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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A forgalmas belvárosi utakon 55, döntôen használt, Euro 0 (!) és Euro 1 kör-

nyezetvédelmi besorolású motorral pöfögô, korszerûtlen jármûvel fuvarozzák 
a külföldi turistákat. A szerkesztôségünkbe eljuttatott magyar és angol nyelvû 
panaszokból kiderül: az agresszív konkurenciaharc miatti atrocitások a buszok 
teljes útvonalán elôfordulnak, de a legrosszabb a helyzet az Astoriánál, a New 
York-palotánál, a Ferenciek terén, valamint az Eötvös és a Deák téren.

Szóváltás, lökdösôdés is elôfordul a konkurens cégek utcai értékesítôi között. 
Az agresszív „marketingfogások” a turistákat és a járókelôket is érintik. Fél-
revezetô információkkal, nemegyszer rángatással akarják rávenni a kiszemelt 
utasokat a szolgáltatás igénybevételére az árusok. Egyesek olyan állítással is 
próbálkoznak kuncsaftokat felhajtani, hogy az általuk vásárolt jegy a BKV 
vonalaira is érvényes a beharangozott túrán kívül.

Azonban nem csak a járdákon-tereken zajlik élesben az üzleti harc. Szám-
talan esetben tapasztalhatja a belvárosban tömegközlekedô, autózó, kerékpá-
rozó, hogy a konkurens cégek gépkocsivezetôi szándékosan feltartják egymást 
a megállókban, utakon, ezzel akadályozva a BKV-járatokat is.

Az elsô budapesti Hop on --– Hop off városnézô túrákat ajánló cég az 
ezredfordulón alakult. Mihelyt megjelent a konkurencia, a vállalkozás pert 
indított, mivel úgy vélte, ellopták az arculatai elemeit. Az elmúlt másfél évtized 
bebizonyította, hogy az elöregedett buszparkot üzemeltetô cégek esetében a 
szabadverseny számtalan negatívummal jár.

A helyzetre tekintettel a Fôvárosi Közgyûlés június elején döntött 
arról, hogy 2017. január 1-jétôl egyetlen cég kezébe adja a városnézô 
buszok üzemeltetésének jogát. A nyertes zrt.-t koncessziós eljárásban 
választják ki, a jogosultság húsz évre szólna, és a jelentkezôknek vállalniuk kell, 
hogy legalább 25 korszerû, egységes arculatú buszt üzemeltetnek.

A magyar buszgyártók kapacitásaik alapján képesek kielégíteni a hazai 
városi és helyközi közlekedési vállalatok igényeit –-- mondta Vincze-Pap 
Sándor, a Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke az MTI-nek. Hozzátette: 
a fô problémát eddig az jelentette, hogy a tömegközlekedési vállalkozások olda-
láról nem volt kiszámítható buszbeszerzési politika, amely a nagy darabszámú 
gyártás tervezhetôségét gátolta. Vincze-Pap szerint a kormány most olyan, a 
nemzeti autóbuszgyártás megerôsítését szolgáló programot dolgozott ki, amely 
megteremti a hazai buszgyártás megújításának feltételeit.

Robbanás a Hortobágyon
Négy honvédségi tûzszerész életét vesztette, egy pedig megsérült egy robba-

násban a Hortobágyi Nemzeti Park területén, a volt bombázótéren délután,miu-
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Július 16-án Valter névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aténa, 

Aténé, Athena, Atina, Barót, Karméla, 

Karmelina, Kármen, Kármin, Kont, 

Lestár, Mária, Marléne, Ria, Walter 

névnapja van.

Július 17-én Endre, Elek névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ajándék, 

Alexia, Bánk, Celina, Cettina, Cirill, 

Donáta, Dzsesszika, Kirill, Leó, Leon, 

Lionel, Lotti, Magdaléna, Magdó, Mag-

dolna, Marcellina, Mária, Marléne, 

Ond, Róbert, Robertó, Robin, Robin-

zon, Ruszalka, Ruszlán, Ruszlána, Sa-

rolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfû, Szólát, 

Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda, 

Zobor, Zuárd névnapja van.

Július 18-án Frigyes névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Arnó, Ar-

nold, Arnolda, Arnót, Arnwald, Frede-

rik, Hedda, Hédi, Hedvig, Jusztián, 

Jusztin, Kámea, Kamill, Kamilla, Ka-

milló, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mil-

li, Milton, Mirkó, Szemôke, Zomilla 

névnapja van.

Július 19-én Emília névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtonka, 

Alfréd, Alfréda, Ambos, Ambró, Amb-

róz, Ambrus, Aranka, Arany, Arina, 

Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, 

Emili, Eperke, Esztellia, Eszténa, Gol-

da, Goldi, Goldina, Gyémánt, Morella, 

Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stel-

la, Szederke, Varsány, Versény, Vince 

névnapja van.

Július 20-án Illés névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aurél, 

Eliána, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Folkus, 

Jeromos, Margarét, Margaréta, Mar-

garita, Margit, Marinella, Marinetta, 

Szoraja névnapja van.

Július 21-én Dániel, Daniella név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Angéla, 

Angelina, Dalida, Dana, Daniéla, Dani-

la, Daniló, Dános, Danuta, Darrell, 

Deniel, Dzsulietta, Elina, Enzó, Helén, 

Ilma, Ilona, Júlia, Julietta, Julilla, Ju-

litta, Léna, Lôrinc, Zsüliett névnapja 

van.

Július 22-én Magddolna névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Léna, 

Lenke, Levendula, Lipót, Magda, Mag-

daléna, Magdó, Magdolna, Manda, 

Mária, Marica, Marléne, Médi, Platon, 

Verbéna, Veréna, Verita névnapja 

van.

Külhoniak is szavazhatnak 
a kvótákról

Több mint negyedmillió külhoni magyar állampolgár is szavazhat majd a 
betelepítési kvóta ellen kezdeményezett népszavazáson. Ôk ugyanúgy levélben 
adhatják majd le voksaikat, mint az országgyûlési választáson.

Az európai uniós betelepítési kvóta elleni népszavazás lesz az elsô olyan or-
szágos referendum, amelyen a megváltozott szabályok értelmében a magyar-
országi lakóhellyel nem rendelkezô, külhoni magyarok is szavazhatnak. A kül-
honiak, ahogy az országgyûlési választáson is, levélben adhatják le szavazatukat. 
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 258052 ilyen választópolgár van a 
névjegyzékben regisztrálva, a több mint nyolcmillió magyarországi lakcímmel 
rendelkezô állampolgár mellett. A névjegyzékben szereplôk közül a romániai 
magyarok vannak a legtöbben, több mint 113 ezren, ôket a szerbiai magyarok 
követik. De akár Amerikai Szamoáról, Indonéziából, Dominikáról, Paraguayból 
vagy Nepálból is befuthat egy-egy szavazat, ugyanis vannak, akik ezekbôl az 
országokból regisztráltak. Rajtuk kívül több mint százezren vannak azok, akik a 
lakcím megadása nélkül, e-mailen kértek értesítést vagy a kettôs állampol-
gárságot tiltó országokban élnek. Mivel az elôírások megegyeznek a parlamenti 
választásokéval, a magyarországi lakhellyel rendelkezô, ám a népszavazás 
napján külföldön tartózkodó magyarok csak személyesen, a helyi külképvise-
leteken adhatják le voksaikat. 

Az Alkotmánybíróság (AB) június 21-én utasította el a kvótareferendum 
elleni beadványokat, pedig többen a parlamenti határozatot és a népszavazásra 
feltett kérdést hitelesítô, május 3-i kúriai döntést is megtámadták. A testület két 
határozatával kapcsolatban egyik alkotmánybíró sem fogalmazott meg külön-
véleményt, részben eltérô indoklással, egyhangúlag támogatták ôket. 

Október 2-ára írta ki a népszavazást a nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történô kötelezô betelepítésével kapcsolatban Áder János köz-
társasági elnök - tudatja a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján megjelent 
közlemény. A kormány arra kéri a magyarokat, mondjanak nemet a kény-
szerbetelepítésre - jelentette ki Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfônöke.

A KEH Sajtóigazgatóságának közleménye szerint az államfô az alaptörvény, 
a népszavazási kezdeményezésrôl, valamint a választási eljárásról szóló 
törvény rendelkezései alapján - figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó 
határozatára - döntött az országos népszavazás kitûzésének idôpontjáról.

Az Országgyûlés május 10-én hozott határozatot a népszavazás elrendelésérôl 
a kormány javaslatára. A kérdés úgy szól: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elôírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történô kötelezô betelepítését?”

A kormányfô indoklása szerint a kötelezô betelepítési kvótáról szóló döntést 
nem lehet elvenni az Országgyûléstôl, az ügyben a magyar parlament meg-
választott képviselôin kívül senki más nem dönthet.

Hiénamódszerek
 a városnézô piacon

Tettlegességig fajuló konkurenciaharc, füstöt okádó buszmatuzsálemek, pa-
naszkodó turisták, a közlekedés akadályozása –-- csak néhány a taxishiénák 
korát idézô jelenségek közül, amelyek jelenleg a budapesti városnézô buszos 
szolgáltatást jellemzik. A fôvárosban öt vállalkozás szakosodott az úgynevezett 
Hop on –-- Hop off buszos városnézô túrákra, amelynek lényege, hogy a turisták 
bárhol felszállhatnak a jármûvekre. Januártól mindennek vége szakadhat.



tán egy 250 kilogrammos orosz, a második világháború után készült repeszrom-
boló bombát próbáltak hatástalanítani. Péntek este rendkívüli sajtótájékoztatót 
tartott a honvédelmi miniszter és a vezérkari fônök. Simicskó István beje-
lentette, hogy a négy katonát hôsi halottá nyilvánítják. Áder János köztársasági 
elnök is részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak.

A miniszter elmondta, hogy az elhunyt katonákat felterjeszti a honvédelmi 
miniszter által adható legmagasabb elismerésre, a Hazáért érdemjelre. 
Simicskó István kijelentette: pótolhatatlan veszteség érte a honvédséget, és 
Magyarországot. Közölte, a baleset körülbelül délután kettô órakor történt, 
amikor felrobbant a 250 kilogrammos repeszromboló bomba.

