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“Orbán Viktor,  a  hős”
Hősként ünneplik Orbán Viktort a frankhitelek forintosítása miatt – 
írja a máskülönben a magyar miniszterelnök iránt igencsak kritikus 
Bloomberg üzleti hetilap.

A lap szerint a miniszterelnök 
nagyon jó érzékkel lépett közbe és 
védte meg Magyarországot a pénz-
ügyi katasztrófától. A Bloomberg ál-
tal megszólaltatott szakértők úgy 
vélik, bár általában bírálják a ma-
gyar kormányt és jegybankot, most 
gratulálni kell nekik az időzítésért. 
A cikk szerint a magyar gazdaságra 
így csak korlátozott hatással lesz a 
frank váratlan erősödése.

A Financial Times is dicsérő sza-
vakkal illeti a miniszterelnököt. A 
londoni üzleti napilap tudósítója, 
Andrew Byrne kiemelte, hogy Or-
bán Viktort hosszú ideje bírálják a 
magyar bankrendszer ellen viselt 
háborúja miatt. Gazdaságpolitikai 
lépéseit most azonban ritka módon 
„valamelyes elismerés” övezi, miu-
tán a svájci jegybank törölte a sváj-
ci frank erősödése ellen alkalmazott 
árfolyamvédelmi küszöböt, és en-
nek nyomán a forint rekordmérték-
ben gyengült a frankkal szemben.

A Financial Times által megszer-
zett adatok szerint 2014 végén a ma-
gyar lakosság devizaalapú hitelállo-
mányának 86 százaléka volt svájci 
frankban denominálva. A devizahi-
telek kivezetésére és a magyar adó-
sok védelmére tett „agresszív” lé-
péseknek köszönhetően úgy tűnik, 
hogy a svájci frank árfolyammozgá-
sainak legsúlyosabb következmé-
nyeit sikerült kivédeni – írja Byrne.

Orbán Viktor nem láthatta elő-
re a svájci jegybank tervét, így a de-
vizaalapú hitelek átváltására kidol-
gozott terve igen szerencsés időzí-

tésűnek tűnik – áll a cikkben. A tu-
dósító szerint a lengyel kormányra 
is nyomás nehezedhet annak érde-
kében, hogy kövesse Orbán Viktor 
példáját, és enyhítse a lengyel devi-
zahitelesek terheit.  A magyarorszá-
gihoz hasonló modell, amelyben a 
bankok forintosították a devizahite-
leket, Horvátország számára is elfo-
gadható volna – nyilatkozta Goran 
Aleksić közgazdász a Jutarnji list 
horvát napilapnak. Aleksić elmondá-
sa szerint Horvátországban is vonzó 
az a modell, amelyet Orbán Viktor 
saját országában már korábban be-
vezetett, hogy megmentse a svájci 
frank alapú hiteleseket a teljes csőd-
től. Szerinte egy hasonló intézkedés 
Horvátország számára is elfogadha-
tó volna. Más közgazdászok viszont 
úgy fogalmaznak, hogy „egy dolog 

kívánni valamit, és egy másik dolog 
a valóság”. Damir Novotni közgaz-
dász szerint, amennyiben Horvátor-
szág átvenné a magyar modellt és 
beavatkozna a devizaárfolyamba, 
akkor az az európai pénzügyi piactól 
való elszigeteltségét vonná maga 
után. Horvátországban 60 ezer ál-
lampolgárnak van svájci frank alapú 
hitele 3 milliárd euró értékben. En-
nek 92 százaléka lakáshitel. Az ak-
tuális devizaárfolyam szerint a frank 
árfolyama elérte a 7,538 kunát, ami 
18 százalékkal több, mint két nappal 
ezelőtt – írta a lap. A svájci jegybank 
januás 15-én váratlanul eltörölte a 
svájci franknak az euróval szembeni 
árfolyamküszöbét, a lépés hatására 
pedig a kuna jelentősen gyengült a 
svájci frankkal szemben.

                                  MTI - Sztárklikk



Látogatóban Eszti néninél
A horvátországi magyar újságírásban, illetve az ehhez hasonlatos foglalatosság keretén 
belül igen ritka a riport, pontosabban az olyan riport, amely tiszteletben igyekszik tartani 
a műfaj követelményeit. Tatai Igor riportját az Új Magyar Képes Újságban olvashattuk, re-
méljük, hogy olvasóink is érdekesnek találják.

Idős embereket a hosz-
szú élet titkáról kérdezni 
újságíróknál szakmai árta-
lom. Én ezt a kérdést Esz-
ti néninek nem tettem föl, 
és ő sem osztott meg ve-
lem egy mondatban évtize-
deket összefoglaló életböl-
csességet. 

Beszélgetésünk során 
mégis megértettem, mi volt 
az, ami motiválta, munkára, 
gyereknevelésre és a család 
eltartására serkentette egy 
életen át, s a mai napig is 
erőt ad neki a mindennapok 
legapróbb – bár a korához 
képest nem is olyan apró – 
küzdelmeiben is. 

