, hogy 
az ablakon át a lakásukból kidobált 
régi holmikkal helyet csinálhatnak a 
következô évben várható új dolgoknak. 
A hosszú és betegségmentes élet re-
ményében az olaszok ilyenkor hosszú 
tésztából készült ételt fogyasztanak. 
Egyes városok fôterein máglyán ége-
tik el a múlt évet.

Olaszországban az utcákat ilyenkor 
óvatosan járjuk, és ha meghalljuk, 
hogy „Vigyázat”, ugorjunk be egy ka-
pualjba, mert könnyen a nyakunkba 
kaphatunk egy bedöglött kenyér pirí-
tót, vagy egyéb feleslegessé vált be-
rendezési tárgyat. 

A dánok régi cserepeket, edényeket 
törnek szeretteik és családtagjaik há-
za elôtt, és az minél hangosabban 
csörren, az annál boldogabb esztendôt 
jelent.

A görögök az év utolsó estéjén ját-
szanak. Ha a kaszinóban nyer valaki, 
egész évben szerencséje lesz, ha vi-
szont veszít, a szerelemben várnak rá 
örömök. Ezenkívül szilveszter este a 
gyerekek kitisztított cipôjét a ház elé 
teszik, Szent Vazul, a szegények védô-
szentje pedig megtölti azt.

A hollandok kör alakú süteményeket 
esznek, mivel ezeknek pénzérme for-
mája van, sok pénzt jelenthetnek a kö-
vetkezô évre.

Svédországban gyertyát ajándékoz-
nak egymásnak, aminek fénye az örö-
möt és vidámságot szimbolizálja. Mi-
vel náluk az év közben nem sok alkohol 
fogy, ilyenkor szinte kötelezô pityó-
kásan fogadni az új évet.

Oroszországban mákos és mézes éte-
lek kerülnek az asztalra. Sokan még 
csak december 31-én állítják fel a 
karácsonyfát, és január 1-jén bontják 
ki az ajándékokat, az újévet pedig 13-
án ünneplik.

Akit pedig a hideg sem riaszt vissza 
okvetlenül szilveszterezni válassza 
Moszkvát. A Vörös téren lehet akár 
mínusz 20 fok is, ez sem veszi kedvét a 

helyi és nemzetközi közönségnek. Egy 
közös fotó valamelyik Sztálin- vagy 
Lenin-utánzóval jót tehet a jövô évi 
kilátásainknak és biztosak lehetünk 
abban is, hogy nemcsak a vodkától 
látunk mindenbôl többet. A más-
naposság ellen pedig nincs jobb mód-
szer, mint egy tányér borscs és még 
pár pohár pezsgô. Egy kis helyi csavar 
ott is van azért. 

Az oroszok új évi kívánságaikat 
leírják egy cetlire, amit elégetnek és a 
hamu a pezsgôbe kerül. Hogy a pezsgô 
hová jut, azt nem nehéz kitalálni!

Bulgáriában éjfélkor lekapcsolják a 
villanyt, így lehetôség van csókoló-
zásra. Az újévi tortába pedig pénz-
érmét rejtenek, aki azt kapja a neki 
vágott szeletben, igencsak szerencsés 
lesz az új évben.

Törökországban gránátalmát esznek, 
így lehet szerencséjük és pénzük a 
következô évben.

A portugáloknál az év elsô napján 
gyerekek járják a házakat, és éne-
kelnek, némi pénzért és édességért 
cserébe.

Japánban aki meg tud enni egy extra 
hosszú tésztát elszakadás nélkül, an-
nak hosszú lesz az élete. Ezenkívül 
rizstortát esznek és egészen január 7-
ig ünnepelnek. A tradicionális 108 ha-
rangütés mindegyike egy bûnt jel-
képez. A gyerekek ilyenkor ajándékba 
pénzt kapnak, a felnôttek pedig kár-
tyára írt jókívánságokat.

Az amerikaiaknál családlátogatással 
kezdôdik az év, illetve Új Év napján 
babból készült ételeket esznek.

Mozirajongóknak szinte kötelezô éle-
tükben legalább egyszer a Nagy Al-
mában, vagyis New Yorkban elbú-
csúztatni az óévet! A város, amely 
sosem alszik, szilveszter napján külö-
nösen nyüzsgôvé válik. Hosszú ideje 
ott tartják a világ legnagyobb utcai 
szilveszteri partiját. Nincs híradó a 
világon, ahol ne mutatnák be a hatal-
mas leereszkedô, több mint 500 kilós, 
696 égôvel és 96 stroboszkóppal meg-
világított Waterford kristálygömböt a 
megkezdôdô visszaszámlálásról. A 
buli centruma a Broadway és a 7th 
Avenue közé esik, ahova délután 5 
után már lehetetlen bejutni. Éjfélkor 
megkezdôdik a visszaszámlálás, elkez-
dôdik a tûzijáték és konfetti esô hullik 
a csókolózó vagy üvöltözô tömegre, 
majd az újév elsô pillanatában fel-
csendül a Gyertyafény keringô.

Brazíliában karnevál zajlik (ilyenkor 
ott nyári meleg van), a legtöbben az 
utcán töltik az év utolsó estéjét.

A brazilok még szilveszterkor sem 
feledkeznek meg a tengerpartról. Aki 
teheti, lemegy az óceán partjára, hogy 
átugorjon hét hullámot. Persze nem 
egyszerre, hanem naponta egyet. Ez 
biztosan meghozza a szerencsét.