Szólt arról, hogy az elmúlt hetven évben a tûzszerész katonák mintegy 150 
ezer hektárnyi területet mentesítettek robbanószerkezetektôl. Ez idô alatt több 
mint 20 millió robbanószerkezetet hatástalanítottak. Évente körülbelül 2500 
lakossági bejelentés érkezik a honvédségi tûzszerészekhez, 2015-ben 2612, idén 
több mint 1200 bejelentés érkezett. Szavai szerint az elmúlt hetven évben több 
mint háromszáz katona vesztette életét. Kérdésre válaszolva közölte, a vizsgálat 
lezártáig leállították a terület mentesítését.

Simicskó István közölte, a megsérült tûzszerészt mentôhelikopterrel vitték 
kórházba, több mûtét vár még rá. A legjobb orvosokat berendelték a kórházba. 
Megjegyezte azt is, hogy a katona a kórházban megkérte a barátnôje kezét.

Benkô Tibor vezérkari fônök elmondta: az elhunyt katonák 30-as éveikben 
jártak, öt gyermeket hagytak maguk után. „Négy kiváló katonát vesztettünk 
el” --- emelte ki a vezérezredes.

Közölte, egy 250 kilogrammos orosz, a második világháború után készült 
repeszromboló bombát próbáltak hatástalanítani. A gyújtószerkezetet már eltá-
volították, amikor bekövetkezett a detonáció.

A helyszínen most is tartanak a vizsgálatok az ügyészség és különbözô ható-
ságok bevonásával. Benkô Tibor hozzátette: részletes tényfeltáró vizsgálatot 
folytatnak le, hogy tisztázzák mi okozhatta a balesetet. Közölte, az I. Hadihajós 
és Tûzszerész Ezred kiváló katonáit, jól felkészült szakembereit veszítették el a 
balesetben.

Benkô Tibor elmondta, 2015. január 26. óta ott dolgoznak az érintett területen 
heti váltásban a katonák, naponta 32-35-en dolgoznak a hét minden napján. 
Pénteken 32-en vettek részt a mentesítési munkálatokban ebbôl 15-en tûzsze-
részek voltak. A lôtéren, ami 1940 óta úgynevezett „bombavetôtér” rendkívül 
erôsen szennyezet terület. Jelenleg is 40 ezer jelölt helyszín van, ahol feltéte-
lezhetô bombák és egyéb más gránátok találhatóak. A felrobbant bomba 250 
kilós volt, a helyszínen találták, és két bomba várt megsemmisítésre. A bombák 
hatástalanítva voltak, korábban kiszerelték a gyújtószerkezeteket, és akarták 
ôket megsemmisíteni. Benkô Tibor azt mondta, nem tudják mi váltotta ki 
a robbanást. A szakemberek értetlenül állnak a dolog elôtt, a meghalt tûzsze-
részek nem most találkoztak elôször ilyen bombával, már többször hatástalaní-
tottak és semmisíttettek meg ilyen bombákat. Vezetôjük tíz éves gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik, elsô osztályú tûzszerész --- tette hozzá.

Benkô Tibor és Simicskó István is részvétét fejezte ki az elhunyt katonák 
családjai, hozzátartozói számára.Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szakmai 
elôírások szerint minimum két tûzszerész kell a hatástalanításhoz. A felrobbant 
bomba súlya miatt azonban több tûzszerészre volt szükség, a szakemberek 
szerint a ladatot kevesebb emberrel nem lehetett volna végrehajtani.

Benkô Tibor közölte, két bomba várt megsemmisítésre, és több mint valószí-
nû, hogy váratlanul robbant fel a bomba, hiszen a hatástalanítás ellenére rob-
bant fel.

Negyedmilliárdos plusz karitatív 
szervezetek határ menti munkájára

A készletek feltöltésére fordítja a Katolikus Karitász a kormánytól kapott, a 
tömeges bevándorlással kapcsolatos karitatív munkát támogató forrást. A 
határozat összesen kétszázötvenmillió forint szétosztásáról rendelkezik.
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HÍREK
Megjelent a napokban a Magyar Közlönyben a karitatív szervezetek támo-

gatásáról szóló kormánydöntés, ebbôl kiderül, hogy a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt egyenként 
ötven-ötven, összesen kétszázötven millió forintban részesül még az idei költ-
ségvetés terhére. Soltész Miklós egyházügyi államtitkár minapi tájékoztatóján 
kifejtette, a Karitatív Tanács a tömeges bevándorlással összefüggô tevékenység 
támogatásához szükséges forrást szabadon felhasználhatja, így nemcsak élel-
miszer-vásárlásra, hanem gyógyászati segédeszközök, sátrak vagy a munká-
jukat segítô jármûvek vásárlására is költhetik.

Soltész szerint ugyanis az Európára, illetve Magyarországra leselkedô ve-
szély nemhogy nem csökkent, de tovább nôtt az elmúlt hónapokban. „Amikor 
segítô kezet nyújtunk, akkor elvárjuk azt is, hogy azok, akiknek segítünk, 
tartsák be a törvényeinket” --- jegyezte meg a politikus, megerôsítve, a kormány 
továbbra is vallja, ott kell segíteni, ahol a probléma keletkezett. Ezért 
csatlakoztak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia januárban megszervezett 
gyûjtéséhez, és egészítették ki a katolikus hívek által adományozott nyolcvan-
ötmilliót százhúszmillióval, támogatva a közel-keleti menekülttáborokban élô 
fiatalok oktatását.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász magyarországi szervezetének igazgatója 
azóta úgy nyilatkozott, a készletek feltöltésére fordítják a kormánytól kapott 
hozzájárulást.

Elsôsorban a befogadóállomásokra szállítható sátrakat, ágyakat, egészségü-
gyi felszereléseket, takarókat, pokrócokat, élelmiszert, ivóvizet, valamint tere-
pen is használható gépkocsikat vesznek, ám ezek beszerzése közben is folya-
matos az ellátás a szerb–magyar határnál. A máltai szeretetszolgálat 
munkatársai elsôsorban egészségügyi ellátást biztosítanak hetente két-két na-
pon a röszkei és a tompai tranzitzónánál.

Felújították az olasz katonai 
temetôt Zalaegerszegen

Az olasz nagykövetség hozzájárulásával újították fel Zalaegerszegen az elsô 
világháborúban elesett olasz katonák számára kialakított temetôt, ahol Balaicz
Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) és Maria Assunta Accili Sabbatini, 
az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövete, illetve Sifter Rózsa 
Zala megyei kormánymegbízott tartott bejárást.

A polgármester felidézte: Zalaegerszeg önkormányzata és a budapesti olasz 
nagykövetség 2014-ben kötött megállapodást az olasz katonai sírkert rendbeté-
telére. A temetô síremlékeinek felújítása, az emlékmûvek környezetének 
térkövezése, valamint a zöldfelület rendbetétele a múlt hónapban fejezôdött be. 
A nagykövetség az önkormányzat részére nyolcezer eurót (2,5 millió forint) 
biztosított, a felhasznált összeg végül az önkormányzat és cégei munkájának 
révén több mint 10 millió forintot tett ki. A temetô az egykori zalaegerszegi 
hadifogolytábor területén található, a sírkertben 1656 katona nyugszik. Több-
ségük olasz, földi maradványaik számozott mûkôkeresztek alatt nyugszanak, 
de orosz, szerb és román katonák sírja is található a temetôben, továbbá néhány 
zsidó vallású fogolynak is emléket állítottak. Egy szintén felújított obeliszk jelzi 
az ismeretlen hôsi halottak tömegsírját.

Egyre kevesebb 
hazai éticsigát gyûjtenek be

Az utóbbi évek legkisebb mennyiségét, csupán háromszázötven tonna éticsi-
gát gyûjtöttek össze az idén Magyarországon –-- derült ki a szezonzáráskor. 
Egyébként az ízletes húsú helix pomatiát nemcsak Franciaországba, de Kanadá-
ba is exportáljuk.

A tavaszi szeles, hideg idôjárás az egyik oka, hogy kevesebb éticsigát gyûj-
töttek be az idén –-- mondta el lapunknak Pacs István, az Éticsiga Terméktanács 
elnöke. Hozzáfûzte: kevés ember akart gyûjteni, mivel tavaly még vállalkozói, 
ôstermelôi igazolvány kellett a tevékenységhez, ezt a hatóságok számon is 
kérték, az idén már az adott felvásárlótelepen, gyûjtôhelyen lehetett elvégezni 
az adózással kapcsolatos adminisztrációt, de errôl nem sokan értesültek.

Bô egy évtizede még évente háromezer tonna éticsiga begyûjtésére adtak 
lehetôséget a jogszabályok, az idén az elmúlt esztendôkhöz hasonlóan kétezer 
tonna volt a határérték, viszont csak háromszázötven tonnát szedtek össze az 
országban június közepéig. Pacs István jelezte: az utóbbi években egyre keve-
sebb éticsigát gyûjtenek be.

Az éticsiga védett állat, csak április elejétôl június 15-ig gyûjthetô, amikor 
elkezdôdik a szaporodási ciklusuk. Kizárólag a harminc milliméter feletti pél-
dányok szedhetôk össze, természetvédelmi területen erre sincs lehetôség. A 
csiga akár nyolc hónapig is képes pihenni a földben, a mozgásához pedig szük-
séges, hogy megfelelô mennyiségû víz legyen a környezetében. Az adott évtôl 
függôen nyolcszáz-ezerötszáz felvásárlótelepnek hetente kell jelezni, mennyi 
éticsigát gyûjtöttek össze, a mennyiséget a terméktanácsi tagok jelentik a 
testületnek, a terméktanács pedig az agrártárcának – jegyezte meg az elnök.Az 
éticsigák zömét Magyarországon dolgozzák fel, a vajai és a zalaszentgróti üzem 
akár több száz embernek is munkát ad. Évekkel ezelôtt még élô éticsigákat 
adtak el külföldre.