Mikor meglátogattam, 
éppen kocsonyát készített. 
Már a tányérokban volt, de 
még nem remegett, hiszen 
Eszti néni kellemesen meleg 
kiskonyhájában nem volt al-
kalma találkozni a tél foga 
fehérjével. 

Legtöbb idejét otthon 
tölti, abban a 200 éves ház-
ban, ahol élete nagy részét 
leélte. Még sincs elzárkózva 
a külvilágtól, mint mondta, 
rendszeresen követi a hír-
adót, így naprakész Horvát-
ország és tágabb környeze-
te dolgaiban is. Attól, hogy 
nem foglalkozol a politiká-
val, a politika még foglalko-
zik veled – szokták monda-
ni. 

Eszti néni is ehhez tart-
ja magát, hiszen a „nagy-
politika” kihatással van az 
ő nyugdíjára is. Márpedig 
ez nem elhanyagolható té-
nyező számára, hiszen tűzi-
fáról kell gondoskodnia, vil-
lanyt, vizet, tévét, szemét-

szállítást kell fizetnie, és ak-
kor még mindig nem lakott 
jól. A gyerekeinek is besegít 
anyagilag. Lévén, hogy csa-
ládjában többen is beteges-
kedtek, fiatalabb korában is 
neki jutott a kenyérkereső 
szerep. 

A háború a gazdaságot 
és az egészséget is tönkre-
tette

Hercegszőlősön szüle-
tett, édesapja és nagyapja 
is földműves volt. A családi 
gazdaság említése szomorú 
emlékeket idéz föl benne. 

– Mindkét világháború-
ban kifosztottak bennünket. 
Elvesztettük a lovainkat és a 
földjeinket is. Mindenünket 
be kellett adnunk az ötve-
nes években a szövetkezet-
be, és semmit sem kaptunk 
vissza – kezdte visszaemlé-
kezéseit Eszti néni.

A maradék birtok egy ré-
szét azért voltak kénytele-
nek eladni, hogy fizetni tud-
ják a kórházi ellátást, ugyan-
is többen betegeskedtek a 
családban.  

Férje a második világhá-
ború idején magyar kato-
na volt, s a partizánok bán-
talmazásainak esett áldo-
zatul – a sérülések követ-
keztében megbetegedett, 
s harminchat éves korában 
hunyt el. Nem a férje volt az 
egyetlen a családjában, aki a 
partizánok áldozata lett, így 
járt az apósa is.  

Eszti néni a háborúk so-
rán sok mindennek volt 
szem- és fültanúja, olyan 
borzalmas dolgoknak, ame-
lyekről inkább nem is be-
szél. Élete nagy részé-

ben magára volt utalva, de 
mindig feltalálta magát. A 
szerb-horvát nyelvtudás so-
hasem okozott számára 
gondot. Mivel a két világhá-
ború közötti években járt is-
kolába, csak szerbül volt al-
kalma tanulni.  

– A nyelvet ismerni kel-
lett, mert „Rácország” volt. 
Magyarul nem nagyon le-
hetett beszélgetni. Akkor 
„szokolicának” hívtak ben-
nünket. Fehér blúzunk volt, 
sötétkék szoknyánk, fehér 
harisnyánk és piros papu-
csunk. Mentünk táncolni, 
színdarabozni, amit paran-
csoltak. Mert ezek mind kö-
telező tevékenységek voltak 
– gondolt vissza a régi idők-
re, melyekből szép emlékei 
is maradtak. 

Legszebb emlékei gye-
rekkorából maradtak

Az volt a legboldo-
gabb időszak a számára, 
amikor még gyerekként 
pudárkodni jártak a hegyre. 
A szőlőtermés őrzése a fia-
talok szórakozása volt akko-
riban. 

– Nagylány koromban 
volt egy nagy darab szőlő-
ültetvényünk a hegyen. Oda 
jártunk pudárkodni, nagy-
apám vigyázott ránk, és 
édesapám is élt még, min-
denről gondoskodott, azok 
voltak a legszebb idők. A le-
gények is meglátogattak 
bennünket, gramofonról 
szólt a zene, ez volt a szóra-
kozás számunkra, meg a bá-
lok, ahova ugyancsak szíve-
sen jártunk – mondta Esz-
ti néni, de hozzátette, nem 
csak fiatal korából őriz szép 

pillanatokat. Élete során so-
kat utazott, volt olyan idő-
szak, amikor családjával 
évente lementek a tenger-
partra, mivel ott is élnek ro-
konaik. 

A férje egy ideig 
Dubrovnikban dolgozott 
kőművesként. Autóbusz vit-
te az ételt a munkásoknak, 
így neki is volt alkalma le-
utazni kéthetente. 