Argentinában rózsaszín alsónemût 
hordanak a helyiek az év utolsó nap-
ján.

 A mexikói újév különleges kelléke a 
bôrönd. Ha szilveszter éjjelén nagy 
csomagokat cipelô embereket látunk, 
azok nem biztos, hogy turisták. Sôt! A 
hagyomány szerint, aki ezen az éj-
szakán sétát tesz bôrönddel a kezében, 
jövôre messze földre utazhat nya-
ralni.

Afganisztánban pedig nem is most 
ünneplik az Újévet, hanem március 
21-én, ami egyben a tavasz elsô napja 
is. A gyerekek ilyenkor új ruhát 
kapnak.

Egy olyan szokás van, amely sehol 
nem maradhat el, hogy az emberek
Boldog Új Évet kívánnak egy-

másnak.

Január elseje, korán reggel:
- Mit csinálsz, szomszéd?
- Havat hányok.
- Úristen, te mit ittál?!

***
Szilveszter éjszakáján egy savanyú 

arcú, rossz kedvû fickó ôgyeleg az 
utcán. Egyszer csak megakad a szeme 
egy falfirkán, mely így szól:

- Ki nem szereti a bort, a dalt, a nôt, 
Nem érdemel Boldog Új Esztendôt!

A pasas fanyar ábrázattal olvassa a 
rigmust, majd elôvesz egy ceruzát, és 
a következôket írja alá:

- Innád savanyú boromat, Élnéd nôm-
mel a sorsomat, Anyósom tanítana a 
dalra, Nem írnál ilyet a falra, Te 
marha!

***
Hogy hívják Stallone dublôrjét?
- Pótszilveszter.

***
Szilveszterkor két barátnô találkozik.
- Milyen gyönyörû ruha van rajtad, 

drágám! - mondja az egyikük.
- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként 

már tavaly is mondtam.
***

Az év elsô napján két szôke nô tele-
fonon beszélget:

- Hogyan töltötted a szilvesztert?
- Szokásom szerint, ágyban.
- Mesélj! Nagy társaság volt?
***
Két rendôr beszélget:
- Tudtad, hogy idén péntekre esik a 

szilveszter?
Mire a másik:
- Remélem nem tizenharmadika...

Ezt (t)egye a szilveszteri ivászat 
elôtt, ha nem akar másnapos lenni
Minden év elsô fogadalma, hogy nem lesz többet másnapos január elsején? 

Most sikerülhet, ha megfogadja ezt az 5 tanácsot.
Ami vicces, de azért annyira mégsem. Az alkoholfogyasztás ezen a napon a 

tetôfokára hág, mindenki felszabadult (egy ideig), vidám (egy ideig), aztán meg 
nagyon másnapos (kortól és szervezettôl függôen 12-48 órán át). De hiába 
fogadjuk meg minden évben, hogy idén máshogy lesz, kevesen tudnak egy-két 
pohár pezsgô után megálljt parancsolni. Ha Ön igen, akkor ne is olvassa tovább 
a cikket, hanem örüljön, hogy ilyen fegyelmezett, mindenki más pedig kezdje el 
a megelôzést:
A fehér kenyér tilos
Tudja mi fog történni, ha nem eszik semmit ivás elôtt? Bár nagyanyáink 

receptje alapján nehéz ételeket és szénhidrátokat kell fogyasztani, hogy fel-
szívja az alkoholt, de ez butaság. A finomított szénhidrátok – legalábbis a fehér 
kenyér, a tészták, a sütemények – épp az ellenkezôjét okozzák: emelkedik a 
vércukorszint, így az alkohol hamarabb a vérbe kerül és erôsíti a hatását. Tehát 
felejtse el a maradék bejglit, inkább egyen teljes kiôrlésû élelmiszereket.
Omega-3, az ôrangyalunk
Az olajos, zsíros ételek a tapasztalat szerint segíteni szoktak, ám ezeket is jó 

lenne helyettesíteni egészségesebb variánsokkal. Omega-3 zsírsavban gazdag 
étkeket vegyen magához: például lazacot, makrélát, egyéb halolajokkal vagy 
lenolajjal dúsított élelmiszereket. Ezek valóban megkötik az alkoholt.
A glutation a májunk barátja
A máj méregtelenítését elôsegítheti, ha glutation tartalmú ételeket fogyaszt. 

Ez legfôképp nyers zöldségekben fordul elô, például az avokádóban, a gö-
rögdinnyében és a spárgában. Jó hír a húsfogyasztóknak, hogy a májban és a 
marhahúsban is fellelhetô.
Vízdózis
Indulás és a masszív ivás elôtt egy órával igyon két-három pohár vizet. Ez 

megelôzi és csökkenti az ásványi anyag-, és a vízveszteséget, amit az alkohol 
majd okoz a szervezetében. Aztán minden pohár alkohol mellé is ajánlott inni 
egy-egy pohár vizet, majd a lefekvés elôtt lenyelni egy magnézium- és kalcium 
pezsgôtablettát. Szinte garantált, hogy így elkerüli a fejfájást!
Ránctalanítás
Nem csak a gyomra, a feje, hanem a bôre is megsínyli szilveszter éjszakáját, 

ha sokat iszik. Gyûrött arccal pedig sokkal kellemetlenebb kezdeni az Újévet, 
ezért próbálja pótolni az alkoholizálás során elvont B-vitaminokat, melyek a bôr 
feszességéért is felelôsek. A zöld zöldségek segítenek ebben: a brokkoli például 
kiváló ráncmentesítô.