Magyarországon csupán néhány szálloda és étterem étlapján lelhetô fel csi-
gából készült étel, a francia konyhának ellenben kedvelt csemegéje. Így nem 
meglepô, hogy az összegyûjtött éticsigák több mint kilencvenöt százalékát ex-
portáljuk, elsôsorban Franciaországba –- ahol egyébként csak saját fogyasztásra 
szedhetô –--, Olaszországba, a Benelux-államokba, Németországba, Svájcba, sôt 
Kanada francia többségû tartományába, Québecbe is. Pacs hangsúlyozta: a 
magyarországi helix pomatia húsa ízletes, az itthoni feldolgozás technikájának 
is köszönhetô, hogy ennyire keresett termék a világban.
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Meg kell hallani az emberek hangját 

–- mesélt távlati terveirôl az MTI-nek 
Molnár Gyula, a szocialisták  megvá-
lasztott elnöke. Vajon készült-e már 
statisztika arról, hányszor állt már elô 
ezzel a frappáns ötlettel regnáló 
MSZP-vezér? Azt mindenesetre ponto-
san tudjuk: eddig egyetlenegyszer 
sem sikerült meghallaniuk… Ha sike-
rült volna, valószínûleg elnök úr sem 
gyömöszölne a nyilatkozatba olyan 
szôrzetfelállító paneleket, mint „az 
értelmiséggel, a szakszervezetekkel 
és a civilekkel való folyamatos kap-
csolat” –-- mint a sikeres szocialista 
politizálás záloga vagy mije… Persze 
mondott vadonatúj marhaságokat is a 
friss vezér. Például azt, hogy pártja 
minden további nélkül megnyerheti a 
2018-as parlamenti választást, ugyanis 
„a változás igénye megvan a társada-
lomban”. A színes elemek sem hiá-
nyoztak az interjúból. Megtudtuk pél-
dául, hogy „a házelnök mentális meg-
roppanása” óta a konstruktív ellenzé-
kiség kifejezés kiüresedett; valamint 
azt, hogy Gyurcsány Ferenc az idôk 
során olyanná vált, mint „a sóska az 
óvodás gyerekeknek”, vele lehet rio-
gatni. (Nagyobb adagban pedig meg-
hajt –-- a szerk.)

Az interjú egyik kuriózumát az a ka-
rakánnak szánt mondat jelentette, 
mely-ben Molnár Gyula közli az ország 
közönségével: nem kérnek bocsánatot 
többet semmiért. Úgy mondta ezt a 
vezér, mintha a Magyar Szocialista 
Párt a rendszerváltás óta eltelt ne-
gyedszázadban egyebet se tett volna, 
mint elnézésért könyörögve egyvégté-
ben a ruházatát tépné. Bennem inkább 
a pufajkás ember nyegle önéletrajz-
értékelése maradt meg: „Na, és?”

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Soros a bevándorlási 
kvóta ellen

Csak kapkodjuk a fejünket, miket 
mondott Soros György a migrációról 
az Európai Parlament közgazdasági 
kurzusán.

Szerinte a kvótarendszer kivitelezhe-
tetlen, ráadásul alulfinanszírozott. 
Merkel rossz megállapodást kötött a 
törökökkel, az Uniónak új migrációs 
politika kell, nem olyan, amely Erdo-
gan jóindulatán múlik. A tôzsdecápa a 
határvédelemre is költene 30 milliárd 
eurót, ami azért érdekes, mert a hozzá 
köthetô szervezetek eddig többnyire 
szoft embercsempészetben vettek 
részt, és pont hogy aláásták a ható-
ságok munkáját. A menekültáradat 
szerinte valóban veszélyt jelent Euró-
pára, de nem úgy, hogy a menekültektôl 
kell félni, hanem mert erôsödik a ná-
cizmus. Ez hogy is maradhatott volna 
ki a beszédébôl! Soros szerint a migrá-
ciótól való félelem okozta a brit kilé-
pést is.

Szikszai Péter
(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Persze az sem túl megnyugtató, 

hogy a brexit miatti válságülésre 
csak az unió hat alapító országát hív-
ták össze, mintha a többiek csupán 
másodrendû tagok lennének, akik az 
igazán sorsdöntŒ kérdésekbe nem na-
gyon szólhatnak bele – ami nem épp a 
hatékonyabb, tényleges európai integ-
ráció elŒjele. MindebbŒl az követke-
zik, hogy szükségessé válhat az egész 
eurokrata „elit” lecserélése és egy 
olyan bázisdemokratikus európai 
megújulás, amelyrŒl eddig legfeljebb 
a görög Sziriza és a spanyol Podemos 
beszélt az ismertebb európai pártok 
közül.

Mihez kezdjünk a 
visszakapott Európával?

Az angol brexitbohóc Nigel Farage 
most azzal triumfált, hogy visszakap-
ták az országukat. Legyen ez az Œ ba-
juk. Mi viszont a brexittel visszakap-
tuk Európát! Annak minden bajával, 
lehetŒségével és felelŒsségével. A szi-
getország eddig sem volt teljes sors-
közösségben a kontinenssel. A gyar-
matbirodalom emlékét ŒrzŒ, világmé-
retû Commonwealth m ég inkább je-
lent számukra közös identitást, mint 
az Európai Unió. Csak azt mondták ki 
most a brit választók, amit eddig is 
tudnunk kellett volna. Nekik is, ne-
künk is. Épp ideje ködös konstrukciók 
és álmodozás helyett geostratégiailag 
megalapozott reálpolitikára építeni az 
európai integrációt! Talán még nem 
késŒ.

Nem a pártpolitikusok kapják vissza 
most Európát és az európai döntések 
felelŒsségét, hanem mi, európai pol-
gárok. Most közelrŒl láthattuk, mek-
korát hibázhatunk, ha rosszul vokso-
lunk, ha megfeledkez ünk arról, hogy 
nemcsak országunk, hanem Európa 
polgáraiként is helyt kell állnunk. Ha 
tágabb hazánk, Európa békéjét veszé-
lyeztetjük, azzal a tagországokat, így 
hazánkat, Magyarországot is háború-
ba sodorhatjuk. Ahogy 1848-ban is 
együtt küzdöttünk az európai polgá-
rok szabadságáért és önrendelkezésé-
ért, Európa népeinek és köztük ne-
künk, magyaroknak most sem más a 
dolgunk és az egyetlen békés jövŒt 
nyújtó történelmi lehetŒségünk. 

A geopolitika már csak ilyen: alap-
vetŒ tényeivel érdemes tisztában len-
nünk, mert ezek körül forogva ismétli 
magát a történelem. A magyar épp-
úgy, mint az európai.

A szerzŒ filozófus
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Európa kiszámíthatatlan események elôtt
Kinek jó a TTIP? 

Brüsszel a jelek szerint a globális cégek érdekeit képviseli
Csath Magdolna, MNO

 Trójai szerzŒdésnek nevezte a 
Greenpeace május 1-jei brüsszeli tün-
tetésén a Transzatlanti Kereskedel-
mi és Beruházási Együttmûködést 
(TTIP). A szervezet azt állította, egy 
titkos dokumentum került a birtoká-
ba, amely bizonyítja, hogy a TTIP 
aláírása nemcsak a környezetre, de 
az emberek egészségére is jelentŒs 
veszéllyel járna. Továbbá megnövel-
né a cégek hatalmát a nemzetállamok 
és az állampolgárok felett.

A kiszivárgott információk szerint 
az európai autók amerikai piacra en-
gedéséért cserébe nagy mennyiségû 
amerikai, a jelenlegi európai élelmi-

szernormáknak nem megfelelŒ me-
zŒgazdasági terméket kellene befo-
gadni az európai piacra. Tehát ami jó 
lenne az autógyáraknak, az tönkrete-
hetné az európai gazdákat, és az em-
berek egészségét is veszélyeztethetné. 
A probléma ugyanis az, hogy az ame-
rikai élelmiszereknek sokkal alacso-
nyabb szintû szabványoknak kell 
megfelelniük, mint az európaiaknak. 
Ráadásul az amerikai élelmiszerek 
tömegtermékek, amelyek jelentŒs ál-
lami támogatást is élveznek, ezért 
termelésük költségei is alacsonyab-
bak. Az olcsó tömegtermék pedig 
nyilvánvalóan versenyképesebb tud 
lenni, mint a drágább, bár jobb minŒ-
ségû helyi termék.

További probl émát jelentene az 
amerikai génmanipulált termékek 
szabad és általános értékesíthetŒsége, 
illetve termelhetŒsége Európában. 
Ehhez az amerikai mezŒgazdasági 
lobbi ragaszkodik. Viszont ha egyszer 
egy országban meghonosodik a GMO-
termelés, akkor a génmanipulált ter-
mékek „megfertŒzhetik” az ország 
teljes területét. De ha csak azt elfo-
gadja az EU, hogy nem lehet a termé-
keken jelölni, hogy GMO-mentesek-e, 
már akkor is nagy kár éri azokat az 
országokat, amelyek GMO-mentes 
termékeket állítanak elŒ, hiszen nem 
juthatna el a vevŒkhöz ez a fontos 
információ. De probléma az is, hogy 
a GMO-s termékek tömeges elterje-
dése tovább csökkentené az élŒvilág 
sokszínûségét, a biodiverzitást.

A legvitatottabb kérdés az ICS 
vitarendezési mechanizmus (investor 
court system: beruházó bírósági rend-
szer), amelynek lényege, hogy egy 
cég és egy nemzetállam vitájában 
nem a helyi, de még csak nem is az 
EU-s bíróság mondhatna ítéletet, ha-
nem egy, az üzleti körökhöz közel 
álló, nemzetállamok feletti szervezet. 