Idősebb korában pedig 
a nyugdíjasokkal szervez-
tek kirándulásokat. Járt Ma-
rija Bisztricában, Belgrád-
ban, Zágrábban és sok más 
helyen is. 

– Soha nem esett nehe-
zemre a buszozás, most meg 
már a rövidebb gyaloglás is 
fárasztó. Nyáron sétálga-
tok, de ilyen hidegben nem 
szeretek kimenni. Vasárnap 
sem voltam a templomban, 
majd ha jobb lesz az idő – 
mondta. A vallásgyakorlás 
számára alapvető fontossá-
gú, akár a mindennapi ke-
nyér.  

Korához képest jó egész-
ségnek örvend. Orvosságot 
ugyan kell szednie, de el tud 
végezni minden ház körüli 
munkát. 

– Nyolcvannyolc eszten-
dő nem kevés. Ezeket az éve-
ket úgymond le kellett élni, 
dolgozni, kínlódni, és nem 
menekülhettem sehova sem 
a gondok elől – mondta Esz-
ti néni. – Erre pedig csak úgy 
voltam képes – tette hozzá -, 
hogy hittem Istenben és rá-
bíztam magam, hiszen nél-
küle senki sem irányíthatja 
az életét. 

                             TATAI Igor



Fekete László-emléktorna
Az Ady Endre MKK asz-

talitenisz-szakcsoportja 
2015. január 17-én III. Feke-
te László-emléktorna címen 
megtartotta hagyományos 
házi bajnokságát. Ezzel a 
tornával megemlékezett a 
Kör pingpong-nagymeste-
réről, aki a tagság sok gene-
rációját vezette be e nemes 
sport titkaiba. A bajnokság-
ra a szakcsoport 9 tagja ne-
vezett be, majd miután min-
denki mindekivel összemér-
te erejét, a győztesnek járó 
serleget Bender Henry, az 
Ady Endre I. csapatának 
tagja vehette át.             R.L.

Dr. Forró László előadására több mint százan jöttek el

A Kör asztalitenisz-szakcsoportja

A Karácsonyi Vásár közkedvelt „árucikkei”, a sós és édes sütemények

Megérkezett a Betlehemi láng az  óvodába

December 20-án meg-
tartották a hagyományos 
Karácsonyi Vásárt az Ady-
Körben. Akárcsak az ezt 
megelőző években, a Vá-
sáron különféle csecse-
becséket, karácsonyi dí-
szeket, sós és édes sü-
teményt lehetett vásá-
rolni, aprópénzért. Mind-
azonáltal, sok kicsi sokra 
megy, a Kör bevétele ez al-
kalommal is meghaladta a 
2000 kunát.

Karácsonyi 
Vásár

Betlehemi 
láng

A zágrábi Zrínyi Mik-
lós magyar cserkészcsa-
pat tagjai az idén is részt 
vettek a Betlehemi láng el-
osztásában, így december 
18-án a zágrábi Potočnica 
óvodába vitték a lángot, 
ahol az óvoda magyar cso-
portja fogadta őket. A 
lánghordozókat az óvoda 
dolgozói látták vendégül, 
illetve ajándékozták meg 
egy-egy nagy tábla csoko-
ládéval. 
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Szombat, 2015. január 31-én, 18:00 órakor

A polifenolok élettani hatásai

tudománynépszerűsítő előadás a „Magyar Tribün” keretein belül.
Előadó: Prof. dr. Petrik József, Zágrábi Tudományegyetem Gyógyszerészeti és Biokémiai Kara

Szombat, 2015. február 7-én, 17:00 órakor

Farsangi jelmezbál gyermekeknek

Szombat, 2015. február 14-én, 19:00 órakor

Farsangi jelmezbál felnőtteknek

Szombat, 2015. február 28-án, 18:00 órakor 

Fejezetek a magyar–horvát közös történelemből

Dr. sc. Sokcsevics Dénes, a zágrábi Balassi Intézet igazgatójának tudománynépszerűsítő előadása 
a Magyar Tribün keretein belül.

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben 

 2015 február

Szombat, 2015. január 24-én, 18:00 órakor
Az rendezvény keretein belül a Kultúrkör 

színjátszó és zenei szakcsoportjának tagjai, az 
MKK Vegyeskara és az Ivan Gundulić Általá-
nos iskola kéttannyelvű tagozatának tanulói al-
kalmi kultúrműsort mutatnak be, amely után a 
„Parasztszőttesek és pásztorfaragások” kiállí-
tás megnyitására kerül sor. 

A kiállítás február 4-éig tekinthető meg a kö-
vetkezők szerint:

Hétfőn és szerdán: 17:30 és 19:30 óra között
Kedden és csütörtökön: 16:30 és 18:00 óra 

között
Szombaton: 18:00 és 21:00 óra között
Vasárnap: 9:30 és 12:00 óra között

A Magyar Kultúra Napja


