
Mailed  on Friday, 21st December  2018

Price $ 4.00
Including GST

No. 3051. 27 December  2018        Printed Post approved PP 1000 2449     LX évfolyam 50. szám        2018. december 27.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2018. december 27. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 200.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

Fenyôfa-gyújtogatók
A magyar csürheellenzék végre a maga lényegének teljességét megmutat-

hatta az országnak és a világnak
Vigyázó szemüket mindig oda vetik, ahonnan a legnagyobb hasznot remélik. 

A haszon természetesen az ô esetükben kizárólag materiális és hatalmi téte-
lekbôl állhat. A félidióta politikusok emlékezetében ott derenghettek a tapolcai 
Batsányi Jánosnak, a felvilágosodásnak nevezett elsötétülés egyik legismertebb 
alakjának elemi iskolában már beléjük vert néhány szava: „Vigyázó szemetek 
Párizsra vessétek!”

Ez megtörtént. Zûrzavart, botrányt és erôszakot importáltak derék félnótás 
ellenzéki honfitársaink Magyarországra. Úgynevezett politikusaik a Parla-
mentben adtak elô példátlan akciómûvészeti mutatványt, míg híveik, akikrôl 
talán nem is oktalanul az a hír járja, hogy a képviselôkhöz hasonlóan egy bizo-
nyos George Soros pénzén duhajkodnak, az utcán randalíroztak. A párizsi 
sárgamellényes megmozdulások külsô jellemzôit utánozva törtek, zúztak és 
verekedtek. Az utcai harcosok példaképei a nyugat-európai, most éppen sárga 
mellényt öltô szélsôséges banditák. Az agresszív zsoldosok országhatároktól 
független közös jellemzôje, hogy úgy viselkednek, mint az állatvilágból jól is-
mert élôsködôk és dögevôk, a tetvek, piócák, hiénák vagy keselyûk. Rácsimpasz-
kodnak egy alapvetôen békés és jó szándékú, esetenként jogos célokért menete-
lô tömegmegmozdulásra, és jól szervezett módon ezt erôszakos provokációkra 
használják. Éppen úgy, ahogy tették és teszik ezt Franciaországban, Belgiumban 
és Hollandiában, ahol a sárgamellényesek távolról nézve indokolt kéréseit 
változtatták pillanatok alatt erôszakos követelésekké. Párizsban meggyalázták 
az ismeretlen katona sírját a Diadalívnél. A mocskos lelki hullarablóknál 

Így verték szét Soros emberei 
Budapestet

Január 3-án Genovéva, Benjámin 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Ben, 
Dzsenifer, Dzsenna, Dzsenni, Filadel-
fia, Gvendolin, Gyöngyvér, Hajnalka, 
Hermina, Kardos, Zsinett névnapja 
van.
Január 4-én Titusz, Leona névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Agamem-

non, Aggeus, Amélia, Angéla, Angyal, 
Angyalka, Benáta, Benedetta, Bene-
dikta, Beneditta, Benita, Izabel, Iza-
bell, Izabella, Rut névnapja van.
Január 5-én Simon névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amadil, 

Amáta, Árpád, Dalia, Dalton, Deli, 
Ében, Ede, Ellák, Emili, Emília, Emili-
ána, Gáspár, Gazsó, Simeon, Sion, Ta-
lamér, Táltos névnapja van.
Január 6-án Boldizsár névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Baltazár, Epifánia, Gáspár, Gazsó, 
Melchior, Melhior, Menyhért névnap-
ja van.
Január 7-én Attila, Ramóna név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artúr, 

Atilla, Bálint, Ellina, Etele, Lucián, Lu-
ciána, Melani, Melánia, Nikétás, Raj-
mond, Rajmund, Sziglind, Valentin 
névnapja van.
Január 8-án Gyöngyvér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Apollinár, Apollinária, Erhard, Ince, 
Jukundusz, Jutas, Jutocsa, Kövecs, Po-
lina, Polla, Szevér, Szeverin, Szeverina, 
Szörénd, Szörény, Tácia, Tas, Virág, 
Zerénd, Zerind névnapja van.
Január 9-én Marcell névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alesszia, 

Alexia, Hont, Julián, Juliánusz, Júliusz, 
Marsall, Szulejka, Zulejka névnapja 
van.
Január 10-én Melánia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Agád, 

Agapion, Agaton, Aldó, Bács, Bacsó, 
Melani, Viliam, Vilma, Vilmos névnap-
ja van.
Január 11-én Ágota névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Agáta, 

Baltazár, Honoráta, Szalvia, Tasziló, 
Tézeusz, Vazul, Zsálya névnapja van.
Január 12-én Ernô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ardó, 

Arkád, Árkád, Árkos, Bors, Borsa, 
Cézár, Cezarin, Cezarina, Elek, Erna, 
Ernella, Erneszt, Erneszta, Ernesztin, 
Ernesztina, Gujdó, Kaplon, Kaplony, 
Karion, Keszi, Keszô, Ketel, Rajnald, 
Tánya, Tatjána, Veron, Verona, Vero-
nika, Veronka névnapja van.
Január 13-án Veronika névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csongor, 

Gotfrid, Hilmár, Hirám, Ivett, Ivetta, 
Judit, Jutka, Vera, Veron, Verona, Ve-
ronka, Vidor, Zonga, Zongor névnapja 
van.
Január 14-én Bódog névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ámon, 

Ámos, Edömér, Félix, Gotfrid, Hilár, 
Hilárion, Hiláriusz, Ilárion, Larion, La-
urent, Malakiás, Oresztész, Orion, 
Uriás, Uriel, Uros, Vidor névnapja 
van.

Szétzúzott rendôrautók, szétvert arcú rendôrök. Az álarcos szélsôbaloldali 
politikai aktivisták motoros futárral hordták szét a benzinnel teli sörösüvegeket 
–-- írta a Ripost. –-- Így gyújtogattak Soros György emberei. Az ukrajnai 
zûrzavart akarják rászabadítani Magyarországra, írja a lap.

Soros György hazai helytartóinak már csak az erôszak maradt. Betörték a 
rendôrautók szélvédôjét, súlyos sérüléseket okoznak a pusztítást megakadá-
lyozni igyekvô rendôröknek. Szabályos katonai egységeket alkotva, gázálarcok-
kal, füst- és hanggránátokkal felszerelve rohamoznak, keresztényellenes jel-
szavakat üvöltve.

A kiképzett aktivisták szándéka egyértelmû, Ukrajnához hasonló káoszba 
akarják dönteni az országot, hogy kiszolgálhassák Soros György érdekeit

Az elmúlt két nap eseményeibôl világosan látható, hogy a bevándorláspárti 
Soros-hálózat szervezi az erôszakos tüntetéseket Budapesten -– jelentette ki 
Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján.

Nekik egy a lényeg: a balhé és a provokáció, semmit sem tisztelnek, szá-
mukra semmi sem szent. Tudatosan, elôre tervezetten és erôszakosan provokál-
ják a rendôröket –- értékelte az eseményeket a kormánypárti politikus.

Hidvéghi Balázs azt mondta, ezeken a tüntetéseken ugyanaz az 1000-1500 
ember vesz részt, akiket a Soros-hálózat korábbi politikai rendezvényein már 
láthattak.

Rámutatott: a csütörtöki tüntetés egyik szervezôje Pósfai István volt, aki a 
Soros-egyetem melletti demonstrációkat is szervezte, de olyan ismert Soros-
aktivistákat is láthattak a rendbontók között, mint Gulyás Márton vagy Fekete-
Gyôr András, sôt, az is kiderült, hogy külföldi Soros-zsoldosok is vannak a 
randalírozók között.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Soros-hálózat a tôlük már jól 
ismert erôszakos eszközöket veti be, és csak ürügyet kerestek ahhoz, hogy 
politikai balhét csináljanak, és megrendelésre rossz hírét keltsék Magyaror-
szágnak.

Törnek-zúznak az utcákon, és azért provokálják a rendôrséget, hogy le 
tudják járatni hazánkat. Láthatóan a Soros-hálózat semmit sem tisztel: sem a 
magyar emberek döntését, sem a törvényeket, sem a rendôröket -– fogalma-
zott.

Hangsúlyozta: a törvényeket mindenkinek be kell tartani, de ôk nem tartják 
be, és nem tisztelik a közös értékeinket sem, ezért alkalmaznak fizikai 
erôszakot, és ezért skandálták azt a Parlament elôtt, hogy „ég a fenyô, ég a 
rendôr”.

Hidvéghi Balázs kijelentette: a magyar emberek nem kérnek ebbôl, minden 
jóérzésû magyar ember döbbenten áll az utcai erôszak és a tiszteletlenség 
elôtt.

Szerinte a magyarok elutasítják azt, hogy magukból kivetkôzött Soros-
aktivisták fel akarják gyújtani az ország karácsonyfáját, és hogy összetörik 
azokat a szánkókat, amiket szegény gyerekek kaptak volna meg karácsonyi 
ajándékként. Hangsúlyozta: Magyarország nem kér a Soros-hálózat erôszakos 
provokációjából.

Szomorúan tudatjuk, hogy szorgalmas munkás évek 
és családjáért tett felbecsülhetetlen áldozatok után

Antal József
(1924. augusztus 19. Szered - 2018. december 10. Melbourne)

rövid betegség után, életének 94. évében,
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Gyászolja szeretô és szeretett felesége Kató,
örökre hálás fiai, Márton és József,

menyei, unokái, dédunokái,
Németországban élô húga,

kiterjedt rokonsága a Délvidéken és Melbourneben, 
valamint barátai, tisztelôi.

Nyugodjon békében

Gyászjelentés



semmivel sem kevésbé elvetemültek azok, akik a magyar adventben a Parla-
ment elôtt felállított karácsonyfát igyekeztek felgyújtani, a köré rakott szánkó-
kat széttörve pedig ütötték-verték, dobálták-támadták a magyar rendôröket. Az 
Országházban az indulatukat kezelni képtelen ellenzékiek, a verbális és a fizikai 
erôszak között azért óvatosan dekázgatva idióta jeleneteket adtak elô. A házel-
nöki pulpitushoz vezetô lépcsôt elálló, üdvözült vigyorgású Mellár Tamáséktól 
kezdve a mobiltelefonnal ideges harci tudósítót játszó Tordai Bencén át a köz-
vetlen közelrôl Orbán Viktor arcába fütyülôzô Szabó Tímeáig. Néhány napig 
majd mindenki errôl a kinti-benti botrányról beszél, az országos hírnév és 
figyelem rövid idôre ismét a többszörösen bukott ellenzékre irányulhat. Arról 
persze csak az igazukban biztos kormánypártok beszélnek, és mutatják meg 
cáfolhatatlan érveiket, hogy az ok, ami ezt az ormótlan cirkuszt kiváltotta, 
mennyire számító és gonosz módon lett félremagyarázva a Soros-guruk és ---
tanoncok által. A magyarok józan többsége pontosan tudja, hogy szó sincs itt 
semmiféle rabszolgatörvényrôl, a túlórázás rendezett jogi keretek közé szorí-
tása éppenséggel a dolgozók érdekeit szolgálja. A túlórát havonta kifizetik, és 
csak az kötelezhetô rá, aki önként vállalja. A magyar szakszervezetek példa-
mutatóan fegyelmezett tiltakozó megmozdulása után, amelynek végén egy 
ideges szocialista alelnök néhány tucat felindult mozgalmárral megrohamozta 
a Parlamentet védô rendôröket, szinte törvényszerûen vezetett a következô 
napok ennél sokkal durvább akcióihoz. 

Ha a mai magyar ellenzékieknek --– legyen szó bal- vagy akár áljobboldaliak-
ról –-- csupán ilyen eszközeik vannak vélt politikai hasznuk besöpréséhez, az 
meglehetôsen szomorú. Advent idején karácsonyfát gyújtogatva és mindent 
törve-zúzva kiváltképp az.

Dippold Pál (Magyar Hírlap)

Szeleczky Zitára emlékezve
Szeleczky Zita (1915. április 20. Budapest --- 1999. július 12. Érd), 

mindmáig az egyik legjobb és legismertebb magyar színésznô. Sajnálatosan 
85 életévébôl csupán 31 évet töltött hazájában és 52 évig emigrációra kény-
szerült. Így lett külföldön  1956. szellemiségének a legsikeresebb szószólója.

Hazatérése után Nyíregyházán is megfordult a református templomban 
1997. november 1-jén, a Lorántffy Zsuzsanna Református Nôszövetség 
értekezletén, felkért vendégként. Ez volt utolsó szereplése!

Halálának 20. évfordulójára állíttatott: a Móricz Zsigmond színház falára 
egy emlék márvány lapot az 1956-os magyar Szabadságharcosok Világszövetsége.

Veszprém lehet Európa 
Kulturális Fôvárosa

Veszprém pályázatát támogatja az Európa Kulturális Fôvárosa 2023 címre a 
projekt nemzetközi szakértôi testülete.

Pénteken jelentette be Budapesten az Európa Kulturális Fôváros 2023 
projekt független nemzetközi szakértôi testülete, hogy Veszprém pályázatát 
támogatják.

Az 1980-as évek óta hatvan település lehetett Európa Kulturális Fôvárosa, 
hiszen ugyanazon éven belül általában több város is viselheti a címet --– idézte 
fel a pénteki budapesti eredményhirdetés elôtt az Európai Bizottság (EB) 
magyarországi képviseletének vezetôje, Zupkó Gábor. Kiemelte, hogy 2023 
különleges esztendô lesz: akkor egyetlen település lesz Európa Kulturális 
Fôvárosa.

Mint emlékeztetett, Magyarországon az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
(Emmi) tette közzé a felhívást, amelyen hét város --– Debrecen, Eger, Gödöllô, 
Gyôr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém -– indult. Közülük februárban 
választotta ki a szakértôi bizottság a három döntôst: Debrecent, Gyôrt és 
Veszprémet. Az EB szakértôi mindegyik pályázó települést felkeresték és a 
nyertes kiválasztásánál figyelembe vették többek között a jelölt városok kultu-
rális stratégiáját, a pályázatok kulturális tartalmát, a projektek európai dimen-
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zióját, a városok pénzügyi és szervezeti kapacitását, valamint a tervezett társa-
dalmi hatásokat is.

Zupkó Gábor kiemelte: a bizottság ajánlást tesz, melynek figyelembevételével 
Magyarország kormánya hozza meg a hivatalos döntést.

Krucsainé Herter Anikó, az Emmi kultúráért felelôs helyettes államtitkára 
köszönetet mondott a három pályázó példaértékû munkájáért és hangsúlyozta: 
mindhárom város megérdemelné, hogy elnyerje a címet.

Aiva Rozenberga, a testület elnöke az eredményhirdetés elôtt elmondta, 
hogy rengeteg nagyszerû kezdeményezéssel, haladó gondolattal találkoztak 
mindhárom döntôs város pályázatban, ezért Debrecen, Gyôr és Veszprém is 
megérdemelné a címet.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere pedig azt mondta az MTI-nek, hogy a 
pályázatukban nagy hangsúlyt fektettek az összefogásra, és 200 balatoni, 
valamint bakonyi településsel mûködnek majd együtt az EKF 2023 programso-
rozat megvalósításában.

Ez a siker nemcsak Veszprémé, hanem a balatoni és a bakonyi térségé is --- 
hangsúlyozta, kiemelve: a Beyond címmel beadott pályázat nem csupán 
földrajzi, hanem társadalmi értelemben is az együttmûködésrôl, az önkormány-
zatok, vállalkozások, civil szervezetek összefogásáról szól. Veszprém átérzi a 
felelôsségét annak, hogy 2023-ban egyedül viselheti majd az EKF címet, ezért 
azon lesznek, hogy a régió értékei mellett az egész magyar kultúra gazdagságát 
megmutassák Európának.

A 2030-ig szóló program költségvetési forrásokat is tartalmaz, így nem csak 
élménypontok, de szálláshelyek fejleszté-sére is forrást biztosít ---- sorolta a 
szakértô.

Már több mint egymillióan 
töltötték ki 

a nemzeti konzultációt
Átléptük az egymilliós határt, már 1 millió 117 ezren vettek részt a csalá-

dokról szóló nemzeti konzultációban --– nyilatkozta a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda parlamenti államtitkára.

Ez is azt mutatja, hogy egy nagyon fontos, mindannyiunkat érintô kérdésrôl 
van szó --– jelentette ki Dömötör Csaba, majd kiemelte, hogy az ország már 
kétszer annyit költ családtámogatásokra, mint 2010-ben, és mivel a gazdaság jól 
teljesít, a családtámogatási rendszert tovább lehet bôvíteni. Ez a konzultáció 
jelölheti ki a jövôbeni intézkedések alapjait --– tette hozzá.

Kitért arra is, hogy az ellenzék mindvégig támadta a konzultációt, mert 
szerinte valójában az egész családtámogatással van bajuk.

Ha tehetnék, el is törölnék –-- vélekedett. A konzultációban való részvétellel 
nemcsak a jövôbeni intézkedések alapjait jelölhetik ki az emberek, hanem 
egyúttal kiállhatnak az eddigi eredmények, az eddigi döntések és a kormány 
családpolitikája mellett, amelynek az a célja, hogy minél több támogatást 
adjanak a gyermeket nevelô magyar családoknak –-- szögezte le.

Kérdésre válaszolva az államtitkár azt is elmondta, az 1 millió 117 ezer 
kitöltött kérdôív kevesebb mint 7 százaléka internetes kitöltés. Ez azt mutatja, 
hogy a magyarok változatlanul a postán visszaküldött kérdôívet részesítik 
elônyben.

Magyar fejlesztésû hatóanyag 
segítheti 

a stroke betegek gyógyulását
Málnási Csizmadia András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Karának (TTK) biokémiai tanszékének kutató profesz-
szora az M1 aktuális csatorna szombati mûsorában elmondta, hogy egy korábbi 
kutatásból kiindulva fejlesztettek ki új hatóanyagot, amely új hatásmecha-
nizmussal, úgynevezett motorfehérjékkel dolgozik. „Ezek a hatóanyagok, ami-
ket kifejlesztettünk, az agy regenerációjára és vérátáramlás-javítására szolgál-
nak, miatt a stroke utáni gyógyulást jelentôsen elôsegíti” ---- fejtette ki.

Gyimesi Máté, az ELTE TTK biokémiai tanszékének tudományos fômunka-
társa elmondta, hogy stroke esetén az erek elzáródnak, az agyszövet sérül, az 
idegsejtek elkezdenek pusztulni. „Ezek a hatóanyagok, amiket most fejlesztünk, 
alkalmasak arra, hogy szabályozzák az idegsejtek nyúlványnövekedését és újra 
kapcsolódni tudjanak, de ugyanezek a molekulák alkalmasak arra is, hogy az 
eret elzáró simaizom sejteket relaxálják, és újra lehetôvé tegyék, hogy a 
véráram elinduljon a sérült agyi területen. Így a regenerációt elô tudják segíte-
ni az idegsejteknél és a véráramot is helyre tudják tenni” --- fejtette ki.

Málnási Csizmadia András elmondta, hogy Szent-Györgyi Albert fedezte 
fel, izolálta és jellemezte az elsô motorfehérjét, amely az izmok mûködtetéséért 
felelôs. Azonban csupán mintegy 20 évvel ezelôtt fedezték fel azt, hogy a szer-
vezetben nagyon sok ilyen motorfehérje található, amelyek sokféle funkcióért, 
például sejtmozgásokért, sejtfeszüléséért vagy az idegi regenerációért fele-
lôsek. „Ezek különbözô típusú motorfehérjék, ezért különbözô típusú gyógyszer-
szerû hatóanyagokat tudunk kifejleszteni és elôállítani belôlük. Mi az agyi mo-
torfehérjékre fejlesztettünk hatóanyagokat” --- fûzte hozzá.

Gyimesi Máté elmondta, hogy a kutatás egyelôre az állatkísérletek szakaszá-
ban van, és az eredmények azt mutatják, hogy a motoros funkciókat képesek 
javítani ezek a hatóanyagok a stroke után. Jelenleg azt vizsgálják, hogy hogy a 
véráram hogyan áll vissza az agyban egy agyvérzés után. 

Málnási Csizmadia András kifejtette, hogy a stroke utáni regenerációban 
még nagyon hiányzik egy olyan hatóanyag, amely segíti a gyógyulást. 

A szakemberek kísérletei arra irányulnak, hogy a stroke-on átesett betegek 
egy speciális hatóanyaggal gyorsítani tudják az agy regenerációját a vérrög 
mûtéti úton történô eltávolítása után.
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TETTEK
Nekik mindent szabad?
Csütörtökön az ellenzéki tüntetôk, a 

héten immár másodszor csatatérré 
változtatták Budapest utcáit.

Hidvéghi Balázs a Fidesz kommuniká-
ciós igazgatója pénteki sajtótájékozta-
tóján úgy fogalmazott a tüntetôkrôl, 
hogy nekik egy a lényeg: a balhé és a 
provokáció, semmit sem tisztelnek, 
számukra semmi sem szent.

A politikus szavait alátámasztandó és 
a tüntetés „európai”, „demokratikus” 
és fôként „békés” jellegének igazolásá-
ra álljon itt egy döbbenetes fotó a Kos-
suth térrôl:

Kíváncsiak lennénk mit szól ehhez a 
felkavaró felirathoz és a rendôrökre 
támadó, kukákat borogató, gyújtogató 
és közben a rászoruló gyerekeknek 
szánt ajándékokat fosztogató vandá-
lokhoz a közösségi oldalán, a budapesti 
tüntetést éljenzô Sargentini asszony?

Élünk a gyanúperrel, hogy semmit, 
hisz jól tudjuk, hogy kik, illetve ki 
állhat a tüntetések hátterében.

Juncker az isiásza miatt 
összekeveri az álhírt 

a véleménnyel
Jean-Claude Juncker minden bizony-

nyal isiásza, azaz derék és csípôtáji 
idegi fájdalma miatt összekeveri a 
m fajokat: az álhírt a véleménnyel --- 
így reagált Kovács Zoltán nemzetközi 
kommunikációért és kapcsolatokért 
felelôs államtitkár a Twitter közösségi 
oldalon az Európai Bizottság elnökének 
kijelentésére.

Juncker az európai uniós tagállamok 
állam- és kormányfôinek kétnapos 
brüsszeli sajtóértekezletét lezáró  saj-
tóértekezleten kijelentette: nem kizá-
rólag külsô forrásokból, hanem idôn-
ként európai uniós vezetôktôl is szár-
maznak álhírek, például Orbán Viktor 
magyar kormányfôtôl. Juncker hang-
súlyozta: a dezinformációk témájának 
tárgyalásakor világossá tette, hogy az 
“ott ülôk némelyike is felelôs bizonyos 
álhírek terjesztéséért”.

Természetesen nem meglepô, ha újra 
kiújult volna Juncker “isiásza”, aki 
ezek szerint már a hírt és a véleményt 
sem tudja megkülönböztetni.



   (Folytatás az 1. oldalról.)
A liberalizálódás gyökere a 

felvilágosodás kora, amely az 
észt, értelmet, rációt, a tudo-
mányos gondolkodást helyezte 
a trónra. 

Az Istent és az ember hitéleti, 
spirituális dimenzióját tagadó, 
a tudományt istenítŒ, despiri-
tualizáló, folyamat a vallást, a 
hitéletet a tudomány ellentéte-
ként tévesen értelmezve szám-
ûzte a teremtéselvû világma-
gyarázatot. A fürdŒvízzel együtt a 
gyermeket is kiöntötték, ami-
kor a legcsodálatosabb emberi 
képességet, a hitet a vallási hit-
tel, vallásossággal azonosítva 
jelentŒségében degradálták.

A szellemi, spirituális erŒk 
kiûzetése folytán az értékvilág 
is materializálódott, anyagi ér-
tékek – pénz, tulajdon – kerül-
tek a csúcsra, és megjelent a 
versengés, harc, a hatalomért 
folyó ádáz küzdelem. Új em-
berkép formálódott ki: a mate-
riális dimenzió foglya, a hata-
lomért, tulajdonért, javakért 
küzdŒ, fogyasztói szemléletû 
ember, aki már úgy bánik  em-
bertársával is, mint a tárgyak-
kal: felhasználó, elhasználó, ki-
használó és eldobó, a kapcsolati 
hibákat nem is javító lényként 
»üzemel«, mûködik, mint egy 
mechanizmus. A spirituális sze-
retet erŒinek háttérbe kerülé-
sével együtt fontos humánér-
tékek sorvadtak el, és az élet 
törvényén alapuló együttmûkö-
dés helyét a versengés foglalta 
el. A jelen »liberális emberké-
pe« a materializálódás szélsŒ-
ségeit hordozza, »lélektelen«, 
minden humán értéket relativi-
záló, a szabadság és esélyegyen-
lŒség szélsŒséges értelmezései-
vel önnön létezéstörvényeit is 
kétségbe vonja.

A neoliberális szabadságelv a 
szabadosság káoszát teremti, 
amelyben az emberi biztonság 
rendül meg.

Sajnálatosan ez a világtrend, 
a világerŒk mozgásiránya. Eb-
ben az állapotában az ember 
robottá váló és boldogtalan 
lény. A korszellem és menta-
litás hordozza ezt a változást, 
amelynek szelídítetlen nyers 
erŒi elsöprik a szelíd, szeretet-
elvû, »konzervatívnak« neve-
zett, a harcra ab ovo készület-
len vagy képtelen embert. A 
»konzervatív erŒk« hátránya 
értékrendjük, elveik másságá-
ból fakad: nem képesek – még 
akár egy kisebbséggel szemben 
sem – az erŒszakot alkalmazni, 
érvrendszerükben a másik em-
ber tisztelete alkot szabályokat 
és tartja tiszteletben az emberi 
méltóság határait. Ezzel ma-
gyarázhatjuk a harcos liberális 
erŒk könnyû, gyors gyŒzel-
mét.”

Egyén és közösség
A liberalizmus tehát elvonja 

az egyént természetes közössé-
geibŒl.

A nemzetköziségnek Œsi múlt-
ja van, keresi az emberi kap-
csolatot a közösségek között, 
azonos érdekeik érvényesülésé-
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ben. A krisztusi hit kiterjesz-
tette a vallás kapuit minden 
nép számára. Nem követeli 
meg más vallást követŒk gyûlö-
letét, elpusztítását. 

A liberalizmus az egyén, az 
individuum szabadságának filo-
zófiája és politikai eszméje – 
így olvasható általában. Szépen 
is hangzik, jó is, ha valaki egyé-
ni törekvéseiben sikeres. A 
gyakorlat azonban ezt az elvet 
a közösség ellenében érvénye-
síti. Egyénekre bontja a társa-
dalmat, kiemeli a közösségbŒl 
és magára hagyja. A magára 
maradt egyén védtelen minden 
szervezett erŒvel szemben. Pá-
ria lesz, vagy beáll a rendszer 
szolgálatába. 

A liberalizmus nemzetközisé-
ge nemcsak megtagadja mind 
a vallási, mind a nemzeti közös-
ségekhez kötŒdést, de kifejezett 
célja a vallási és nemzeti közös-
ségek megszüntetése. Ma már 
a városi, községi kötŒdést is 
támadja, a családi köteléket 
rombolja különféle szabadossá-
gokkal és mássági életmód tör-
vényesítésével. 

Baloldal és forradalom
Az utcát a baloldal uralja. A 

feltüzelt lumpen tömeg utcai 
forrongása, törés, zúzús, foszto-
gatás, a fennálló hatalom lebon-
tása, gyújtogatás és öldöklés 
elfogadott politikai tevékeny-
séggé nemesedett a nagy pél-
dakép, a véres francia forrada-
lom óta. A forradalom nimbu-
szának hirdelŒje a liberalizmus 
lett. A forradalom így eszményi 
cselekedet, amelyben minden 
megengedett, a vérontás hite-
lesíti a népakarat elvét. 

A forradalom „a nép nevében 
a nép által” megy végbe, tehát 
demokratikus. Mégsem a nép 
sajátja, hiszen a forradalomba 
vezet út hosszú idŒn át folyta-
tott következetes szervezés 
eredménye, ami nagyon sok 
pénzügyi befektetést igényel. 

Galambos István Sydney-i 
katolikus pap nagyon fölhábo-
rodott azon, hogy 1956 magyar-
országi eseményeit forradalom 
néven említik. Teljesen igaza 
volt, a forradalom klasszikus 
elemei hiányoztak belŒle: nem 
baloldali szervezés volt, és nem 
felbérelt huligánok, hivatásbeli 
rendbontók, megtervezett akci-
ója volt. (Az történt, hogy az 
akkori budapesti hatalom egy 
percre megingott egy nagy po-
litikai manŒver során.  Eisenho-
wer és Hruscsov megegyeztek, 
ha a Szovjetunió megtagadja a 
sztalinizmust, az így elfogadha-
tóvá váló szovjet állam európai 
felügyelete nemzetközi egyez-
ményben véglegessé válik. Ezt 
érvényesítendŒ, Moszkvából 
utasították a budapesti pártot, 
erŒsítse meg a liberalizálás fo-
lyamatát a budapesti egyete-
misták szimpátia felvonulásá-
val, akik ezáltal igazolják a 
megújult szocializmust hûsé-

gükkel. Minthogy a felvonulás-
nak más üzenete volt a magyok 
számára, ahhoz a fŒváros népe 
is csatlakozott. A merŒben új 
helyzetben a sztalinista buda-
pesti párt lövetett a békés tö-
megre. A magyar válasz erre a 
szabadságharc volt.)