Ez a vitarendezési eljárás valószí-
 nûleg a szegényebb országoknak 
okozná a legnagyobb gondot. Hiszen 
ha egy óriáscég beperel egy gyen-
gébb gazdaságú országot, mondjuk 
azért, mert az védeni szeretné a kör-
nyezetet egy szennyezŒ üzemtŒl, ak-
kor olyan óriási büntetést szabhatna 
ki rá a nemzetek feletti bíróság, hogy 
akár bele is roppanhatna a költségve-
tése. Nem véletlen, hogy ez ellen még 
a német bíróság is felszólalt, és az 
ICS-rendszert, amely egyedül a beru-
házók érdekét védi, törvényellenesnek 
mondta ki. Egyébként a globális cé-
gek túlhatalmát jelentené az is, hogy 
míg azok a cégközeli bírákhoz fordul-
hatnának profitérdekeik védelmében, 
addig a helyi vállalkozások továbbra 
is csak a helyi bíróságokon kereshet-
nének jogorvoslatot, ami eleve hát-
rányt jelentene számukra.

De kinek is lenne jó ez a megá lla-
podás? A kérdést segít megválaszolni, 
ha megnézzük, kik támogatják a 
leghevesebben. Az EU-ban leginkább 
a nagy cégek és a pénzvilág, a politi-
kai közösségek között pedig a liberá-
lisok a TTIP támogatói. Talán nem 
meglepŒ ezek után, hogy a tárgyalá-
sok EU-s felelŒse a liberális biztos, 
Cecilia Malmström. A liberálisok 
Magyarországon is a TTIP elkötele-
zett hívei. Ezt bizonyítja június 13-i 

közleményük, amely szerint a TTIP 
támogatása azt jelentené, hogy „Ma-
gyarország nem a Putyin célját szol-
gáló Eurázsiai Unió felé kacsingat, 
hanem az európai és az atlanti gaz-
daság szerves része”. 

Majd így folytatják: „Hazánk alap-
vetŒ érdeke, hogy a magyar cégek 
mélyebben integrálódjanak a világke-
reskedelembe, sikeresebbek legyenek 
mind az európai, mind az amerikai 
piacon. A TTIP ugyanolyan szerepet 
tölt be a kereskedelemben, mint a 
NATO a biztonságpolitikában”.

Ezzel a véleménnyel csak egy prob-
léma van: az, hogy valószínûleg nem 
a magyar cégeknek, hanem elsŒsor-
ban a német autógyáraknak lenne 
haszna Magyarországon a TTIP-bŒl. 
Ezt érzékelteti egy MNB-s vélemény 
is. Nagy Márton, a jegybank alel-
nöke április 6-án úgy nyilatkozott, 
hogy a magyar GDP-t körülbelül 0,3 
százalékkal növelhetné meg a TTIP 
aláírása. De rögtön hozzátette: „Ma-
gyarország egyértelmû nyertese len-
ne a TTIP-nek az autóipar miatt”. 
Arra nézve viszont nem fogalmazott 
meg elŒrejelzést, hogy mennyivel 
csökkenthetnék a GDP-t a kkv-szek-
tort [kis- és középvállalkozások  ösz-
szeségét] amely ma a hozzáadott 
értékünk közel felét állítja elŒ – és a 
mezŒgazdaságunkat várhatóan érŒ 
negatív hatások.

Az egyik legfélrevezetŒbb liberális 
vélemény egyébként az, hogy a TTIP 
erŒsíti a versenyt, a verseny pedig jót 
tesz mindenkinek. Hiszen az erŒsek 
és a gyengék versenyében nyilván-
való, hogy az erŒsek gyŒznek. Más-
részrŒl azt a kérdést is fel lehetne 
tenni, hogy ha már az óriáscégek 
mindenki mást kiszorítottak a piacról, 
akkor vajon kikkel fognak versenyez-
ni? 

A szabadkereskedelmi megállapo-
dások mindig az erŒs feleknek ked-
veznek – nem véletlen, hogy ezeket 
mindig az erŒs gazdaságú országok 
kezdeményezik. Ilyen például az 
Egyesült Államok vagy Nagy-Britan-
nia. De amikor még ezen országok 
gazdasága sem volt elég erŒs, akkor 
jelent Œs állami védelemmel óvták azt 
a nemzetközi versenytŒl, vagyis ak-
kor még protekcionisták voltak, ami-
rŒl most lebeszélnék a gyengébb or-
szágokat.

Egyébként egy globális cég a helyi 
szereplŒk bármilyen nemzeti védel-
mével szemben elmehetne a már em-
lített bírós ghoz, amely „a tiszta ver-
seny megsértésére” hivatkozva való-
színûleg igazat is adna neki. Ily mó-
don Magyarországon a legnagyobb 
veszélynek a nemzetközi versenyké-
pesség tekintetében rossz pozícióban 
lévŒ kisvállalati szektor lenne kitéve, 
mivel a szerzŒdés aláírása után a 
kormány, ha akarná, sem tudná hely-
zetbe hozni Œket. 

De veszélyben lennének a kisebb 
hazai agrárvállalkozások is, hiszen 
képtelenek lennének az olcsó ameri-
kai tömegáruval versenyre kelni. Se-
gítséget pedig nem kaphatnának saját 
kormányuktól.

De említsük meg azt is, hogy a 
TTIP óriási árumozgást indítana be, 
ami ronthatná a természeti környezet 

állapotát, és lehetetlenné tenné a 
párizsi klímamegállapodás betartását. 

Végül ne feledkezzünk meg egy má-
sik, kapcsolódó ügyrŒl, a Kanadával 
kötendŒ szabad kereskedelmi megál-
lapodásról, a CETA-ról sem, amely-
nek aláírása Trudeau kanadai elnök 
novemberi brüsszeli látogatásakor 
várható. Ennek a megállapodásnak a 
részletei tartalmilag semmiben nem 
térnek el a TTIP-ben szereplŒktŒl. Itt 
is érvényes lesz ugyanaz a bírósági 
rendszer, mint a TTIP esetén. 

Továbbá Kanadában minden jelen-
tŒs amerikai multinak van részlege, 
amelyekre szintén érvényes lesz a 
CETA. Vagyis hiába tûnik úgy, hogy 
a CETA Kanada és az EU között 
köttetik, annak hatálya kiterjed vala-
mennyi Kanadában bejegyzett nem-
zetközi cégre. Ezért akár úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy a CETA a TTIP 
trójai falova.

Május végén jelentŒs méretû tilta-
kozás volt Brüsszelben mindkét ke-
reskedelmi szerzŒdés ellen. De tün-
tettek már a civilek Németországban 
és más nyugat-európai országokban 
is. A civil szervezetek nyomására 
egyes európai vezetŒk is megszólal-
nak. Például a francia elnök május 3-
án kijelentette, hogy Franciaország 
nem hajlandó jelenlegi formájában 
elfogadni a TTIP-t. Így fogalmazott: 
„Nem tudjuk támogatni a szabályok 
nélküli szabad kereskedelmet.” 

De még a TTIP-vel szemben talán 

legelfogadóbb Svédországban is 
szkeptikus hangok jelentek meg. Az 
EU-ban eddig 1600 város és régió 
minŒsítette magát „TTIP-mentes zó-
nának”. Többségük Ausztriában, Bel-
giumban, Franciaországban, Hollan-
diában és Spanyolországban található. 
Egy felmérés szerint pedig a néme-
tek 83 százaléka elutasítja a TTIP 
aláírását.

A CETA aláírása csaknem biztos. 
Kérdés viszont, hogy a növekvŒ ellen-
állás meg tudja-e állítani a TTIP alá-
írását. Pedig elég lenne feltenni vele 
kapcsolatban egyetlen kérdést: azt, 
hogy ha a többségnek is jó ez a meg-
állapodás, akkor miért zárt ajtók 
mögött, kizárólag az érdekelt nagy 
cégek és politikusok részvételével 
folynak a tárgyalások? 

Mindenesetre Brüsszelben már for-
málódik a megoldás az ellenállással 
szemben: Jean-Claude Juncker, az 
Európai Bizottság vezetŒje – félvén 
attól, hogy a nemzeti parlamentek 
leszavaznák a TTIP-t – most azon 
mesterkedik, hogy az egyezmény ne 
is kerüljön nemzeti jóváhagyásra, 
hanem maradjon központi, brüsszeli 
hatáskörben. Ez végképp nyilvánva-
lóvá tenné, hogy üres beszéd az EU-
ban a demokrácia, a szubszidiaritás, 
az állampolgárok véleményének fi-
gyelembevétele. Ehelyett Brüsszel 
ma nem az emberek, hanem a globá-
lis cégek érdekeinek képviselŒje.

A szerzŒ  közgazdász

Felhívás a Viktóriai 
Magyar Közösségekhez
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a 

Viktóriai Magyar Tanács a Magyar Konzuli Iroda támoga-

tásával, egyhetes eseménysorozattal szeretne méltóképpen 

emlékezni a hat évtizeddel ezelôtti hôsökre a Dél Keresztje 

alatt, Melbourneben.

Október 23-án reggel koszorúzás lesz a Carlton-i emlék-

mûnél, majd református istentisztelet North Fitzroy-ban.

Délután ökumenikus istentisztelet a Wantirna-i Szent István 

templomban, majd koszorúzás a Melbourne-i Magyar Köz-

pont Emlékparkjában.  

Egy hétig nyitva tartó fotókiállítás lesz október 23-tól a Ma-

gyar Központban, melynek megnyitóját követôen kulturális 

mûsort szervezünk az Ifjúsági Teremben. A kiállítás keretében 

számos történelmi és irodalmi elôadás hangzik majd el a hely-

színen. Október 30-án egy gálaebéddel egybekötött kulturális 

mûsor zárja a programsorozatot.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, a közösség 

anyagi támogatására van szükség!

Ennek érdekében augusztus 6-án mûsoros vacsorát tartunk.

További részletekért figyeljék a hirdetéseket!

Kérjük Viktória magyar lakosságának támogatását, mellyel 

kimutathatjuk 1956 eszmeiségéhez való elkötelezettségünket!

Fodor Sándor 
a Viktóriai Magyar Tanács elnöke
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Douglas Macgregor amerikai had-
történész szerint az Egyesült Király-
ság geostratégiai, katonai és pénzügyi 
téren sokkal erôsebb pozícióba kerül 
az Európai Unióval szemben, miután 
kilépett az EU-ból. Szerinte Soros 
György és a trockista liberálisok vára-
kozásaival ellentétben éveken belül 
érezhetôvé válnak majd a kilépés pozi-
tív hatásai.