05:25 Öt kontinens 
05:50 A lovak festôje 2003
Konrád Ignác (1894-1979) 

egy a hazájában kevésbé 
elismert mûvészek közül. A 
portréfilm bemutatja a fes-
tô és szobrászmûvész külö-
nös mûvészi pályáját és ka-
landos, „hontalan” életét. 
06:45 Égi madár (1957) 
Magyar játékfilm  ff.
Rendezte: Fehér Imre
Szereplôk: Szabó Ildikó 

Panni, Szirtes Ádám Miska, 
Kiss Ferenc Komáromi gaz-
da, Kiss Manyi Sógorasz-
szony. Panni és Miska sze-
retik egymást. Mindketten 
zsellérek, együtt aratnak, 
ahol Komáromi nagygazda 
is szemet vet a lányra. 
Miska összeakaszkodik ve-
télytársával, majd elhagyja 
a falut. Panni néhány hónap 
múlva hozzámegy Komáro-
mihoz és a falu elsô asszo-
nya lesz.
08:20 Német nyelvû hírek 
08:30 Kinai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Élô örökség 2016 
09:20 Világ 
09:45 Summa 
10:05 Útmutató
10:35  Isten kezében 
Rendezte: Horváth Tamás
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Késô (1943) 
Magyar filmdráma  ff.
Rendezte: Daróczy József
Szereplôk: Jávor Pál Ta-

mássy Péter doktor, Bulla 
Elma Mária, Muráti Lili 
Szegedy Judit. Tamássy Pé-
ter, a híres sebészprofesszor 
régóta szerelmes a fiatal és 
tehetséges színésznôbe, 
Szegedy Juditba, de érzel-
meit nôs ember lévén titok-
ban tartja. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk

  13:40 Ízôrzôk 2016
  Nagydobos – egy kis falu a 
keleti végeken, amelyet a 
sütôtök tett világhírûvé. 
14:15 Öt kontinens

 14:45 Itthon vagy!
 15:10 Roma Magazin
 15:40 Domovina
 16:10 A mi Dunánk
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat   A Duna útja során 
számos nemzettel találkozik, 
melyek sorsát évezredek 
óta a nagy folyó formálja.     
16:30 Hogy volt?! - archív 
válogatás 2016
Sinkovits Imre emlékére
17:25 Család-barát

  19:00 K í v á n s á g-
kosár - válogatás
 20:00 Hogy volt?!Korda 
György születés-napjára 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
  00:25 Fapad   Az intelli-
gens légitársaság
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:30 Hogy volt?! Sinkovits 
Imre emlékére
02:25 Késô 1943
Magyar filmdráma  ff.
04:00 Hogy volt?!  Korda 

György születésnapjára 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

14. oldal MAGYAR ÉLET 2016. december 29.
Január 2. hétfô Január 3. kedd Január 4.  szerda

Január 5.  csütörtök

Január 6. péntek Január 7.  szombat Január 8.  vasárnap 

05:25 Kulturális híradó 
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kinai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép 
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda 
10:05 Református riportok 
10:35 Evangélikus magazin 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Hajdú-Bi-
har megye székhelye Deb-
recen, mely évszázadokon 
keresztül táplálta az Alföld 
és a Tiszántúl tudományos 
és kulturális életét. 
11:50 Indul a bakterház 

(1979)  Magyar tévéfilm
 Szereplôk: Bánhidi László 

Konc bácsi, Csákányi László 
Buga Jóska, Farkas Antal 
Csendôr, Gyulai Károly 
Marhakereskedô, Hasányi 
Gábor Csendôr, Regös 
Bendegúzt anyja elszegôd-
teti a lókupechez, de a fiú 
megszökik tôle. A bakterhez 
keveredik, ahol elvállalja a 
tehénpásztor-kodást. A bak-
ter és anyja, a Banya igen 
sanyargatja a fiút, aki elha-
tározza, hogy megleckézteti 
ôket.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Minden tudás
13:45 Hazajáró 
14:15 Térkép
14:45 Életkor 
15:10 Srpski ekran 
15:40 Unser Bildschrim 
16:05 Útravaló 
16:25 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
A Família Kft.-sztori az 

1990-es évek egyik népszerû 
magyar televíziós sorozata. 
A széria Gát György és 
Szurdi Miklós nevéhez 
fûzôdik.
17:20 Család-barát

  19:00 K í v á n s á g-
kosár - válogatás
  20:00  Dallamról dallamra 
1995  Tarnay Kiss László 
kedvenc nótái
20:30 Dallamról dallamra   

1996  Madarász Katalin
Magyar zenei mûsor
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
  00:25 Fapad   Rémálom
Magyar tévéfilmsorozat
Kandl Viktória zuhanó re-

pülôgéppel álmodik, ame-
lyet égi jelként értelmez. 
Elhatározza, hogy minden-
képpen visszatartja az azna-
pi járatokat. 
00:50 Himnusz
01:00 HÍRADÓ

  01:15 Angol nyelvû hírek 
  01:30 Hogy volt?! - archív 
válogatás 2016  Família Kft. 
az 1990-es évek egyik nép-
szerû magyar televíziós so-
rozata.
02:20 Indul a bakterház 