Jó erre emlékezni mostaná-
ban, amikor spontán tüntetések 
zajlanak a nyugati városokban, 
tiltakozásul a beözönlŒ muzul-
mánok bûncselekményei miatt. 
Ami ezt aggasztóvá teszi, eze-
ket a tüntetŒket szervezett el-
lentüntetŒk zavarják. Nos ezek 
az ellentüntetŒk alkalmazássze-
rûen együtt tartott, mindenre 
kész baloldali militarizált forra-
dalmi csoportokba szervezve 
jelen vannak Európában is és 
Amerikában is. Egyre-másra 
megjelennek a nemzeti érde-
kek mellett tüntetŒk esemé-
nyein, mint ellentüntetŒk. A 
rendŒrség feladata, hogy meg-
akadályozza az Œsszetûzést. 
Rendszerint a nemzetiek kiszo-
rításával teszik ezt, a média is 
a nemzetieket ítéli el.

George Spöttle nemzetbiz-
tonsági szakértŒ írja:

„Valóban nagyon szervezett 
az antifa. Persze ez nem vélet-
len, elvégre saját kiképzŒ köz-
pontjuk van Berlinben. Ott ta-
nulják az utcai harcot, egy-két 
szervezetük még állami támo-
gatást is kap. Észrevette ezt a 
jobboldal is, felismerték, hogy 
milyen fontos a mozgósítás, 
már nem olyan egyszerû az 
embereket megfélemlíteni, az 
antifa, a Rote Hilfe és társaik 
lassan hátrányba kerülnek. 
Ugyanakkor érdekes, és nem 
túl biztató párhuzam, hogy Hit-
ler felemelkedésekor is volt 
egy nagyon erŒs, agresszív 
szélsŒbal Németországban, tu-
lajdonképpen erre válaszul 
kezdett szervezŒdni az ellen-
oldal…”

Az antifa (az antifasiszta 
szóból rövidítve) nemzetközi 
szervezet, ami egyszerre szer-
vezŒdŒtt Amerikában is és Eu-
rópában is nemzetellenes, ke-
resztényellenes, bármely or-
szág hatalmi rendje ellenes 
tettrekészséggel. Nyilvánvaló, 
hogy nagytŒkés hatalmi törek-
vések érvényesülnek általuk.

Egyesült Európában az orszá-
gok közti szabad közlekedés 
lehetŒvé teszi, hogy bármely 
országban megjelenhetnek se-
gíteni a helyi rendzavarók fel-
vonulásait, mint ahogy ezt meg 
is történt a karácsony elŒtti 
budapesti baloldali tüntetések 
esetében. 

A Hetek címû budapesti újság 
bŒ tájékoztatást ad az antifa  
revékenységrŒl. Az alábbi rö-
vid idézet sok mindenre választ 
ad:

„Konzervatív közszereplŒk so-
ra véli úgy, hogy a Trumppal 
szembeni baloldali szemben-
állás katonai szárnyaként funk-
cionál az Antifa-mozgalom. 

Nem nehéz észrevenni, hogy a 
»Fekete Blokk-ként« is ismert 
csuklyások a demokrata narra-
tívát hangoztatják, amikor fa-
sizmussal vádolják az egész 
jobboldali tábort. Annak ellené-
re, hogy a mainstream baloldali 
média néhány kulcsszereplŒje 
is már kontraproduktívnak és 
károsnak tartja a radikálisok 
utcai jelenlétét, a hálózat még 
mindig szorosan kapcsolódik a 
politikai és egyben gazdasági 
elithez is.”

A kiemelt részben van a 
lényeg: az a bizonyos politikai 
és gazdasági elit nem nyugszik 
bele, hogy már nem a Bush—
Clinton—Obama adminisztráció 
Amerikája folytatódik.

Ami minket, európai magya-
rokat illet, aggodalommal tekin-
tünk a jövŒbe. Egyetlen szalma-
szál, amin reményeink nyug-
szanak, a jövŒ májusi európai 
parlamenti választásokban van. 

Ha az EP választások kötŒd-
nének ahhoz, hogy elŒzŒleg sza-
vazhasson a választó ország 
népe az idegen elözönlés foly-
tatásáról, lenne esély arra, 
hogy az új Európa Parlament 
letérne a jelenlegi útról a mig-
ráció kérdésében. Most azon-
ban a létezŒ politikai pártok 
küldik be a pártok által kivá-
lasztott jelölteket. Ilyen módon 

migráció ellenes képlet nem 
jöhet létre az Európa Parla-
mentben. 

Nemzeti érdekû forradalomra 
ne számítsunk, mint láttuk, a 
forradalom csak a baloldalon 
bontakozhat ki. Minden spontán 
nemzeti érdekû megmozdulást 
a liberalista országok kormá-
nyai, rendŒrsége  elszigetel. Ha 
a zendülés nagyobb méretû 
lenne, ott van mindenütt akció-
készen az antifa szervezet. 

Ne építsünk reményt a fran-
ciaországi sárgamellényes za-
vargókra, ez a  politikai akció 
kimutathatóan baloldali vállal-
kozás, nincs jele annak, hogy 
nemzeti érdekek érvényesülné-
nek általuk. Nagyobb valószínû-
séggel valamilyen szélsŒbalol-
dali kísérlet az ország megbé-
nítására, a polgári kormányzat 
megbuktatására egy radikáli-
sabb irányzat érdekében. Ne 
felejtsük el, a marxizmus új 
életre kelt a nyugati országok-
ban. 

Szervezés és pénz kérdése, 
hogy az antifa szervezetek so-
kasodnak, és mindenütt beve-
tésre kerülhetnek a rend meg-
bontására, az ellenálló ország 
lerohanásával. És ahol a rend-
Œrség keményen védi a társa-
dalmat, azt az országot majd 
elítélik, fasisztának bélyegzik. 

A nemzetközi baloldal min-
denre képes.

Európa jövŒje ennek az évnek 
a kezdetén sötétebb, mint vala-
ha. 

Év eleji látóhatár

Szép feladat és jó munka volt
A Magyar Élet hetilap betöltötte hivatását. Akkor jött létre, amikor 

nagy szükség volt rá, és akkor szûnik meg, amikor már elmúlik mind 
az a lehetŒség amiben az itteni magyar társas élet alakító tényezŒje 
lehetett.

 Ami a hivatást illeti, könnyû felelni a kérdésre. Egyszerre megjele-
nik Ausztráliában vagy 25–30 ezer magyar új életet kezdeni, pár éven 
belül, a múlt évszázad közepén. Mindannyian hazájukat elvesztett, 
megtört vagy induló exisztenciával. Nagyjából itt ismerik meg egy-
mást, néhány éven belül egyesületek, egyházközségek keretében élénk 
társasélet alakul ki.  Társadalomlélektani különlegesség, aligha jön 
létre ilyen mégegyszer.

Úgyszólván minden nemzeti érdekû közösségi és egyéni cselekedet 
ennek az elsŒ bevándorlási hullámnak a munkája, Œk fektették le a 
közösségi szervezeti hálózatot, hozták létre a tartós intéményeket. 
Mind ennek alapja a még királyi Magyarország kormányzósági idején 
történt nemzeti szellemû iskolázottság. 

Harminc év telt el havi és helyi lapok több-kevesebb sikeres megje-
lenésével, amire létrejött az egységes terjesztésû, nemzeti szellemi-
ségû hetilap. Pénzkérdés volt, hiszen egy módos mecénás már magyar 
hetilappal várhatta volna az 1949–50-ben érkezetteket.

A Magyar Élet elŒdjének tekinthetŒ a Syneyben 1964-tŒl megjelenŒ 
Ausztráliai Magyarság, amely – a többiektŒl eltekintve – már nem 
egyesületi értesítŒ volt, már általános újságos szolgáltatást adott, 
hírekkel, beszámo-lókkal, politikai, irodalmi tárcával és hirdetésekkel.  
Ezt a tartalmat vittük be a megvásárolt helyi melbournei hetilapba, 
amely megfelelt a várakozásoknak, országos terjesztésû hetilap lett.

A Magyar Élet 1977-ben családi vállalkozásként indult, Ady János 
és (házassági hûségben magyarrá lett) felesége Margaret jelentŒs 
anyagi befektetéssel és szorgalommal hozta létre. Ebbe csatlakozott 
be a Csapó család (Endre, Miklós, Juci). Néhány év múltán Ady 
János átadta laptulajdonosi szerepét  Márffy Attilának, aki ugyancsak 
családi erŒvel látott neki a feladatnak. A lap Melbourneben készül, ott 
kell borítékozni, ott kell foglalkozni az elŒfizetŒkkel, onnét kell postáz-
ni. Felesége Ági még otthoni magyar iskolázottsággal, anyósa Gabi 
még otthoni irodalmi szerkesztŒségi gyakorlattal kiváló munkatársak 
voltak. 

A 80-as években a megnagyobbodott szerkeszŒi és kiadói feladatokra 
nagy segítséget kaptunk Józsa Erika csatlakozásával, Sydney-i szer-
kesztŒként ellátja az adminisztrációs feladatokat, írásaival gazdagítja 
a tartalmat. Ugyancsak nagy segítséget kapott a melbournei szerkesz-
tŒség Bagin Lívia csatlakozásával, aki az újság szövegrendezési 
feladatait végzi el, és nem mellékesen színessé teszi a tartalmat inter-
jú készítésével.                                                  (Folytatás az 5. oldalon.)
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Az elmúlt 
hét

LESZ MÉG 
MAGYAR NYÁR

Romániában ma nemzeti ünnepét 
tartja az ország. Száz évvel ezelôtt, 
1918. december 1-jén mondta ki a 
Gyulafehérvárra összehívott nemzet-
gyûlésük, hogy Erdély, a Partium és a 
Bánság (26 történelmi vármegyénk a 
64-bôl) ezentúl Románia része. (A tör-
ténelmi hazából kiszakított, románná 
kényszerített 103 ezer négyzetkilomé-
ter nagyobb, mint a megmaradt, cson-
ka hon.) Ez az a nap, amellyel a ro-
mánság azóta is próbára teszi a béke-
diktátum csonkolta magyar nemzet 
érzékenységét. Mustrálgatják a fájda-
lomküszöbünket, hergelik honfitársa-
inkat és az anyaországot –-- nem vitás, 
örömüket lelik benne. (Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság elnöke 
is lelkes partner ebben: „Nem csupán 
román, hanem európai ünnep is Erdély 
és Románia egyesülésének centenári-
uma” –-- közölte nemrég.)

Az akkor készült memorandumban 
román ígéretek is szerepeltek: teljes 
nemzeti szabadság az együtt lakó né-
pek számára; egyenlô jog és teljes au-
tonóm szabadság az állam összes fele-
kezetének; korlátlan sajtó-, gyülekezé-
si és egyesülési jog, miegyéb. Az eltelt 
száz év alatt ebbôl szinte semmi sem 
valósult meg.

Odaát december 1-je, a nagy egye-
sülés napja örömünnep –-- nekünk 
szomorú mementó. De emlékezzünk 
mi is! Kapjon helyet a mi történelmi 
emlékezetünkben is ez a keserû dá-
tum! Ahogyan a muhi pusztát, Mohá-
csot vagy Világost, ezt a napot se fe-
lejtsük el!

Gyermekkoromban –-- még az átkos-
ban –-- volt odahaza egy régi, kifakult 
falvédônk, ami csak ünnepnapokon, 
szûk családi körben került az asztal 

fölé: „Turulmadár, szállj! Sehol meg 
ne állj! Vidd el a mi üzenetünk: lesz 
még magyar nyár!” Nem nagyon ér-
tettem a szöveget, de azt észrevettem, 
hogy édesapám sokszor rajta felejti a 
szemét.

Legyen igaza Wass Albertnek: „De ki 
minket egyszer mégis hazavezet, / 
áldd meg, Isten, azt a csodatévô ke-
zet!”

KÖTÉLGYAKORLAT
Bár az LMP-vel már szakított (vagy 

az LMP vele), még élnek benne a régi 
pártreflexek. Szél Bernadett független 
képviselô asszony minap megkötözte 
magát, s errôl képet posztolva tiltako-
zott a Fidesz munkaidôkeret-emeléssel 
kapcsolatos tervezete ellen. „Rabszol-
gamunkára akarják fogni a még itthon 
maradt dolgozókat. […] Köszönjük, 
elég a »munkaalapú társadalomból«, 
emberalapút szeretnénk!” Stb.

Igen, ez ô, a lánglelkû Detti! Némi ki-
hagyás után újra itt van a harcos asz-
szonyka. (Már majdnem azt mondtam, 
hiányzott.) Pár hónapja (még a párt 
társelnökeként) így nyilatkozott: „Ha 
mi nem lennénk, nem lenne haladó, 
XXI. századi gondolat a parlamentben. 
[…] Az LMP kész arra, hogy fenekestül 
felforgassa ezt az egész rendszert.” 
(Végül aztán csak önmagukat forgat-
ták fel.) Gendertémában is harsányat 
mondott: „A kormánynak ahelyett, 
hogy letûnt idôket akarna visszahozni, 
azon kellene gondolkodni, hogy maga-
san képzett genderszakemberekre 
van szüksége a hazának.”

Látva most a megkötözött harcos 
honanyát, az emberbôl óhatatlanul ki-
kéredzkedik egy kis LMP-történelem. 
Hogyan is kezdték? Az elsô években 
szinte alig akadt aluljáró, nagyvárosi 
köztér, ahol ne fordult volna meg né-
hány harsány, molinós, transzparense-
ket szorongató LMP-aktivista cintá-
nyérral, kereplôvel, harsonával. Rab-
láncot, konfettit, pánsípot, effélét 
használtak, az ember csak ámult-bá-
mult. Ám a lebilincselôs módi hamar 
lecsengett. A leleményesnek szánt el-
nevezésrôl –-- Lehet Más a Politika --– 
pedig kiderült, szimpla hülyítés. Sem-
miben sem különböznek a hatalomért 
teperô többi felekezettôl. A közönség 
egy idô után körberöhögte vagy mega-
dón nézte az erôlködô aktivistákat: 
nem baj, majd megkomolyodnak…

Elnézve a köteles fotót, Szél Berna-
dettnek ez nem sikerült.

NICSAK! ERDÉLYI 
ANSCHLUSS?

A minapi román nemzeti ünnep 
kapcsán azt írta a német média, hogy 
száz éve Románia annektálta Erdélyt, 
Magyarország egykori keleti tartomá-
nyát. El lehet képzelni a román hivata-
losságot, amikor értesült a ZDF híra-
dásáról. A levegôért kapkodó külügy 
„megdöbbenéssel” olvasta a tudósítást, 
amely természetesen nem „a történel-
mi igazságot” tükrözi. Ugyanis az omi-
nózus napon Erdély saját akaratából 
csatlakozott Romániához. Szerintük.

Mi csak azt a történelmi tényt szeret-

ahogy 
Pilhál György 

látta

nénk ehhez hozzáfûzni, hogy Románia 
már évtizedekkel a gyulafehérvári 
csinnadratta elôtt az alkalmat leste, 
mikor és hogyan rabolhatja el Erdélyt. 
Az elsô világháború elôtt titkos szerzô-
dést kötött az antanttal, hogy –-- jókora 
területekért cserébe –-- majd ô is 
megtámadja a Monarchiát. (Korábbi 
szövetségesét.) Végül csak menet köz-
ben, 1916-ban szállt be a harcokba, s 
akkor is gyors fegyverletételre kény-
szerült; igaz, két évvel késôbb --– 
egyetlen nappal (!) a háború vége elôtt 
–-- ismét hadba lépett, így ô is „gyôztes” 
lett. Negyedszázadra rá is hasonló volt 
a forgatókönyv: akkor a háború utolsó 
hónapjaiban átállt a gyôztesek oldalá-
ra. Mindkétszer mindent vitt. (Nem 
csak Erdélyt, mindent, amit csak talált 
a magyar Alföldön: gabonát, állatot, 
komplett gépsorokat, mûkincseket, 
vasúti szerelvényeket…)

„A trianoni békeszerzôdés –-- írják 
román hivatalosságok a vérlázító dik-
tátumról –-- Erdélynek az Anyaország-
hoz (!), Romániához való visszatérését 
szentesítette.” Mi viszont úgy tudjuk, 
hogy az „Anyaország” csak másfél 
százada, 1862-ben jött létre, ráadásul 
abban semmiféle Erdélyt –-- amelyik 
„visszatért” –-- nem említenek a lexi-
konok. Arra csak fájt a románság 
foga…

Ja, el ne felejtsem: a ledorongolt ZDF 
idôközben „beitritt” (csatlakozás) szó-
ra javította az „anschluss” (elcsatolás) 
kifejezést. Ôket is meggyôzték.

GRÓSZ-SIKOLY 
A CSARNOKBAN

Világért sem szeretném kisebbíteni 
Csunderlik Péter fehérterror-szakértô 
érdemeit (egy minapi sajtópolémiában 
villogtatta ebbéli ismereteit), de nem ô 
az elsô, aki kiverte a biztosítékot ezzel 
a terroremlegetéssel. Épp ma harminc 
éve –-- 1988. november 29-én –-- mond-
ta el emlékezetes sportcsarnoki fehér-
terrorbeszédét az MSZMP utolsó fô-
titkára, Grósz Károly. A kommunista 
demagógia csimborasszója volt az a 
Grósz-sikoly.

Akkortájt már az állampárt „hangu-
latjavító intézkedései” (újabb megnyo-
morító nyugati kölcsönök felvétele) 
sem tudta leplezni, hogy padlót fogott 
a rendszer. Egyértelmûvé lett, hogy a 
leépült Kádár helyére lépô új fôtitkár 
grósznosztynak keresztelt reformja 
annyit ér, mint mozgalmi halottnak a 
nyelves drúzsba. Arról nem beszélve, 
hogy a frissen alakult ellenzék már 
kint sorjázott a terepen. Grósz úgy 
okoskodott, hogy ebben a helyzetben 
leghelyesebb, ha az egybeterelt párt-
vezetôk és munkásôrparancsnokok 
elôtt meglebegteti a közelgô fehérter-
ror rémét. Hátha bejön. A szokásos 
fölvezetô duma („az MSZMP és a 
társadalom jó irányba halad, de rögös 
az út blablabla”) után ekképp szólt: –- A 
harc eredménye csak tôlünk függ (…), 
fel tudunk-e lépni az „ellenséges ellen-
forradalmi” erôkkel szemben (…), s 
egy új, korszerûbb és hatékonyabban 
mûködô magyar szocializmust hozunk 
létre. (Nem volt elég negyven év, kí-
sérleteztek volna rajtunk tovább –-- a 
szerk.) Mert ha nem –-- emelte meg 
hangját a rétor –--, akkor anarchia, 
káosz és ne legyen illúziónk, fehérter-
ror fog bekövetkezni. Ahogyan Csun-
derliknak, neki sem jött be… Mondott 
egyéb ökörségeket is a fôtitkár. Pél-
dául azt: azért kell fenntartani az egy-
pártrendszert, mert az „történelmileg 
így alakult”. De az is lehet –-- ezt már 
én mondom –--, hogy Rákosi elvtárs és 
az ÁVH hathatós segítségével „alakult 
így”, akik kiirtottak minden más pár-
tot. Ja, az a vörösterror volt, bocs…



Tôkés László szerint a Ceausescu-
diktatúrát megdöntô 1989-es temesvá-
ri népfelkelés a hit felkelése is volt. 

Az egykori temesvári lelkész a romá-
niai népfelkelés kirobbanásának a 29. 
évfordulóján beszélt errôl  a temesvári 
Új Ezredév református központban 
szervezett román-magyar kerekasztal 
beszélgetésen. 

Felidézte: 29 évvel ezelôtt a reformá-
tus templomba hetente 600-700 ember 
zsúfolódott be a vasárnapi istentiszte-
letekre, és a reformátusokhoz elsôként 
a közeli román baptista gyülekezet 
hívei csatlakoztak. A diktatúra bukása 
utáni tüntetéseken pedig gyakran 
skandálták azt, hogy „van isten”. Hoz-
zátette: a Temesváron kialakult öku-
menikus szellem a diktatúra után is 
tovább élt. A temesvári vallási feleke-
zetek vezetôi legalább tíz éven át 
együtt emlékeztek vissza 1989 decem-
berére. Tôkés László fontosnak nevez-
te az egykor Temesváron megnyilvá-
nult keresztény, ökumenikus 
szellemiség fenntartását, mert „ma 
Európa keresztény gyökereit vonják 
kétségbe”.

Az ökumenizmus igényét hangoztatta 
Ramona Balutescu temesvári író is, 
aki úgy vélte: a keresztény egyházak 
közül az ortodox egyház a legkevésbé 
fogékony erre a gondolatra. 
Florian Mihalcea, a temesvári for-

radalmi szellemet megjelenítô Temes-
vár Társaság elnöke felidézte: a te-
mesváriak 1989-ben nem a magyar 

Tôkés László, hanem egy temesvári 
polgártársuk mellett álltak ki. Olyan 
polgártársat láttak benne ugyanis, aki 
azt mondta ki, amit ôk is éreztek, de 
nem mertek kimondani. Azt is hozzá-
tette: 1989-ben a közös ellenség ková-
csolta össze a románokat és a magya-
rokat. „Anélkül is összefoghatnánk, 
hogy közös ellenségünk legyen” --- 
jelentette ki. 
Bodó Barna politológus arra figyel-

meztetett, hogy a románoknak és ma-
gyaroknak érdekükben állna össze-
fogni és együtt keresni a válaszokat a 
globalizmus kihívásaira. Érdemes 
lenne ugyanakkor összehangolniuk az 
EU átalakításával kapcsolatos állás-
pontjukat, és közösen léphetnének fel 
akár az ukrajnai román és magyar 
nemzeti közösségek védelmében is. 

Az évfordulós rendezvényen Temes-
váron is aláírásra bocsátották azt az 
októberben Kolozsváron aláírt nyilat-
kozatot, amelyben román és magyar 
közéleti személyiségek közösen kérik, 
hogy Nagy-Románia megalakulásának 
a centenárium nyújtson teret mindkét 
közösség reményeinek beteljesíté-
sére.

* * *
Rekordszintre emelkedett a világ 

adóssága tavaly ---- áll a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) jelentésében.

Az IMF honlapján közölt adatok sze-
rint az állami és magánszféra együttes 
adóssága 190 országot figyelembe vé-
ve 184 ezer milliárd dollár volt a múlt 
év végén.

Az adósságösszeg a globális hazai 
össztermék (GDP) 225 százaléka. A 
globális adósság egy fôre vetített ösz-
szege meghaladta a 86 ezer dollárt.

A világ három legeladósodottabb or-
szága az Egyesült Államok, Kína és 
Japán. A három országra jut a globális 
adósság csaknem fele, ami felülmúlja 
a globális GDP-hez történô hozzájáru-
lásukat.

* * *
Mûveleti egységeket hoztak létre 

Kárpátalján a katonai és rendvédelmi 
hatóságok a katonai behívó elôl buj-
káló sorkötelesek felkutatására, mert 
a megyében, ahogy Ukrajna-szerte is, 
egyre több fiatal próbál kibújni a 
sorkötelezettség alól az év végéig tar-
tó ôszi-téli sorozási idôszakban.

A rendôrök a speciális egységek 
utcai, pályaudvari vagy munkahelyi 
razziái során ügyelnek arra, hogy ne 
történhessen törvénysértés a hadse-
regbe történô bevonulást megtagadók-
kal szemben. Csak Ungváron hat 
sorköteles ellen indult büntetô --- és 
250 esetben közigazgatási eljárás --- 
adta hírül kedden a zakarpattya.net.ua 
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Szuverenitás vagy bukás
Ki a felelôs a Brexitért? Erre a 2016 óta kínzó kérdésre válaszok sora született, 

Jean-Claude Juncker pedig a maga részérôl kettôt kihúzott a lehetôségek hosz-
szú sorából. Saját magát és a migránsokat

A luxemburgi politikus ugyanis –-- aki végül is csak az Európai Bizottság 
elnöke 2014 óta, szóval miért is lenne bármi köze egy tagállam kilépéséhez --– 
Orbán Viktort vádolta meg azzal az EU-csúcs után, hogy ilyen álhíreket ter-
jeszt.

Pedig Junckernek legfeljebb abban lehet igaza, hogy nem ô az egyetlen fele-
lôse a Brexitnek. Az egész uniós politikai elit bûne, hogy az egyik legerôsebb 
tagállam polgárai úgy döntöttek, jobb lesz nekik a többiek nélkül. Az európai 
politika régi bútordarabjának számító, bohókás luxemburgi exminiszterelnök 
valóban nem a legfontosabb szereplô, nála sokkal nagyobb súlya és felelôssége 
van például Angela Merkel német kancellárnak vagy az elôzô francia elnöknek, 
Francois Hollande-nak. Messiástudatos utóda, Emmanuel Macron legfeljebb 
csak megerôsítheti a briteket azon meggyôzôdésükben, hogy jobb lesz menni.

A migrációs válság és az elszaporodó terrorcselekmények szintén katalizátorai 
voltak az eseményeknek, az uniós vezetôk pedig csak azt tudták megmutatni, 
hogy képtelenek mit kezdeni a válsággal. Elôször azt tagadták, hogy egyáltalán 
válság van, majd azt, hogy a migráció és a terrorizmus összefügg, végül pedig 
nagy erôkkel nekiláttak a bevándorlás legalizálásának. Érthetô, ha a britek in-
kább menekülnének ebbôl a közösségbôl. Már csak azért is, mert a problémákat 
ôk is jól ismerik: a bevándorlók már rég ellepték Nagy-Britanniát, párhuzamos 
társadalmak jöttek létre, bûnbandák tombolnak Londonban, a politikai elit meg 
csak tovább rebegi, hogy a sokszínûség és a befogadás márpedig jó.

A Brexitre szavazó briteket elsôsorban az hajtotta, hogy a szuverenitásukat 
féltették. Igazuk is volt, a Brexit pedig nem arra tanította meg a központosítás 
híveit, hogy tisztelni kellene a nemzetállamokat, hanem csak feldühítette ôket. 
Brüsszelben folyamatos a törekvés a hatáskörök elvonására, valamint Merkel 
és Macron is nyíltan beszél arról, hogy a nemzetállamoknak fel kell adniuk 
hatáskörük egy részét. Az uniós bevándorláspolitika fontos terepe ennek, a kvó-
táktól kezdve a humanitárius vízumig minden hasonló javaslat lényege, hogy a 
döntéshozatal jogát kicsavarja a nemzetállami vezetôk kezébôl, szembemenjen 
az európai emberek akaratával. Nem véletlen, hogy már szabályokat félresö-
pörve küzdik át terveiket az Európai Parlamentben, és –-- Orbán Viktort 
idézve –-- a mostani EU-csúcson is egy utolsó rohamot indítottak, hiszen a jövô 
májusi EP-választások után vége a dalnak. Az EP erôviszonyai jelentôsen át 
fognak alakulni, ami pedig a vezetô európai politikusokat illeti, ôk sem alszanak 
nyugodtan. Merkel hiába tudta átadni pártja vezetését egy bizalmasának, a 
CDU megosztott, támogatottsága zuhan. Macront a sárgamellényesek szoron-
gatták meg, olyan régóta példátlan általános elégedetlenséggel, amitôl okkal 
tart egy államfô (bizonyos nézetekkel ellentétben egyébként Budapest nem 
Párizs, a magyar rendôrség nem a francia, a magyar fôvárosban tüntetôk társa-
dalmi támogatottsága pedig igen messze áll a sárgamellényesekétôl).

Visszatérve a Brexit felelôseire és a vezetôk demokráciafelfogására: Tony 
Blair volt brit kormányfô, akinek elvitathatatlan felelôssége van nemcsak 
Nagy-Britannia problémáiban, hanem az iraki háborúban is, ismét a népszava-
zás megismétlésérôl beszélt. Közeleg a május, ideje a demokrácia eszközeivel 
legyôzni az olyan politikusokat, akik semmibe veszik azt.

Ôry Mariann
 (Magyar Hírlap)
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kárpátaljai hírportál.
A munkácsi Sirius tévécsatorna ked-

di riportmûsorának beszámolója sze-
rint a hadkiegészítô parancsnokságok 
speciális egységei valósággal vadász-
nak a sorköteles korú fiúkra, akiket az 
utcáról, pályaudvarról vagy munka-
helyrôl egyenesen a sorozóbizottság 
elé visznek. A megszólaltatott hozzá-
tartozók felháborodásuknak adtak 
hangot, amiért a fivérüket vagy fiukat 
a munkahelyükrôl vitték el, és orvosi 
vizsgálat nélkül azonnal besorozták a 
hadseregbe. Egy anya elmondta, hogy 
a katonaorvosi vizsgálatra beidézett 
22 éves, súlyosan látássérült fiát nem 
engedték haza a hadkiegészítô pa-
rancsnokságról, hanem vonattal útnak 
indították a számára kijelölt katonai 
egységhez, és vele már csak a vasútál-
lomás peronján tudott néhány szót 
váltani.
Inesza Manzulics-Ivanova, a Kár-

pátalja megyei rendôrség szóvivôje a 
tévécsatornának nyilatkozva elmond-
ta, hogy a rendôröknek jogukban áll 
ellenôrizni a sorköteles korú fiatalok 
személyi okmányait, és elôállítani a 
behívó elôl bujkálókat a hadkiegészítô 
parancsnokságokra.

Ukrajnában országos probléma, hogy 
a sorköteles fiatalok nem tesznek ele-
get a bevonulási kötelezettségüknek. 
Ezért a hatóságok úgy próbálják fel-
tölteni a hadsereg személyi állomá-
nyát, hogy utcán, tömegközlekedési 
eszközökön, szórakozóhelyeken, pá-
lyaudvarokon és munkahelyeken va-
dásznak a sorköteles korban lévô fia-
talokra.