Macgregor pénteken a Szputnyik hír-
ügynökségnek nyilatkozva azt mondta, 
„George Soros és a trockista euro-
baloldal várakozásaival ellentétben 
Nagy-Britannia gyarapodni fog, és a 
jelenleginél jóval erôsebb stratégiai és 
gazdasági pozícióra fog szert tenni.” 
Szerinte az ország földrajzi elhelyez-
kedése és a szabad piac megtartása 
terén tapasztalható elkötelezettsége 
okán minden eddiginél gazdagabbá 
válhat az Európai Unióból kilépést 
követôen. A szakértô arra hívta fel a 
figyelmet, hogy miközben a média 
pánikkeltést folytat, a németek már 
arra törekszenek, hogy a kilépést kö-
vetôen ne sérüljenek a britekkel fenn-
álló szabadkereskedelmi egyezménye-
ik a „mérges brüsszeli bürokraták” 
miatt.

Macgregor meglátása szerint nemso-
kára Németország, az Egyesült Ki-
rályság és az északi országok új keres-
kedelmi együttmûködéseket kötnek, 
és azt követôen valamennyi ország a 
briteknek köszönheti majd a gazdasági 
növekedést.

A szakértô kifejtette, hogy miközben 
az ország földrajzi elhelyezkedésébôl 
adódó elônyök nem vesznek el, a Brex-
it megmenti a brit gazdaságot attól, 
hogy évtizedeken keresztül ôk fizessék 
a franciák, olaszok, görögök és más 
déli népek költségvetési hiányát. Sze-
rinte a közös uniós kasszába befizetés 
helyett az Egyesült Királyság inkább 
az Amerikai Egyesült Államok felé 

fordulhat, és megerôsítheti együttmû-
ködését a NATO-val. „A védelmi-ka-
tonai következmények tekintetben rö-
vidtávon mutatkozik majd visszaesés, 
de hosszú távon egy egészségesebb és 
független Nagy-Britannia sokkal jobb 
partnere lesz az Egyesült Államoknak, 
és a NATO-nak.” –-- mondta.

Macgregor szerint a brit referendum 
elsôsorban az európai balliberális pár-
toknak jelentett kemény csapást.

„Az EU-párti baloldal megrémült. A 
nemzeti identitás, nemzeti kultúra, sa-
ját nyelv, nemzeti törvények és nem-
zeti határok eltörlésérôl dédelgetett 
álmaik megsemmisültek az elsöprô 
népi ellenállás súlya alatt. A demokrá-
cia megbuktatja a liberális baloldalt.”

A szakértô hozzátette, hogy a refe-
rendum kimenetelében jelentôs szere-
pet játszott a britek ellenérzése a 
nem-európaiak tömeges bevándorlá-
sával szemben, ami Londont egy angol 
városból globális várossá változtatta. 
„London „globális városként  többségé-
ben az EU-tagság fenntartására sza-
vazott, mert ott a lakosság többségét 
már nem a britek alkotják, hanem más 
kulturális és faji/etnikai hovatartozású 
néptömegek. London az uniós tagság 
ideje alatt Londonisztánná vált.”

Macgregor szerint a népszavazás ki-
menetele azt mutatja, hogy London 
jelenlegi állapota nem egy követendô 
példa a britek számára, hanem egy 
olyan katasztrófa, aminek más helye-
ken bekövetkeztét meg kell akadályoz-
ni. „A brit lakosság számára London 
egy kirakatpéldája annak, hogy a bal-
oldal el akarja törölni az ôshonos brit 
népet a Föld színérôl, amit egy arab 
többségi lakosságú, marxista utópiával 
akar behelyettesíteni.”

* * *
Az Európai Bizottság kész szankció-

kat hozni azon tagállamok ellen, ame-
lyek visszautasítják a migránsok be-

fogadását a kötelezô elosztási kvóta 
alapján --- jelentette ki a bizottságnak 
a migrációval, az uniós belügyekkel és 
az uniós polgársággal foglalkozó tag-
ja.
Dimitrisz Avramopulosz errôl At-

hénban, egy üzleti konferencián be-
szélt, de nem nevezte meg azokat a 
tagállamokat, amelyekre gondol. Bí-
rálta a szerinte „populista és naciona-
lista” európai uniós vezetôket, akik 
megfogadták, hogy nem tartják be a 
programot.

A görög konzervatív Avramopulosz 
kijelentette, hogy a különutas országok 
tettei aláássák az európai szolidaritást, 
és a saját társadalmukat is. Arról nem 
beszélt, hogy milyen büntetô intézke-
désekrôl lehet szó.

Az amerikai hírügynökség megjegy-
zi, hogy több kelet-európai tagállam - 
így Magyarország és Szlovákia --- 
hevesen ellenzi az elosztási 
mechanizmust, és azt akarja, hogy az 
EU vizsgálja felül a tervet.

* * *
Nemzetközi hajtóvadászat folyik szá-

mos, illegális bevándorlással foglal-
kozó bûnszövetkezet után, az Interpol 
vezette mûveletben összesen 123 em-
bercsempészt keresnek ---- közölte a 
lyoni székhelyû nemzetközi rendôrségi 
együttmûködési szervezet.A 180 gya-
núsított elfogását célzó, tavaly októ-
berben bejelentett, Hidra nevû mûve-
letben az Europol vezetésével 44 
ország vesz rész.Az átfogó akciónak 
köszönhetôen eddig 26 embert tartóz-
tattak le, 31 társuk tartózkodási helyét 
pedig sikerült meghatározni, a többie-
ket még keresik --- közölte az Interpol. 
A körözött személyek közül 11 kiemelt 
fontossággal bír az Interpol számára. 
„Ezeknek az embereknek a hollétét 
nagyon nehéz meghatározni” --- muta-
tott rá a szervezet egyik szóvivôje.Az 
Interpol elmondta, hogy a szóban 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A források 
„fájó hiánya”

A Csárdáskirálynô operett elsô fel-
vonásában Bóni gróf kiadja az utasí-
tást az Orfeum személyzetének: min-
den leánynak virágot, minden asztalra 
pezsgôt --- majd csak valaki kifizeti!

Ez jut eszünkbe mikor alig két hete 
Soros György magyar származású 
amerikai üzletember valuta spekuláns 
nemrég harminc milliárd euróra tette 
a migráns válság Európai Unió költsé-
geit. A források elôteremtéséhez ag-
rártámogatások és kohéziós pénzek 
csökkenését és összeurópai benzinadó 
kivetését is szükségesnek tartja.

Nos a 30 milliárdos számláért több 
helyen találunk felelôst. „Mutti” Mer-
kel német kancellár asszony „Will-
commen” politikája, az osztrák kvóták 
megjelölése (ez egy meghívó levélnek 
is nevezhetô az elszánt emberek szá-
mára), a schengeni határok védetlen-
sége elsôsorban Görögországnál és 
Olaszországnál, és maga Brüsszel is 
ide sorolható. Amikor Magyarország 
szerzôdési kötelességét teljesítve le-
zárta a schengeni határt, akkor a leg-
otrombább gyûlölet hadjárat indult 
meg a balliberális oldalról. A szoci 
osztrák kancellár Hitler szülôföldjérôl 
még le is fasiztázta a magyar minisz-
terelnököt, ugyanakkor hazai „haladó 
demokratáink” szerint a határ kerítés-
sel Magyarország „kiírta magát Euró-

pából”. A horvát szoci miniszterelnök 
addig korholta a magyar kerítést 
ameddig a migráns áramlat nem Ma-
gyarországon, hanem Horvátországon 
át masirozott keresztül. És nini, nem 
sok idôbe tellett amíg a nyugat balkáni 
államok mind lezárták a határokat, 
még azok is akik remélték, hogy meg-
kapják a fejsimogatást Brüsszelbôl és 
Washingtonból. A földközi tengeri 
migráns vándorlás lényegében nyitva 
áll, pedig az olaszok is spanyolok is és 
az EU is tanulhatnának az ausztrál 
példából. Az ausztrál migráns politika 
lényege az, hogy aki hajóval illegálisan 
bejut ausztrál területre az soha nem 
kap letelepedési engedélyt, és egy tá-
voli szigeten (Nauri, Manus sziget) 
kap teljes ellátást Ausztrália költségén. 
Ott történik meg az ENSZ menekültü-
gyi bizottságának munkája is.

Soros kapott egy meghívót az Európai 
Parlament több bizottságának közös 
ülésére ahol utalt arra, hogy nincs 
meg a kellô bizalom az Európai Unió-
ban a közös menekültpolitika kialakí-
tásához. A bizalom csak hosszú és fá-
radtságos munkával lehet felépíthetô, 
aminek a kezdete pedig a „pénzügyi 
források fájó hiányának” megszün-
tetése kell hogy legyen mondta Soros.

Kicsit meglepô de Soros György sze-
rint „Angela Merkel német kancellár 
erkölcsi bátorságról tett tanubizony-
ságot amikor megnyitotta Németor-
szág határait a menekültek elôtt”, 
ugyanakkor azzal bírálja, hogy ez a 

döntés sajnos nem volt kellôképpen 
átgondolt, nem számoltak azzal, hogy 
az ösztönzô hatást gyakorol majd az 
illegális bevándorlásra. Itt nem tud-
juk, hogy a „Mutti” erkölcsi bátorságá-
ban be van-e számítva az a több tizezer 
ember aki tengerbe fulladt, a mozlim 
terroristák beszivárgása, az, hogy az 
embercsempész bûnözô bandák 
mennyit kerestek ezen az üzleten, és 
hogy mi történik azokkal a szeren-
csétlenekkel akik a határok bezárása 
után olyan országokba rekedtek ahol 
nem akarnak letelepedni.

Túl sok lenne Sorostól elvárni, hogy 
megdicsérje Orbán Viktort és a ma-
gyar kormányt azért, hogy már jó ko-
rán és gyakran figyelmeztettek arra, 
hogy „Mutti” Merkel migráns politi-
kája nem volt „kellôképpen átgondol-
va”.