1979   Magyar tévéfilm
03:30 Nyitott stúdió 1992

          a Téka együttes
04:05 Dallamról dallamra 

1995  Tarnay Kiss László 
04:30 Dallamról dallamra 

1996  Madarász Katalin
05:00 HÍRADÓ

  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális híradó 
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kinai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika 
09:15 Médiaklikk
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
10:55 Biblia és irodalom
Fazekas Mihály:  A kellet-

tekorán..., 127. dícséret
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009) 
G y ô r - M o s o n - S o p r o n 

megye A megye központja 
Gyôr, a találkozások városa. 
Bécs és Budapest között 
félúton, szelíd környezetben 
fekvô, sokszínû város, ahol 
természeti, kulturális, épí-
tészeti értékek sora ötvö-
zôdik egymással. 
11:35 Ördöglovas (1943) 
Magyar életrajzi film  ff.
Szereplôk: Fényes Alice 

Leontine, Benkô Gyula 
Sándor, Móric, Kiss Manyi 
Josefine, Makláry Zoltán 
Kosztarovics, Sándor Móric 
gróf halhatatlan alakja volt 
a magyar történelemnek. 
Romantikus szerelmi törté-
net legendás színészekkel.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó 
13:40 Az én ’56-om (2016 ) 
Szatmári József Károlyné
13:50 Az én ’56-om (2016) 
Hegedûs Géza Zoltán
14:05 Magyar Krónika 
14:35 Család és otthon
15:00 Alpok-Duna-Adria

  15:30 Kvartett
  16:00       Duna anzix 2011  
Kalandozások a Duna 
történelmi forrásánál, azaz 
„a világ peremén”
16:25 Hogy volt?! - archív 

válogatás 2016  Törôcsik 
Mari televíziós munkái
Pici, törékeny de ha belép a 

színpadra, szinte megtelik a 
levegô elektromossággal.   
17:20 Család-barát
  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 2014   

  Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális híradó

  23:5MindenkiAkadémiája    
 00:25 Hagyaték 2012
Személyes tradíció - Családi 
hagyomány
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:25   Hogyvolt?!Törôcsik 
Mari televíziós munkái
02:20 Ördöglovas 1943

Magyar életrajzi film
Romantikus szerelmi törté-

net legendás színészekkel.
03:40 Nyitott stúdió 1993

           Maskarades
04:00 Szenes Iván írta 2014    

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális híradó
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kinai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
09:15 Iskolapad 
09:40 Élô egyház 
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében (2015)  
Dr. Csókay András idegs-

ebész portérja új, nem a 
megszokott nézôpontból.
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Megyejáró (2009)
(angol felirattal) Komá-

rom-Esztergom megye
11:25 Tigrisugrás (1974)
Magyar tévéfilm
Rendezte: Várkonyi Gábor
Szereplôk: Kútvölgyi Er-

zsébet Magdi, Harsányi Gá-
bor Iván, a bátyja, Lukács 
Sándor Tamás, az elsô férj, 
Kozák András Gyula, a má-
sodik férj, Avar István La-
kos Ferenc, Sáfár Anikó 
Sziszi, Solti Bertalan Elnök, 
Házaspár érkezik vidékre,  
Innen tekint vissza Magdi a 
múltba, amely egyrészt ku-
darcok, sikertelenségek so-
rozata, másrészt igazolása 
ittlétüknek: mindennek tör-
vényszerûen ide kellett ve-
zetnie.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár
13:40 Rúzs és selyem 
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 2016 
14:40 V4 
15:05 P’amende 
15:35 Öt kontinens
16:00 Duna anzix (2011)
A Breg és a Brigach násza
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  Utunk ezúttal a 
Duna valódi, földrajzi és 
hidrológiai értelemben vett 
forrásához vezet. 
16:20Hogy volt?! - archív 

válogatás 2016  Katkics 
Ilona a magyar televíziózás 
kezdetétôl nyugdíjaztatá-
sáig, a Magyar Televízió 
rendezôje.
17:20 Család-barát

  19:00            Kívánságkosár 
- válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
  00:25 Hagyaték 2012
Regnum Marianum - Mária 
országa
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:25  Hogy volt?! - archív 
válogatás 2016
            Katkics Ilona
02:20 Tigrisugrás 1974    

  Magyar tévéfilm
Rendezte: Várkonyi Gábor
Házaspár érkezik vidékre, 

egy rozzant malomba, 
amelynek udvarát messzi-
rôl, kosarakban cipelt ter-
môfölddel hordják meg, 
hogy élet fakadhasson rajta. 
Nincs másuk egymáson, 
hitükön és szerelmükön 
kívül. Az asszony felevele-
níti életüket.
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális híradó 
07:35 Van képünk hozzá 

(2011) Rendezte: László 
Péter Régi és újabb, nép-
szerû rádiókabaré-jelene-
teket láthatnak a nézôk új 
szereposztásban.
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kinai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy! 
09:40 Hazajáró (2016)
10:10 Rúzs és selyem 
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Egy tál lencse (1941)
Magyar játékfilm  ff.
Szereplôk: Csortos Gyula, 

Jávor Pál, Karády Katalin, 
Kiss Manyi, Makláry Zol-
tán, Pethes Sándor
Az öreg Kugits méltóságos 

úr angóranyúl-telepét és va-
gyonát valamiféle örökösre 
akarja hagyni, de a fölku-
tatott, távoli rokonlány he-
lyett annak munkanélküli 
barátnôje, Margit érkezik a 
birtokra, mint rokon. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
MMA - portré sorozat 
„Mint egy mély folyóban” - 