* * *
A román szabadalmi és védjegy 

hivatal (OSIM) elutasította az összes 
Tiltott Csíki Sör márka bejegyzését --- 
közölte a kolozsvári Maszol.ro hír-
portál.

A székelyföldi Csíkszentsimonban 
mûködô cég többségi tulajdonosa, Lé-
nárd András arról tájékoztatta a 
lapot: nem fellebbeznek a döntés ellen, 
visszavonják a romániai védjegykérel-
met, mivel az európai uniós márkahi-

vatalnál sikerült már levédetniük a 
termékneveket.

Korábban a székelyföldi vállalkozás 
Igazi Csíki Sör néven forgalmazta ter-
mékeit, a Heinekennel kötött megál-
lapodás részeként azonban lemondott 
az “Igazi” márkanév használatáról, és 
helyette elindította a Tiltott Csíki Sör 
termékcsalád bejegyzését az Európai 
Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál 
(EUIPO).

Lénárd András a Maszolnak el-
mondta: a bukaresti hivatal azzal in-
dokolta a döntését, hogy túlságosan 
leíró jellegû a szóvédjegy. „Például a 
Bukaresti Sör elnevezést sem lehet 
levédeni amiatt, hogy leíró jellegû, 
általánosító” ---- magyarázta. A vállal-
kozó ugyanakkor furcsállja, hogy az 
OSIM-nek nem voltak ilyen fenntar-
tásai, amikor korábban bejegyezte a 
Heineken Csíki Premium Sör márká-
ját. Errôl késôbb egyébként lemondott 
a holland multinacionális cég az Igazi 
Csíki Sör gyártójával kötött egyezség 
részeként.

Az OSIM döntésérôl megjegyezte: 
nem tud elvonatkoztatni attól, hogy 
más romániai hivatalok is “hintáz-
tatják” a székelyföldi céget, amikor 
különbözô engedélyek beszerzéséhez 
folyamodik. „Az áfonyasörünket kará-
csony elôtt szerettük volna piacra 
dobni, de nem sikerült, az illetékes 
hivatalok egyértelmûen idôhúzásra 
játszanak” --- vélekedett a Csíki Sör 
Manufaktúra alapítója.

A székelyföldi sörfôzde ellen koráb-
ban bírósági úton is fellépett a Csík-
szeredában is sörgyárat mûködtetô 
holland multinacionális cég, azt állítva, 
hogy a Csíki Sör elnevezés megté-
vesztôen hasonlít az általa gyártott 
Premium Ciuc sörmárkához, amelyet 
a székelyek “csíki sörként” emleget-
nek.

* * *
Elgondolkodott már azon, hogy miért 

mutathatnak túláradó örömöt a gye-
rekek akkor, amikor kiderül, hogy a 
nagyszülôkhöz utazhatnak? Aki látta 
már az unokák felcsillanó tekintetét, 

annak talán ez a kutatási eredmény 
sem újdonság, amelyben kiderült, 
hogy a gyerekek bizony elônyben ré-
szesítik a nagyszülôket a szüleikkel 
szemben.
Dr. Wyatt Fisher, denveri klinikai 

pszichológus szerint két ok lehet an-
nak, hogy a gyerekek a nagyszüleikkel 
szívesebben osztják meg társaságukat, 
mint a szüleikkel. Egyrészt, mert 
tudják, hogy nagypapával és nagyma-
mával egészen biztosan közösen élik át 
az együtt töltött idô szépségeit és 
örömeit. Másrészt, mert a nagyszülôk 
--– valamilyen rejtélyes oknál fogva --
– jobban megértik, hogy mit szeretné-
nek és, hogy mire van szükségük az 
unokáknak.

A gyerekek hajlamosak leginkább 
azokhoz kötôdni, akikkel a legtöbb idôt 
töltik el” –-- magyarázta Fisher. --– 
„Manapság az apa és az anya el van 
foglalva a család pénzügyi igényeinek 
a kielégítésével, ergo folyton dolgozik. 
Emiatt bízzák a gyerekeket gyakran 
praktikus okokból a nagyszülôk felü-
gyeletére, akik hamarosan igen erôs 
kötôdést kezdenek érezni.”

A pszichológus szerint a nagyszülôk 
(akik egyszer már szülôk is voltak) 
valahogyan jobban tudnak olvasni a 
gyerekekben, könnyebben észlelik 
azok szociális jelzéseit.

Ebbôl következik, hogy miután érzé-
kenyebben reagálnak az unokák szük-
ségleteire, pontosan tudják azt is, hogy 
mikor és hogyan reagáljanak ezekre. 
A gyerekek pedig megérzik ezt, írja a 
positiveoutlooksblog.com.
Szeretik értékesnek és fontosnak 

érezni magukat
Brian Taylor, a kapcsolatok szakér-

tôje és a Házasság, amelyrôl soha nem 
álmodtál: praktikus lépések a rendkí-
vüli és hosszan tartó szerelemért 
könyv szerzôje úgy véli, hogy a gyere-
kek azért szerethetik mindenkinél 
jobban a nagyszüleiket, mert azok 
elkényeztetik ôket.

Mindenki szereti értékesnek és fon-
tosnak érezni magát” –-- magyarázta, 
és felhívta a figyelmet a szülôk és 
nagyszülôk közötti nevelés fontos kü-
lönbségeire. –-- „Természetesen a 
szülôk is imádják a gyerekeiket, de az 
ô feladataik magukba foglalják a nem 
túl kedvelt utasításokat, szabályokat, 
fegyelmezéseket, tanításokat, fegyel-
met és az életviteli regulákat.”

Hozzátette, hogy amikor a nagyszülôk 
tanítják az unokákat, akkor általában 
finomabb módszereket alkalmaznak 
és példát is mutatnak.

Tipikusan türelmesebbek, hiszen 
nem sietnek sehová. Ráadásul a szere-
tett unokák nem igényelnek nagy dol-
gokat sem: az apró ajándékok és fi-
gyelmességekbôl tudják, hogy 
értékesek és fontosak.

Egy közelmúltban készült tanulmány 
több mint 1600 brit család életét vizs-
gálta, és a felmérés szerint a gyerekek 
52 százaléka szívesebben volt a nagy-
szüleiknél, mint otthon. Az apróságok 
ezt három indokkal magyarázták. Az 
elsô, hogy a nagyszülôk mindent meg-
adnak nekik, amit kérnek. A második, 
hogy a legtöbb esetben rengeteg idôt 
töltenek együtt. Harmadszor pedig, 
mert a nagymama fôztjénél nincs fi-
nomabb („még anyánál is jobban 
fôz”).

A nagyszülôkkel töltött idô gyermek-
korunk egyik legjobb és legboldogabb 
idôszaka” –-- hangsúlyozta Dr. Wyatt 
Fisher. –-- „Erre szinte mindannyian 

boldogan emlékszünk vissza, és ez 
egyáltalán nem véletlen.”

* * *
A világ számos országában szükség-

telen feltenni a kérdést, hol készülje-
nek a helyi hivatalos pénz bankjegyei 
és érméi, ha a központi bank újak 
bevezetésérôl dönt. Sok államban vi-
szont az a bevett megoldás, hogy a 
bankókat kiszervezett formában, más 
országban nyomtattatják ki speciális 
berendezéseken, erre szakosodott vál-
lalkozásokkal. A BBC körüljárta a 
kérdést, hogy egyes államok miért 
viszik határaikon kívülre pénzüknek 
elôállítását?

A nemrégiben Libériában kirobbant 
pénzeltûnési botrány ráirányította a 
figyelmet a külföldi pénzgyártatás 
kérdéseire. Libériában nyoma veszett 
jó néhány, készpénzzel ---- új libériai 
dollárokkal ---- tömött konténernek, 
melyek értéke az ország GDP-jének 5 
százalékával egyezik meg. A zavaros 
ügyben csak annyi biztos, hogy a 
Kínából és Svédországból megrendelt 
szállítmányok megérkeztek az ország-
ba, aztán tisztázatlan körülmények 
között eltûntek.

Természetesen korántsem Libéria az 
egyetlen ország, amely bankjegyeinek 
gyártását nem otthon, hanem külföldre 
kiszervezve oldja meg. Például nem-
régiben egy kínai állami tulajdonú 
bankjegygyártó vállalat nyert el egy 
indiai megbízást új rúpiák elôállítására. 
A döntést, hogy a kormányzat kínai 
cégnek adta a munkát, sokan támad-
ták, tartva attól, hogy az ott készülô új 
bankjegyek nemzetbiztonsági kocká-
zatot jelentenek.

Delhi úgy védekezett, hogy vala-
mennyi, Kínában nyomtatott új rúpia, 
címlettôl függetlenül, a legmagasabb 
szintû biztonsági jelzéseket tartalmaz-
za.

Valójában azonban másról is szó van, 
mint pusztán biztonsági aggályokról.

A nemzeti identitáshoz tartozó kér-
déssé válik, hol készül az ország pén-
ze” ---- mondja Duncan Connors, a 
Durham Egyetem pénztörténeti szak-
értôje az indiai aggályokkal kapcsolat-
ban.

Nincs ugyanakkor kizárólagosság a 
pénznyomtatás belföldi gyártása vagy 
külföldi kiszervezésének kérdésében. 
India például bankjegyeinek nagyját 
továbbra is országon belül állítja elô, 
az USA-ban pedig törvény van arról, 
hogy a pénz elôállítását kötelezôen 
szövetségi területen kell elvégezni.

Kik-mik gyárthatnak pénzt más 
országok jegybankjainak?

Saját pénzüket általában azok az or-
szágok gyártatják külföldön, ame-
lyeknek a szükséges speciális nyom-
datechnológiai megoldások nem állnak 
rendelkezésre az otthoni nyomtatás-
hoz. Számukra ezért olcsóbb kiszer-
vezni az elôállítást. De külföldön tör-
ténhet a gyártás akkor is, ha csak kis 
mennyiségben, vagy csak egy-egy so-
rozat erejéig van szükség új bankje-
gyekre, amit egy beszállító olcsóbban 
megoldhat, mint a hazai nyomdák.

A bankjegyek gyártását szerte a vilá-
gon végzik erre specializálódott cé-
gek.

A legtöbb ezek közül Európában és 
Észak-Amerikában mûködik.

Ezeknek a vállalatoknak folyamato-
san fejleszteniük kell eszközparkjukat 
annak érdekében, hogy mindig megfe-
lelhessenek ügyfeleik elvárásainak, 
elsôsorban a bankjegybiztonság kér-

déseiben.
A piacvezetô a brit De La Rue. A 

vállalatnál úgy becsülik, hogy az üzleti 
alapú bankjegynyomtatás a világ tel-
jes bankjegygyártásából 11 százalékos 
arányban részesül.

A vállalat --- a bankjegynyomtatásban 
meghatározó szerepe mellett --- hagyo-
mányosan a brit útlevelek elôállítója 
is. Emlékezetes --- az Origo is megírta
---, hogy komoly felzúdulást váltott ki a 
közelmúltban, amikor kiderült, Lon-
don nem ennek a cégnek, hanem egy 
francia-holland versenytársának adná 
a brexit utáni brit útlevelek elôállítá-
sának üzletét.

A De La Rue ügyfélköre meglehetô-
sen kiterjedt: mintegy 140 központi 
bank számára gyártanak bankjegye-
ket.

Minden héten annyit nyomtatnak a 
különféle pénzek címleteibôl, hogy 
azokat egymásra helyezve, a “torony” 
kétszer olyan magas lenne, mint a Cso-
molungma.

Az egyik nagy vetélytárs a német 
Giesecke & Devrient, mely közel 100 
központi banknak a beszállítója. Je-
lentôs szereplô még a Canadian Bank-
note Company és az amerikai-svéd 
hátterû Crane is.

Azt azonban, hogy a nagy cégek mely 
bankoknak szállítanak, érthetô okok-
ból, a vállalatok nem árulhatják el, a 
központi bankok és a kormányok pedig 
csak vonakodva adnak ki arról infor-
mációt.
Miért nem csinálják az országok 

maguk?
A kiszervezett bankjegynyomtatás 

alig néhány száz éves múltra visszate-
kintô ágazat.

Például a De La Rue 1860-ban gyár-
tott elôször külföldi bankókat, elôször 
Mauritius, késôbb más országok szá-
mára is.

A kisebb, szerényebb pénzügyi moz-
gástérrel rendelkezô országok gyak-
ran adják ki pénzük fizikai elôállítását 
az erre szakosodott külföldi cégeknek.

Az ehhez szükséges, saját tulajdonú 
technológiát ugyanis általában nem 
tudják megfizetni.

A beszállítók viszont akár egyetlen 
darab bankjegy legyártását is elvállal-
ják, de akár egész évre szóló megren-
deléssel, milliárdos darabszámban is 
képesek a megadott címletek szállítá-
sára.

Például az USA erre a célra használt 
nyomdagépei 7 milliárd bankjegyet 
képesek évente elôállítani.

Napjainkban a kicsiny, 600 ezres 
lakosú Salamon-szigetek is a De La 
Rue-val gyártatja pénzét, és az elér-
hetô információk szerint, Macedónia 
és az afrikai Botswana szintén ügy-
feleik között van.

A bankjegygyártás pedig annak elle-
nére óriási, sôt, egyre növekvô üzlet, 
hogy szerte a világon hódítanak a 
különbözô, elektronikus és digitális 
technológiákra épülô fizetési megol-
dások.

A bankjegygyártáshoz kapcsolódó 
gazdasági teljesítmény a szakértôk 
szerint 3 százalékkal nô évente, és 10 
milliárd dolláros (azaz mintegy 2700 
milliárd forintos) üzletet jelent.

Az ágazat növekedésének motorja 
Ázsia és Afrika növekvô készpénzi-
génye.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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A 3. évezred általunk rohanóvá tett 
világában, amikor az emberek gon-
dolatai szinte folyton a kötelezô és 
egyéb teendôiken járnak, sokan hajla-
mosak megfeledkezni arról, hogy 
másképpen is lehet élni. Pedig picit 
ráérôsebben, kevésbé személytelenül 
és egyszersmind emberségesen is ki-
vitelezhetô a boldogság. Ezt tapasztal-
tuk meg diákkori barátommal, Ágh 
Péterrel 2018 nyarán, amikor Közép-
Szlovákiában, közelebbrôl a felsô-nyit-
rai régióban túrázgattunk. Barangolás 
közben pedig –-- a számolatlanul sok 
más látnivaló mellett –-- olyasmire 
bukkantunk, amirôl, megvalljuk, mi 
elôtte még csak nem is hallottunk.

Az, hogy számunkra újdonságot adó 
történelmi emlékre bukkantunk, azt 
igazolja, mindig és lényegében bárhol, 
bármely ország határain belüli túrázás 
közben is tanulhat az ember, mert bár 
könnyû lenne azt mondani, hogy pél-
dául Szlovákia kicsi állam, mégsem 
ismerheti senki egy egész ország min-
den érdekes vagy értékes természeti 
vagy történeti látnivalóját.

A festôi, fenyvesektôl zöldellô hegy-
vidék övezte Facskó községtôl déli 
irányban 8,5 km-re található a Nyitra 
folyó forrása. Ha nem erdei utakon 
keresztül, hanem az autóval is járható 
I/64-es úton haladunk, akkor útközben 
érdemes megállni a Zsolnai és a Tren-
cséni kerületek határán elterülô Facs-
kói-nyeregnél, innen ugyanis kápráza-
tos a rálátás a környezô hegyvonulatok-
ra, ahol telente több sípálya is várja a 
sízés szerelmeseit. Innen déli irányba 
haladva, az út jobb oldalán találtuk 
meg a Nyitra folyó forrását (a folyó 
nevének eredetére vonatkozóan szá-
mos teória született, közülük a legú-
jabb, 2010-es vélekedés szerint a szik-
só, azaz természetes szóda jelentésû 
latin „nitrum” után kaphatta, mivel A. 
K. aponikov úgy véli, a folyó partja 
mentén található köveket valamikor 
régen alkáli sók lephették). Ez volt az 
egyik eredeti célunk a környéken. 
Pontosabban azt a helyszínt találhatja 
meg az itt járó turista, amelyet a folyó 
mintegy hivatalos forrásaként jelöltek 
meg egy látványos, masszív hatást 
keltô, nagyméretû emlékmûvel, rajta 
az aranyszín-betûs szlovák felirattal, 
amely magyarul így szól: „A Nyitra 
Folyó Forrása, Szlovákia Nemzeti Fo-
lyója”. Tudni kell azonban, a tényleges 
forrás megállapítása nehézségbe üt-
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Magányos magyar síremlék egy 
szlovákiai erdôben

közik, mert igazából nehéz eldönteni, 
hogy a környék néhány négyzetkilo-
méteres területén, több helyen felbuk-
kanó, csörgedezô vízerek melyike le-
het a tényleges kezdôpont, ha egyálta-
lán lehet beszélni egyetlen ilyenrôl. A 
lehetséges precízség érdekében azért 
van itt még valami, és itt jön képbe az, 
amit találtunk.

Egy sírhelyrôl van szó, amely a folyó-
forrást jelölô emlékmûtôl úgy húsz 
méterre, az út túloldalán áll egy beton-
oszlopokkal támogatott fémkerítéssel 
körülvéve. Mivel a kerítés kapuja 
nyitva volt, mi sem természetesebb, 
nem hagytuk ki, hogy közelebbrôl is 
szemügyre vegyük a helyet. Kíváncsi-
ságtól telve, megbarnult, lépteink alatt 
sercegve töredezô faleveleken lépdel-
ve mentünk az ajtóig. Ám a külsejében 
még viseltes állapota dacára is látvá-
nyos síremlék rozsdás vasajtaja zárva 
volt. Azt is írhatom, szerencsére, hi-
szen bár így be nem jutottunk, de más 
sem háborgathatja az itt örök pihenô-
jét töltôt –-- gondoltuk. Már azt hittük, 
nem tudunk meg semmi érdemlegeset, 
amikor a földre pillantva, az ajtó mel-

lett megláttuk a kôbe vésett felirato-
kat, egyrészt: „NAGY BOSSÁNYI 
BOSSÁNYI SÁNDOR ÉS SZLAV-
NICZAI CSALÁDOK SÍRBOLT-
JA”, másrészt: „BOSSÁNYI AN-
TAL KIR. TSZÉKIBÍRÓ 1849. + 
1888., harmadrészt: BOSSÁNYI 
VINCZE NYUG. KIR. TRVSZÉKI 
BÍRÓ 1816. + 1890. Ennyit máris 
tudtunk. De kik voltak ôk? Megkér-
deztünk hát néhány környékbeli la-
kost, akik nagyon kedvesen és közvet-
lenül viszonyultak hozzánk. Ez volt a 
lelkünknek legjólesôbb tapasztalás, 
hogy tudniillik a helyi (napjainkban 
errefelé már, egy-egy kósza kivételtôl 
eltekintve, lényegében száz százalék-
ban csak szlovák ajkú) lakosság úgy 
általában véve mérhetetlenül barátsá-
gos és nem elutasító az odatévedô ide-
genekkel szemben. Az általunk látott 
számos apró életképet alátámasztották 
azon helyiek szavai is, akikkel szóba 
elegyedtünk. Mint mesélték, e vidék 
legtöbb falvában nem az ország gaz-
dagjai élnek. Az itt élôk körében ma 
sem ritka a bárány- vagy a kecsketar-
tás, helyenként szarvasmarhákat is 
láttunk, mindebbôl következôleg több 
háznál készülnek eladásra tejtermé-
kek, egyiket-másikat mi is megkós-
toltuk. Akik a gazdasági elôrelépés 
ranglétráján komolyabban fel kíván-
nak törni, az ország olyan vidékére 
költöznek, ahol jobb anyagi lehetôsé-
gekben bíznak. Igaz, aztán több közü-
lük idôvel vissza-visszatér szülôfalujá-
ba és felújítja a régi házát, vagy ha az 
már nincs meg, vásárol egyet és azt 
alakítja takaros nyaralóvá, ahová a 
pénzt hajtó mindennapok után idôn-
ként elvonulhat, hogy a zöldellô termé-
szettel övezett környezetben tölthesse 
fel kimerült testét és lelkét (hallottunk 
olyanról, aki ma Svájcban él, de itt má-
ig fenntart családjának egy nyaralót). 
Noha az itt élôk többsége anyagi érte-
lemben nem az ország felsô tízezréhez 
tartozik, rendelkeznek valami mással: 
emberileg magasan felette állnak sok 
gazdagnak, éppen az ô köreikbôl va-
lóknál szembesültünk azzal, ha meg-
szólítottunk valakit, nem csapta ránk a 
kapuajtót, hanem legtöbbször az útbai-
gazításon túl hosszasan elbeszélgetett 
velünk, sôt, miután egyikük látta raj-
tunk a nyári melegben a szomjúságot, 

még a házába is beinvitált egy üdítôre. 
Ez az az emberi érték, amit a túlontúl 
elanyagiasodott vidékeken ma már 
nem tapasztalhat meg az utazó. A poli-
tika palettáján napjainkban gyakran 
olyanokat mondanak, döntenek és cse-
lekszenek, amelyek alkalmasak a fe-
szültségszításra a szlovák és a magyar 
ajkú lakosság között. Ezzel szemben az 
átlagemberek, az országhatáron belül 
ma egymás mellett élô szlovákság és 
magyarság általában jól elvan egy-
mással. És mi megtapasztaltuk, hogy 
van még, ahol az egy-két kedves szót 
nem anyagiak reményében adják. 
Visszatérve a sírnál lelt személyek 
nevéhez, noha a vésetek között évszá-
mok is olvashatók, róluk nem tudtak 
érdemi információkkal szolgálni az 
általunk megszólított helyiek. Így csak 
annyi volt biztos, amit a rövidítésekbôl 
kikövetkeztethettünk. Magával a sír-
emlékkel kapcsolatban, már otthon, 
internetes kereséssel ráakadtam né-
hány részletre. Csak röviden. A több 
évszázadnyi múltra visszatekintô, és a 
Divék-nemzetségbôl származó nemesi 
Bossányi család egyik ága szorosan 
kötôdött Nyitra vármegyéhez. Olyany-
nyira, hogy a síremléket is azért a 
Nyitra folyó forrásánál építtette meg 
1931-ben Joseph Stephanus Bossá-
nyi, aki katolikus pap és professzor 
volt, hogy ezzel szimbolizálja, a család 
a környékbeli birtokain túlmenôen is 

milyen komolyan kötôdött a vidékhez, 
és egyúttal, társadalmi szerepválla-
lásaiknak folyományaképpen, meny-
nyire nagy hatással is volt rá. Ugyan-
csak ô építtette a síremléktôl néhány 
lépésnyire található „Lourdes-i kápol-
nát”, továbbá ôhozzá kötôdik a Nyitra 
folyó forráshelyének módosítása is.

Az egész vidék szépségeit írásban 
visszaadni nagyon nehéz lenne. Az itt 
vázolt túrázgatásunk összegzésekép-
pen legyen elég annyi, a táj lenyûgözô, 
a hegyek, ormok közötti völgyekben, 
katlanokban megbúvó kis falvak han-
gulata helyenként ugyan lehangoló, túl 
csöndesnek hathat a csillogó-villogó 
városokban élôk szemeinek, ám a 
figyelmesen szemlélô turista tekintete 
mesés részleteken akadhat meg. A le-
vegô is egészen más azokhoz a vidé-
kekhez képest, ahol a megszámlálha-
tatlan autóhad kipufogói mellett, az 
iparosodás jeleiként kémények is 
okádják a bûzös füstöt. Minden ter-
mészetjárást kedvelônek, továbbá a 
néprajz, a népviseletek, a népmûvésze-
tek iránt érdeklôdôknek úgyszintén 
ajánlom figyelmébe a környéket. És 
már csak azért is, hátha más szintén 
olyan épített vagy akár parányi termé-
szeti értékre bukkan az itteni barango-

Barátommal a Nyitra folyó forrását jelölô emlékmû elôtt

A kôbe vésett feliratok egyike

A magányos síremlék a Nyitra folyó forrása közelében

lás közben, ami egyébként az utóbbi 
évtizedekben már feledésbe merült.

Írta és fényképezte: 
Csibrányi Zoltán

Források:
A Nyitra folyó nevének eredetéhez az 

információ a következô oldalról 
származik: http://ladislavbarabas.blog
spot.com/2011/03/povod-hydronyma-
nitra.html 

A Bossányi sírhely történetéhez kap-
csolódó információk:

h t t p : / / w w w . o n d r e j k o v i c s -
s a n d o r . c o m /
?lg=1&s=30&art=141&comp

A cikkben felhasználtam továbbá a 
több környékbeli lakossal való beszél-
getésünk során kapott ismeretek is.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Ha még lehet
Mindig a múltat fürkészem. Pedig a 

jövôt kellene, ha még lehet
De nehezebben indulnak már arra a 

gondolataim, meg hát ehhez képzelet is 
kellene. Éltet a múlt is! Mert erôt ad. 
Nem az obstruáló pojácák reinkarnációs 
attrakcióira gondolok, de hogy micsoda 
élet volt itt Budapesten szûk tíz évvel a 
trianoni tragédia után!? Még mindig jól 
ment az üzlet a sírkövesnél, de már a 
Herkules gyermektáp is kelendô volt. 
Átalakították a New York kávéházat, 
amely szolid reggelizôhely is lett, dél-
ben jöttek a színészek, írók, újságírók, 
este pedig a pénz- és születési arisz-
tokrácia töltötte meg a helyiséget, de az 
igazi az éjszaka volt! Semmi szolidság: 
pezsgô és créme likôrök.

A város szabályai egyértelmûek vol-
tak, de akadtak, akik áthágták azokat. A 
záróra a vendéglôkben éjjeli két órakor 
volt, ám a kávéházak állandóan nyitva 
tarthattak. Szeméremsértô tánc, elô-
adás tilos volt. Miként nyilvános helyen 

a káromkodás, tisztességes nônek to-
lakodó módon való követése és meg-
szólítása is. A részegeket – saját ér-
dekükben –, a rendôrség elôállította, s a 
kijózanodás után elbocsátotta. Vasár-
nap tilos volt pálinkát, s más égetett 
szeszeket árusítani. A virágcserepeket 
az ablakokban kellô módon rögzíteni 
kellett, le ne essenek. A villamosokon 
dohányozni és köpködni tilos volt. Me-
net közben fel és leugrálni, a lépcsôn 
utazni is. Koldulni csak engedéllyel 
lehetett. A kapuzárás a bérházakban 
este tízkor, kapunyitás télen hatkor, 
nyáron ötkor volt.

A járdát a házmestereknek reggel öt-
kor fel kellett locsolni és le kellett sö-
pörni. Télen a havat elkotorni, jeget 
feltörni. Tilos volt az ablakból poro-
lórongyot vagy ágynemût kirázni. Fal-

ragaszokat csak a fôváros falragasztó 
vállalata által lehetett a hirdetôosz-
lopokra kitenni. Felvonulás, csoporto-
sulás, táncvigalom csakis engedéllyel 
volt tartható. Szigorúan tilos volt a 
virágok és élôfák rongálása, pusztítása. 
A kutyatartás adóköteles volt. Villamo-
son csak szájkosárral utazhattak az 
ebek. A trafikok, reggel héttôl este 
nyolcig voltak nyitva, vasárnap ki-
lenctôl délig. Ilyen engedélyt nyugal-
mazott állami tisztviselôk, katonatisz-
tek, ezek özvegyei kaptak, meg hadi-
rokkantak, hadiözvegyek, menekült 
vagy az elcsatolt területekrôl kiutasított 
tisztviselôk.

A lármás mulatozás magánlakáson 
csak este tízig volt megengedett. Este 
tíz után hangosan rádiózni sem volt 
szabad. A rendre a házfelügyelô vi-
gyázott, vagy kihívták a rendôrt. A 
vasárnap munkaszüneti nap volt. 
Ennek felfüggesztését indokolt és ha-
laszthatatlan magánérdekbôl lehetett 
kérvényezni. Szabály volt, hogy a 
rendôr mindig szolgálatban van. Kihá-
gás elkövetésekor elôállíthatta az el-
követôt. Megbilincselni csak akkor volt 
joga, ha az illetô ellenállt. Fegyvert is 
használhatott, de csak jogos önvéde-
lembôl, vagy ha más testi épségének 
megmentése egyéb úton nem volt 
megoldható. A várost és a bérházak 
kapualjait, lépcsôházait sötétedéstôl 
éjjeli egy óráig ki kellett világítani. A 
kirakatokban minden közszükségleti 
cikk árát fel kellett tüntetni.

A budapesti polgárnak újságot illett 
olvasnia, mert különben nem kíván-
hatta, hogy mûvelt embernek tartsák. 
Mégpedig olyan lapot, amelyben a 
legtöbb megbízható értesülést találta, 
amelybôl a legtöbbet tanulhatta, amely 
a legjobban szórakoztatta. Az öntudatos 
polgár reggeli, déli és esti lapot is já-
ratott. Ezek megérkezése a kávéházak 
potyázó népének mindig nagy esemény 
volt. Az egyik a szenzációt leste, másik 
a saját írását kereste, legtöbben a hir-
detéseket várták. Ezek a lapok eliga-
zították ez embert politika, kultúra, 
háztartás, üzlet, divat s még a sport te-
rén is. A sportról száz éve is tudták, 
hogy jó levegôn kell végezni, lehetôleg 
gyermekkortól idôs korig, férfinek és 
nônek egyaránt. Jó tanácsokban nem 
volt hiány: mindennap sétáljunk néhány 
órát gyors, de puha lépésekkel, kihúzott 
testtel. Negyven év után már ne legyen 
fontos a versenyzés. A nehézatlétikáról 
akkoriban nem voltak valami jó véle-
ménnyel, a súlyemelésrôl lakonikusan: 
egészségtelen dolog. A síelés ideális, az 
evezés viszont háttérbe szorítja az 
egyéniséget és drága is. De nagy elô-
nye, hogy a víz felett pormentes a le-
vegô. A futball, hoki (gyepen és jégen), 
vízipóló hasznos, de alkalmat ad a dur-
vaságra. A torna zárt helyen nem az 
igazi, még a svéd sem, hát még a német! 
Az egyenesen aránytalanságot okoz, 
megmerevíti az izmokat, begörbíti a 
hátgerincet. Viszont kitûnô fegyel-
mezési eszköz. Kurucos vélemény.