Amig Soros nem tartja elkerülhetet-
lennek az EU szétesését, vannak akik 
olyan megújult uniót szeretnének, ami 
az európai egység alapító atyái Schu-
mann (francia), Adenauer (német), 
Gaspari (olasz) államférfiak elképze-
lése szerint a klasszikus liberális és 
kereszténydemokrata eszmékre ala-
pozva mûködik. A Brexit és az európai 
poltika áramlata mutatja, hogy növek-
szik azoknak a száma akik nem kérnek 
a központosító, szoci, neoliberális, 
multikulturális, kiváltságosoknak ked-
vezô bürokratizált Európai Unióból.

Kroyherr Frigyes
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forgó személyek malajziai, bosnyák, 
azeri, moldovai, bolgár, szlovén, afgán, 
iraki, vietnami, pakisztáni és eritreai 
állampolgárok.A Hidra mûvelet elôké-
szítô fázisában 24 ország embercsem-
pészési ügyekkel foglalkozó 28 rendôr-
tisztje vett részt május 9-e és 13-a 
között az Interpol fôhadiszállásán. „Az
érintett bûnszövetkezetek nem foglal-
koznak az illegális szolgáltatásaikat 
igénybe vevôk biztonságával vagy 
testi épségével. ahogy azt a világszerte 
elôforduló tragikus eseményekbôl is 
láthattuk” --- mutatott rá Michael
O,Connell, a szervezet mûveleti tá-
mogatóegységének vezetôje. „A Hidra 
mûvelet célja ezeknek az emberek a 
kétségbeesésébôl hasznot húzó háló-
zatoknak a felszámolása. ezért kérünk 
minden információval rendelkezô sze-
mélyt, hogy forduljon a hatóságokhoz” 
--- tette hozzá.
Angela Merkel német és Christian 

Kern osztrák kancellár Bécs és Ber-
lin súrlódásait követôen a két ország 
me-nekültügyi politikájának közös vo-
násait hangsúlyozták Berlinben.

A német és az osztrák kormányfô 
egyaránt a menekültek igazságos 
elosztását követelte az EU-tagállamok 
között. Kern bírálta, hogy némely 
tagország ezt nem fogadja el. „Itt arról 
van szó, hogy bizonyítsuk: Európának 
egy szolidaritási projektnek kell len-
nie” --- követelte az osztrák kormányfô. 
A kérdés abban áll, hogy a szolidaritást 
miként fogják értelmezni az EU-ban - 
vélekedett.Kern a májusban lemondott 
Werner Faymann szociáldemokrata 
kancellárt követte az osztrák kor-
mányfôi tisztségben. Faymann tavaly 
Merkellel közösen elôször egy liberális 
bevándorlási politikát követett, az idei 
év elején azonban megváltoztatta ál-
láspontját.Kern hangsúlyozta: Auszt-
ria nem akar kibújni kötelezettségei 
alól. „Ugyanakkor a másik oldalon 
arról is szó van, hogy a problémákat 

politikai úton úgy oldjuk meg, hogy a 
lakosság legalább egy bizonyos rész-
ben kiálljon amellett” --- fûzte hozzá. 
Korábban, még a Faymann által ve-
zetett osztrák kormány 37 500 fôben 
határozta meg a befogadás felsô éves 
korlátját. A döntés szerint amennyiben 
idén többen érkeznek, Ausztria lezár-
hatja a határait. Faymann döntését a 
bevándorlási politika szigorításával 
összefüggésben részben az is motivál-
ta, hogy „a saját lakosságának megér-
tését maga mellett tudhassa” --- véle-
kedett Kern. Ugyanakkor az elég 
gyorsan semmivé foszlott --- tette 
hozzá az osztrák kancellár anélkül, 
hogy megemlítette volna az országá-
ban megerôsödô szélsôjobboldali Oszt-
rák Szabadságpártot (FPÖ).A német 
és az osztrák kancellár a két ország 
baráti viszonyáról beszélt. Merkel en-
nek kapcsán elmondta: megtanulták, 
hogy amennyiben eltérô véleményen 
lennének, úgy „illedelmes úton-mó-
don” beszéljék azt meg. Mindkét politi-
kus kiemelte, közös elvi álláspontjuk 
az EU külsô határainak védelme és a 
menekülést kiváltó okok elleni küzde-
lem szükségessége.

Az olasz parti ôrség szerint egy nap 
leforgása alatt több ezer migránst 
mentettek meg Líbia partjainálEgy 
nap leforgása alatt több ezer migránst 
mentettek meg Líbia partjainál  negy-
ven földközi-tengeri mentôakció során 
- közölte az olasz parti ôrség.

A Reuters brit hírügynökség infor-
mációi szerint segélyszervezetek, az 
olasz parti ôrség és haditengerészet 
hajói több mint kétezer, az AP ame-
rikai hírügynökség szerint viszont 
mintegy négyezer bajba jutott mig-
ránst mentettek ki a Földközi-ten-
gerbôl.Az olasz parti ôrség közlése 
szerint továbbra is zajlik a bajba 
jutottak kimentése. A máltai Migrant 
Offshore Aid Station (MOAS) nevû 
segélyszervezet Toaz Responder nevû 

hajójának személyzete azt mondta, a 
líbiai Szabráta kikötôvárostól mintegy 
húsz tengeri mérföldre huszonhárom 
különbözô, migránsokat szállító hajót 
fedeztek fel. A Topaz Responder há-
rom nagyméretû gumicsónakról ösz-
szesen 382, Fekete-Afrikából származó 
migránst vett fedélzetére. Az Orvosok 
Határok Nélkül (MSF) nevû szervezet 
Bourbon Argos hajója tíz különbözô 
kalyibáról 1139 személyt mentett meg, 
és két másik, segélyszervezet által 
mûködtetett vízi jármû további 156 
embert helyezett biztonságba.A Sea-
Watch nevû német humanitárius cso-
port közel száz migránst mentett ki 
egy motorizált gumicsónakból, és egy 
nô holttestére bukkant. Az olasz hadi-
tengerészet két vízi jármûrôl 515 em-
bert helyezett biztonságba.Az Európá-
ba tartó migránsok elképesztôen 
magas száma annak tudható be, hogy 
az elmúlt néhány nap tengeri viha-
rokkal és esôkkel sújtó idôjárását 
követôen ismét kedvezôvé vált az idô 
és jól hajózható a Földközi-tenger. Az 
olasz parti ôrség arról is beszámolt, 
nincsenek közvetlenül információi 
azokról az eritreai körökbôl származó 
jelentésekrôl, miszerint vasárnap el-
tûnt a Földközi-tengeren négyszáz 
emberrel a fedélzetén egy bárka, 
amely az egyiptomi Alexandriából 
indult.A Nemzetközi Migrációs Szer-
vezet (IOM) közlése szerint a veszélyes 
földközi-tengeri út idén 2438 ember 
életét követelte.

Olaszország a második világháború 
óta Európa legnagyobb menekültvál-
ságának egyik frontországa: 2014-ben 
és 2015-ben több mint 320 ezer mig-
ráns érkezett a Földközi-tengeren a 
dél-európai országba.Az olasz belügy-
minisztérium adatai szerint idén a 
legnagyobb számban nigériaiak, erit-
reaiak és gambiaiak érkeztek. Jelenleg 
több mint 125 ezren élnek olasz befo-
gadó állomásokon vagy táborokban.

* * *
Barack Obama elnök szerint az 

amerikai Legfelsô Bíróság döntése az 
illegális bevándorlásról „szerencsét-
len” és „szívszorító”. Így reagált Oba-
ma arra, hogy a testület csütörtökön 
elutasította az elnök azon tervét, hogy 
mintegy négymillió illegális bevándor-
lónak automatikusan tartózkodási és 
munkavállalási engedélyt adjanak.

Obama szinte azonnal --- nyilvános-
ságra kerülése után egy órán belül --- 
reagált a Legfelsô Bíróság döntésére, 
amelyrôl azt mondta, hogy „mesz-
szebbre viszi Amerikát attól az or-
szágtól, amilyennek szeretnénk”. Az 
elnök a Fehér Házban tett nyilatko-
zatot, majd újságírói kérdésekre vá-
laszolva fejtette ki véleményét. Élesen 
bírálta az alkotmánybíróság szerepét 
ellátó szövetségi Legfelsô Bíróság 
döntését. Alapító atyáink úgy alkották 
meg ezt az országot, hogy menedéket 
nyújtson a világnak s az egymás után 
érkezô bevándorlók ifjan tartottak, 
dinamikusnak és vállalkozó kedvûnek 
ôriztek meg bennünket” --- fogalmazott 
az elnök. Hangsúlyozta, hogy szerinte 
a bevándorlás alakította az amerikai 
jellemet és tette erôsebbé az országot. 
Leszögezte, hogy a bevándorlási rend-
szer immár több mint két évtizede 
mindenki által elismerten mûködés-
képtelen, de a Legfelsô Bíróság dön-
tése szerinte nemcsak hogy nem or-
vosolta a problémát, hanem 
eltávolította az országot attól, ami-
lyennek sokan szeretnék. Az elnök a 
republikánusokat okolta az átfogó be-
vándorlási reform elmaradásáért, és 
azt fejtegette, hogy nem véletlen, hogy 
a republikánusok elutasították az el-
hunyt Antonin Scalia fôbíró helyére 
jelölt Garland Merricknek még a 
meghallgatását is. „Pártpolitikai célok-
ból veszélyeztetik még az olyan alap-
vetô fontosságú dolgokat is, mint bírói 
rendszerünk pártatlansága és sérthe-
tetlensége” --- állította az elnök. S hoz-
zátette, hogy az amerikaiaknak ezt 
nem lenne szabad hagyniuk. Obama 
felhasználta az alkalmat arra is, hogy 
nem nyíltan ugyan, de bevonja a dis-
kurzusba az elnökválasztási kampányt. 

„Ellentmond a tényeknek annak felté-
telezése, hogy tizenegymillió embert 
ki lehet innen toloncolni, vagy falat 
lehet emelni a határon az amerikai 
adófizetôk dollármillióinak igénybevé-
tele nélkül” ---- utalt a republikánusok 
várható elnökjelöltjének, Donald
Trumpnak az álláspontjára.Az elnök 
ugyanakkor dicsérte a Legfelsô Bíró-
ság másik döntését, amellyel a testület 
érvényben hagyta a pozitív diszkri-
mináció elvét egy texasi egyetemi 
beadvány kapcsán.