Oláh János költô portréja
13:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016) 
Szilveszter
14:25 Hangvilla
14:55 Új idôk, új dalai
15:25 Hogy volt?! 
Korda György születés-

napjára
16:25 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVALCipôfûzôk (2016)  
Magyar dokumentumfilm  
A dokumentumfilm a ma-

gyar könnyûipar múltjáról 
és jelenérôl szól
17:20 Család-barát

  18:55 Térkép
 19:25 Ízôrzôk 2016

  Mezôkomárom Ez a Sió-
menti hajdani büszke mezô-
város két templommal is 
büszkélkedhet.
20:00 Mindenbôl egy van 

2015  A randi Az éjszaka 
közepén elôször Anikó és 
Fifti érkezik az irodába, 
aztán váratlanul megjelenik 
Niki, Pálma és végül Zoli is.  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry 2016

 22:50 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 2016  Válóper
Ond és a felesége, Anita 

egy reggel csúnyán össze-
vesznek a hivatal elôtt.
23:20 Opera Café

  23:55        Szerelmes földrajz 
2017    Dárday István 
filmrendezô
00:30 Élô örökség 2016

  00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:25 Gasztroangyal
           Disznóvágások 
 02:20 Mit csinált felséged 

3-tól 5-ig? 1964   Magyar 
filmvígjáték  Szereplôk: 
Darvas Iván Mátyás király, 
Psota Irén Beatrice
04:05 Mindenbôl egy van 

2015
05:00 HÍRADÓ

 05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Disznóvágások Marcsi pe-

dig a vicces jelenetek kö-
zött elkészíti azt a gyümölcs-
fánkot, melyet az egyik mu-
ravidéki utazása során tanult.
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kinai nyelvû híre
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:15 Profit7
09:35 Kárpát expressz
10:00 Noé barátai 
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Somogy 
megye százszorszép vidék, 
tele meglepetésekkel. Észa-
kon Európa egyik legna-
gyobb édesvizû tava, a Ba-
laton, délen a szeszélyesen 
kanyargó Dráva mossa. 
11:30 ...hogy szaladnak a 

fák! (1966) (Magyar film-
dráma  ff.)  Szereplôk: Kiss 
Manyi Lina néni, Iglódi 
István Simon, Koltai János 
Török Mihály, Dajka Margit 
Vass Mari, Szirtes Ádám 
Simon a fiatal történész 11 
év után látogat haza neve-
lôanyjához, Lina nénihez, 
aki egy Balaton melletti 
faluban él. Váratlanul éri 
amit lát, Lina néni keser-
vesen éli mindennapjait, 
férje halála óta csöndes szo-
morúságban.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok 
13:50 Olasz - magyar 

örökség (2015) Tolnay 
Károly  mûvészettörténész, 
a firenzei Casa Buonarroti 
Múzeum egykori  igazgató-
jának, a világ legjelentôsebb 
Michelangelo kutatója mun-
kásságát mutatja be.   14:15 
Az én ’56-om 2016
  Kelemen Imre
14:25 Az én ’56-om 2016

prof. eme. Sámsodi Kiss 
György
14:40Rejtélyes XX. század    

 15:10 Rúzs és selyem
 15:40 Önök kérték
  16:35 A Mesternô 2014
  Az 1926-ban született Ro-
boz Ágnes táncpedagógus, 
koreográfus, balettmester   
17:20 Család-barát
 18:55 Öt kontinens
  19:30        Szerelmes földrajz 
2017    D á r d a y 
István filmrendezô
20:00 Gasztroangyal

   Disznóvágások 
21:00 HÍRADÓ

  21:30          GYARMATHY 
LÍVIA KÖSZÖNTÉSE 
Recsk 1950-1953 - Egy titkos 
k é n y s z e r m u n k a t á b o r 
története 1988
23:00 Bábel - Hesnával a 

világ 2013 Félelem 
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember

  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ
  01:15 Angol nyelvû hírek 
  01:25 Hogy volt?!
  02:20 Tökéletes férfi 1939    
Magyar romantikus film
03:30 Nyitott stúdió 1993

            Egyszólam
04:05 Slágertévé 2000

  05:00 HÍRADÓ
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kinai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
09:20 Esély    Jeltolmács 

közremûködésével)
09:45 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Új nemzedék (2015)
Autista Segítô Központ
Magyar vallási mûsor
11:00 Biblia és irodalom 

(2016) Weöres Sándor - 
11:20 Angol nyelvû hírek
11:30 Megyejáró (2009)  

(angol felirattal)
Heves megye az ország 

természeti szépségekben, 
ásványkincsekben gazdag, 
bortermelésérôl jól ismert 
megyéje, mely idegenfor-
galmi szempontból vonzó 
látnivalók gazdag tárházát 
kínálja.
11:45 Stammbuch - Júlia 

asszony titkos éjszakái 
(2005) Szereplôk: Vencz 
Stella Szendrey Júlia, Wel-
ker Gábor Balázs Sándor 
író, Tóth András Ernô Tes-
téry Zsigmond, A Krúdy 
Gyula novellái és motívumai 
alapján készült film 1849 
novemberében játszódik. 
Mióta júliusban Segesváron 
nyoma veszett a nemzet 
nagy költôjének, Petôfi 
Sándornak, felesége, Szend-
rey Júlia csak arra tud gon-
dolni, hogy meg kell ôt ta-
lálnia – élve vagy halva.
13:00 HÍRADÓ 