Nyolc évvel Trianon után a Magyar 
Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 
(MÁVAG) világszínvonalú üzem volt. 
Itt gyártották a világhírû 424-es gôz-
mozdonyt. Amelyrôl ma is köztudott, 
hogy nem csak pöfögött, de szállt is. 
Több mint ötezer mozdonyt gyártottak 
itt, amelyek még évtizedekig szolgálták 
a magyar közlekedést. Már amelyik 
megmaradt, nem „lovasították” meg, s 
nem „jóvátételre” gyártottuk. Itt ké-

Gyermekkarácsony az Országházban
Sikeres volt az Országgyûlés és a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat közös 

szervezésû Országházi Gyermekkarácsonya, amelyen mintegy nyolcszáz 
hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élô általános iskolás 
gyermek vesz részt Magyarországról és a határon túlról.

A Parlament épületében Kövér László, az Országgyûlés elnöke fogadta a 
gyerekeket és képviselôjüknek átadta az Országház kulcsát.

A karácsonyi programok megkezdése elôtt a házelnök a résztvevôket 
köszöntve elmondta: mintegy 800-an érkeztek a Kárpát-medence különbözô 
magyarlakta településeirôl, hogy együtt köszöntsék a közelgô karácsonyt és 
kifejezzék, hogy mi magyarok összetartozunk, a világ bármely részén éljünk.

A házelnök kiemelte, hogy az Országházat a nemzet házának is szokták 
nevezni, mivel nemcsak a tízmilliónyi Magyarországon élô embernek a politikai 
otthona, hanem minden olyan magyar és nem magyar embernek, akiknek ôsei, 
felmenôi hozzájárultak az épület felépítéséhez és az ország építéséhez.

Kövér László arra kérte a gyerekeket, hogy vigyék haza az itt szerzett 
élményeket és meséljék majd el az otthon maradtaknak, hiszen ez az ajándék 
mindenkié - hangsúlyozta.

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat elnöke elmondta, hogy 
színes programot sikerült összeállítani erre a napra.

A rendezvényen a meghívott gyermekeket népszerû mûvészek, elôadók 
karácsonyi mûsora várta, különbözô interaktív programokon vehettek rész, 
találkozhattak neves sportolókkal és zenészekkel, idegenvezetôk segítségével 
tekinthették meg az Országház nevezetességeit és a díszôrségváltást.

A Vígszínház mûvészei a Pál utcai fiúk címû elôadásból adtak elô részleteket, 
majd Péter Szabó Szilvia, Horti Zoltán, Vastag Csaba, Miklósa Erika, Novák 
Péter, Küttel Dávid és a Sirtos együttes lépett színpadra. 

szültek az akkor legmagasabb technoló-
giai színvonalat jelentô villamos vasúti 
mozdonyok, amelyek legnagyobb se-
bessége már százharminc kilométer 
volt óránként. De itt gyártották számos 
híd vasszerkezetét, köztük az egykori 
Erzsébet hídét, amely a Budát és Pestet 
egyetlen parttól partig érô ívvel kötötte 
össze. Traktort, autóbuszt is elôállított a 
MÁVAG, amelynek része volt a 
diósgyôri acélmû is. A gyár épített la-
kásokat, fenntartott iskolákat, sport-
telepeket, kórházat, fürdôket, kul-
túrköröket. S ez csak egy volt a magyar 
ipar zászlóshajói közül.

Szabályok és teljesítmények. Nagy-
jából ekkorra szûntek meg a vagon-
lakások, ahol az elszakított területekrôl 
menekülôk egy része élt. Kezdett pros-
perálni a mezôgazdaság. Kisebb bir-
tokosok is vállalkozni kezdtek. Soha 
olyan pezsgô kulturális élet nem volt 
ebben az országban, mint a húszas 
években. Lehetett rajongani a sztá-
rokért! Bajor Gizi, Bársony Rózsi, 
Honthy Hanna, Turay Ida, Fedák Sári. 
S itt kószált Krúdy Gyula, Babits 
Mihály, József Attila, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezsô, Szép Ernô, Ter-
sánszky Józsi Jenô, Szabó Dezsô, Mó-
ricz Zsigmond, Kosztolányi Dezsô, 
Illyés Gyula, idônként Molnár Ferenc s 
még Markovits Rodion is. Neki ebben 
az évben adták ki a Szibé riai garnizon 
címû regényét, amelyet Hatvany Lajos 
világsikerre segített. Akit a magyar bí-
róság egyébként elítélt többek közt 
nemzetgyalázásért, de, hogy hazatér-
hessen, pénzbüntetésre váltotta át a 
súlyos éveket. S a pénz meg volt, mert a 
Hatvani Cukorgyár igazgatósági taná-
csának tagjai báró Hatvany Béla, báró 

Hatvany Endre, báró Hatvany Ferenc, 
báró Hatvany Károly voltak. S éppen 
ugyanezek a Vasmegyei Cukorgyáré is, 
s Endre báró az Alföldiben is érdekelt 
volt, bár ott inkább a Weinckheim gró-
fok vitték a prímet, s az elnök egy 
(másik) Tisza Kálmán volt.

De nem is ez a fontos. Hanem, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az 
állam adósságai mindösszesen 1 015 
383,688 pengôt tettek ki. És a kö-
vetelései: pontosan 1 015 383,688 pen-
gôt. Ebben a két azonos számban benne 
foglaltatik a felelôsség. Ezt nagyon 
nehezen sikerült elérni. Hatalmas ál-
dozatokat hozott az a nemzedék, amely 
nem adta fel, nem esett kétségbe 
Trianon után. Nem menekült el és nem 
panaszkodott, hanem kilátástalan hely-
zetben is hozzáfogott az ország újjá-
építéséhez. Hányadszor már! S nem is 
utoljára. Úgy tûnt sikerülhet, de a 
következô évben beütött a tôzsdekrach, 
New Yorkban.

Mi ez a rossz érzés bennem? Rossz 
elôérzet. Remélem nem a hûlô szívem 
okozza. A rossz tapasztalat inkább. A 
mindent kockára tevôk mostani mu-
tatványai, parlamentben s azon kívül. 
Hogyan kerülhetjük el a bajt? Fôleg, 
hogy politikus a politikust gyûlöli, mû-
vész a mûvészt, tudós a tudóst, gazdag a 
még gazdagabbat irigyli. Igaz, hogy az 
éhenkórász a kevésbé szegényt utálja? 
Lehetetlen, hogy ez irányítsa az embert. 
Meg kell érinteni a másik embert, ha 
még lehet. Erôt adhatunk át, és 
kaphatunk is vissza. Ha még nem hûlt 
ki a szív, ha még lehet. Miként Trianon 
után lehetett.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Márffy János (Szeged) rajza

MAGYAR ÉLET
61 év az ausztráliai magyarság szolgálatában

A Magyar Élet az 1957-ben indult melbournei hetilap jogutódja, mely az 
1964-es alapítású sydneyi Ausztráliai Magyarsággal egyesülve vált orszá-
gos hetilappá 1978-ban. 

Akár felmenôit, a szülôföldhöz való ragaszkodás és a nemzeti identitás 
keresése hívta életre. Azé az identitásé, amit a menekülésben, a szülôföld 
határát átlépve, a negyvennyolcas, az ötvenhatos, de még a nyolcvanas 
magyar is elvesztett.  

Egy idegen, más nyelvet beszélô, másként gondolkodó, más  értékeknek 
hódoló országban  közösséggé formálódva kellett a kulturális vákuumot 
magyar tartalommal megtölteni. 

Az újság  helyreállította az otthoni értékrendet, visszahelyezte a nevekre 
az ékezetet, összekapcsolta egymással az embereket. Tájékoztatott és 
nevelt.  Az írott betût tudta fegyverként is használni: felemelte szavát  azok 
nevében, akik odahaza nem szólhattak, tudatta a külvilággal amit a 
diktatúrák titkolni próbáltak.

 Tette ezt abban a korban, mikor hetekig tartó postai úton közlekedtek az 
otthoni hírek, amikor hazautazni legtöbbek számára nemcsak hogy koc-
kázatos, de egyenesen életveszélyes  lett volna, és amikor a kontinens kü-
lönbözô szegleteiben élô magyarok csakis az újságon keresztül értesül-
hettek egymás dolgairól.

De tette azután is, hogy szabaddá vált az út, leomlottak rendszerek és  
határok. Megtalálta feladatát az új korszakban is, amikor társlapjai vi-
lágszerte – úgy gondolván, hogy szerepük megszünt – felszámolták 
önmagukat. Pedig az új korban is, sôt talán akkor még inkább szükség volt 
iránytûre, amely segítse a tájékozódást az otthoni politikában. 

S tette a lap a dolgát azután is, hogy a papir és nyomdafesték kiment a 
divatból, hiszen régi olvsótábora igényelte ezt a régimódi tájékoztatást.

Tette amíg bírta erôvel. Utolsónak maradt, miután a világ széltében-
hosszában sorra  mind megszüntek a magyar  diaszpóra nyomtatott új-
ságjai.

Hosszú, nehezen viselt szenvedés után, az utolsó percig harcolva, 61 
esztendôvel  létrejötte után, folyamatos országos megjelenése 41. évében 
2018. december 27-én örökre lehunyja figyelô szemét a Magyar Élet. 
Lapjain egész történelmünk, ausztráliai létünk minden fontos mozzanata. 
Események, emberek, arcok, sikerek, kudarcok. Betûin keresztül je-
lenlétünk a világban, szavunk az otthoni médiákban. 

Egyedülálló volt és egészen a miénk: Ez volt a Magyar Élet, A MI 
MAGYAR ÚJSÁGUNK.

Józsa Erika
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Kedves Attila!
Nagyon sajnálom, de megértem a 

búcsúzásod. Szótlan a szám a szo-
morúságtól.

Bizony nagyot fordult a magyar (és 
más nemzetek) közösségi/kulturális 
igénye az elmúlt 40-50 esztendô alatt.

Békés-áldásos Karácsonyt és nyugo-
dalmas-Boldog Új Évet kívánok.

Barátsággal,
Kapantzian Artúr

Egy rövid köszönet 
a „Magyar Élet” 

múlt és jelen munkatársainak!
Amióta a „Magyar Élet” megjelent 

Ausztráliában, valamikor, valamilyen 
formában mindannyian részesei 
voltunk. Nyelvtudás nélkül jöttünk ide 
és a magyar újság tartott össze ben-
nünket. Segített kapcsolatot tartani a 
más városokban élô ismerôsökkel, a 
régi sporttársakkal és mindazokkal, 
akiket ismertünk vagy büszkék vol-
tunk rájuk az óhazában és itt Auszt-
ráliában.

A családunkat, rokonainkat és szeret-
teinket otthon kellett hagynunk, de a 
magyarságunkat a szívünkben hoztuk 
magunkkal. A Magyar Élet segített 
hozzá, hogy folyamatosan tartottuk a 
magyar kapcsolatainkat, a múltunkat 
és könnyebben tudtunk beilleszkedni 
az új ausztrál életbe.

A magyarul írt újság egy nagy csa-
láddá hozott össze bennünket. A ma-
gyar szó, a magyar nyelv szépsége és 
annak használata, a kifogyhatatlan 
vicces történetek felelevenítése Ma-
gyarországot hozta ide Ausztráliába.

De a „Magyar Élet” nem csak egy 
újság volt. Neki köszönhetjük, hogy 
sok híres magyar színésszel, komi-
kussal, énekessel ismét találkozhat-
tunk, akik a magyar kultúrát bemu-
tatták az Ausztráliában élô magya-
roknak. Ezzel életben tartották ma-
gyarságunkat és megkönnyítették az 
emigrációs élet nehézségeit.

Ezt a több, mint ötvenéves „önzetlen 
munkát”, amit kaptunk a „Magyar 
Élet” minden munkatársától egy rövid 
levéllel nem lehet megköszönni. Ami-
óta megérkeztünk Ausztráliába, az 
újság elválaszthatatlanná vált az éle-
tünkkel és a múltunkkal. Sok magyart 
összehozott és nyugodtan mondhatom: 
mindannyian sajnáljuk, ennek az érté-
kes, eredményes és a magyarságot 
összefogó újságnak a megszûnését.

Ez év végén elérkezik a búcsúzás 
ideje amikor a „Magyar Élet” meg-
szûnik és a mi életünkben bepótol-
hatatlan hiányt fog maga után hagyni. 
De az újság tulajdonosai, szerkesztôi 
és munkatársai abban biztosak lehet-
nek, hogy az itteni magyarság örök 
hálával és szeretettel fog visszaemlé-
kezni a sikeres és értékes munkájukra, 
amivel a nehézségek ellenére is egy 
félévszázadig a „Magyar Élet” hetilap-
ját életben tartották.
Hálás köszönettel minden olvasó 

nevében
Hódy László

Tisztelt Magyar Élet 
Szerkesztôség!
Kedves Csapó Endre!
Kedves Márffy Attila!
A Magyar Élet nyomtatott újság 

megszûnésének híre szíven ütött. Az 
ausztráliai Magyar Élet több mint egy 
lapkiadvány, egy újság mert annál jó-
val többet jelent.

A Magyar Élet nemzetmegtartó fák-
lya volt évtizedeken át, köszönhetôen 
az áldozatos és önzetlen szerkesztô-
újságíró személyiségeknek.

Talán csak én látom bele, hogy 1989-
ig, a kommunizmus magyarországi el-
söpréséig, a hetilap a szabad magyar-
ság zászlóvivôje is volt Ausztráliában?

Hiszem, hogy sokan érezzük így: 
sokat köszönhetünk a Magyar Élet 
szabadsajtó-küldetésének!

Köszönjük!
Tisztelettel: 

dr. Kálmán László 
vezetô konzul, Melbourne

A kedves Magyar Élet össszes 
szerkesztôjének és összes 

munkatársának!
Elnézést kérek, ha valamit rosszul 

írtam, de muszáj írnom.
Mikor olvastam Márffy Attila úr 

írását sírva fakadtam, hogy nem jön 
az újság többet ez nem lehet igaz, de 
igaz, mert elbúcsúztak az olvasóktól. 

Nekem ez nagyon nehéz, ígaz én is 
betöltöm a 90 évemet.

Nehezen írok, nagyon rosszul látok, 
de nagyítóval  minden sort elolvas-
tam, mert nekem ez az újság Isten 
áldása volt, ôszinte, becsületes a Ha-
zámtól távol. Erôt adott nekem az 
éléshez.

Az összes személy becsülettel dolgo-
zott.

Én nagyon sajnálom, hogy nem jön 
az újság, de bele kell nyugodni. Több 
mint 30 éve olvasom és szeretem, 
nehéz lesz, ha nem jön többet.

Pár sort még írok, hogy kezdtem el 
az újságot olvasni.

Egy újságos bodé mellett mentem a 
búszhoz. Oda mentem elkezdtem 
nézegetni, szembe volt az Adelaide-i 
állomással. Soha nem felejtem el 
nagy betûkkel volt írva Magyar Élet. 
Elkíáltottam magam, „ez lehetetlen!”, 
a buszra várók rám néztek, azt hitték, 
hogy ez a nô, hülye. Megvettem az 
újságot úgy örültem, mintha aranyat 
találtam volna. De igaz, azt találtam 
aranyat. De most elvesztettem, de na-
gyon boldog vagyok, hogy hosszú 
évekig olvastam, van még gyûjtemé-
nyem is, majd azokat olvasom újból.

Nagyon köszönöm Önöknek, ezt a 
sok szép írást és munkát, amit eddigis 
csináltak.

Kívánok Mindenkinek jó pihenést és 
hosszú boldog életet.

Egy régi olvasójuk, 
Mrs Ilona Balatincz

Adelaide 

Kedves Magyar Élet, hálás köszö-
net, hogy 39 esztendôn át olvashat-
talak, örülhettem neked. Hiányozni 
fogsz. 

Nem könnyû elfogadni megszûné-
sedet. Szinte csoda, az elmúlt évti-
zedekben létezni tudtál. Túlélve sok 
emigráns újságot, folyóiratot, akkor 
amikor hatalmas újságok küzdenek a 
megmaradásért.

Köszönet azoknak, akik mindent 
megtettek létezésedért. Hála Márffy 
Attilának, Csapó Endrének, Bagin Lí-
viának, Józsa Erikának.

von Emánuel György

Búcsúzás
Nagyon nehéz örökre elbúcsúzni 

azoktól, akiket szívünkbe zártunk, 
életünk része volt, szinte hihetetlennek 
tûnik, hogy  megszüntek élni számunk-
ra jóban, rosszban velünk lélegzeni.

Így, ilyen megszemélyesítéssel kö-
szönünk el a MAGYAR ÉLET heti 
laptól, a magyarságot talán egyetlen 
egybetartó dobogó szívétôl.

Hálás köszönet mindazoknak, akik 
jóformán életüket áldozták fel sok 
évtizedeken át, emlékeztetni bennün-
ket hetente, hogy kik vagyunk, hová 
tartozunk.

Külön köszönet Márffy Attila fôszer-
kesztônek, aki 52 éven át magát nem 
kímélve a nehéz munkától hordta 
magasan útmutatóként e zászlócskát.

Csapó Endrenek, kinek neve a politi-
kai irodalom történet legjelesebbjei 
közt a helye a következô generációk 
számára is.
Kívánva megérdemelt jó pihenést,

Boling Lucia

Kedves Szerkesztôség, 
Nagyon elszomorodtam a rossz híren, 

úgy érzem egy közeli családtagomat 
veszitettem el. Én is hibás vagyok, ami 
pénze volt a Sydney Kaszinónak, ma-
gyar árvaházaknak küldtem el, többet 
kellett volna hirdetnem.

Maguk hôsök, az egész magyarság 
igaz hálával kell hogy tartozzon Önök-
nek.

Nagyon fognak hianyozni – a Magyar 
Élet életünk része volt. Úgy érzem 
árvák lettünk az új hazában. 

Igaz szeretettel és hálával
Patay Feri 

a Sydney Magyar Kaszinó elnöke. 

Kedves Bandi Bátyám!
Kedves Attila!
Kedves Lívia!
A Magyar Élet 2018 december 6.-i 

számában a 9. oldalon Attila által írott 
búcsú szöveg a Magyar Életben, meg-
rendített és azonnali írásra késztetett.

Nehéz elfogadni a lehetetlent, úgy, 
mint életünkben a halált, amit elôtte 
természetesnek tartunk, és amikor be-
következik, akkor gyászolunk és köny-
nyen hihetetlenné válunk.

Teljesen Veletek érzek és együtt 
érzek és gyászolok Veletek.

Érzem azt a nehéz utat, amikor ezt a 
cikkedet írtad kedves Attila, Bandi 
Bátyám és Lívia nevében is.

Hiszem, hogy minden lehetôséget jól 
megfontoltatok mielôtt ezt az utat vá-
lasztottátok, hiszen ismerem a lendüle-
tet, amivel mindeddig küzdöttetek a 
lehetetlen ellen, hogy lelkes munkáto-
kat ne kelljen befejezni.

Biztos vagyok abban, hogy amikor az 
eddig érdektelen többség felébred a 
valóságra, hiányolni fogja, amit elôtte 
nem támogatott.

De ilyen az élet, sajnos mi magyarok 
ilyenek vagyunk.

Magam és családom nevében szé-
gyellem, hogy erre a sorsra kellett 
jutni életetek munkája eredményé-
nek.

Nehéz elfogadni, és csalódás részem-
re is, hogy Ausztrália magyarságának 
nincs igénye és ereje, hogy egy ma-
gyar újságot érdemes legyen gazdasá-
gosan szerkeszteni/mûködtetni.

Szeretném remélni, hogy csoda tör-
ténik ez esetben, és új életre ébred a 
közömbös magyarság, és feltámaszt-
juk az új Magyar Életet a jövôben, az 
eredeti szellemi nagyságban, tiszta-
sággal, magyarsággal olyan informá-
cióval, melyek az újabb generációk 
részére felemelô és nemzeti tartalmat 
képviselnek és erôsítenek a magyar 
jövô érdekében.

Köszönjük mindhármatok kiváló, tar-
talmas és rendkívül szorgalmas/tü-
relmes és példát mutató munkátokat 
az évtizedeken át, kívánunk békés 

visszavonulást és soha nem felejtjük 
munkásságotokat a magyarság érde-
kében.

Tisztelettel, baráti üdvözlettel, 
kézcsókkal

Zágon Lajos

Kedves Attila!
Sajnálattal olvastam írásod. Ez nagy 

ûrt hagy a magyarság és a te életedben 
is amig az idô enyhit és más tölti be az 
életed. Minden elismersem a hosszú 
és nehéz munkádért. Remélem mások 
is így vélekednek és megkapod az ér-
tékes munkád jutalmát.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
békés, de örömteli boldog újévet.

Szeretettel 
Atyimás Erzsi és Emil

Tisztelt Szerkesztôség!
Kedves Márffy Attila!
Hamarjában nem is tudom, hogy mi 

keserít el jobban, a Budapesten randa-
lírozó Soros legénység ténye, vagy 
pedig a „Magyar Élet” megszûnésének 
melbourne-i híre.

Felesleges sorrendet felállítani, talán 
elegendô, ha bevallom, megkönnyez-
tem a „Magyar Élet” búcsúját.

Magyarországi, pontosabban váci 
illetôségû olvasója vagyok a lapnak. 
Huszonvalahány évvel ezelôtt volt sze-
rencsém rövid idôt tölteni az Önök 
csodálatosan szép és gazdag új ott-
honában, vagy ha úgy tetszik: új hazá-
jában.  Azt követôen egy barátomnak 
köszönhetôen ---- és a mindenkori helyi 
postás irigységére --– hetente válogat-
hattam a jobbnál jobb cikkekben, 
élvezhettem az Önök emigráns életé-
nek minden örömét, minden bánatát.

Tiszteletbeli ausztráliai magyar let-
tem a „Magyar Élet” -nek köszönhe-
tôen. Ott voltam a Regnum és a Szent 
Erzsébet búcsún, a Hungarofesten, 
személyesen „ismertem” minden 
egyesületi vezetôt. Közülük Csutoros 
Csabával idézôjel nélküli ismeretsé-
gem van, a Bocskaiban vele készült 
közös fényképet a családi fényképek 
között ôrzöm a nappali falán. 

„Ismerek” minden tánccsoportot 
Perth-tôl Brisbane-ig, minden magyar 
iskolást, magyar érettségizôt. Öröm és 
büszkeség tölt el a megannyi csuda-
szép, bíztató jövôt ígérô fiatal látvá-
nya.

Tiszteletbeli ausztráliai magyar lé-
vén „tagja” vagyok minden délvidéki 
egyesületnek, az Erdélyi Szövetség-
nek, a Trianon Társaságnak, a Sydney-
i Kaszinónak, …

Természetesen váci baráti társasá-
gomban, néha azon túl is, kézrôl kézre 
járt becses tulajdonom, és nem, mint 
egy távoli kuriózum, hanem mint egy 
emigráns társadalmi élet hiteles tü-
körképe, és mint egy hiteles politikai 
vélemény hazánkban és szerte a vilá-
gon uralkodó helyzetrôl. A lap egyik-
másik cikkérôl talán megoszlottak a 
vélemények, abban viszont valameny-
nyien egyetértettünk, hogy Csapó 
Endre, vagy ahogy Önöknél járja: 
„Bandibá”-ra, valóban mondhatjuk, 
hogy ô egy csodálatos kuriózum.

Párját ritkító éleslátása, józan ítélô-
képessége, a galád politikai gubancok 
sebészi pontossággal való szétválasztá-
sa, megmagyarázása már rég nem-
csak a „Magyar Élet”, fôszerkesztôi 
pozíciójára, de vezetô hazai napilapok 
élére predesztinálta volna. 

Nekem, nekünk itt Vácott, „Bandibá” 
barátunk, mentorunk lett, kilencven-
hetedik születésnapját utólag mi is 
megünnepeltük. És barátunk, eszme-
társunk lett Márffy Attila, mert volt, 

aki elmesélte, hogy a lap összeállítása, 
szerkesztése 90 százalékban az ô 
kifinomult ízlésére, tárgyilagosságára 
és tájékozottságára épült.

Nem áll módomban a „Magyar Élet”-
et összehasonlítani más emigrációban 
megjelent, megjelenô kiadványokkal, 
azt viszont vállalom kimondani, hogy a 
„Magyar Élet”, itt Magyarországon is 
megállta volna a helyét. Megszûnése 
óriási veszteség. 

Végezetül, anélkül, hogy kritizálnám 
az Orbán-kormányon belül az illetékes 
minisztériumokat, úgy vélem, hogy a 
„Magyar Élet” feltétlen bôkezûbb, 
megértôbb támogatást érdemelt vol-
na.

Szívélyes üdvözlettel
Téglás Sándor

Petôfi Sándor u. 54 Vác

Tisztelt és kedves Fôszerkesztô úr!
Hálás köszönetek a Magyar Életnek!
Vagy talán úgy is mondhatnám, 

hogy hálás köszönetek a Magyar Élet 
négy szerkesztôjének! Igen vala-
mennyien jó munkát végeztek!

Elsônek a „97 éves Csapó Endre 
bátyámnak” szeretném kifejezésre 
juttatni, az én gondos módú, hálás 
köszönetemet. 

A gondos módú hálás köszönetem 
oly módon szeretném kifejezésre 
juttatni, hogy Márffy Attila javasol-
hatná, Csapó Endre bátyánk magasan 
kíváló munkájának elismeréseként  a 
„Guniess Rekord könyvekbe”, való 
elôterjesztésre, amit én erôsen támo-
gatok. A Guiness Rekordok fôirodája 
Londonban van.

Ezzel kapccsolatban itt szeretném 
megkérni Csapó Endre bátyánkat, 
hogy legyen szíves és  írja meg az 
érdekes és hosszú önéletrajzát, hogy 
az elôterjesztés meg lehessen tenni.

Mivel a Guniess Rekord könyvekhez 
én még nem javasoltam senkit, így én 
nem tudom a feltételeket, de ha jól 
tudom az internetrôl le lehet venni.

Itt Ausztráliában tudom, hogy van-
nak az újságíróknak külön kitüntetési 
formájuk és feltételezem, hogy Ma-
gyarországon is. Így, ha Bagin Lívia 
elô lenne terjesztve én azt is szívesen 
támogatnám!

Ha esetleg a javaslat, hogy „a gyep-
lôt adjuk át a fiataloknak”, megtör-
ténik, úgy én megkérném Márffy 
Attila úrat, hogy olyan esetben legyen 
szíves, adja át az elôfizetésem fönn 
maradt részét, a fiataloknak. Ha nem, 
úgy legyen szíves igyon meg egy po-
hár tokai furmintot, az egészségünk-
re.

A Magyar Élettôl fájó szívvel bú-
csúzok, mint elôfízetô, olvasó és mint 
krónikás!

Magyar nemzettársi tisztelettel
Ráskövy István 

Melbourne

Tiszelt Szerkesztôség
Tudom, nem az alkalomhoz illô, ám 

az alkalom szülte kérdés.
Komputerrel nem rendelkezô, idô-

sebb társaim nevében is szeretném 
megkérdezni, van e remény arra, 
hogy hozzánk nôtt újságunk meg-
szûnte után valami módon és rendsze-
resen megkapjuk a Duna TV heti 
programját?

Kerényi Elemér
Doveton

(A Szerk. megjegyzése:
Természetesen keressük a megfe-

lelô megoldást és az érintetteket 
idôben, postán értesítjük.)

Búcsúztat az olvasó



Budapesten születtél. Mit jelentett 
neked ott élni, gyereknek, serdülônek 
lenni?

Iszonyatos szegénységben nôttem 
fel. Egy leválasztott földszinti sötét 
lakásban, kihúzható rekamié-ágyam 
pont egy befalazott régi ajtó mellett 
volt. Az ex-ajtó másik oldalán egy 
tüdôbajos nénike köhögött és haldokolt 
évekig. Viszont rászoktam, hogy fél 
éjszaka a takaró alatt, elemlámpa fé-
nyénél olvassak. 

Apám Rákosiék fekete listáján volt. 
Ma is magam elé tudom képzelni, 
ahogy 8-9 évesen a rendôrök elôl buj-
kálva virágot árusítottunk a Körúton. 
Emlékszem, egyszer elterjedt a híre, 
hogy a franciák részére a MÉH átvesz 
csigát. Két zsákkal gyûjtöttünk a Szú-
nyog-szigeten.  Évek múlva is kiszá-
radt csigaház százai díszítették a pince 
denevérek által üresen hagyott falait. 
Néha azért volt munkája –-- éjjeliôr 
valahol a belvárosban. Ide jutott --- a 
gond nélküli gyerekkorát, a rózsadom-
bi Gül Baba utcában töltô --- tehetséges 
író ember. Némi javulást csak Sztálin 
1953-beli halála hozott. Ám az az 
érzésem, hogy talán soha nem heverte 
ki a meghurcolást, a megalázást, te-
hetsége elfojtását. Sorsa egy életre 
szólóan befolyásolta az én politikai 
nézetemet is, kommunista ellenessége-
met.