* * *
Tilos a mûanyagzacskó a francia ke-

reskedelemben: most lépett hatályba a 
környezetvédôk által támogatott tör-
vény, amelyet tavaly fogadott el a 
francia parlament.

A mûanyagzacskók tilalmáról szóló 
törvényt tíz évig tartó vita után tavaly 
nyáron szavazták meg. 2016 január-
jától lépett volna életbe, de csak ápri-
lisban hirdették ki, és végül július 1-jei 
hatállyal vezették be. Ennek ellenére 
számos boltból már januártól eltûntek 
a mûanyagszatyrok.

Az új szabályozás minden kereskedel-
mi ágazatot érint az élelmiszeripartól 
a szupermarketeken át a benzinku-
takig. Csak az organikus eredetû és 
házilag komposztálható (növényi anya-
gokat, például kukorica- vagy burgo-
nyakeményítôt, algát tartalmazó) 
zacskókat szabad használni.

A környezetvédelmi minisztérium a 
rendelkezéssel kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a mûanyagzacskók betil-
tásával csökkenthetô a környezet-
szennyezés.

A biológiailag nem lebomló zacskók 
több száz év alatt tûnnek csak el. A ten-
gerekben található hulladék 75 száza-
léka mûanyagzacskó, és a tengeri tek-
nôsök 86 százaléka lenyeli, mert 
medúzának véli.

Évente 5 milliárd mûanyagzacskót 
használtak eddig a francia boltok 
pénztárainál, és további 12 milliárdot 
más célokból, jóllehet a mennyiség 
csökkent, amióta fizetni kell értük a 
boltokban. A becslések szerint a fel-
használt zacskók fele szennyezte a 
környezetet.

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au

A Melbourne-i 54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat,
a 63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat,

és a 52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a

2016. július 23-án szombat 
este 6.30 órai kezdettel tartandó

Cserkész Anna Bálra
a Magyar Központ Nagytermébe

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)
Gyöngyösbokréta tánccsoport szerepel 8.00 órakor 

Zenével Pityu és Ági szórakoztat
Vacsorával együtt Belépôdij  $40      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $35

Vacsora nélkül  Belépôdíj  $30      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $25

Vacsora $15

12 éven aluliaknak ingyenes belépôdíj

Finom sütemények és italok vásárolhatók.  Gazdag tombola
Volenter Kati   0423 084 567   kvolenter@hotmail.com
Czudar Zsuzsa  0419 107 717  czulou@yahoo.com.au

Kérjük legyen a vendégünk  Estélyi ruha ajánlatos
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A Bocskai központban rendszeresen 
mûködik magyar iskola és a tanítási 
szünetekben rendszeresen szerveznek 
a pedagógusok gyerektáborokat. A 
Melborune-i ösztöndíjasok és az isko-
lai pedagógusok szervezésének kö-
szönhetŒen került megrendezésre a 
detektív tábor. Nagyon sok gyerek 
vett rész a táborban, akik igen jól 
beszélnek magyarul. A gyerekek 
rendkívül ügyesen oldották meg a 
tábor feladatait. Ez a tábor is hozzá-
járult a gyerekek magyar nyelvtudá-
sának fejlesztéséhez.

A Kék Duna Délvidéki Szövetségnél 
készült a kép, ahol a disznótoros 
ebédre készülŒdtünk a klub tagjaival.

Ennek eredményeként nagyszerû 
disznótoros rendezvény jött létre. 
Megállapítható, hogy nagyon sok ven-
dég jött el erre az alkalomra.

Tél lévén ismét hasonló eseményre 
került sor, a Magyar Kúltúr Kör disz-
nótoros vacsorájának az elŒkészületei-
vel. Nagyon fontosak ezek a rendez-
vények, amik gyökeresen kapcsolód-
nak a magyar kultúrához, mivel az itt 
élŒ magyar embereket közelebb hoz-
za Magyarországhoz.

A Szent István napi ünnepség a Ma-
gyar Központban került megrende-
zésre. Ez a nap a gyerekeknek szóló 
foglalkozásokkal és a gyerek csopor-
tok által készített mûsorszámokkal 
telt.

A gyerekek rajzaiból készült kiállí-
tás az ünnepség alkalmából magyar 
iskola diákjainak szervezett rajzpá-
lyázat eredményeként. Nagyon sok 
szép alkotás készült, amik közül a 
legjobbak értékes nyereményt kap-
tak. Ezzel a nappal sikerült közelebb 
hozni a gyerekeket a magyar törté-
nelemhez, nyelvhez, kultúrához.

A cserkészfoglalkozásokat a Ma-
gyar Központban tartják rendszere-
sen, hétvégente. Egy focis délutánt, 
foglalkozásként találtuk ki a cserké-
szekkel. ElsŒnek a focihoz szükséges 
kapukat készítettük el, és utána neki 
is láttunk a mérkŒzéseknek fiúkkal, 
lányokkal. Nagyon jól szórakozott 
mindenki, nagyon kifáradtunk.

A lakók számára rendszeresen ké-
szítettünk megemlékezéseket, elŒadá-
sokat. Megemlékeztünk az 13 aradi 
vértanúról október 6-án, az 56-os for-
radalomról és eseményeirŒl. Ezenkí-
vül a magyar borokról és pálinkáról 
is sikerült elmélyednünk egy-egy 
elŒadás keretében. Nagyon fontosnak 
tartottam, hogy egy-egy elŒadás al-
kalmával közelebb hozzuk számukra 
a magyar kultúrát, hagyományokat 
és Magyarországot.

Az erdélyi szövetség szokásos éves 
rendezvényét tartotta meg a Magyar 
Központban. Nagyon összetartó kis 
közösségrŒl van szó. A nap folyamán 
adományt gyûjtöttek erdélyi diákok-
nak tanulmányaik folytatására. Kivá-
ló hangulatú délután volt, ahol min-
den munkából kivették a részüket az 
ösztöndíjasok. A felszolgáló személy-
zet között az ösztöndíjasok is ott 
voltak.

A Kék Duna Délvidéki Szövetség 
azonkívül hogy a délvidéki magyaro-
kat összehozza rendezvényein keresz-
tül,  Futball egyesületet is mûködtet. 
A gyerekcsapatokban magyar kis-
gyerekek is szerepelnek. A gyerek-

csapatoknál segítettem be az edzése-
ken. Sportbál is volt.

Ezek a rendezvények havi rendsze-
rességgel kerülnek, zajlanak a klub 
tagjai számára. Elmondható, hogy 
nagy átlagban 150–200 fŒ szokott 
részt venni a rendezvényeken. Na-
gyon fontosak, ezek az események 
ahol a magyarok egy magyar közös-
séghez tartozhatnak, és együtt ápol-
hatják a magyar nyelvet, kultúrát és 
hagyományokat.

A KCSP konferenciája az ösztöndí-
jasok hosszas szervezésével jött létre 
Melbourne-ben, melyen az Ausztráliai 
és az Újzélandi ösztöndíjasok, mento-
raik és a Melbourne-i szervezetek 
vezetŒi vettek részt. A konferencián a 
tapasztalok megosztása kapott nagy 
hangsúlyt. Mindenki elmondhatta vé-
leményét és tapasztalatát. Nagyon jól 
sikerült a konferencia és mindenki 
elégedett volt a tapasztaltak hallatán.

Próbáltam a prezentációban az 
összes eseménybŒl, melyeken részt 
vettem, néhányat kiemelve bemutat-
ni, mert az összesen végig menni 
több órára lenne szükség. Igyekeztem 
minden eseményen jelen lenni és 
segíteni, hol a konyhán segítettem 
fŒzni, hol a terítésben és pakolásban 
segítettem, hol a rendezvények meg-
szervezésében, lebonyolításában, elŒ-
adások készítésében.

Sydney
Ösztöndíjas: Tóth Borbála
Bori a Sydney-i Magyar Iskola ösz-

töndíjasa volt. Az iskola hétvégi is-
kola, heti egyszer, szombaton két órát 
tart. Ez az idŒ sajnos nem elég arra, 
hogy a gyerekek megtanuljanak ma-
gyarul, viszont fontos, hogy magyar 
közösségben legyenek, megismerjék 
a magyar kultúrát és ráeszméljenek, 
hogy a magyar nyelv igenis egy 
létezŒ nyelv, amit nem csak a felme-
nŒik akarnak rájuk erŒltetni, hanem 
aminek az ismeretével több barátot 
tudnak szerezni, jobban be tudnak 
illeszkedni a magyar csoportokba. 
Bori nagyon fontosnak tartja, hogy a 
magyar származású gyerekek, fiata-
lok minél több magyar anyanyelvû, 
vagány fiatallal találkozzanak, hogy 
érezzék, hogy magyarul beszélni igen 
is ‘menŒ’ dolog, nem egy elévült, 
unalmas kötelesség. Erre tökéletes a 
KCSP.

Bori az iskolában helyettesített, kü-
lön foglalkozásokat tartott, éneket 
tanított a tanítás végén Lehellel, vala-
mint az iskola marketing tevékeny-
ségeiben segédkezett. Honlapot szer-
kesztett, plakátokat, szórólapokat és 
meghívókat gyártott, iskolazászlót 
készített.

Az iskolai teendŒk mellett a cser-
készetnél is mindig jelen volt és éne-
keket tanított. A Délvidéki Magyar 
Szövetségben segített könyvtárat 
rendezni. A Szent Erzsébet IdŒsek 
Otthonában elŒadásokat tartott Ba-
lázzsal. A református és katolikus 
egyházközösségeknél is tevékenyke-
dett. Magyar összejöveteleken lépett 
fel. Valamint segített a cserkésztábor, 
iskolatábor, egyházi tábor megszer-
vezésében és lebonyolításában és a 
bálokon is.