 13:20 Magyar gazda
  13:40 Noé barátai
  14:10 Nagyok
  14:40 Kárpát expressz
  15:05 Hrvatska Kronika
  15:35 Ecranul nostru
16:00                 RegékaDunaforrá-
sáról - Az, aki a Duna pontos 
forrását keresi segítség nél-
kül, óriási, mondhatni lehe-
tetlen vállalkozásba kezd.
16:20 Hogy volt?! - archív 

válogatás 2016  Gregor 
József televíziós munkái 
17:20 Család-barát

  19:00 K í v á n s á g-
kosár - válogatás
19:30Magyarország, szeret-
lek! 2016
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
  00:25 Fapad   Bukórepülés
Magyar tévéfilmsorozat
 Csalog szembesíti Szemlôt, 

hogy komoly pénzügyi gon-
dokkal küzdenek, melyeket 
ha nem oldanak meg, akkor 
a légitársaság mûködése 
véget ér. 
00:55 Himnusz

  01:05  HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:30  Hogy volt?! - archív 
válogatás 2016  Gregor 
József televíziós munkái
Metropolitan Opera színpa-

dáig vezetett.
02:20 Stammbuch - Júlia 

asszony titkos éjszakái 2005    
  03:30 Magyaror-
szág, szeretlek! 2016
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 



05:25 Öt kontinens 
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül 
Mûsorvezetô: Dióssy Klári
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Olasz - magyar 

örökség (2015)
A Casa Buonarroti 

igazgatója - Tolnay Károly
A dokumentumfilm 

Charles de Tolnay – Tolnay 
Károly  mûvészettörténész, 
a firenzei Casa Buonarroti 
Múzeum egykori  
igazgatójának, a világ 
l e g j e l e n t ô s e b b 
Michelangelo kutatójának 
munkásságát mutatja be. 
09:15 Világ 
09:35 Summa 
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:25 Új nemzedék
10:55 Angol nyelvû hírek 
11:10 Megyejáró (2009)   

(angol felirattal)
Békés megye
Magyar ismeretterjesztô 

magazin  (Feliratos)
11:30 Tücsök (1963) 
Magyar film  (ff.)
Rendezte: Markos Miklós
Szereplôk: Kellér Dezsô, 

Esztergályos Cecília, 
Sinkovits Imre, Psota Irén, 
Pécsi Sándor, Pécsi Ildikó, 
Szirtes Ádám, Kiss Manyi, 
Zenthe Ferenc.
13:00 HÍRADÓ - M1
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2016)
Nemesnádudvar
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
Rendezte: Móczár István
Az Ízôrzôk sorozattal 

ezúttal Nemesnádudvarra, 
a Baja közelében fekvô 
településre látogattunk el. 
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina Szlovák 

nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Duna anzix (2011)
Szökik a Duna
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
Operatôr: Karácsony 

Sándor, Várszegi Róbert;
Rendezte: Pozderka Ivett
16:30 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016)
Máté Péter televíziós 

felvételei
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója 
23:55 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012)
Mûemlékek emlékmûve
Ismeretterjesztô sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 HÍRADÓ - M1 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! 
fel Máté Péter alakját.
02:30 Tücsök (1963) 
Magyar film  (ff.)
04:05 Hogy volt?! 
05:00 HÍRADÓ - M1
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Jót s jól, az M5 
kulturális híradója
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Térkép 
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda 
10:05 Református magazin
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
11:00 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:05 Úton-útfélen
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Társkeresés (1981)
Magyar tévéfilm
Rendezte: Mihályfi Imre
Szereplôk: Páger Antal  

Czinkóczi Zsuzsa,  Dajka 
Margit, Csákányi László, 
Csákányi Eszter, Harsányi 
Gábor, Temessy Hédi, 
Turay Ida, Madaras Vilma, 
Soós Edit
13:00 HÍRADÓ - M1 
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
A megújult Szerelmes 

földrajz elsô adását így 
vezeti be Dárday István 
f i l m r e n d e z ô :
„Föltétlenül el kell mennünk 
Cserhátsurányba”
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran  Szerb 

nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35Unser Bildschrim  

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Útravaló
16:25 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016)
30 „Szeszélyes” év...
Mai adásunkban Gyökössy 

Zsolt rendezôvel és 
vendégeivel elevenítjük fel 
a legemlékezetesebb 
pillanatokat.
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás;
19:55 Dallamról dallamra 

(1996)
Csendül a nóta...- Kedvenc 

dalaiból válogat Máté 
Ottilia
20:25 D a l l a m r ó l 

dallamra (1997)
Éjszakázó ember vagyok...
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
00:00 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012)
Az áldozat gyümölcse: A 

feltámadás
Ismeretterjesztô sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 HÍRADÓ - M1 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! 