Egyébként az sem mellékes, hogy 
édeshúga, a Nagyvásártelep vezéri-
gazgató férjével, Latabár Árpád szom-
szédjaként a Pasaréti úton laktak és 
nagy néha nekünk is csurrant-csep-
pent pazarló bôség kosarukból.

Természetesen, mint fiatalnak volt 
sok pozitív élményem is. A Vígszínház, 
az akkori Néphadsereg Színház 
mögött laktunk. A színház mögött le-
bombázott grund volt, ahol a színészek 
és díszletmunkások is ott fociztak min-
den szabad idejükben. Nekik köszön-
hetôen lettem bejáratos a színházba, 
fôleg a próbákra. Személyesen ismer-
tem Ruttkai Évát, Latinovits Zoltánt. 
Színészi ambícióim ennek ellenére 
soha nem voltak, viszont a focit annál 
jobban megszerettem.

A Márffyak vére folyik ereidben, a 
híres festôrôl Márffy Ödönrôl min-
denki hallott. A családban más terü-
leten is kimagasló tehetségek voltak. 
Mire kötelez a Márffy név?

Valóban tehetséges család –- rajtam 
kívül. Apám írói ambícióit már emlí-
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Bagin Lívia: 
Magyar Élet = Márffy Attila Élet

tettem. Nagyapám, ha nem is Márffy 
Ödön szintjén, szintén képzômûvész 
volt. Az irodalom és az írás szeretetét 
apai nagyanyámtól örökölhettem, aki 
akkoriban, a kornak megfelelôen, férfi 
álnéven publikált.

Édesapám öccse neves hegedûmû-
vész volt, akárcsak két unokatestvé-
rem, a harmadik viszont képzômûvész. 
Jánostól a karácsonyi számunkhoz 
kértem rajzot, lekésve a lapzártát, he-
ti, búcsú számunkba próbálom vala-
hogy beszorítani.

Említettem apám húgát, nos ô váloga-
tott atléta volt, míg arról az oldalról 
való unokaöcsém, válogatott jéghokis 
lett. Érdekes, ô az egyetlen, aki nem 
disszidált.

És ha már ennyire felvázoltam a csa-
ládfát, legyen szabad megemlítenem a 
Verrasztó nevet, Édesanyám családját, 
akikrôl sajnos nem sok információm 
van. Annyit tudok, hogy anyai nagya-
nyám világszép táncosnô volt. Édesa-
nyám is párját ritkította szépségével 
fiatal korában és saját leányaimat 
nézve ---- hárman vannak –--- egytôl 
egyig megörökölték a nôi szépséget, 
bûbájt, a természetes kedvességet. 

 Gyermekként jó sportoló voltál, a 
gimnázium elvégzése után testnevelô 
tanár akartál lenni. Miért nem sikerült 
ez?

A politika büntetése kitartó és ragasz-
kodó volt. Sem úttörô, sem KISZ-tag 
nem voltam soha. Nem vallási meg-
gyôzôdésbôl, hanem dacból, mintegy 
tüntetôleg, a gimnáziumi tiltás ellené-
re is, egy nagy keresztet hordtam 
nyakláncomon. 

A közösségi életben nem vette ki a 
részét, megbízhatatlan –-- ezzel a 
megjegyzéssel utasítottak el minden 
felvételi kérelmemet.

Miért határoztad el, hogy kivándo-
rolsz 21 évesen és hogyan történt ez?

Bocsánat, nem kivándoroltam, ha-
nem disszidáltam.

Disszidáltam, mert kilátástalan volt a 
jövôm, de volt ennél egy sokkal fonto-
sabb tényezô is. 

Ezernyi közhelybôl van egy kedven-
cem, miszerint „az életben minden a 
szerencsétôl és az idôzítéstôl függ”. 

Azért a kedvencem, mert szerintem 
ez igaz és hiszek is benne. 

Gondoljál csak vissza saját életedre, 
mennyi és mennyi sorsdöntô dolog 
történhetett volna másként a szeren-
csétôl vagy a balszerencsétôl, a jó idô-
zítéstôl vagy a rossz idôzítéstôl függô-
en. Sliding door ---- mondja az angol. 

Disszidálásomat 1964-ben az „idôzí-
tette”, hogy Olaszországban a Vörös 
Kereszt megtalálta egy 56-ban, 12 
évesen disszidált barátomat, akit a 
szülei kérésére vissza is hoztak Ma-
gyarországra. Közel lakott, a barátság 
felújult.

Egy alkalommal autóstoppal men-
tünk a Balaton felé, egy olasz rendszá-
mú kocsi állt meg mellettünk, és akkor 
a kocsiba ülve kiderült, hogy Feri 
folyékonyan beszélt olaszul, itt eldôlt a 
sorsom. A következô évben volt, hogy 
5-6 kocsi is parkolt a házunk elôtt --- 
húgom Márti is jól beszélt olaszul ---, 
rövidesen az akkor divatos meghívó 
levéllel rendelkeztem. Útlevelet ter-
mészetesen nem kaphattam, a kérdés 
csak az volt hogyan tudok kimenni 
Olaszországba. 

A történet regénybe illô, elképzelhetô, 
hogy az lesz a sorsa.

Ferivel egyébként 56 elôtt együtt úsz-
tunk a Margit-szigeten, a Vörös Mete-
orban. Velünk úszott egy Valentin 
János nevû barátom, osztálytársam is. 

A szerencse és a balszerencse miatt 

említem sorsát. A Parlament elôtti 
ÁVO-s vérengzés közismert. Barátom 
is ott halt meg 12 évesen, ott lett áldo-
zata a kommunistáknak és a vélet-
lennek. A Visegrádi utcában lakott és 
a ház egyik lakója saját fiával és Já-
nossal elsétált a közeli Parlamenthez. 
Nem tüntetni, nem harcolni mentek. 
Kíváncsiságukkal akaratlanul elve-
gyültek a tüntetô tömegben. A sortûz 
eldördülésekor, ha az a golyó csak egy 
centivel jobbra, balra, le vagy fel-
megy, akkor barátom helyett, valaki 
más halt volna meg

Milyen módon kerültél Ausztráliába?
Ahogy említettem, a szerencse ke-

gyeibe fogadott, alig 3 hetes olasz-
országi láger után, Szalay Józsefnek a 
melbourne-i futballcsapat titkárának 
köszönhetôen, már Ausztráliában vol-
tam. Jóllehet pár hónap múlva eltört a 
lábam, a szerencse továbbra is mel-
lettem állt, mert Márkus Zoli bácsi a 
lap akkori sport tudósítója két hétre 
elment nyaralni a Gold Coast-ra. Gor-
don Rezsô engem kért meg a helyette-
sítésre. Az olvasók meg Gordon Re-
zsôt, hogy én maradjak a lap 
sportrovatának írója. 

Idônként az a faramuci helyzet is 
elôállt, hogy saját magamról is kellett 
tudósítani és értékelni játékomat, jó 
álneveket használtam. 

68 táján Handi Péter –-- késôbb 
Magyarországon is elismerést kiváltó 
író –-- a lap szerkesztôje, nemigen 
bízott a lap jövôjében és inkább elment 
piaci cipô árusnak.

Szerencsés idôzítés. 
Handi Péter helyére nem én voltam 

az elsô számú jelölt. 
Nem volt újdonság. A Melbourne 

Hungaria foci csapatban örökös tar-
talék voltam. Nem azért, mert rossz 
játékos lettem volna, hanem azért, 
mert mások sokkal jobbak voltak. Egy 
másik klubban talán elôbbre léphettem 
volna. Imádom a teniszt, de itt sem 
vagyok az elsô jelölt, mikor párt 
választanak és ha 6-0 helyett 6-2-re 
kapunk csak ki, nekem már az is felér 
egy gyôzelemmel. Ha netán keresnék 
egy klubot, ahol mindenki 80 év 
feletti....

Gordon Rezsô az Adelaideben élô, a 
Ruttkay Arival egyenrangú humorista, 
egyébként vasúti tisztviselô, Mészáros 
Lászlónak ajánlotta fel a munkát. Laci 
bácsi nem akaródzott nyugdíjas állá-
sát egy bizonytalan egzisztenciára fel-

cserélni.
A második jelölt a Sydneyben élô 

könyvelô és taxisofôr, a Sydney sport-
rovat vezetôje Kennedy György volt. 
Gyuri nagyképûen azzal utasította 
vissza Gordon Rezsô ajánlatát, hogy 
Melbourne a kozmopolita Sydneyhez 
képest egy falu, és ô nem akar falun 
élni. Valamint ô sem nagyon bízott egy 
emigráns újság jövôjében. 

Maradtam én. 24 évesen én se hittem, 
hogy a Magyar Élet túléli a következô 
öt évet, ám tetszett a kihívás a meg-
mérettetés és az, hogy pénzt kapok 
azért, amit fiatal gyermekkoromban is 
imádtam --- az olvasásért, és lettem az 
emigráció legfiatalabb és legfelkészü-
letlenebb szerkesztôje.

A napokban, a lap megszûnésének 
apropóján valaki rákérdezett az elsô 
tulajdonosra, elsô munkaadómra.

Rég volt, könnyen elmosódik az em-
lékezet, az emlék. Az biztos, hogy re-
mek üzletember volt és még remekebb 
színházi ügynök. A színészek kihoza-
taláért cserébe, hamar megbékélt a 
Kádár-rendszerrel. Írt verseket és re-
gényt is. 

Ne haragudj reám Rezsô bácsi, de 
bevallom, a mai Magyar Életben nem 
lenne helye verseidnek és folytatásos 
regényednek.

Mikor vetted meg a Magyar Élet 
tulajdonjogát. Hogyan volt bátorságod 
ilyen nagy fába vágni a fejszét? Vagy 
elôtte megnézted a ló fogát?

82-ben a saját kenyeremet vettem 
meg. Lévén Ady János az akkori tulaj-
donos, anyagi gondok miatt is úgy 
döntött, hogy megszünteti a Magyar 
Életet. 

Megnéztem a ló fogát? Igen és kiszá-
moltam, hogy a lap még el tudja magát 
tartani a következô 10 évben, sôt lesz 
annyi bevétel, hogy az újság megvé-
telére felvett kölcsönt 10, de talán 5 év 
alatt vissza tudom fizetni. 

A bátorságot nem csak saját képessé-
geimben való hit, elvitathatatlan mun-
kabírásom adta, hanem az is, hogy 
néhai feleségemmel --- aki gimnazista 
korában sorra nyerte a helyesírási 
versenyeket ---, egy bíztatóan jó csa-
patot alkottunk. Tragikusan fiatal ha-
lálának ellenére sem került a lap sta-
bilitása veszélybe, ott volt hátam 
mögött, mellettem, elôttem apa figura-
ként és barátként Csapó Bandi. 

A lap a családi otthonomban készült, 
ezáltal elkerülhetetlenül, valamennyi 
gyerekem, idôrôl, idôre „munkatárs 
volt”, csomagolás, levelezés, telefonü-
gyelet. Az utolsó számok elôkészüle-
teinél nemcsak én, de fiam és a mun-
kában soros lányom bizony néha 
összeszorult torokkal végezte teendô-
jét. Nem csak nekem, de a családnak 
is pótolhatatlanul fog hiányozni a la-
kás-szerkesztôség, természetes ren-
detlensége. És a betérô látogatók, a 
reklamálók „Apád hol van?”, kérdése.

Ha most három kívánságod telje-
sülhetne, mi lenne az a három?

Hamarjában lenne millió is, ám félô, 
hogy nagyrészük eleve megvalósítha-
tatlan, ezért csak legyen szabad egy 
kívánságot említenem. Azt szeretném 
kívánni, hogy szeretteim, barátaim, 
ismerôseim, immár volt munkatár-
saim, a lap támogatói, olvasói részére, 
hogy az Újévben legyen jól idôzített 
sok szerencséjük és jó egészségük.

És befejezésül még egyet: szeretném 
Csapó Bandin, Bagin Lívián, Józsa Eri-
kán és Kroyherr Frigyesen kivül min-
den egyes jelenlegi és volt munkatár-
samnak, minden egyes jelenlegi és 
volt olvasómnak és támogatómnak, 
búcsúzóul, de fôleg köszönésként 
megszorítani a kezét. Köszönök min-
dent.

A mosoly országa: Andreával, Boglárkával, Daviddel és Kingával

”Apukám Élet”
When I was 6 years old in the lead up to Father’s Day, we were asked to fill out 

a stencil of a man with things that we associated and/or were representative of 
“your dad”.

Whilst others adorned their drawings with golf clubs, lawnmowers and 
BBQ’s, my dad, Attila Márffy (not yet OAM), was holding a cigarette in one 
hand, a Southern Comfort & Coke in the other, and placed rather carelessly in 
the remaining blank space was a sprawled newspaper...the Magyar Élet.

Dad, to say I’m proud of you is an understatement, and you too should be so 
incredibly proud on what is one of the most significant days in history.

My whole life, you’ve always reminded me that you’ve never worked a day in 
your life, because waking up every day to do something you love is not work…

You are the hardest working person I know (as you too often reminded me..”7 
days a week darling”), yet somehow, you were always there at a drop of a hat 
whenever we needed you.

You are a celebrity in your own right to a tiny community that you have given 
so much more than “just the news to”, and each and every reader, past and 
present, should be forever thankful for what you have done.

Congratulations on a truly remarkable career. Never a missed issue. Not too 
many typos. Many many late nights. And so much more than just a weekly 
newspaper to thousands and thousands of people – including me, because 
without it, I would not have been able to live the truly wonderful life I have thus 
far.

So in a way thank you, Hungarian Life for my Hungarian Life, and Dad, thank 
you for my life fullstop.

Love you so much, editor-in-chief… for an old man, what you’ve done is pretty 
cool.

Boglárka Márffy
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. december 30-án, vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Svantner Gergô

12 órától ebéd 
(az Edinburgh Parkkal szemben,

Watkins St.bejárat)
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a 

Collins St.-rôl, 20-ik megálló
Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. december 30-án vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt 
gyermekeknek is Istentiszteletet tartunk, 

szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsiket.

ADELAIDE (SA)
2018. december 30-án vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

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

BRISBANE (QLD)
2018. december 30-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebédelni lehet. 

Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 

minden hónap harmadik vasárnapján 
du. 2 órátol 

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

Solong….Farewell…..Goodbye
As the saying goes “all good things must come to an end” and so we say goodbye to an im-

portant institution for the Hungarians living in Australia, namely the Magyar Élet weekly 
Newspaper.

However Attila and his team tried, there is no turning back our increasing use of digital  
media. Nowadays many like to keep in touch through facebook,twitter and emails.

Various Hungarian factions, churches and clubs have resorted to emailing their members 
about their news and coming events, instead of using the national newspaper, where a larger 
number of readers would have benefited from it.

For all the bravado about being proudly Hungarian, when it came to supporting a vehicle to 
promote it, the support failed miserably.

Had they followed our example, of paying for the right to publish our news on a whole page, 
maybe the paper would have survived longer, keeping us informed about activities of all the 
Hungarians  nationwide, and overseas.

Attila and his team did their best to keep it going under increasingly challenging circum-
stances, because the newspaper was a part of their lives, as it was mine too, to a lesser de-
gree.

Before my final sign-off, I’d like to thank those who gave me positive feedback  throughout 
the years….

I will miss you all!!
Julia Antal-Csutoros

MELBOURNE-I  ISTENTISZTELETEK   
AZ ÉV VÉGÉN és JANUÁRBAN

December 30-án, vasárnap de.11 órakor Istentisztelet.
Igét hirdet  Svantner  Gergô lelkipásztor.

12 órakor ebéd a templom melleti Bocskai teremben.
2019. január 1-jén, de 11 órakor Új Évi Istentisztelet .

Igét hirdet  Svantner  Gergô lelkipásztor.
Ez alkalomkor nem lesz a szokásos ebéd.

2019. január 27-én, de 11 órakor Szabadtéri Istentisztelet a Silvan Reservoir mellet.
Istentisztelet után magyaros gulyás, Spurigan János konyhájából.
2019. február 3-án, vasárnap de 11 órakor Évkezdô Istentisztelet

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba.
12 órakor ebéd a Bocskaiban.
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Az egységet felmutató polgári média 
gondolata augusztusban robbant be a 
nyilvánosságba, aminek a bevándor-
láspárti liberális médiaelit hevesen 
nekiesett, hiszen ôk is tudják: ez a for-
ma a nemzeti, konzervatív újságírás 
gyarapodásának az útja. A nonprofit 
médiaholding lényegének megértés-
hez egészen a rendszerváltásig kell 
visszamenni, amire nem mellesleg 
számos nyugat-európai példát is lehet 
hozni. Az alapítók legfontosabb célki-
tûzése a helyi és országos sajtóter-
mékek stabil és külföldi befolyástól 
mentes mûködésének biztosítása, a 
keresztény-nemzeti értékrend képvi-
selete.

Megkezdte mûködését a Közép-Euró-
pai Sajtó és Média Alapítvány, mely-
nek mûködésével egy médiaholding 
jön létre. A csatlakozó médiavállal-
kozások jövôbeli mûködtetésével kap-
csolatos feladatok ellátására dr. Lisz-
kay Gábort kérték fel, aki a 
nemzeti-konzervatív újságírás régi 
vezetôje. Az egységet felmutató pol-
gári média gondolata augusztusban 
robbant be a nyilvánosságba, aminek a 
balliberális sajtó a megszokottnál is 
vehemensebben esett neki. 

Nem véletlen a bevándorláspárti 
médiaelit heves reakciója, hiszen ôk is 
tudják: ez a forma a nemzeti, konzer-
vatív újságírás és gyarapodásának az 
útja.

Ennek megértéséhez jócskán vissza 
kell menni térben-idôben, és felidézni, 
honnan indult a polgári oldal és a 
posztkommunista blokk.

A posztkommunista elit engedte a 
külföldi befolyás növekedését a ma-
gyar médiapiacon

Ez az idô a rendszerváltás környékére 
tehetô, amikor a diktatúra láncaitól 
megszabaduló Magyarország több 
mint negyven év szocializmus után 
ismét elkezdhetett ismerkedni azzal, 
mi az, hogy demokrácia. Ezt az ál-
modozó állapotot azonban egyesek 
nem nézték tétlenül, kôkeményen ki-
használták a helyzetet, és átmentették 
hatalmukat, mind a politikában, mind 
a médiában. Az átmenetkor a megyei 
lapok voltak a magyar média legfon-
tosabb elemei, hiszen napi 1,2 millió 

példányban keltek el. 
Csakhogy ezeknek a kiadói jogai a 

rendszerváltozás után az egykori 
állampártról az MSZP-re szálltak, a 
kommunista utódpárt pedig privati-
zálta ôket. 

Ennek magyarázata csupán annyi 
volt, hogy pénzre volt szükségük a 
hatalomátmentéshez. Az elsô szabad 
országgyûlési választás két fordulója 
között derült ki, hogy az MSZP eladott 
hét megyei lapot (a párt tulajdonában 
álló tizennyolc megyei újságból) az 
Axel Springer német lapkiadó válla-
latnak. A többi sajtóterméket a vá-
lasztásokat követôen értékesítették 
német, osztrák, angol és francia be-
fektetôknek. A szocialisták akkori 
pénztárnoka, Fabriczki András szerint 
az ebbôl befolyó bevétel akkor meg-
haladta a 900 millió forintot, aminek a 
fele az akkor létrehozott pártala-
pítványnál, a József Attila Alapít-
ványnál landolt. A posztkommunista 
elit képtelen volt leállni a médiater-
mékek külföldi tulajdonba játszásá-
val:

 • a németországi Springer-cég ösz-
szesen kilenc újságot vásárolhatott 
meg a tizenkilencbôl,

 • a szintén németországi West-
deutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) 
csak a Dunántúlon vásárolt újságokat,

 • az osztrák Funk Verlag und 
Druckerei GmbH három északkelet-
magyarországi lapot vett meg,  

 • az angol Associated Newspapers 
kapta a legnagyobb vidéki napilapot, a 
gyôri kiadású Kisalföldet,

 • a francia Nice Presse a szegedi 
Délmagyarországot vásárolta meg.

Ez a folyamat azt eredményezte, 
hogy a megyei lapok 90 százalékán 
tehát néhány külföldi tulajdonú kiadó 
osztozott, aminek következtében a 
vidéki újságok teljesen kiszolgáltatott 
helyzetbe kerültek.

Az országos médiában pedig a 
pártállam egykori lapja, a Népsza-
badság dominált: 1994-re a magyar 
hirdetési piac 35 százaléka hozzájuk 

Biztosítani kell a magyar 
sajtót és kultúrát!

újságírói vállalkozásoknak. Ezeket a 
sajtómûhelyeket nevezik filantróp 
mûhelyeknek. Létrejöttüknek alapja, 
hogy világszerte megváltoztak a 
médiafogyasztási szokások, az olvasók 
a nyomtatott sajtó helyett egyre in-
kább az internetre váltanak. Szûkül a 
nyomtatott sajtó reklámpiaca, mindez 
pedig különösen súlyosan érinti a 
költséges mûfajokat (például az ok-
nyomozást és a külföldi tudósításokat), 
illetve a helyi híreket. 

Közben ugyanis a 2008-as gazdasági 
válsággal elinduló recesszió, amely a 
napilapokat érinti elsôsorban, tovább 
folytatódik. A szerkesztôségek egyre 
kisebbek, egyre kevesebb pénzbôl 
mûködnek. Így sok esetben veszélybe 
kerülhet a minôségi újságírás, és a 
helyi közösségek tájékoztatása.

Ugyanakkor ezzel ellentétes folya-
mat, hogy az olvasók továbbra is a 
nyomtatott sajtó által közölt hírekben 
bíznak meg a legjobban és a közösségi 
(social) médiában a legkevésbé. 
Utóbbiak esetében tartják a leg-
nagyobb veszélynek a “fake news”, az 
álhírek elterjedését.

Egy 2018. áprilisi amerikai kutatás (a 
Pew Research végezte) azt mutatta ki, 
hogy az emberek elutasítják azt, hogy 
a technológiai cégek beavatkozzanak a 
hírek és információk áramlásába. El-
sôdlegesen a szólásszabadság fenn-
tartását tartották fontosnak.

Ezért is különösen fontos hogy a 
megbízható, értékteremtô újságírói 
mûhelyek független mûködése ha-
zánkban is hosszú távon biztosított 
legyen.

(A Szerk. megjegyzése:
Történetesen lehetne egy-két rossz-

májú megjegyzésünk, különösen ami 
a magyar sajtó és kultúra biztosítása 
alatt értendô. Tartózkodunk tôle.)

Norvég Munkás Sajtó néven létrejött 
csoport mára Amedia néven Norvégia 
elsôszámú helyi médiakiadó vállala-
tává nôtte ki magát. Jelenleg a cég 
teljes vagy részleges tulajdonosa 62 
helyi és regionális újságnak, több 
helyi televízió-, illetve rádiócsator-
nának, saját hírügynökséggel ren-
delkezik, valamint több nyomdát 
tulajdonol és üzemeltet.

 • Svédországban a sajtót az elmúlt 
idôszakban az újságokat egyre na-
gyobb számban tulajdonló non-profit 
alapítványok növekvô dominanciája 
jellemzi. Itt is megfigyelhetô a helyi 
újságok összeolvadása, egyesülése és 
csoportos felvásárlása által. A nyolc 
legnagyobb újságcsoport a teljes piaci 
bevétel közel 90%-át teszi ki, ezek 
széles portfólióval rendelkeznek. A 
második legnagyobb piaci szereplô a 
Mittmedia 22 helyi újságot ad ki 
Svédországban. A Mittmedia csoport 
70%-a a Gefle Dagblad alapítvány 
tulajdonában van.

 • Dániában a törvények lehetôvé 
teszik, hogy jótékonysági szervezetek 
vagy non-profit alapítványok többségi 
tulajdont szerezzenek egy cégben, 
vagy egy jelentôsebb részvény-
csoporttal irányítási joguk legyen a 
vállalat fölött. Az Egmont Alapítvány 
anyavállalata az Egmont Media 
csoportnak (Egmont Media Group), 
Skandinávia egyik vezetô média-
vállalatnak.

 • Nagy-Britanniában a The Guardian 
szintén az alapítványi alapú mûködési 
modellben látta a fenntarthatóságot.
A filantróp média és a fake news 

elleni küzdelem
Ha az öreg kontinensen kívüli 

helyzetet nézzük, akkor az Egyesült 
Államokban például a különbözô ala-
pítványok 2005 óta legalább 250 millió 
dollárt adományoztak nem haszonelvû 

volt köthetô. A nyereségbôl pedig 
baloldali újságírókat és újságokat tá-
mogatott a lapot mûködtetô alapítvány, 
amit késôbb a német Bertelsmann AG 
résztulajdonával alapított Népsza-
badság Rt-be apportáltak. Minde-
közben a rendszerváltás után útjára 
indított konzervatív-polgári napilapok 
komoly pénzügyi gondokkal küz-
döttek.

Az 1990 tavaszán elindult Pesti Hír-
lap támogatását az 1994-es válasz-
tásokat követôen az állami vállalatok 
megvonták, így az 50 ezres példány-
számot elért újság hetek alatt meg-
szûnt. Horn Gyula szocialista minisz-
terelnök diadalittasan kommentálta 
ezt a köztévében: „nem baj, ha eltûnik 
a Pesti Hírlap, ott van a Népsza-
badság”.

Az 1991. március 15-én indult Új 
Magyarország címû országos napilap 
1994-re már 40 ezres példányszámban 
fogyott. 

A szocialista-szabaddemokrata kor-
mány ezt is kivéreztette. 1997 decem-
berében, közvetlenül az 1998-as vá-
lasztások kampányát megelôzôen a 
lap megszûnt.

Ezért született meg most a Közép-
Európai Sajtó és Média Alapítvány 
alapításakor a gondolat: ilyen többet 
nem fordulhat elô, ezért biztosítani 
kell a helyi és országos sajtótermékek 
stabil és külföldi befolyástól mentes 
mûködését, képviselve a keresztény-
nemzeti értékrendet. Biztosítani kell a 
magyar sajtót és kultúrát!

A Közép-Európai Sajtó és Média 
Alapítvány alapító okiratában szereplô 
célok között éppen ezért megfogal-
mazták, hogy szükséges a nyomtatott 
sajtó, rádió, televízió, internetes 
portálok értékteremtô, valamint a 
magyar nemzeti öntudat erôsödését 
szolgáló tevékenységét elôsegíteni.

A dokumentum további célkitûzése a 
magyar írott sajtó megôrzése és 
hosszú távú biztosítása, valamint a 
magyar helyi sajtó támogatása. Az 
alapítvány kiemelten fontosnak tartja 
továbbá azoknak az elôfeltételeknek a 
biztosítását és elôteremtését, amelyek 
segítik, hogy a média megnövekedett 
társadalmi felelôsségébôl fakadó 
kérdésekre hiteles elméleti és gya-
korlati válaszokat adjon.

A Kossuth Lajos egyik beszéd-
részletével indító preambulumban az 
eddigiekkel összhangban leszögezik, 
hogy hiszünk abban, hogy a nemzeti, 
keresztény értékeinket közösen vall-
va, és a mai kor eszközeivel felvér-
tezve, a jelenlegi és az elôttünk álló 
évtizedek kérdéseire nemzeti alapon 
önálló válaszokat adhatunk. 

Kiemelik továbbá, hogy „a magyar 
írott és elektronikus sajtónak a kö-
zösségi összetartozás erôsítésében, a 
közös jövônkrôl szóló gondolkodás 
megalapozásában elvitathatatlan sze-
repe és felelôssége van”.
Számos példa van erre a kontinens 

nyugati felén 
Ahogy az a fentiekbôl leszûrhetô, az 

egyik legfontosabb indoka a mé-
diatermékek alapítványi tulajdonú 
mûködtetésének, hogy ezek a célok 
hosszú távon is fenntarthatók le-
gyenek.

A sajátos jogi megoldás nem 
példanélküli Nyugat-Európában:

 • Norvégiában 1948-ban a szociál-
demokrata újságok egyesülése által 

Mennybôl az angyal vagy Dzsingl belz
Tegnap Gyôr Város Önkormányzatának meghívására, az Emberi Erôforrások 

Minisztériuma és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával Gyôrött adott karácsonyi 
hangversenyt Szarka Tamás és a Ghymes együttes. Ahogy már többször a ha-
sonló alkalmakkor, gyerekkórusokkal együtt énekelték a szebbnél szebb ka-
rácsonyi dalaikat a Vaskakas Mûvészeti Központban. Most Csornáról és a Ré-
vai Miklós Gimnáziumból jöttek a gyerekek és fiatalok, fôleg lányok, összesen 
kb. 80-an.

A teltházas, emelkedett hangulatú hangverseny végén a ráadás a Mennybôl az 
angyal volt. Az ismert szöveget alapul véve Szarka Tamás költötte tovább a 
verset.

Aztán a közönség is bekapcsolódott, és többször is együtt énekeltük el az is-
mert elsô versszakot. Megható és felemelô volt a közös éneklés. 

Néhány másodperccel késôbb viszont valaki hirtelen visszarántott minket a 
mai valóságba, Magyarország való világába. A zenekar karácsonyi dallamai 
helyett ugyanis a folyosókon már a Dzsingl belz szólt a hangszórókból. 

Ahogy minden hangszóróból, rádióból, mindenhol, mindig, – minden mást, a 
hazai hallgatóság által értett és szeretett magyar muzsikát is szélsôségesen 
kirekesztve – kizárólag angol-amerikai zene ömlik. A boltokban, a bevásárló 
központokban, már azok parkolóiban is, a munkahelyeken, mindenütt. Nincs 
menekvés, csak ez a kínálat, melyet nem tudunk kikapcsolni, lehalkítani vagy 
megváltoztatni. Ezt kapjuk, ha akarjuk, ha nem. 

Kik döntik el, hogy mit öntenek a füleinkbe kéretlenül? Kik hozták a sza-
bályokat, hogy milyen muzsika kell, hogy szóljon mindenhonnan? Le vannak 
ezek írva, vagy korunk íratlan szabálya, hogy csak az angol-amerikai a jó, a 
hazai az ósdi, elvetendô, kirekesztendô? Kiknek használ, kiknek jó ez az állapot? 
Kiknek az érdeke, hogy ez így legyen évtizedeken keresztül? 

Nem tudom a választ, csak azt, hogy ez nagyon nem jó így. A tegnapi koncert 
után azonnal bekapcsolt Dzsingl belz helyett én csak azért is és ezerszer is mon-
dom és éneklem: Mennybôl az angyal!

Dr. Nagy Gergely
önkormányzati képviselô, Gönyû 

A MAGYAR ÉLET WEB OLDALA
 megtalálható  a  magyarelet.net címen.

Archívumunk elérhetôsége 
mellett, továbbra is az ausztráliai 

magyar olvasó szolgálatában 
marad.

Figyeljék közleményeinket a web 
oldalon, valamint a Facebook-on.

Tisztelt Barátaink!

Közösségünk nevében megköszönöm, a templomépítésre felajánlott eddigi 

adományokat.

Istennek hála, az építkezés utolsó fázisaihoz érkeztünk. A következô hátralévô 

munkálatokhoz kérünk segítséget: külsô-belsô festés, lépcsô és padló burkolás/

parkett, a rokkant feljáró burkolása és a védôkorlát felszerelése, lámpatestek, 

orgona, belsô bútorzat megvásárlása, parkosítás. 

Az alábbi linkre kattintva látható a templomépítés különbözô szakaszairól 

készült film.

https://vimeo.com/297914983

Mindazok akik adakozni szeretnének, adományaikat eljuttathatják:

– neveiket feltüntetve utalhatják a Commonwealth Bank, BSB: 064194, Acc. 

No.: 10187480-as bankszámlájára.

– postázhatják csekken a Hungarian Reformed Church of Australia Qld Distr. 

nevére a 143 White Cedar Circuit, Stretton, QLD. 4116 Australia címre 

Összeg nagyságától függetlenül, minden adományt köszönettel és hálával fo-

gadunk. Isten sokszorosan fizesse vissza Önöknek!

Kovács Lôrinc lelkipásztor



  14. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                           2018. december 27.  

KRÓNIKA

„Ballag már a vén diák … „ez az 
ismert magyar ballagási ének visz-
hangzott a Dandenong High School 
udvarán. November 10-én elballagtak 
a Victorian School of Languages 
(V.S.L.) magyartagozatos diákjai. Az 
évzáróval egybekötött ünnepen ven-
dégünk volt a Melbourne-i és a Syd-
ney-i fôkonzul: Kálmán László és 
Fráter Olivér valamint kísérôi:Dr 
Horváth-Német Adrien, Horváth 
Zoltán és iskolánk helyi igazgatója, 
Holger North. 

Az évzáró beszámolóból megtudtuk 
hogy ismét eseményekben,  kihívások-
ban és eredményekben gazdag tané 
vet zárt a Dandenong-i V.S.L. magyar 
tagozata: 

–-- 2018-ban 18 diák járt az alsótago-
zatos osztályba és 17 diák a felsôta-
gozatra. 

–-- Az össz-ausztrál magyar nyelvbôl 
érettségizôk száma az idén 22 volt. 
Ebbôl 10-en a V.S.L. diákjai. 

 Hangsúlyoznunk kell: –-- az ausztrál 
állami elôírás szerinti elvárás, 15 
érettségizô biztosítása évente a nyelv-
érettségihez!  

Ha ezt a számot nem biztosítja 
Ausztráliában a magyarok közössége, 
azon nyelvek sorsára juthatunk akik 
az ausztrál állam által támogatott 
érettségizés lehetôségét elvesztették. 

–-- A 2017-ben érettségizett diákok 
közül, sikerült három diákunknak 
kiemelkekedô eredményt elérnie, akik 
állami elismerésben részesültek.  

–-- Szokásunkhoz híven, a karácsonyi 
évzáró elôadást sikeresen be mutattuk 
az Árpád Idôsek Otthonában. A mûsor 
végén ajándékokkal kedveskedtünk a 
bennünket vendégül látó lakóknak.  

–-- Magyarországon táborozott a Rá-
kóczi program keretén belül 5 V.S.L 
diák. Errôl a résztvevôk, képes él-

ménybeszámolóval készültek az évzá-
ró ünnep alkalmára. 

–-- A már ismert magyar-cserediák 
program keretén belül, a felsôtagozato-
saink közül 2017/8-ban 3 diák volt és 
2018/19-re 3 diák készül Kiskunhalasra 
magyarságukat erôsíteni. 

–-- Az idei Körösi Csoma Sándor 
Program öszöndíjasai: Horváth Dóri 
és Garai Dániel. Dóri a Victorian 
School of Languages magyar diákjai 
között is eredményesen tevékenyked-
tek. Ötleteivel és szakértelmével segí-
tett elôkészülni, tanítani és az évzárót 
elôkészíteni. Dániel irányításával a 
diákok egy csoportja székely tájház 
makett építésével kapcsolódik be a 
2019-es Hungarofeszt honismereti 
kiállításba. 

A jelenlevô díszvendégek, szülôk, 
nagyszülôk, rokonok és barátok az 
iskolai beszámoló után az évzárói ün-
nepi elôadásoknak tapsolhattak. Az 
alsótagozatos osztály „A rátóti csi-
kótojás” címû népmese színpadi fel-
dolgozását adta elô. A felsôsök és 
érettségizôk alkalomhoz illô versekkel 
szerepeltek. 

Az évzáró fontos eseménye Körlaki 
Ágnes, a felsô korosztály és az érett-
ségizôk tanárának ünneplése a  Ma-
gyar Érdemrend Kitüntetés átvétele 
alkalmából. Több mint 30 éves 
áldozatos és eredményes munkáját 
ismerjük el Ági néninek. Diákjai és 
azok családjai Melborne és környékén 
de még a Viktória állam határain túl is 
tanúsíthatják kitartó hivatástudatát.  
Köszönjük Baka Aranka és Klárinak 
a finom ballagási tortát valamint Ge-
lemanovic Editnek a selyem tulipán 
csokrokat és asztal virágot, és Kocsis 
Júliának a diákoknak gyönyörû ma-
tyó hímzéssel varrt tarisznyákat.
Dr Kálmán László konzul bátorító 

és tanulságos szavai után, Holger 

North köszöntése következett. Az ün-
nepség kedves részeként, az érettségi-
zôk az idén is megkapták a hagyo-
mányos “ballagó tarisznyájukat“ ben-
ne a jelképes útravalóval, a Konzulátus 
ajándékát az Érettségizô Emlék Dip-
lomát valamint a V.S.L. Oklevelet. 

Az idén sem maradhatott el a hozzá-
tartozók és pedagógusok által elôkészí-

tett ünnepi asztal körüli örömök és 
tervek megosztása, magyar sorsunk 
feletti aggodalmaink és örömeink 
megbeszélese -az iskolák sorsa- az is-
kolakezdôk fogadása, a felnövôk útra-
bocsátása.  

A -V.S.L.- Dandenong-i Magyar Iskola  
örömmel és szeretettel vár minden -– 
szombatját feláldozni kész --– jelent-

kezôt, hogy magyarul tanuljon és 
érettségizzen!   

Be lehet íratkozni a világhálón (inter-
net): https://www.vsl.vic.edu.au/enrol  

Segíthetnek:  
–- Körlaki Ágnes, Ági néni a 0420 714-

884 számon   
–-- Bartha Gyöngyi néni a (03) 9574 –

0765 számon. 
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amit mi is büszkén és nagy örömmel 
követünk az együvé tartozás hitében. 
Hiszen egy lélek vagyunk. Bármilyen 
messzire sodor is minket a sors, a ma-
gyar gyökér mindannyiunkban meg-
maradt, amit próbálunk továbbadni 
gyermekeinknek, unokáinknak.

Ausztráliában nagyon erôs a magyar 
kultúra fejlesztése és közösségi élete. 
Minden szervezet országszerte méltó-
an megemlékezik neves napjainkról, 
úgy történelmi, mint vallási esemé-
nyekrôl. 

Az Ausztráliai Magyar Szövetség 
többször állt élre, amikor komolyabb 
pénzgyûjtésre, támogatásra volt szük-
ség, mint a Magyarországi árvíz alkal-
mával, és a Kárpátaljai magyar test-
véreink megsegítésére. Az ez évi na-
gyobb projecteket említve országos 
szinten kapcsolódtunk a Vándorbölcsô 
programhoz, ami komoly horderôvel 
bír a magyar megmaradást illetôen. 43 
bölcsô felajánlás érkezett néhány hét 
leforgása alatt. NSW-bôl Rozgonyi 
Magdi egy cikket közölt a Panoráma 
Világmagazínban is, hogy felhívja a 
világ magyarsága figyelmét e fontos 
és nemes kezdeményezésre. Most egy 
újabb projecten a Nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium ösztöndíjasai támo-
gatására indítottunk hasonló országos 
gyûjtést, mely úgy néz ki, hogy ismét 
sikeresnek bizonyult.

Figyelembe véve Ausztrália nagy 
kiterjedésû földrajzi helyzetét, az öt 
állam vezetôi rendszeresen kapcsolat-
ban állnak egymással, használva a 
Skype adta lehetôséget, így ismerjük 
egymás problémáit és lehetôségeit, 
ugyanakkor amennyire lehet, segítjük 
egymást, részt veszünk egymás nagy-
szabású rendezvényein, mint a Hunga-
rofest és a három évenként rendezett 
Magyar Találkozó, melyet utoljára a 
NSW Szövetség szervezett.

Queenslandban a Református Egyház 
építi elsô magyar templomát, ami az 
ún. Összetartozás Temploma lesz. A 
hivatalos átadást 2019-es év elejére 
tervezik. Ez a harmadik templom, 
amit valaha is magyar közösség épített 
magának. 

A queenslandi színtársulat immár 11 
éve mûködik, sikeresen szórakoztatva 
az ausztráliai magyarokat. Szeptem-
berben történelmet írt a színtársulat, 
mert elsô alkalom volt, hogy egy Kár-
pát medencei turnén vehettek részt, 
magukkal vive az ausztráliai magya-
rok üzenetét a magyarságukhoz való 
ragaszkodásukat és azt a legfontosabb 
hozzáállást, hogy ha akarunk, még a 
távoli Ausztráliában is megmaradha-
tunk magyarnak. 

A Dél-kelet ausztráliai magyar közös-

séget a Viktóriai Magyar Tanács  
csúcs-szervezet tartja össze nagyon jó 
egyetértésben. Idén nagy sikerrel lé-
pett fel a viktóriai Parlamentben, és 
nagy büszkeséggel mutatta be a parla-
menti képviselôknek a magyar emig-
ráció lelkületét, kultúráját és közössé-
günk hozzájárulását Victoria kulturá-
lis, társadalmi, mûvészeti és gazdasági 
életéhez. Ez egy történelmi esemény 
volt, az elsô ilyen fajta fellépés Auszt-
ráliában. Az ausztrál politikusok nagy 
elôszeretettel és köszönettel nyugtáz-
ták magyar közösségünk tevékenysé-
geit és hozzájárulását fogadott hazájuk 
fejlesztésében.

A 25 éve közerôbôl és közadakozásból 
a Melbourne-i Magyar Központ terüle-
tén épült Ökomenikus Szt. István 
templom most ünnepli negyedszázados 
évfordulóját. A templom erdélyi stí-
lusban lett tervezve és felépítve. Ez az 
egyetlen Ökomenikus templom a déli 
féltekén, amit nem csak magyar test-
véreink, de más nemzetiségi csoportok 
is látogatnak. Az évfordulóra meghív-
tuk Böjte Csaba Testvért, aki a többi 
melbournei egyházi vezetôk kiséreté-
vel vezette le az ünnepi misét.

Minden második évben tartjuk a 
nagyhírû melbourne-i „Hungarofest” -
--et, mely immár 1995 óta rendszeresen 
szórakoztatja Ausztráliában élô ma-
gyar testvéreinket és a környék apra-
ját és nagyját, zene és tánc bemuta-
tókkal és kiállításokkal. Több, mint 
3500 vendég vesz részt ezen a két és 
fél napos eseményen, ahol mindenki 
megtalálhatja kedvenc ételét a túrós 
csuszától a kürtös kalácsig.

Idén október 23-án a melbourne-i 
„Federation Square” fôterén Kálmán 
László Fôkonzul Úr felhúzta a ma-
gyar nemzeti lobogóinkat, mely büsz-
kén lebegett az ausztrál zászlók társa-
ságában kimondhatatlan élményt 
nyújtva Melbourne magyarságának. 
Ezt tervezzük és megpróbáljuk megis-
mételni a jövô években Ausztrália 
minden fôvárosában.
Dél Ausztráliában 
A Dél Ausztráliai Magyar Egyesüle-

tek Szövetsége segítségével létrehoz-
tuk a Cimbora Iskolát, amelyben ma 
22 diák jár kéthetente. A Körösi Cso-
ma program ösztöndíjasainak segítsé-
gével elindult egy bábcsoport, újra 
életre kelt az adelaide-i Magyar Kórus. 
Helyi magyar vállalkozók segítségével 
hang technikát vásároltunk a magyar 
szervezetek részére, amelyet bárki 
ingyen használhat. Több teltházas kon-
certet, színházi elôadást szerveztünk 

att leáll a magyar iskola és az összes 
közösségi munka. Erôsen támogatjuk 
a KCSP program kibôvítését is 9 
hónapra, mely lehetôvé tenné, hogy az 
ösztöndíjasok befejezhessék értékes 
munkájukat. Jelenleg, mire beillesz-
kednek a közösségbe és beletanulnak 
a munkába, már vissza is kell menniük. 
Ugyancsak szeretnénk, ha az államtit-
kárság adminisztrációja bennünket is 
beavatna az ösztöndíjasok kiválasztá-
sába, például a jelöltek életrajzának 
hozzánk juttatásával, mielôtt a döntés 
megtörténik. A fogadó szervezetek ér-
zékelik talán a legjobban, hogy milyen 
szaktudással rendelkezô ösztöndíjas 
lenne a legmegfelelôbb a kért munka-
beosztásra.

Idén nagy gond volt a helyes vízum-
kéréssel. Az ausztrál hatóságok szi-
gorították a törvényt, amely több kel-
lemetlenséget okozott.  A VMT egy 
szerzôdést kötött az ausztrál állammal, 
ami által kezességet vállal a hozzánk 
küldött ösztöndíjasokért. A szigorítás 
miatt fontos lesz tudatni az ösztöndí-
jasokkal, hogy elsô lépésként szerez-
zék meg a vízumokat, mielôtt megven-
nék a repülôjegyet.

A Mikes Kelemen program megkez-
dôdött Ausztráliában, de befejezésre 
vár. Rengeteg értékes nemzeti hagya-
ték anyag vár digitalizálásra és to-
vábbításra Magyarországra. A prog-
ram még el sem lett kezdve Új Zé-
landban.

Izraeli magyar testvéreink nagyon 
szeretnék, ha könyvtárukat rendszer-
be tennék és szortíroznák. Sok értékes 
könyv vár e program keretén belül.

A parlamenti választásokkal kapcso-
latban kérjük, hogy a levélben szava-
zók részére sokkal elôbb küldjék ki a 
szavazó borítékokat, mivel az ausztrál 
posta nagyon lassan mûködik. Ugyan-
csak fontos lenne, hogy a Magyaror-
szágon lakással rendelkezô állampol-
gároknak is legyen alkalmuk levélben 
szavazni, mivel Ausztráliában az óriási 
távolságok lehetetlenné teszik a kül-
képviseleten történô szavazást. Ezen a 
helyzeten sokat javítana, ha a Tiszte-
letbeli Konzuli Irodákon keresztül is 
lehetne leadni szavazatokat.  Amelyik 
fôvárosban még nincs (pl. Adelaide), 
kérjük tiszteletbeli konzulátus felállí-
tását.

Ugyancsak tisztelettel kérjük, hogy 
ha lehet, hozzák elôre a Diaszpóra 
konferenciát legalább október elejére. 
Ausztráliában az év végéhez közeledve 
az embereknek elfogy a szabadsága, 
és a novemberi konferencia nagyon 
kellemetlen idôjárási viszonyok között 
folyik –-- a meleg Ausztráliából egy 
téli szekrény tartalmát kell hozni (ami 
sokaknak nincs). Az egyesületi köz-
gyûlések is rendszerint novemberben 
vannak, melyet a Diaszpóra miatt el 
kell halasztani. Ugyancsak hosszabb 
elôrejelzésre lenne szükségünk a kon-
ferencia idôpontját és szálláshelyét il-
letôen.

Köszönöm, hogy meghallgattak.  

Marót Márta, Régios elnök 
felszólalása a Diaszpóra 

Tanács ülésén
Mélyen tisztelt Miniszterelnök-he-

lyettes Úr és Államtitkár Úr!
Tisztelt delegátusok, megjelentek! 

Köszönettel veszem a lehetôséget, 
hogy beszámolhassak a déli félteke 
diaszpórájában élô magyar közösség 
tevékenységeirôl és kéréseirôl.      

Ausztráliában mintegy 60.000 ma-
gyar emigráns él, Új Zélandban kb. 
3000-4000, Dél Afrikában 3000, és 
Izraelben..3000..

Az Orbán kormány bölcsen hirdeti, 
hogy minden határon kívül élô magyar 
testvért nemzetünk tagjaként kezel, 

KRÓNIKA
(László Attila, Esztrád Színház)

Megújítottuk a 40 éve mûködô Ma-
gyar Közösségi Rádiót, nyitva a fiatal-
ság felé. A Kaláris Néptánccsoporttal 
megszerveztünk egy külsô táncházat, 
kibújva a magyar klubok falai mögül 
és megszólítva az ausztrálokat is. 
Nagy sikere volt. 

Idén elôször közös gyertyagyújtást 
szerveztünk a magyar szervezetek ve-
zetôivel és Dr. Mikola István nagy-
követtel az athelstone-i temetôben 
Lakatos Géza miniszterelnök sírjá-
nál.

Évrôl évre megrendezzük az Erdély 
napot a református egyház szervezésé-
ben, idén már 5. alkalommal volt telt-
házas rendezvény.

Elindítottuk az adelaide-i médiát, 
amely összhangot teremt az adelaide-i 
rádió, szervezeti újságok és a facebook 
között, így eljuttatva minden hírt az 
adelaide-i és világ magyarságához. 

A Nyugat Ausztráliai Magyar Egye-
sület a Perthben mûködô magyar cso-
portok csúcs-szervezeteként kezeli a 
magyar közösség vagyonát, a Magyar 
Otthont, ahol a Nebuló Magyar Iskola 
szombati foglalkozásai kivételével jó-
formán minden magyar megmozdulás 
történik.

A KCSP ösztöndíjasok idén nagyon 
hatásosan segítették a Perth-ben zajló 
programokat, beleértve:

• Az Örökzöld kiránduló csoport 
kirándulásait és pénteki ebédeit

• Az egyesületi könyvtár kategorizá-
lását,

• A Keszkenô gyermek- tánccsoport 
tanítását és elôadásai gazdagítását 
Moldvai népzene és néptánc anyaggal

• A magyar óvodások tanítását és 
foglalkozásait

• A Nebuló Magyar Iskola foglalko-
zásait

• Az összes ünnepélyük és rendezvé-
nyük elôkészítését és lebonyolítását.

A Magyar Egyesület vezetésében 
egyre nagyobb mértékben kapcsolódik 
be a fiatalabb generáció, beleértve az 
elnök szerepét.  Ehhez az volt szük-
séges, hogy a hosszú évek óta dolgozó 
elôzô elnök és vezetôség belefektesse 
bizalmát az új, fiatal elnök képessé-
geibe és hogy a vezetôség hajlandó 
legyen elfogadni bizonyos változáso-
kat. Perthben ez jól bevált.

Szeptemberben meglátogattam Dél-
Afrikai magyar testvéreinket Johan-
nesburgban, mely óriási élmény volt 
számomra. Nagyon köszönöm Pleskó 
Lászlónak és feleségének Katriná-
nak, továbbá a helyi magyar közös-
ség kedves szeretetét és vendéglátá-
sát. A közösség a magyar kormány 
támogatásával nagyszabású javításo-
kat végzett a helyi „Magyar Tanyán”.

Az Új Zélandi magyar közösség idén 
Aucklandban tartott öt napos bennal-
vós tábort, ahol 24 gyermek vett részt. 
A tábor nagy érdeklôdést keltett a 
közösségben, olyan magyarok is részt 
vettek, akik az elmúlt rendezvényeken 
nem voltak jelen.

Mélyen tisztelt Miniszterelnök he-
lyettes Úr és Államtitkár Úr!

Tekintettel arra, hogy Ausztráliában, 
Új Zélandon és Dél Afrikában minden 
a feje tetején áll és fordítva vannak az 
évszakok, így a KCSP ösztöndíjasok 
jelenleg az iskolaév közepén érkeznek, 
amikor már berögzôdött az évi iskolai 
és közösségi program. Ezért tisztelet-
tel kérjük, hogy az ösztöndíjasok a 
jelenlegi június helyett sokkal elôbb, 
az év elsô felében, februárban vagy 
márciusban érkezzenek, így elkerülve 
a decemberi és januári pangási idô-
szakot, amikor a nyaralási szezon mi-

Brimbank Hungarian 
Senior Citizens Inc.

Program a 2019-es évre
Február 4. – Vissza a Klubba
Február 24. – Évad nyitó Bál
Május 5. – Anyáknapi Bál
Július 18. – Karácsony júliusban. 

(Kuku)
Augusztus 12. – Évi közgyûlés.
Augusztus 25. – Szent István Bál.
Szeptember 4. – Apáknap a Water 

Gardenban.
November 10. – Kirándulás.???
December 15. – Évzáró Bál.
December 18. – Water Garden.

Kedves Olvasók!
Mivel a Magyar Élet a következô 

esztendôben már nem tud megjelenni, 
ebben a számban közöljük a Victoria 
Magyar Tanács tagszervezeteinek jö-
vô évi programját.

Láthatjátok, hogy a lista nem teljes. 
Ennek oka egészen prózai, hiszen sok 
szervezet esétben az ünnepek és az 
események megszervezése, kialakítá-
sa még folyamatban van. Valamint a 
most meghirdetett programokban is 
lehet változás. Ezért kérünk minden-
kit, hogy mielôtt útnak indultok, tá-
jékozódjatok elôtte a csoportoknál, 
hívjátok fel a vezetôit.

Kérünk fogadjátok szeretettel ezeket 
a programokat és csatlakozzatok hoz-
zánk a közös ünneplésekben.

Szeretettel:
VMT vezetôsége

Wantirnai-i Magyar Központ
Március 17 - Márciusi Ünnepély 
Agusztus 25- Szent István Ünnepély
Október 27 - Októberi Ünnepély

Regnum Co-Op
Május 26 - ebéd
Augusztus 04 - ebéd
November 10 - ebéd
December 15 - Gyertyafényes est

Délvidéki Demokratikus Magyar 
Szövetség - DDMSZ

Január 27 - Ausztrália Day - ebéd
Február 17 - Farsang - ebéd
Március 24 - Szüreti Mulatság - ebéd
Április 22 - Húsvét hétfô - ebéd
Május 19 - Anyák napja - ebéd
Június 16 - Arató Ünnepség - ebéd
Július 21 - Disznótoros - ebéd
Augusztus 18- Szent István - ebéd 
Szeptember 08 - Apák napja - ebéd
Október 19 - Az Alapítás 49. Évfor-

dulója - Bál
November 17 - Emlékezés a Délvideki 

Áldozatokra - ebéd
December 08 - Mikulás Ünnepség- 

ebéd
December 26 - Kis Magyar Találkozó 

- ebéd
December 31 - Szilveszter - Bál

Regnum Marianum
Február 17 - ebéd
Március 31 - ebéd
Április 21 - Húsvéti Búcsú
Május 19 - ebéd
Június 16 - ebéd
Augusztus 18 - Szent Istvan - ebéd
Szeptember 08 - ebéd
Október 6- ebéd
November 24 - ebéd

Magyar Kultúrkör
Március 15 - Vacsoraest
Május 10 - Vacsoraest
Június 21 - Vacsoraest

Greater Dandenong 
Idôsebb Magyarok Klubja.
Új tagokat szeretettel várunk!
A Klub tevékenysége
Összejövetelek minden hónap elsô 

és harmadik hétfôjén, reggel 10-tôl, 
délután 3-ig.

A Noble Park Community Centerben 
tartjuk az összejöveteleket.

Telefon,  9706-2151 Hipik Szilveszter 
elnök

A tagoknak lehetôségük van bil-
liárdozni, kártyázni, sakkozni, bin-
gózni, vagy beszélgetni.

A hónap elsô találkozóján lángost, a 
harmadikon pedig ízletes meleg ételt 
lehet venni kedvezményes áron.
A vezetôség kellemes Karácsonyi 

ünnepeket és boldog Újévet kíván!
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Úgy legyen, 2. Új-Zéland 
fôvárosa, Wellington, 3. Mária 
Valériáról, 4. A víziló, 5. Bicska Maxi, 
6. lilla (Vajda Júlianna), 7. Putifárné, 
8. Zéta, 9. A pestist, 10. A méh.

E heti kérdéseink:
1. Melyik négy amerikai elnök 

portréja van kifaragva a Mount Rush-
more hegységben?

2. Melyik sziget királya volt 
Odüsszeusz?

3. Ki hódította meg az Inka biro-
dalmat?

4. Hányéves korában lett király 
Hunyadi Mátyás?

5. Melyik országot nevezte Hérodo-
tosz a Nílus ajándékának?

6. 2000-ben Sydneyben rendezték 
meg a nyári olimpiát. Hol és mikor 
rendeztek eôzôleg Ausztráliában nyári 
olimpiát?

7. Melyik a világ legmélyebb tava?
8. Mi a neve a madarakkal foglalkozó 

tudománynak?
9. Hogy nevezik a vándorló élet-

modót folytató pásztornépeket?
10.Hol vertek a világon elôször 

pénzt?
Válaszunkat a 20. oldalon találják 

meg!

Ôsszeböngészte Bagin Lívia

NA NE...
Pistike sétáltatja új kutyáját, amikor 

találkozik Robival:
--- Szia! Meg szeretnéd simogatni?
--- Nem harap?
--- Én is ezt szeretném megtudni!

* * *
Árkon-bokron túl, Óperenciás tenge-

ren is túl, de még az üveghegyeken is 
túl lakik a kurtafarkú malac.

Reggel felkel, kinyitja az ablakot, 
kihajol és így szól:

--- Hú a franc essen bele... de rohadt 
messze lakom!

* * *
Székely bácsi stoppol az út szélén a 

tehenével.
Éppen arra jön egy mercis pofa és 

megáll.
--- Merre, bácsi?
--- Csak ide az elsô faluba.
--- Üljön be, a tehenét pedig kösse 

hátra.
A mercis elindul úgy 40 km/h sebes-

séggel, hátrapillant a tehénre, mely 
csak bandukol a kocsi után.

A mercis most már 120km/h-ás se-
bességgel halad.

Hátrapillant és megdöbbenve észleli, 
hogy a tehén kocog, míg a kocsi 120-al 
halad.

Felidegeskedik erre a mercis és 
maximális gázzal vagy 200-al kezd 
repeszteni. Visszapillant és látja, hogy 
a tehén lógatja a nyelvét. Mondja is a 
székely bácsinak, hogy lóg a tehén 
nyelve!

--- Jaja, a tehenem mindig így jelez, 
amikor elôzni akar!

* * *
Egy fickó üvöltve rohangál az építke-

zésen.
--- Mi történt? --- kérdeze tôle a 

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

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

* * *
--- Szeretsz drágám?
--- Szeretlek.
--- Mennyire szeretsz?
--- Nagyon szeretlek?
--- Most mondj valamit magadtól!
--- Aludj már!

* * *
--- Uram! Mi a közös önben és a 

feleségében?

Egyperces tudományTudja-e, hol olvasható az 
elsô fennmaradt magyar 

szitkozódás?
A magyarokról régóta úgy tartják, 

hogy igen gazdag káromkodós szó-
kinccsel rendelkezô nemzet, akik 
ráadásul még kitûnôen cifrázzák is a 
szitkozódásokat. A történeti források 
szerint eleink is roppant kreatívak 
voltak a káromkodások szókincsének 
fejlesztésében. Az elsô fennmaradt 
magyar szitok az 1479-es Dubnici-
krónikában olvasható.

Mátyás király korából származik az 
elsô dokumentált káromkodásunk

A szép cifra káromkodás, ha úgy tet-
szik, ôsi magyar szokás, ami a vé-
rünkben van, hiszen a változatos szit-
kozódásokban már eleink is roppant 
leleményesek voltak.