- archív válogatás (2016) 
30 „Szeszélyes” év...
02:30 Társkeresés (1981)
Magyar tévéfilm
03:55 Dallamról dallamra 

(1996)
04:25 Dallamról dallamra 

(1997)
Éjszakázó ember vagyok...
Magyar zenei mûsor
muzsikál.
05:00 HÍRADÓ - M1 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Jót s jól, az M5 
kulturális híradója
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
09:20 Médiaklikk
09:45 V4 
10:10 A sokszínû vallás
10:20 Kérdések a 

Bibliában
10:35 Így szól az Úr!
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Biblia és irodalom 

(2015)
Reviczky Gyula Jézus 

Pilátus elôtt
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Megyejáró (2009)  

(angol felirattal)
Pest megye
11:45 Levelek Margitnak 

(1968)
Magyar tévéfilm  (ff.)
A II. világháború utolsó 

szakaszának néhány napját 
idézi a történet.
13:00 HÍRADÓ - M1
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Kelemen Imre
13:55 Az én ’56-om (2016)
prof. eme. Sámsodi Kiss 

György
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon 
15:00 Slovenski utrinki 
15:30 Rondó
16:00 Duna anzix (2011)
 Tisza-parti iratok a bajor 

Duna mentén - Ulm és 
Inglstadt között
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
16:20 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016)
„Ablakosok”
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00  Szenes Iván írta 

(2014)
Rendezte: Lengyel Zsolt, 

Szenes Andrea
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
00:00 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012) 
Halhatatlan hivatás - Az 

életmentés tradíciója
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ - M1
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
„Ablakosok”
02:30 L e v e l e k 

Margitnak (1968)
Magyar tévéfilm  (ff.)
03:40 Ízôrzôk (2012)
Szólád
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
04:10 Szenes Iván írta 

(2014)
Zenés filmsorozat
05:00 HÍRADÓ - M1
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Jót s jól, az M5 
kulturális híradója 
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század   
09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház 
10:05 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Sértés (1977) 
Magyar tévéfilm
Rendezte: Bacsó Péter
A Sértés, az Éttermi 

beszélgetés és A nem várt 
vendég címû novella 
televíziós változata a sértés 
különbözô formáit mutatja 
be. Lehet alaptalanul, 
durván, tettlegesen és 
némán, tettekkel, vagy 
csupán szeretetbôl 
megsérteni valakit.
13:00 HÍRADÓ - M1
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század   
14:40 Kosár
15:05 Életkerék
15:35 Öt kontinens
16:05 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
Szenes Ivánt köszöntjük
17:00 A Vallásszabadság 

napja (2017)
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
Felelôs szerkesztô: 

Szutyányi Edina Györgyi;
20:00 Önök kérték 
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
00:00 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012)
„Együtt harcol, s issza 

borát...”
Ismeretterjesztô sorozat
Szerkesztô: Balogh Gábor; 

Operatôr: Farkas Zoltán, 
Ispánovits Gyula, Kiss 
Gyula;
Rendezte: Vándor Attila
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ - M1 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
Szenes Ivánt köszöntjük
Dalcímek, amelyeket 

összeolvasva összeáll egy 
kerek történet: Kicsit 
szomorkás a hangulatom 
máma; Hosszú az a nap; 
Próbálj meg lazítani; Nehéz 
a boldogságtól búcsút venni; 
Mindenkinek van egy álma; 
Minden ember boldog akar 
lenni; Nem csak a 
húszéveseké a világ; Egy 
tisztes ôszes halánték; 
Engem nem lehet 
elfelejteni... Dalcímek, 
amelyekbôl összeáll egy 
gazdag életút... És ez a 
néhány dal csak egy 
töredéke annak az 
életmûnek, amelyet 52 
percben igyekszünk 
felvázolni, természetesen 
dalokkal illusztrálva.
02:30 Sértés (1977)
Magyar tévéfilm
megsérteni valakit.
04:05 Önök kérték
05:00 HÍRADÓ - M1
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát 
07:00 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
07:30 POÉN PÉNTEK - 

Van képünk hozzá (2011)
Régi és újabb, népszerû 

rádiókabaré-jeleneteket 
láthatnak a nézôk új 
szereposztásban.
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy! 
09:40 Szerelmes földrajz
10:10 Rúzs és selyem 
10:40 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 A kétfenekû dob 

(1977)
Magyar játékfilm
Hetvenes évek Magyar-

országa. Nagy dolgok tör-
ténnek errefelé naponta. 
Most éppen a Petôfi emlék-
háznál, az egykori Petrovics  
fogadóban egy vígoperát 
szeretnének a tévések  fel-
venni. Nosza megbolydul az 
egész település, leginkább a 
múzeumigazgató, Czakó jön 
lázba, mert a híres tele-
víziósok és neves színészek 
jelenlétét arra kívánja fel-
használni, hogy az építendô 
kultúrház javára adjanak 
egy jótékony célú mûsort, 
méghozzá a helybeli mû-
kedvelôk részvételével. Az 
lesz majd a nagy kettôs 
siker! Óriási bevétel lesz, és 
talán még a Megyei Tanács 
is minden támogatást meg-
ad a kultúrház építésé-
hez!…
13:00 HÍRADÓ - M1
13:20 MMA portrék (2017)
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:45 Hangvilla 
15:15 Új idôk, új dalai
15:45 Hogy volt?!
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
A dunavirág mentôakció 

(2016)
Magyar ismeretterjesztô 

film
17:40 Család-barát 
19:15 Virtuóz pillanatok 

(2016)
Miklósa Erika és Molnár 

Levente: Gaetano Donizetti: 
Don Pasquale I. felvonás - 
Norina és Malatesta kettôse
19:30 A Dal 2017
21:40 A Bagi Nacsa Show
22:40 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016) 
24/25.: Az eskütétel
Magyar tévéfilmsorozat
23:10 Opera Café
A Magyar Állami Operaház 

magazinmûsora.
23:40 Evangélium 
00:10 Olasz - magyar 

örökség (2015)
A Casa Buonarroti 

igazgatója - Tolnay Károly
00:35 Világörökség 

Portugáliába A Coa völgye
00:55 Himnusz 
01:00 HÍRADÓ - M1 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal
Erdély
02:30 A Dal 2017
04:45 Nyitott stúdió (1995)
Calcutta trió
05:00 HÍRADÓ - M1 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-bará
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal

Erdély
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Profit7
09:10 Kárpát expressz 
09:35 Noé barátai 
10:10 Térkép 
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017 
13:00 HÍRADÓ - M1
13:15 Nagyok 
13:45 Olasz - magyar 

örökség (2015) 
A nemzet építésze - Ybl 

Miklós
14:15 Az én ’56-om (2016)
Simon Ferenc
14:25 Az én ’56-om (2016
Dr. Szíjártó Anna
14:35 Rejtélyes XX. század   
15:05 Rúzs és selyem 
15:35 Önök kérték 
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
A szeretet mint tôke - 

Szepsy István portréja 
(2016)
Magyar dokumentumfilm  
17:25 Család-barát
19:00 Öt kontinens 
19:30 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal
Erdély
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 GYARMATHY 

LÍVIA KÖSZÖNTÉSE
Recsk 1950-1953 - Egy 

titkos kényszermunkatábor 
története (1988)
Magyar dokumentumfilm-

sorozat
A recski internálótábor 

közvetlenül az 
Államvédelmi Hatóság 
felügyelete alatt mûködött 
1950 és 1963 között. A 
politikai, történelmi 
gyökerekig hatoló 
elemzésben volt rabok, volt 
ÁVH-s ôrök vallomásaiból 
rajzolódik ki a tábor képe. A 
film 1989-ben, a legjobb 
e u r ó p a i 
d o k u m e n t u m f i l m k é n t 
elnyerte a Félix-díjat.
23:50 Bábel - Hesnával a 

világ (2013)
Félelem és megbocsátás
Magyar ismeretterjesztô 

magazin
A Bábel legújabb epizódja 

is a félelem témakörét járja 
körbe, de ezúttal két férfi 
megdöbbentô élettörténetén 
keresztül. érzéseket, mint a 
a félelem és a lelkiismeret?
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ - M1
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
A pesti Broadway 
02:35 Kalotaszegi madonna  

1943)
Magyar romantikus film  

(ff.)
Szereplôk: Adorján Éva, 

Sárdy János, Karsady Géza, 
Tompa Sándor, Vízváry 
Mariska, Makláry Zoltán.
 Kalotafôn, a hegyek között 

nyaral egy fiatal lány,  
Enyedy Nóra és beleszeret 
a magányosan élô, 
tehetséges ifjú festôbe, 
Hegyi Ádámba.
04:05 Slágertévé (2000)
05:00 HÍRADÓ - M1 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Jót s jól, az M5 
kulturális híradója
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok
09:20 Esély
(Feliratos)
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Isten kezében 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Csongrád megye
11:40 Azurexpress (1938)
Magyar romantikus film  

(ff.)
Szereplôk: Páger Antal, 

Szeleczky Zita, Básti Lajos, 
Tolnay Klári, Fónay Márta 
Rák Tamás a 
legénybúcsújának estéjén 
megment egy 
öngyilkosjelölt lányt, Terit. 
Mivel a lánynak nincs hová 
mennie, hazaviszi magával 
a lakására. Másnap az 
esküvô után feleségével 
felül a Velencébe induló 
vonatra. A folyosón Terivel 
találkozik, aki tévedésbôl 
ugyanerre a vonatra szállt. 
Székesfehérváron Tamás 
leszáll a vonatról Terivel, 
hogy megváltsa számára a 
jegyet. Közben a vonat 
elindul, ô pedig lemarad. A 
magára maradt feleség egy 
útitársát mutatja be a 
rokonoknak Velencében. 
Tamás is megérkezik 
Terivel. Sok félreértés után 
mindenki megtalálja a 
maga párját.
13:00 HÍRADÓ - M1
13:20 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika 
15:40 Ecranul nostru
16:10 Duna anzix (2011) 
Mesebeli kastélyok 

vidékén - Immendingen és 
Ulm között
16:30 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
„Mi van vele?”
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 HÍRADÓ - M1
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az 

M5 kulturális híradója 
00:00 Mindenki 

Akadémiája
00:30 Hagyaték (2012)
Turulmadár - A szárnyaló 

lélek
Ismeretterjesztô sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 HÍRADÓ - M1
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016) 
„Mi van vele?”
Beszélgetés Sütô Enikô és 

Komjáthy Ágnes modellek-
kel.
02:25 Azurexpress (1938)
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.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

Szakácsot és konyhai 
kisegítô személyzetet 

keresünk 
Kék Duna DMSZ Klub Keysborough 

(Vic). részmunkaidôs állásba keres 

személyzetet. 

Bôvebb felvilágositás hivják a klub 

elnökét Varga Sándort a, 0476 154-685 

vagy 9795-5815 Tel számon. 

Email: parkmore@bigpond.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.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

30 ÉVE Sydneyben élô magyar kül-
kereskedelmi diplomás nô forditást, 
tolmácsolást, hivatalos ügyek intézéset 
vállalja.

phoenix347@gmail.com”

SZILVESZTERI
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai
óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl

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

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

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

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 