„Uradnak, Istenednek a nevét ne 
vedd hiába, mert az Úr nem hagyja 
büntetlenül azt, aki a nevét hiába ve-
szi” ---- így szól a tízparancsolat 
harmadik pontja, amelyet egykor az 
Úr adott Mózesnek a Sínai-hegyen.

De nem csak a Biblia, hanem a kö-
zépkori törvények is tiltották, büntet-
ték a káromkodást, ám mindhiába.

Az Országos Széchényi Könyvtár 
tulajdonában lévô latin nyelven íródott 
Dubnici-krónikában –-- amely a ma-
gyar történelem eseményeit rögzíti 
1479-ig - olvasható az elsô fennmaradt 
magyar szitkozódás, a krónika utolsó 
mondatában, amelyet a kódex latin 
szövegétôl eltérôen, magyarul vetet-
tek pergamenre.

Dubnic ma szlovák város, itt fedezték 
fel a nevezetes krónikát a 19. század 
közepén, amely a városról kapta elne-
vezését.

Veszteg, kurvanô fia szaros német!
Veszteg, kurvanô fia szaros német, 

ittátok vérünket, ma isszuk ti vérete-
ket” ---- írja kevéssé visszafogott 
szenvedéllyel a krónikának nem csak 
a históriában, hanem szemmel látha-
tóan a káromkodás mesterségében is 
járatos tudós szerzôje.

A pergamenre vetett káromkodás 

akár halállal is sújthatták.
A törvény arról is rendelkezett, hogy 

aki hallotta, ám mégsem jelentette a 
szentségtelen gyalázkodást, az 3 már-
ka bírsággal büntettessék.

Nyelvi bizonyítékok utalnak arra, 
hogy már a honfoglalás korában is 
bevett szokás volt a káromkodás a 
pusztai magyar nép körében.

Az istenkáromlás gyökerét tekintve 
valószínûleg pogány szokásból eredt; 
az ôsi hiedelemvilágukhoz ragaszkodó 
pogány magyarok szórták így a szitka-
ikat a keresztényekre.

Tudjuk például, hogy a Szeged szom-
szédságában letelepedett kunok na-
gyon káromkodós népség volt, a vá-
rosba be nem járó tanyai nép pedig 
tôlük tanulta el a csúnya beszédet.

Hitetlen gyaur kutyák, és pokol 
tüzére való kurafi törökök

A 16. századtól, a hódoltság korától 
felerôsödött a szitkozódás szokása, 
ami tovább „színesedett” immár az 
oszmán hódítók gyalázásával.

Persze, a törököket sem kellett félte-
ni.

Még a pasák Isztambulnak címzett 
hivatalos felirataiban is bevett szokás 
volt a meghódoltatottak megnevezésé-
re az „átkozottak” kifejezés használata, 
de nem ment ritkaságszámba a „hi-
tetlen gyaur kutyák” cseppet sem hí-
zelgô titulusa sem.

A magyar végvári várkapitányokat 
sem kellett félteni természetesen, 
akiknek leveleiben az olyan kifejezé-
sek, mint például „az pokol kénköves 
tüzére való pagán (pogány, a szerk.) 
kurafi terek” még az udvarias titulu-
sok sorába tartozott az ellenfeleik 
megnevezésére.

A törvényi tiltás és büntetés ellenére 
még a hódoltság után, a 18. században 
is rendkívül elterjedt volt a trágár 
káromkodás és az istenkáromlás, amit 
a számos egyházi szemle (canonica vi-
sitatio) egykori jegyzôkönyve bizonyít. 
A derék egyházfik azon keseregnek e 
jegyzôkönyvekben, hogy hiába jár 
nagy számban és rendszeresen temp-
lomba a nép, a csúnya beszédrôl szinte 
lehetetlen vállalkozás leszoktatni a hí-
veket.

Valószínû, hogy ez nem csak a 18. 
században volt megoldhatatlan fela-
dat, de még napjainkban is reményte-
len vállalkozásnak számít, igaz, hogy 
most már a szólásszabadság jegyében 
mindezt nem fenyegeti pálcázás, leg-
feljebb csak becsületsértési per.

--- Egy napon házasodtunk...
* * *

A hasát behúzva áll a pasi a fürdô-
szobamérlegen. A felesége gúnyosan 
odaszól neki: --- Drágám, szerintem 
nem sokat segít, ha behúzod a hasad!

Mire a férj: --- Dehogynem! Így 
legalább látom a számokat!

* * *
A férjet születésnapjára, egy sztrip-

tízbelépôvel lepi meg a felesége. Gon-
dolja, hogy szegény sokat dolgozik, 
hûséges hozzá, hát megérdemli ezt az 
ajándékot.

Ahogy odaérnek a bár bejáratához, a 
biztonsági ôr elôre köszön:

--- Szervusz Béla, hogy s mint?
--- Honnan ismer ez téged?--- kérdezi 

az asszony.
--- Ô is a tekeklub törzstagja, ahova én 

járok.
Leülnek egy asztalhoz, majd jön a 

pincérnô:
--- Szia Béluskám, a szokásosat hoz-

zam?
--- Hát ôt honnan ismered? --- kérdezi 

gyanakodva a feleség
--- Tudod szívem, a vállalati bulikon is 

ô szolgál fel.
--- A sztriptíztáncosnô mielôtt elkezdi 

a mûsorát, odahajol a férfihez és meg-
kérdezi:

--- Béluska, mókuskám? A szokásos 
mûsorodat adjam elô, vagy van más 
kívánságod?

Erre a feleség kirohan, a férj utána. A 
férfi beugrik egy taxiba, az asszony 
üvöltve utána ugrik és folyamatosan 
szidja, mire a taxis:

--- Ejnye Béla, már megint egy ilyen 
hisztis csajt fogtál ki?!

* * *
Férj a feleségnek:
--- Gondoltad volna drágám, hogy a 

házastársakat ugyanolyan jogok illetik 
meg?

--- Fogd be a szádat Géza és vasalj 
tovább!

* * *
--- Honnan tudod ennyire biztosan, 

hogy a férjed megcsal?
–-- Elkezdett hetente kétszer zuha-

nyozni...
* * *

apropója I. (Nagy) Lajos magyar ki-
rály (uralkodott 1342 és 1382 között.) 
németekkel vívott egyik csatája. II. 
Albert osztrák herceg az Anjou-házból 
való Lajoshoz fordul segítségért Zü-
rich, valamint szövetségesei, a svábok 
elleni harcához 1355-ben.

Lajosnak külpolitikai okokból mindig 
is fontos volt II. Alberttel és szövet-
ségesével, IV. Károly német-római 
császár és cseh királlyal (Prága, 1316. 
május 14. –-- Prága, 1378. november 
29.) való jó viszony.

Lajos már közvetlenül az 1342. július 
16-án történt trónra lépése után meg-
erôsítette az osztrák herceggel fennál-
ló szövetséget, melyet még apja, Ká-
roly Róbert kötött meg II. Alberttel.

Mi köze van Nagy Lajos királyunknak 
a fennmaradt szitokhoz?

Albert 1355. július 26-án e megerô-
sített szövetség alapján fordult Lajos-
hoz katonai segítségért, a svájciakkal 
vívott küzdelmében.

A magyar király Lackfi Pált és 400 
harcedzett íjászát küldte II. Albert 
herceg támogatására.

Az 1355. augusztus 11-én lezajlott vé-
res ütközetben Albert hadai a magya-
rok segítségével csúfos vereséget 
mértek a svájci és sváb csapatokra.

A vereség hatására a svábok külön-
békét kértek II. Alberttôl, amely au-
gusztus 18-án meg is köttetett. A szö-
vetséges magyar csapatkontingens 
parancsnoka, a Hermann nemzetség-
beli Dénes sarj, Lackfi Pál a gyôzelem 
örömére nagy jutalomban részesült az 
osztrák hercegtôl.

Albert Lackfi Pál útján személyes le-
velet küldött Lajosnak, amelyben azon 
túl hogy kifejezte háláját a segítség-
nyújtásért, arra kérte a magyar ki-
rályt, hogy ô is jutalmazza meg Lackfi 
Pált, mivel a Lackfi vezette 400 ma-
gyar vitézeknek oroszlánrésze volt a 
fényes gyôzelem kivívásában.

Valószínûleg pogány szokásból 
származik az istenkáromlás

Már az Árpád-házi királyaink, vala-
mint utódaik is sokat viaskodtak a 
„pórnép”, és sajnálatos módon az urak 
körében is rendkívül elharapódzott 
káromkodás, valamint a trágár szitko-
zódások visszaszorításáért.

Bár számos törvény, királyi dekré-
tum tiltotta a káromkodást, ám a trá-
gár beszéd a kilátásba helyezett szank-
ciók ellenére is fennmaradt, mit több, 
egyre jobban virágzott.

Az 1563. évi 42. törvénycikk szerint, 
aki Istent, a Szentlelket, vagy a ke-
resztséget káromolja, enyhébb eset-
ben megvesszôzésre kerül, de a külö-
nösen trágár, súlyos istenkáromolást 

A káromkodásért általában megszégyenítô 
büntetéseket szabtak ki
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miközben a gyôzelmekrôl néhány sor-
ban tudósították az olvasót a sportlap 
negyedik-ötödik oldalán. Egy követen-
dô –-- a vereség után talpra álló --– 
mintát akartak a nézô szájába rágni, 
oly módon, hogy a minta –-- a napi 
valóságban –-- azért mégse legyen 
jelen igazán.

Vélem, a politika megbánta a koráb-
ban célszerûnek tetszô döntést, a tör-
ténet egyre kínosabbá lett, 1962 nyará-
ra egészen biztosan. Apró jel volt, 
hogy a Képes Sport 1962. április 24-i 
„posta” rovatában ezt üzenték egy 
levelezô szurkolónak: „Ami [...] Papp 
Lászlót illeti, meg kell mondanunk: [...] 
jobban örülnénk, ha olyan derék [...] 
amatôr ökölvívókat nevelne fel ideha-
za, mint amilyen nagyszerû sportem-
ber ô maga”.

Mit ad Isten, Papp –-- a dán Chris-
tensent megverve –-- Európa-bajnok 
lett május 16-án, jó nagy gondot okoz-
va a honi vezetôségnek. A diadalról 
apró hírben tudósította a sportlap a 
népet a negyedik oldalon, s megje-
lentek az aggódó „kommentek” is, 

amelyeknek az érvrendszere évtize-
dekig nem változott. Féltettük a hírn-
evét, féltette az edzôje is, mondta 
Gáspár Sándor, a szakszervezeti vezér 
még 2001-ben is, s „nem politikai 
döntés” volt a leállítása, tette hozzá ha-
zug módon, ahogy a 62 és 64 közti cik-
kek is hazudtak persze.

Olyan dolog történt ugyanis, amivel 
nem tudtak mit kezdeni. A mérkôzésre, 
amelyen a címet Papp megszerezte, 
két nap múlva –-- május 18-án --– rea-
gáltak már, s jó fél évszázad múltán is 
tanulságos olvasni a sorokat. A sport-
vezetôség „az Eb visszavágó mérkô-
zésein túl nem látja helyesnek Papp 
Lászlónak mint profi ökölvívónak a 
szerepeltetését”, mondta a szöveg, 
meg azt is, hogy a hivatal a „Titkárság” 
álláspontját tudomásul veszi és egyet-
ért vele. Az MSZMP Központi Bizott-
ságának Titkárságáról volt szó persze, 
ahol a sportért felelôs embert a ko-
rábban a belügyet is ôrzô Biszku Bélá-
nak hívták akkoriban. Az ô akarata 
nélkül a sporthivatal elnöke és helyet-
tese –-- Egri Gyula és Kutas István 
–-- levegôt sem vehetett szabadon. 
Volt-e utasítás, nem tudom, de –-- cso-
dák csodájára –-- a média is óvni 
kezdte a további küzdelemtôl a bajno-
kot. Jobb lenne abbahagyni, mert a 
vébémeccs nagyon kockázatos, így 
beszélt Vitray Tamás (az Eb-csata 
volt az egyetlen, amit a magyar nézô is 
láthatott) rögvest a találkozó után, a 
Képes Sportban – Levél Lacihoz! – meg 
Peterdi Pál féltette a friss Európa-
elsôt. „Tízmillió szív sajdulna meg, ha 
egyszer elbuknál a farkasszemû fiúk 
csapásai alatt [...] S az évek [...] ugye 
nem állnak meg, Laci?” S köszönjük a 
diadalt, de egy római aranynak jobban 
örültünk volna, írta a 12. oldalon.

Elhiszem, ha muszáj, hogy Peterdi 
vagy Vitray hitte is, amit írt, mondott 
akkor, ám az, hogy a versenyzôt 62 
májusától „le kellett állítani”, egyértel-
mû nekem. Csak a „hogyannal”, a 
döntés adagolásával akadt probléma. 
Egri Gyula egy szintén az évi –-- már a 
Papp-pal való „elbeszélgetés” után szü-
letett –-- feljegyzésében ötletet is 
adott. „Ha minden kísérlet eredmény-
telen marad, adminisztratív úton tilt-
suk meg további, hivatásos ökölvívó-
ként való mûködését”, majd –-- egy 
bolsevik az „elvi” következtetést is 
mindig levonja! –-- hozzátette, hogy az 
agitációs és propagandamunkában a 
„professzionalista sport elleni felvilá-
gosító munkának” nagyobb teret kell 
biztosítani.
Az idézett dokumentumok a 

bajnok fia „Édesapám, Papp Laci” 
címû könyvében olvashatók, de ha a 
korabeli sajtóra figyelünk, látható, 
hogy a „felvilágosító munkában” nem 
is lett hiány. Tanácstalanság akadha-
tott, ám ahogy a vébécímmeccs elke-
rülhetetlenné vált, lendítettek a gépe-
zeten. A Népsport 1964. január 26. és 
február 11. között Tudósítások a pro-
fiboksz rejtelmes világából címmel 
nyolcrészes(!) sorozatot közölt. A szer-
zô –-- Ardai Aladár --– a maffiáról, a 
csalásokról, a kíméletlen kenyérharc-
ról, az éhezô „négerekrôl” mindent 
elmondott, amit elmondhatott, s az 
utolsó rész zárlatában Papp ügyét is 
szóba hozta persze. Európainak Ame-
rikában nincs esélye, fejtegette, így 
aztán a mi fiunknak sem lehet. „Rejtel-
mes, távoli, idegen világ”, ez „marad-

Mitôl rettegtek? 
Papp László, az ökölvívás történe-

tének egyik legnagyobb zsenije 1956. 
december 1-jén –-- a Szózat szerzô-
jének születésnapján –-- szerezte meg 
harmadik olimpiai aranyérmét. Túl 
volt a harmincon, mindent elért, amit 
amatôrként elérhetett, s akkor, a for-
radalom leverése utáni zûrzavaros 
hónapban sporthistóriai csoda történt. 
A berendezkedô, az életrevalóságát 
embertelen sortüzekkel is bizonyító 
párt –-- hogy a Rákosi-féle gyakorlattól 
való elhatárolódását érzékeltesse – 
Papp profi szerzôdésére is óvatlanul 
rábólintott. Nem vagyok biztos benne, 
hogy ezt akár fél év múlva is megtette 
volna.

Az egyezség megköttetett, a verseny-
zô 1957. májusjúniusban három gyô-
zelmet aratott, ám hogy a hatalmában 
egyre magabiztosabb –-- példátlan 
megtorlásba kezdô –-- politikai vezetô-
ség „csapdába lépett”, muszáj volt 
idejekorán felismernie. Kétfrontos 
játszmába fogott tehát. Egy ma is 
megnézhetô, átlátszó dramaturgiájú 
játékfilmet forgattak a népszerû öklö-
zôvel a fôszerepben, ami a melbourne-
i olimpia elôtti utat imitálta lényegében 
–-- Nehéz kesztyûk volt a címe --–, 

jon is csak minél távolabb, messzebb 
tôlünk”, ezek voltak az utolsó szavak.

„A profi boksz világa tôlünk idegen, 
nem tudjuk befogadni” –-- ezt meg 
Kéri János írta ugyanott április 12-én, 
s Pappot az ô mérhetetlen szeretetérôl 
biztosító cikke végén egyenesen a 
gyermekére apellált: „Magunk is azt 
mondjuk, mit a kilencéves Lacika fia: 
Kisöreg! Vigyázz magadra, különösen 
arra az eper orrodra!”

Az indokok nem voltak változatosak: 
a profizmus az ördögtôl való, óriási a 
veszély, Papp Lacira szükség van ide-
haza, tanítsa inkább a fiatalokat, csak a 
lényegrôl nem beszéltek nyilvánosan. 
Azt, hogy e példa másokat inspirálva 
kényes hivatkozási alap lehet, Egri 
feljegyzése említette csak, s ô volt az 
is, akinek eljárt a szája egyszer. Ami-
kor a bajnok feleségével az 1964. októ-
ber 9-i, Leahy elleni –-- utolsóvá lett --– 
meccset követôen beszélt, elôbb a 
család „kapzsiságát” emlegette föl, 
majd az „adu ászt” is kidobta óvatlanul: 
„Zsóka! A Szovjetunióban sincsen pro-
fizmus!” Hát igen, ez volt a lényeg!

A történet –-- amikor a vébécímmeccs 
jött volna –-- Bonn Ottó sportszövetségi 
osztályvezetô feljegyzésével ért véget 
egyértelmûen 1964. november 20-án. 
„Közöltem Papp Lászlóval, hogy profi 
ökölvívói pályafutását a jövôben nem 
folytathatja.” Hozzátette, hogy a 
döntést „Biszku elvtárs” már közölte a 
versenyzôvel korábban is. Mikor volt 
Biszku „közlése”, nem tudható, tán 
akkor, midôn Papp november közepén 
Bécsbôl néhány napra hazatért. Az év 
végén –-- útlevele december 31-én le-
járt –-- végleg hazajött, s a dokumentu-
mot nem is kapta vissza jó ideig.

Ha tetszik, Biszku mondta ki az utolsó 
szót. Véleményét csupán Kádár János 
írhatta volna felül, ám ô nem akarta 
„felülírni”, ez nyilvánvaló. Papp 1965 
augusztusában hozzá írt levelét to-
vábbküldte Egrinek, ô meg Kutasnak, 
aki személyesen is neheztelt az öklözô-
re 1955, a nyugat-berlini Eb óta. A kör 
bezárult.

Tudom, a szurkoló egy felelôst sze-
retne látni, aki helyett ha más van 
„helyzetben”, talán lehetséges lett vol-
na a világbajnoki cím. Állítom: ott, 
akkor, abban a rendben nem volt 
lehetséges! Az a rendszer, ha önmagát 
komolyan vette, nem engedhette meg, 
hogy Magyarországnak profi ökölvívó-
világbajnoka legyen! Kommunikálha-
tatlan, tudathasadásos jelenség lett 
volna számára ez, a „nagy testvér” 
várható rosszallását nem is emlegetve. 
Kádár, akinek az 1964. október 14-én --
-– az utolsó meccset követô héten --– 
hatalomra kerülô Brezsnyevtôl jó oka 
volt tartani amúgy is, e számára jelen-
téktelen ügyben nem akart frontot 
nyitni, ez biztos. Aggódó vezetôink 
nem a vereségtôl, hanem Papp László 
gyôzelmétôl féltek! Nem „kockáztat-
hattak” tehát!
Egyszerûbb volt letiltani ôt, ám 

aki pellengérre állítható egyetlen 
felelôst akar mindenáron, az ennek 
a csodaembernek az életét is meg-
keserítô rendszert mentegeti öntu-
datlanul.

– N. Pál József 
(Nemzeti Sport)

Nem vicc 
A nehézatlétákkal csak a baj van. Az 

egyik (birkózás) nagy nehezen bent 
maradt az olimpiai programban, a má-
sikat (súlyemelés) annyira dicsérgeti 
a NOB, hogy talán mégsem dobja ki, a 
harmadiknak (ökölvívás) meg a szö-

vetsége nemkívánatos, de a sportág, 
úgy fest, maradhat.

A birkózóknak hatalmas mázlijuk, 
hogy éppen Szentpéterváron döntött 
arról öt éve a NOB, hogy az ôsi, rá-
adásul magyar szemmel is rendkívül 
sikeres sportág helyébe mondjuk nem 
a vusu (nyilván mindenki tudja mi az, 
amúgy ôsi kínai harcmûvészeti sport) 
lép, hiszen Vlagyimir Putyin nemcsak 
rendkívül szívélyesen köszöntötte a 
végrehajtó bizottság tagjait, de rövid 
beszédében azt is elmondta: ô személy 
szerint nagyon kedveli a birkózást. És 
innentôl nem voltak kérdések --– jel-
lemzô, hogy az ökölvívók mai kár-
mentését az idôközben újra megerôsö-
dô birkózók szerb elnöke, Nenad Lalo-
vics felügyeli.

Az ökölvívók elszánt fickók, önma-
gukat is képesek padlóra küldeni, 
hiszen csak azért is Gafur Rahimovot 
választották újra AIBA-elnöknek, aki 
nem sokkal nagyobb bûnözô, mint 
azok, akik szerint vállalhatatlanul az, a 
döntés mégis kiverte a finnyás NOB-
tagoknál a biztosítékot. Ez eleve nem 
ígér sok jót, még a legjobb verzió az, 
hogy lesz boksz Tokióban (nemigen 
tud nem lenni, a program évek óta 
végleges), csak éppen nem a saját 
világszövetsége rendezi, hanem vagy 
a NOB, vagy a vadabb forgatókönyv 
szerint valamelyik profi világszerve-
zet, esetleg egy erre az alkalomra 
gründolt magáncég. Jelenleg csak az 
biztos, hogy a Rahimov vezette AIBA 
Japánba sem teheti be a lábát, nem-
hogy a játékokra. Amúgy pedig egye-
düliként az összes olimpiai sportág 
közül az ökölvívás olimpiai kvalifiká-
ciójáról nem tudni semmit, miközben 
alig több mint másfél év múlva fel-
lobban a láng.

A súlyemelôk nyilván örülnek a bu-
nyósok felôl érkezô rémhíreknek, 
hiszen így kevesebb fény esik rájuk, 
miközben a NOB továbbra is „aggódik” 
a doppingérzékeny sportág sorsa mi-
att. Igaz, ez a tokiói részvételt már 
nem, ellenben a 2024-es párizsit na-
gyon is érintheti. És hiába hálás az 
IWF és magyar elnöke, Aján Tamás 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
erôfeszítéseiért, ha az utóbbi továbbra 
is fenntartja a súlyemelés ideiglenes 
státuszát a 2024-es mûsorban.

Itt tartunk most, a hosszú évtizedekig 
mozdulatlan ötkarikás program, 
amely lassan nôtt-növögetett, már rég 
elérte a határait, és csak mások kárára 
kerülhet be új sportág. Thomas 
Bachék nem viccelnek, és úgy tûnik, 
ennek a régiek közül kizárólag olyanok 
ihatják meg a levét, amelyek legendák 
sorát adták a magyar sportnak.

– L. Pap István 
(Nemzeti Sport)

Rozinszky Gyula Kukkiwon Taekwondo 
Nagymestere lett

Taekwondo  ôs koreai eredetû harcmûvészeti küzdô sport, lábbal és kézzel 
küzdés mûvészete.

Világviszonylatban is kevesen büszkélkedhetnek a legmagasabb  TAEK-
WONDO NAGY MESTER fokozattal.
A hetvennyolc éves ROZINSZKY GYULA ezen kevesek egyike.
Nagy megtiszteltetés érte, idén, február hónapban, meghivót kapott a koreai 

Kukkiwon Taekwondo Központból. A meghivónak eleget téve, öt hónapi ke-
mény felkészülést követôen, júliusban vizsgázott, melynek eredménye, 
Gyula 9 Dan Kukkiwon Taekwondo Nagy Mester lett. A Kukkiwon tiszte-
letbeli fokozat melyet olyan élô, kiváltságos egyéneknek adnak jutalomúl, akik 
életüket a Taekwondo-nak szentelték. Az utolsó hat hónapot megelôzôen, 1963-
ban megalapitotta a Melbourne Taekwondo Központot és azóta sok akadályt 
legyôzve, ma már fiával Andrew-val vezeti az eredeti céget és oktatja a jövô 
nemzedeket.

Rozinszky Gyula „Jack” a legmagasabb rangú, nem ázsiai születésû Taekwondo 
Nagy Mester, Ausztráliában. 

Neve már beiródott Ausztrália és a világ Hirességek Csarnokába.
Gyulának szivbôl gratulálunk. Gyula nem csak hálás ausztrál állampolgár, 

hanem a Melbourne-i magyar közösség széleskörben ismert, példamutató, 
tiszteletet keltô tagja is. Reméljük hirneve Magyarországra is eljut és a magyar 
hirességek csarnokában is méltó helyet kap.

Atyimás Erzsébet

Kisorsolták a 2020-as Eb 
selejtezôit

A magyar labdarúgó-válogatott a 
világbajnoki ezüstérmes Horvátor-
szág, valamint Wales, Szlovákia és 
Azerbajdzsán csapatával szerepel 
majd egy csoportban a 2020-as Euró-
pa-bajnokság selejtezôsorozatában.

A Dublinban megtartott sorsolást a 
Nemzetek Ligája-eredmények alapján 
a negyedik kalapból várta Marco 
Rossi együttese, amely az ötcsapatos 
E csoportba került. Ezen kívül még 
négy csoportba sorsoltak öt-öt válo-
gatottat, további ötbe pedig hatot-ha-
tot. Mindegyikbôl az elsô kettô jut ki a 
kontinensviadalra, melynek 12 ország 
12 városa ad otthont, köztük Budapest 
is, ahol három csoportmérkôzésre és 
egy nyolcaddöntôre kerül sor. 



05:25 M5 Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik...
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
08:55 Az utódok reménysége   
09:25 Néma harang  Nema 

Erdélyben mintegy 150  
magyar falu volt.
09:35 Nagyok   Magyar Zoltán
10:05MindenkiAkadémiája   
Forgács Tamás: Unalmas-e 

a nyelvtudomány?
10:35 Új idôk új dalai
Az acélszobrászat
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:15 A szûz és a gödölye 

(1941)   Magyar romantikus 
film   Csortos Gyula (Huben 
Sándor, kereskedô), Bajor 
Gizi (Margit), Karády Kata-
lin (Irén, Sándor felesége),  
Perdy Kálmán Amerikából 
érkezik haza, hogy fellelje A 
szûz és a gödölye címû fest-
ménynek az eredetijét, amely 
végigkísérte életét. A kép a 
Huben család birtokában 
van.  Perdy Kálmán azonban 
nemcsak a festményt akar-
ja, de Margitot is szeretné 
feleségül venni…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma Magazin
13:50 Domovina
14:20 Életkor
14:40 Ízôrzôk  Kétbodony
15:15 Öt kontinens
15:45 Pista tekintetes úr 

(1942)   Magyar játékfilm  
(ff.)  Halasi Mariska, Jávor 
Pál (Baracs Pista), Tolnay 
Klári (Rolla), Vaszary Piri 
(Trezka, a felesége)A vidéki 
birtokra hazatér a megtolla-
sodott pékmester külföldön 
tanuló lánya, Rolla, s bele-
szeret a szomszéd földbir-
tokosba, a mindenhez értô, 
népszerû Baracs Pistába. 
17:00 Néma harang  Alsóorbó
17:05 Néma harang  Alvinc
17:15 Hazai érték Ízôrzôk 
Ceglédbercel
17:50 Hazai érték 
Gasztroangyal
Szilveszteri készülôdés
18:50 Hazai érték Pannon 

expressz Nagykunság - 
Karcag - Konok kunok
19:25 Hazai érték Pannonia 

3 keréken  Csepeltôl Érdig 
20:00 Hogy volt?!   Bakik a 

filmekben és a Tv-ben
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Kabarémúzeum  Ug-

ratás, Fiú vagy lány
22:05 Szenes Iván írta - 

Szilveszter
22:55 Szenes Iván írta - 

Szilveszter
00:00 Himnusz
00:00 A köztársasági elnök 

ünnepi beszéde
00:05 Fölszállott a páva 2018 

Szilveszteri különkiadás
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!   Bakik a 

filmekben és a TV-ben
02:30 A szûz és a gödölye film 
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 M5 Híradó
05:40 Nyitott szemmel Ter-

mészet-játékok Vásárhelyi 
Tamással  Játsz a levegôvel!
05:50 Novum
06:20 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 Gasztroangyal
Szilveszteri készülôdés
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:35 Önkéntesek
09:00 Evangélikus magazin   
09:30 Biblia és irodalom
Petôfi Sándor: Az ember
09:50 Nagyok   FintaJózsef
10:20MindenkiAkadémiája   
Nagy Veronika: Tudomány 

a gyerekszobában, a porce-
lánbabák története
10:50 Új idôk új dalai   Csak 

színház és más semmi
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:35 A Palika (1987)   Ma-

gyar tévéjáték  Miközben 
Palika  egy tisztes intézetben 
nevelkedett, családja fényû-
zô életét színésznô nôvére a 
pártfogójától  kapott támo-
gatásból tartotta fenn, s eb-
bôl fizette öccse taníttatását 
is. Palika érettségi után nai-
van megérkezik Pestre, a  
családi villába, ahol a család 
sikertelenül próbálja eltit-
kolni elôle a valóságot.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:55 Család’18
16:15 Hazajáró
16:45 Térkép
17:15 Néma harangok
Borberek Erdélyben 
17:20 Néma harang
Borosbenedek
17:30 Hazai érték 
Ízôrzôk Tiszapüspöki
18:05 Hazai érték 
Gasztroangyal Mura vidék
19:00 Hazai érték Pannon 

expressz Szilvásvárad
19:30 Hazai érték Panno-

nia 3 keréken   Tordastól 
Székesfehérvárig
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:30 Kabarémúzeum
Gomba, Éjféli látogató, 

Nyertes Zsuzsa énekel
21:55 Szenes Iván írtaA.val  
22:45 Szenes Iván írtaA.val  
23:45MindenkiAkadémiája   
Baracsi Katalin: Netezz 

biztonságosan!
00:25 M2 matricák  Igaz vagy

hamis?   Beethovenszerelm.
00:30 M2 matricák - Igaz 

vagy h.?   Egyeki népdalkör
00:35 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Beugró  Magyar 

szórakoztató mûsor
02:25 A Palika (1987)
Miközben Palika  egy tisz-

tes intézetben nevelkedett, 
családja fényûzô életét szí-
nésznô nôvére a pártfogó-
jától  kapott támogatásból 
tartotta fenn, s ebbôl fizette 
öccse taníttatását is. Palika 
érettségi után naivan meg-
érkezik Pestre.
03:35 Világörökség Portu-

gáliában  Az Alcobaca-i kolost.
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 M5 Híradó
05:55 Magyar Krónika
Koccintás
06:25 Kárpát expressz
06:50 Forint, fillér
07:15 Gasztroangyal - 
A tirpák konyha
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Útmutató
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:30 Nagyok   NovákFerenc
10:00MindenkiAkadémiája   
Pálfalvi Lajos: Írók a 

birodalmak között
10:30 Új idôk új dalai
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 A megbízható 

úriember (1981)   Magyar 
tévéfilm  Szobotka hôse egy 
revü-táncos selyemfiú, (Lu-
kács Sándor nagyszerû ala-
kításában) aki megjele-
nésének adottságaiból él, 
leginkább a nôk adják kéz-
rôl kézre, Budapetrôl Lon-
donig. Megszokta a pompát, 
a mondén életet, nem is haj-
landó lemondani róla, meg-
gyôzôdése, hogy az neki jár. 
Ettôl válik sebezhetôvé...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondo
13:45 Kvartett
14:15 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Opera Café
16:45 Magyar Krónika
Koccintás
17:15 Néma harang
Kecsed
17:20 Néma harang
Magyarsárd
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk Tóalmás
18:00 Hazai érték Gaszt-

roangyal A sváb konyha
19:00 Hazai érték Pannon 

expressz Gárdony
19:30 Hazai érték Pannonia 

3 keréken  Nádasladánytól 
Mindszentkálláig
20:00 Szenes Iván írtaA.val  
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:50Mindenki Akadémiája 

ismétlés
00:20 Fatüzelés - A 

cserépkályha
00:40 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?   Toboz Ottó
00:45 M2 matricák - Igaz 

vagy h.?   Bornemissza Ger.
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írtaA.val  
02:25 A megbízható úri-

ember (1981)   Magyar tévé-
film  Szobotka hôse egy re-
vü-táncos selyemfiú, (Lu-
kács Sándor nagyszerû ala-
kításában)  Megszokta a 
pompát Ettôl válik sebez-
hetôvé...
04:05 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:55 Mesterember
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal - 
A sváb konyha
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika
09:25 Hajnali gondolatok    
09:40 Nagyok   Bak Imre
10:10MindenkiAkadémiája   
Pálffy Géza: A szent 

korona titka
10:40 Új idôk új dalai   Játé-

kos lélek - A harmonika
számos mûvész számára.
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:25 A váratlan utazás 

(1977)   Magyar tévéfilm
Bánsági Ildikó (Dolly), 

Benkô Gyula (Mr. Wrenn), 
Garas Dezsô (Molloy), Men-
sáros László (Lord Tilbury), 
Van az, hogy valaki huszon-
egynéhány évesen még 
nem érzi fontosnak, hogy 
beálljon kôgazdag édesapja 
vállalkozásainak élére, szí-
vesebben járja a mulatókat 
a világ nagyvárosaiban, 
majd decens bokrétákat 
küldözget hervadozó lá-
nyoknak és izgatottan várja 
a visszajelzéseket; szóval a 
párválasztás kalandos bû-
völetében él.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 P’amende
13:45 Öt kontinens
14:10 Család-barát
15:50 Kárpát expressz
16:10 Rúzs és selyem
16:40 Folkudvar
17:10 Néma harang
Magyarsüllye
17:15 Néma harang
Marosszentimre
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk Szulok
17:55 Hazai érték 
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... 
Húsvét Pécsett
18:55 Duna Retro
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:50 Mindenki Akadé-

miája ism.
00:15 Világörökség Portu-

gáliában (2008)   Krisztus-
rendi kolostor, Tomar
00:45 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?   Csipeszfalva
00:50 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Óvó bácsi
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 Önök kérték best of 
02:20 A váratlan utazás 

(1977)   Magyar tévéfilm
Van az, hogy valaki 

huszonegynéhány évesen 
még nem érzi fontosnak, 
hogy beálljon kôgazdag 
édesapja vállalkozásainak 
élére, szívesebben járja a 
mulatókat a világ nagyvá-
rosaiban, majd decens 
bokrétákat küldözget.
03:40 Világörökség Portu-

gáliában Krisztus-rendi 
kolostor, Tomar
04:05 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 M5 Híradó
05:55 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Hogy volt?!
Bakik a filmekben és a TV-

ben A legjobb sztorik önálló 
életre kelnek, és már nem is 
érdekes, hogy kivel történt. 
A szótévesztés is gyakran 
humoros szituációkat te-
remt, nevezhetjük bakinak 
is. Az is gyakran elôfordul, 
hogy olyan jól sikerül egy 
„hiba”, hogy a film részévé 
lesz, a nézô nem is tud róla.
08:00 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek 
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal   ezút-

tal Átányba utazik, mely a 
világ egyik legismertebb 
települése, ám idehaza 
mégis kevesen ismerik ezt a 
kicsi falut. 
09:30 Nagyok
Gondolatok a hazáról
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:25 Bolondos vakáció 

(1967)   Magyarfilmvígj. 
Sztankay István (Péter), 
Ernyey Béla (Pali), Borbáth 
Ottília (Piri), Ilinca Tomo-
roveanu (Oana), Liska Zsu-
zsa (Ági) Péter és Pál, a két 
szoknyavadász a nyári tiha-
nyi strandon éli világát. A 
szép román lánynak, Oaná-
nak  csapják a szelet, ami-
kor a lány táviratot kap, 
azonnal haza kell mennie. 
Az önfeláldozó lovagok fel-
ajánlják segítségüket, és 
elindulnak Constantza felé…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 A Magyar Mûvészeti 

Akadémia portrésorozata
14:15 Család-barát
16:00 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
16:30 Új idôk új dalai
17:00 Színe-java
17:55 Borvacsora
18:55 Térkép
19:25 Ízörzôk
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Thália Szilveszter
23:05 Tóth János - 2. évad
33. rész Hazatérés
Magyar sitcom
23:35 M5 Híradó
00:05 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:25 Gasztroangyal
02:20 Bolondos vakáció 

(1967)   Magyar filmvígj.
03:40 Szaffi (1984)   Magyar 

rajzfilm  A történet a XVII. 
században játszódik . Jókai 
Mór Cigány bárójából.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:45 Kárpát expressz
07:10 Multiverzum
07:40 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m.
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Már egyszer tetszett!  
Kárpótoljuk 1 mást! Ma-

gyar szórakoztató mûsor
09:30 Nagyok   Makk Károly
Rendezte: Déri Balázs
10:05 Magyar Krónika
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 Civil a pályán (1951)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)   

Soós Imre (Rácz Pista), Gör-
be János (Dunai), Latabár 
Kálmán (Karikás), Ferrari 
Violetta (Marika), Rácz 
Pista kiváló dolgozó, élmun-
kás. Egyetlen hibája, hogy 
nem szereti a sportot. En-
nek egyik oka, hogy az él-
sportoló Teleki Jóska a bri-
gádjában rontja a közösség 
teljesítményét.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok portréso.
13:45 1Prokop - Pap és 

festô a 20. században 
Magyar dokumentumfilm  
14:50 Az inkák földjén
A sivatag titkai
15:20 Az inkák földjén
Élet a sziklák között
15:50 Mesélô cégtáblák
A Dréher
16:15 Mesélô cégtáblák
A Gellért
16:55 Színe-java
17:55 Borvacsora
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35  A „Z” hipotézis 
Magyar dokumentumfilm  
A Román Királyság, dacá-

ra annak, hogy 1883 óta szö-
vetség kötötte a Központi 
Hatalmakhoz, titokbanmeg-
egyezett az ANTANT or-
szágaival és 1916. augusztus 
27-én  megtámadta az akkor 
az Osztrák-Magyar Monar-
chia részét képezô Erdélyt.  
22:30 Hogy volt?!
23:25 M5 Híradó
23:55 Folkudvar
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 A Magyar Mûvészeti 

Akadémia portrésorozata
02:25 Civil a pályán (1951)   
Magyar film
03:55 3:1 a szerelem javára 

(1937)   Magyar romantikus    
inehezen alakul, a visszavá-
gón Gyuri mégis Grete je-
lenlététôl ösztönözve rúgja 
be a csapat gyôzelmét. 

05:25MindenkiAkadémiája   
Hegedûs Csaba: Komondor 

rehabilitációs program
05:55 Nagyok
06:25 Magyar gazda
06:45 Kék bolygó
07:10 Gasztroangyal - 
Mura vidék
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:00 Új nemzedék
09:30 Néma harangOrmány
Magyar ismeretterjesztô
09:40 Nagyok   Finta József 

10:20 Mindenki Akadémiája   
Zidarics Zoltán: A fasori 

református templom visz-
szajátszó orgonája
10:50 Új idôk új dalai
A monokróm festészet
11:20 Angol nyelvû hírek 
11:45 Százéves asszony 

(1975)   Magyar tévéjáték
Gobbi Hilda (A Gizi), Fe-

leki Kamill (Kertesi), Békés 
Rita (Kertesiné), Körmendi 
János (Dodek  Iván), Kom-
lós Juci (Mama), Gyimesi 
Pálma, Csurka László, Új 
lakást kap a Kertesi házas-
pár csak azért, hogy a velük 
élô nagynéni személyében a 
kerületben is éljen 100 évet 
megélt állampolgár. Gizi 
néni születésnapját a tanács 
méltón - a „protokoll” szabá-
lyainak megfelelôen - úttö-
rôk közremûködésével akarja 
megünnepelni. Lázasan ké-
szülôdik a tanács illetékes 
munkatársa és felvételt 
tervez a televízió. Az elô-
készítô munka dandárjának 
közepén azonban kiderül 
Gizi néni sötét múltja: 
zsebtolvajlás.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Noé barátai
16:45 Novum
17:15 Néma harang
Boroskrakkó
17:20 Néma harang  Diód
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 
Berettyóújfalu
18:00 Hazai érték Gasztro-

angyal A tirpák konyha
19:00 Hazai érték Pannon 

expressz Tiszakécske
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Kabarémúzeum 3 po-

fon, Költô, Fô a diszkréció
22:00 Fábry
23:20 M5 Híradó
23:50 Mindenki Akadé-

miája ism.
00:20 Novum
00:45 M2 matricák  Igaz vagy 

hamis?   A grófkisasszony 
ajándéka
00:50 M2 matricák - Igaz 

vagy h.?   Halász Jancsi leg.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:30 Magyarország, 

szeretlek!
02:55 Százéves asszony 

(1975)   Magyar tévéjáték
04:05 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.



05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Világ
06:45 Summa
07:10 Gasztroangyal -
Húsvét Pécsett
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:35 Nagyok
Makk Károly 2
10:10MindenkiAkadémiája   
Forgács Attila: Ételfóbiák
10:45 Új idôk új dalai
A lélek vigasza - Népdalok 

az elmúlásról (Népdal -
sirató dalok)
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:35 VASZARY JÁNOS 

120 Tokaji rapszódia (1937)  
Magyar romantikus film  

Vaszary Piri (gróf Baracs-
kay Malvin)Gróf Baracskay 
Miklós léha életét bátyja 
megelégeli, és kötelezi a 
fiatalembert, hogy munkát 
vállaljon a családi borszak-
üzletben. Miklós a barátai-
val búcsúpartit rendez, és 
ittas állapotban balesetet 
okoz a Dunán. Kimenti a 
másik csónak hölgytagját, 
de egy pofon a jutalma. 
Másnap meglepôdve kons-
tatálja, hogy a hölgy az 
üzletükbe dolgozik. Miklós 
újra próbálkozik, de megint 
pofont kap. Nem is lehet en-
nek más a vége, mint szere-
lem, ám ennek Miklós báty-
ja csöppet sem örül…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Életkor
16:20 Ízôrzôk  Mözs
16:55 Öt kontinens
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 

Medina A szôlôhegy festôi 
környezetében, kemencé-
ben és sparhelten, friss 
helyi alapanyagokból ké-
szültek a medinaiak ételei: 
Sárban sült kárász parázs-
ban sült burgonyával.
18:00 Hazai érték Gasztro-

angyal  Tavasz jelnyelven
18:55 Hazai érték Pannon 

expressz Szentes
19:25 Hazai érték Panno-

nia 3 keréken XIX. rész -  
Kisörspusztától Somlóig
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 M5 Híradó
23:55Mindenki Akadémiája 

ismétlés
00:30 M2 matricákHa nagy 

leszek…   Kerékpárszerelô
00:35 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Látszerész
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Hogy volt?!
02:25 VASZARY JÁNOS 

120  Tokaji rapszódia (1937)  
Magyar romantikus film
03:35 Magyar rock
04:30 P´amende
Tehetségek - Példaképek
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Család’19
06:45 Magyar gazda
07:10 Gasztroangyal - 

Tavasz jelnyelven
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Református ifjúsági m.

08:45 Református magazin    
09:15 Evangélikus ifjúsági m.  
09:20 Görögkatolikus ifjú-

sági mûsor - Úton-útfélen    
09:35 Nagyok
Vásáry Tamás 2
10:10MindenkiAkadémiája   
Kozmann György: A stro-

ke- és a szívmegállás rizikó-
szûrése
10:40 Új idôk új dalai   Apas-

sió  Krisztus feltámadása  
Szolgálat és mûvészet
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 A nap lovagja (1987)   
Magyar tévéfilm  Bródy 

Sándor regényébôl készült 
tévéfilm. A film alapjául 
szolgáló regény kegyetlenül 
bevilágítja a Habsburg-
Magyarország társadalmá-
nak azt a legfelsô rétegét, 
amelyben a film alakjai él-
nek. Asztalos Aurél, a „nap 
lovagja” a cinikus, mindenre 
kapható, közepes képességû 
újságíró mindent elkövet, 
hogy ebbe a rétegbe feltor-
názza magát. Ez kis híján 
sikerül is neki, egy öreg 
Habsburg herceg szeretôjé-
nek hálószobáján át.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:55 Család’19
16:20 Szerelmes földrajz
16:55 Térkép
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk CsemôA következô 

csemôi ételeket készítettük 
az Ízôrzôk mûsorában: Hal-
gombóc leves, Sós hájas 
pogácsa, Halfasírt zöldség-
ágyon, Csemôi babos lecsó 
csülökkel.
18:00 Hazai érték 
Gasztroangyal A Szigetköz
19:00 Hazai érték 
Pannon expressz 
Fonyód-Balatonfenyves
19:30 Hazai érték Panno-

nia 3 keréken  Somlótól 
Felsôszölnökig
20:00 Beugró  Magyar 

szórakoztató mûsor
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 M5 Híradó
23:55 Mindenki Akadémi-

ája ismétlés
00:30 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Virágkötô
00:35 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Operatôr
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Beugró  Magyar 

szórakoztató mûsor
02:30 A nap lovagja (1987)   
Magyar tévéfilm
03:45 Magyar rock
04:45 Geológiai kincseink 

(2006)   Magyar ismeretter.  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar krónika
06:25 Kárpát expressz
06:50 Forint, fillér
07:15 Gasztroangyal 
Huszárkonyha
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 A sokszínû vallás
09:00 Kérdések a Bibliában    
09:20 Kereszt-Tények
09:25 Így szól az Úr!
09:40 Nagyok
Béres Ilona 2
10:15MindenkiAkadémiája   
Reznák Erzsébet: 
Kossuth Lajos
10:45 Új idôk új dalai
Az irodalmi hôs születése
11:15 Angol nyelvû hírek    
11:30 II. József császár 

(1981)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Avar István (II. 

József), Bordán Irén (Eleo-
nóra), Sulyok Mária (Chanc-
los), Benkô Gyula (Kaunitz , 
kancellár), II. József uralko-
dása (1780 - 1790) alatt 
haladó szellemû rendeletei-
vel igyekezett új, egységes 
birodalmat teremteni. Szo-
mory Dezsô drámája a „ka-
lapos király” tragikus sorsát 
tárja elénk. Nem ismerte 
fel, hogy a népeket nem 
foszthatja meg nemzeti 
öntudatuktól, nyelvi önálló-
ságuktól.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Opera Café
16:50 Magyar krónika
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk Sárpilis
18:00 Hazai érték 
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... 
19:00 Hazai érték 
Pannon expressz 
Zirc, Bakonybél
19:30 Hazai érték 
20:00 Szenes Iván írtaA.val  
Zenés filmsorozat
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 M5 Híradó
23:55 Mindenki Akadé-

miája ismétlés
00:30 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Pincér
00:35 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Ornitológus
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Szenes Iván írta And-

reával  Zenés filmsorozat
02:30 II. József császár 

(1981)   Magyar tévéjáté
 03:50 Magyar rock
04:45 Nyitott szemmel  

Természetjátékok Vásár-
helyi Tamással Magyar 
sorozat gyerekeknek
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 M5 Híradó
05:50 Mesterember
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal - Ôse-

ink konyhája Nyers Csaba 
gabonakonyhájába, kumiszt 
kóstolunk és áldost készí-
tünk, ami nem más, mint a 
híres gulyásunk elôdje.
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika
09:35 Nagyok
Történetek édesanyákról
10:05MindenkiAkadémiája   
Tóth Zoltán: UV-sugárzás
10:35 Új idôk új dalai   A 

hely szelleme  A Hódme-
zôvásárhelyi festészet 
(Vásárhelyi festészet)
11:05 Angol nyelvû hírek    
11:20 Asszony a viharban 

(1974)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Avar István 
(Mihály), Balázs Péter 
(Dongó), Bánsági Ildikó 
(Hédi),  Márkus László 
(Fôtanácsos), Mécs Károly 
(Nyomozó),  Örkényi Éva, 
Pádua Ildikó,  Piros Ildikó 
(Anna), Tolnay Klári 
(Sudárné), Tordy Géza 
(Bencsáth Tamás), Anna és 
Mihály szerelmében - 
amelyhez a háború pusztító 
vihara adja a komor hát-
teret - egyetlen tûzben forr 
össze minden: vágy és kie-
légülés, a közös ügyért való 
közös harc öröme, a kény-
szerû elszakadás okozta 
szenvedés, a lemondás egy-
másért és az áldozatvállalás 
közös társadalmi céljukért.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kárpát expressz
16:20 Multiverzum
16:50 SzépMûvészet
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 

Ôcsény Hagymás rostélyos 
sült burgonyával, Vörösbo-
ros kacsapörkölt nokedlivel 
és Piskótás-meggyes rétes.
18:00 Hazai érték Gasztro-

angyal Gyorsételek Ebben 
az adásban látnak néhány 
ötletet a gyors  és tartalmas 
étkezésre.
19:00 Hazai érték 
Pannon expressz 
Székesfehérvár
19:30 Hazai érték 
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 M5 Híradó
23:55 Mindenki Akadé-

miája ismétlés
00:30 M2 matricák - Ha 

nagy leszek Barlangkutató
00:35 M2 matricák - 

Baltazár-bazár   Rovarok
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Önök kérték
02:30 Asszony a viharban 

(1974)   Magyar tévéfilm
Anna és Mihály szerel-

mében - és a háború
03:55 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek    
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Gyulaji erdei túra
09:35 Nagyok
Jankovics Marcell
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:20 Behajtani tilos (1941)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Gilicze Tóni állás nélküli 

sofôr, jelenleg egy bútorbolt 
kiszállítója. Lakása nincs, 
sofôr korában a garázsban 
aludt, most meg a boltban 
egy egyelôre eladatlan Má-
ria Terézia korabeli ágyban 
tölti az éjszakát. Amikor a 
fônök rájön, beígéri, hogy 
kirúgja, ha nem szerez ma-
gának egy lakást. Így aztán 
Tóni elmegy ágybérlônek 
Juliskáékhoz.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25  Életünk része – Port-

ré Scherer József formater-
vezôrôl
14:20 Család-barát
15:55 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
16:25 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere...
5/1.: A világhírû magyarok 

története - Csíkszentmihályi 
Mihály pszichológus
Csizmár Edina és Ancsics 

Csaba  Amerikában forgatta 
sorozatát.
16:55 Színe-java
17:50 Borvacsora
Ászár-Neszmény
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk  Mözs
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Szenes Iván írta And-

reával  Zenés filmsorozat
22:30 Szenes Iván írta And-

reával  Zenés filmsorozat
23:30 Tóth János - 2. évad
34. rész A Pethô
Magyar sitcom
00:00 M5 Híradó
00:30 Opera Café
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 MOZGÓKÉPES MA-

GYAR IRODALOM
Beszterce ostroma (1948)
Magyar játékfilm  (ff.)  .   

Mikszáth Kálmán mûvének 
filmváltozata.
03:05 Behajtani tilos (1941)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Gilicze Tóni állás nélküli 

sofôr Lakása nincs.
04:30 P´amende
Mi muzsikus lelkek...
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:25 Esély
06:50 Kárpát expressz
07:15 Multiverzum   Ma-

gyar Tudomány Ünnepe
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
08:20 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek    
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:40 Nagyok
Jankovics Marcell 2
10:10 Magyar krónika
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:25 Legenda a vonaton 

(1962)   Magyar filmvígjáték  
Szereplôk: Sinkovits Imre 
(Karló), Szirtes Ádám 
(Doktor), Pécsi Ildikó (Ica), 
Madaras József (Sztankay 
István (Lakatos),   A zsúfolt 
vonaton utazó brigád tagjai 
történetekkel szórakoz-
tatják egymást és az 
utasokat. A sztorik fôhôse 
egy vérbeli vagány, Karló, 
aki szerelô-nek ugyanolyan 
kiváló, mint tréfamesternek. 
A Doktor vezeti a brigádot, 
de rossz fônök, kíméletlenül 
hajszol-ja társait, ám 
tréfáikból tanul. A vidám 
történeteken nemcsak a 
vagon utasai, de a nézôk is 
jól szórakoznak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 A NAGYOK
13:50  Mesterségem címere 
Magyar ismeretterjesztô 
14:50 Az inkák földjén
Jégsipkás hegyekben
15:20 Vulcanus isten ottho-

nában Magyar ismeret.
15:50 Mesélô cégtáblák
Az Uránia
16:25 Mesélô cégtáblák 

(1995)   Vasmívesek az 
osztrák Alpokban
16:55 Színe-java
17:55 Borvacsora  Alföld
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Egy város két ország  
Magyar dokumentumfilm  
Koltay Gábor filmrendezô 

Felvidék visszacsatolásának 
80. évfordulójára készítette 
23:00 Hogy volt?!
00:00 M5 Híradó
00:30 Folkudvar
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 ATA Élet-utazásZsig-

mond Dezsô filmrendezôvel 
02:25 VASZARY 120
Édes a bosszú (1937)
Magyar játékfilm  (ff.)
A nevelôintézeti lányok 

vakációra készülnek.
03:40  Mesterségem címe-

re Magyar ismeretterjesztô  
04:30 P´amende

05:25 M5 Híradó
05:50 A NAGYOK
06:25 Magyar gazda
06:50 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal - 
A Szigetköz Kenyérsütés
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek    
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Isten kezében
09:45 Nagyok   Béres Ilona
10:20MindenkiAkadémiája   
Garamvölgyi László: Bûn-

megelôzés
10:50 Új idôk új dalai Talál-

kozás egy régi ismerôssel - 
A Goldberg variációk
11:25 Angol nyelvû hírek    
11:40 Tihamér (1989)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Eszenyi Enikô 

(Giza), Némethy Ferenc 
(kalauz), Szekeres Ilona 
(házvezetônô), Szilágyi Ti-
bor (Török), Szombathy 
Gyula (Beretvás), Udvaros 
Dorottya (Vica), Varsa 
Mátyás (vámôr) A régi 
nagysikerû Lengyel Meny-
hért vígjáték tévéfeldol-
gozása egy házasságról, 
amelyben megjelenik az a 
bizonyos harmadik... A fô-
szerepben Udvaros Doroty-
tya, Eszenyi Enikô, Szom-
bathy Gyula és Szilágyi 
Tibor.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
16:00 Magyar gazda
16:25 Noé barátai
16:55 Novum
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk Apátfalva
A csodálatra méltó épület 

konyhájában készítettük el, 
régi receptek alapján a 
következô ételeket: Tejes 
krumplileves sós kôttessel, 
Vaj aljás derelye, Pátfalvi 
gyúrott béles, Burgonya-
fôzelék hagymával és kol-
básszal Sült kácsa zöldpap-
rikás krumplival.
18:00 Hazai érték Gaszt-

roangyal Huszárkonyha
hagyományos alapanyaga-

it, ízeit, a különleges bog-
rácsételeket, gulyásokat, 
majd rövid kitérôt tesz Pa-
lócföldre, és a Jászságba.”
18:55 Hazai érték 
Pannon expressz Gyula
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:25 M5 Híradó
23:55 Mindenki Akadé-

miája ismétlés
00:35 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Gazda
00:40 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Vasutas
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Magyarország, sze-

retlek!
03:00 Tihamér (1989)
Magyar tévéfilm
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

DUNA WORLD TV antenna 
szakszerû beállítása és javítása 
Melbourneben és Melbourne köz-
vetlen környékén.

Tel.: 0432 494-869 János/John

PEDIKÔRÖS BUDAPESTRÔL
Hivásra házhoz jön. 
Hivja a 0428 871-773 számot

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. 
Ed Wettenhall. Gyors, pontos, 
olcsó. Wettenhall Plumbing Lic. 
No. 102602 

Mobile: 0400 059-290 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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji bor

 Tel: 0449 792-603

Dr. Szegô György „A TÖBBI A TIED” címû, 
2017-ben Budapesten kiadott 

– és Bagin Lívia által lapunkban is méltatott – 
könyve a Hardie Grant Publishing gondozásában

angolul is megjelent
„And The Rest Is Yours”

címen.
A könyv, akárcsak Dr. Szegô 

korábban angolra fordított könyve, 
a „Two Prayers to One God”

(KÉT IMA EGY ISTENHEZ)
megvásárolható vagy megrendelhetô Ausztrália 

szerte valamennyi vezetô könyvüzletben.
*********

Az eredetileg magyarul megjelent könyvek
– A „KÉT IMA EGY ISTENHEZ” és 

a „A TÖBBI A TIED” –
egyaránt megrendelhetô  20 dollár plusz 6 dollár 

postaköltség beküldésével
a Magyar Élet Melbourne-i szerkesztôségének címén 

(P .O. Box 210 Caulfield 3162).

BETEGSÉG miatt kénytelen 
vagyok felhagyni a piacozással 

és ezért nagy mennyiségü, 
kitûnô minöségû és vadonat új 

ruházati árucikkeimet
 rendkívül olcsón 
kiárusítom. 

Érdemes megnézni, érdemes 
válogatni. 

Cím: 18/43-47 Doveton Ave. 
Eumemmerring VIc. 

Tel.: (03) 9706-7683

Budapesten kitûnô helyen 
125nm-es nagypolgári 

lakás eladó.
Részletek: 

https://ingatlan.com/27931577
Érdeklôdés:

 dr.csoma@freemail.hu”

Megérkezett 
Magyarországról

a legfrissebb Lunagel termékek
Sósborszesz  gyógynövényes  masszázs  gelék.

Vadgesztenyés  Sósborszesz  gelé - Visszeres lábra.
Kalendulás  Sósbórszesz gél - Izületre.

Borókás Sósbórszesz emugél - Reumasszázs.
Australia és NewZealand felhatalmazott forgalmazója.

Szives rendelését várjuk.

0407 683 002  ~ +61 3 9439 7067

Budapesten még mindig olcsó lakást vásárolni!
Világváros, gyönyörû és biztonságos Európa közepén, népszerû 

túristáknak és Magyarországra települôknek. 
Befektetésnek is tökéletes, mivel minden évben csak feljebb 

mennek az ingatlan árak. Akár albérletbe is kilehet adni, 
de az AirBnb-n is elintézhetô a lakások bérbeadása..

Budapest legjobb környékein már $250k-tól is kaphat ingatlant, 
Budapest egy szép szecessziós épületében. 

Budapest környékén kerttel nagy családi házat ezen az áron úgyszintén.

Hívjon bizalommal szaktanácsért: 
Barna (angolul/magyarul): +36 30 580 7392 

vagy pedig e-mailen: gisellebanks21@gmail.com

Válaszok a „Tanár úr ké-
rem” heti kérdéseinkre!

1. George Washington, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln és 
Theodore Roosevelt, 2. Ithakáé, 3. 
Francisco Pizarro, 4. Még 15 éves 
sem volt, 5. Egyiptomot, 6. 
Melbourne-ben 1956-ban, 7. A Bajkál-
tó. legnagyobb mélysége 1620 méter., 
8. Ornitológia, 9. Nomádoknak, 10. Az 
ókori Lüdiában.

Kívánok egészséget és sok sze-
retet az Újévre, Lívia