Legszebb emléke a szuper KCSP 
csapat volt, akikkel mindig vidáman 
tudott együtt dolgozni, és a nagyon 
kedves sydney-i magyarok. Bori ja-
nuárban visszatért Sydneybe még 2 
hónapra magánúton. A két hónap 

alatt Œ vette át a magyar iskola leg-
kisebb csoportjának a vezetését.

Ösztöndíjas: 
Hargitai-Halászi Lehel
Néptánc, népzene, hagyományŒrzés. 

Lehel minden rendezvényen részt-
vett, mindenütt ott volt és tudásával, 
elŒadásával gazdagította az eseményt. 
Tánccsoportot vezetett, furulyát ok-
tatott, ingázott hetente Sydney és 
Canberra között, a fŒvárosban is volt 
egy ifjúsági tánccsoport, amelynek 
oktatását vállalta. Csodás élmény volt 
lemenni a sydney-i kikötŒbe, mely 
gyönyörû hely és turista látványos-
ság, gondoljunk csak az Operaházra, 
s közben meghallani egy furulya 
jellegzetes csángó dallamát, tudni 
lehetett, Lehel a közelben van. Nem 
egyszer volt ebben részünk... 

Lehel örökmozgó, állhatatos, hajtha-
tatlan, kitartó, oszlopa volt a csapat-
nak. Azt hiszem, ami nem ritka dolog, 
Lehel és az egyik tánccsoport nem 
igazán és csak lassan találta meg a 
közös hangot. Véleménye szerint, ami 
a Kengugrokat, a Sydney-i magyar 
néptánccsoportot illeti, a nagy nevük-
kel és hírükkel ellentétben nem iga-
zán lehetett velük nagyot haladni, 
alkotni. EttŒl függetlenül, azért amit 
lehetett megtettek. 

A felnŒttekkel és fiatal felnŒttekkel 
Gyímesi és mezŒségi táncokat tanul-
tak. A gyermekekkel felcsíki és 
moldvai táncokkal foglalkoztak, 
emellett pedig népi játékokkal, játé-
kokon keresztül énekeket és csujoga-
tókat is tanultak. Furulya órák zajlot-
tak utolsó pillanatig. 

Az idŒsek tánccsoportjával jól ha-
ladtak, heti egy alkalomról két alka-
lomra növelték a próbák alkalmát. 
Feketelaki, Gyimesi, Kalotaszegi és 
Moldvai csángó táncokat tanultak. A 
Canberrai Gyöngyösbokrétának min-
den dicséret kijár. Nem hiányoztak, 
jól mûködtek együtt, csinálták ren-
desen. MezŒségi és Gyímesi tánccal 
foglalkoztak. Ezek mellett voltak 
egyéni jelentkezŒk, furulya és ütŒs 
hangszereken tanultak.

A Kengugrokat leszámítva minden-
ki nagyon lelkes volt, és van értelme 
ennek a programnak, fŒleg ha szoro-
sabb egyeztetés lehet az igényekrŒl a 
nemzetpolitikai államtitkár és a kinti 
szervezetek között!

Ösztöndíjas: Gazdag  Balázs
Balázs, a Sydney-i Magyar Cser-

készszövetség keretében szervezte a 
cserkészetet, megmozdulásaikat, így 
a cserkésztábort, a magyar cserkész-
szövetség rendes éves piknikjét, a 
Magyar Szolidaritás tüze rendez-
vényt, amit a Magyar Cserkészszö-
vetség az 1933-as gödöllŒi jamboree 
alkalmával kezdeményezett és rende-
zett meg elŒször. Ekkor augusztus 20-
án egész Magyarország területén és 
az elcsatolt részeken cserkészeink 
tábortüzeket gyújtottak, így adva ki-
fejezést összetartozásuknak. Ezt a 
hagyományt 2003-ban a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség élesztette 
újra s ennek apropóján rendeztük a 
szolidaritás tûzgyújtását a déli félte-
kén. Balázs remek szervezéssel és 
elŒadással vonta be a jelenlévŒk 
apraját és nagyját a különbözŒ vidám 
közösségi játékokba, melyek Balázs 
ismertetŒ elŒadása és egy jó adag 
közös népdaléneklés után következett. 
Igen vidám és felemelŒ este volt. 

IsmeretterjesztŒ elŒadásokat tartott a 
mai magyar közéletrŒl. Részt vállalt 
Borival együtt az iskolai rendezvé-
nyek, és tábor szervezésében és lebo-
nyolításában valamint a Taste of 
Hungary nagy volumenû eseményé-
nek létrehozásában aminek tematiká-
ja benne van a nevében... Dinamikus, 
vidám egyéniségével új lendületet 
adott, felpezsdítette a közéletet, akár 
a cserkészetrŒl volt szó, akár 
történeti elŒadásairól, s kvízeikrŒl az 
Erzsébet Otthonban. 

Közéleti beszámolóival egy kis 
anyaországot csempészett a távoli 
földrész hallgatósága számára, amiért 
a résztvevŒk nagyon hálásak voltak. 
Borival részt vett, az egyébként egy 
elŒzŒ KCSP-s által életre hívott Taste 
of Hungary rendezvény megszerve-
zésében, amely az uborkaszezonban 
kiváló lehetŒség magyaros ízek kós-
tolására, egy kis kirakodóvásárra, 
együttlétre.

Ösztöndíjas: Kicsi György
Egyik feladatom a NSW-i Magyar 

Szövetség történetének feltárása és 
digitalizálása volt.

Csapó Endre, a világban fellelhetŒ 
igen kisszámú (2–3) magyar hetilapok 
egyikének, az Ausztráliában egyetlen-
ként megjelenŒ Magyar Életnek a 
fŒszerkesztŒje, aki hatalmas anyagot 
gyûjtött és tárolt az ausztráliai ma-
gyarságról, hivatásának, érdeklŒdési 
körének és az itteni magyar közélet-
ben betöltött különbözŒ funkcióinak 
köszönhetŒen. A régi magyar emigrá-
ció nagyon kevés még élŒ tagjainak 
egyike. Az elsŒ hullámmal, 1949-ben 
érkezett Ausztráliába. Az Œ segítségé-
vel álltam neki a NSW-i Magyar 
Szövetség, ill. az Ausztráliai és Új-
Zélandi Magyar Szövetség történeté-
nek feltérképezéséhez, a szükséges 
anyagok digitalizálásához. 

Csapó Endrének az a véleménye, 
hogy csak magát e témát nem lehet a 
teljes emigráció történetétŒl elválasz-
tani, hisz az elŒbbi szerves része az 
utóbbinak, így útmutatása, javaslata 
alapján ilyen látószögbŒl vizsgáltam 
az anyagot. Hatalmas anyagmeny-
nyiséget sikerült digitalizálni s re-
mélhetŒleg a munka folytatására is 
lesz lehetŒség, és ez az egyedi és az 
összmagyarság szempontjából is igen 
értékes anyag megfelelŒ formát ölt s 
megmarad az utókor számára.

Másik alaptevékenységem a Délvi-
déki Magyar Szövetség könyvtárának 
feldolgozása. Ennek törzsanyaga már 
régen létezik, az OSZK kilencvenes 
évek közepén megjelent kiadványá-
ban kb. 800 kötettel szerepel, de per-
sze ennél régebbre nyúlik vissza lé-
tezése. A DMSZ  nagyon aktív klubot 
visz, hétvégken, pénteken családi 
napot tartanak, komoly összejövetelek 
zajlanak, az emberek örömmel kere-
sik fel a jó társaság és konyha miatt 
is. Aktív szerepük van a Sydney-i 
magyarság mindennapi életében. 
Könyvtáruk alakul, változik az idŒk 
folyamán, nem annyira intakt és 
érinthetetlen az anyag, mint egy 
otthoni közkönyvtárban, itt a keretek 
és használat is flexibilisebb több 
oknál fogva. Az állomány változását 
az elhalt magyarok hagyatékai gene-
rálják, mi is menetközben több 
könyvvel gyarapodtunk. Egy hagyo-
mányos, írógéppel írt katalógus cédu-
lás rendszerben volt nyilvántartva, 
amirŒl a néhány könyvben fellelhetŒ 

kartonok tanúskodtak. Most egy 
egyszerû, de sokoldalú magyar 
könyvtári program segítségével 
dolgoztuk fel az állományt, szem elŒtt 
tartva, hogy elmenetelünk után szak-
ember hiányában a klub menedzs-
mentje fogja üzemeltetni a könyv-
tárat, így ennek fényében az átlag-
ember számára is átlátható és hasz-
nálható módon próbáltuk a feldolgo-
zást végezni, persze szem elŒtt tartva 
azt, hogy a cél ne sérüljön, az állo-
mány fel legyen dolgozva, és a 
kölcsönzések követhetŒ, nyilvántart-
ható módon történjenek.

Persze, itt is lehet csodákra bukkan-
ni, köszönhetŒen a hagyatékoknak, 
melyek olvasó magyar emberek nyo-
mán kerülnek a közösség megnyug-
tató birtokába. Szociológiai szempont-
ból is igen érdekes az állomány, 
rávilágít azon generációkra, melyek a 
háború alatt, majd az ’50-es ’60-as 
években voltak fénykorukban, olva-
sási szokásaikról árulkodik az állo-
mány összetétele. Ponyva alig akad, 
szépirodalom a javából annál inkább, 
s ebben is túlnyomórészt a magyar és 
a próza. Mindkét tevékenységemben, 
jó csapathoz illŒen, a kölcsönösség 
jegyében, számíthattam ösztöndíjas 
kollégáim segítségére lehetŒségeikhez 
képest.

Az igazi kihívást a magyar közösség 
mindennapi életében való részvétel 
jelentette, ami természetesen hétvé-
gekre szorítkozott, amikor az embe-
rek ráérnek. Bár ez is relatív, hisz 
csodálattal adóztam azoknak, akik 
egész héten dolgoztak s hétvégén 
pedig rohantak a gyerekkel magyar 
iskolába, cserkészetre s a különbözŒ 
programokra. Na, itt valódi jolly 
jokerek voltunk, amit szívesen tet-
tünk s magam is meglepŒdtem, mi-
lyen sokoldalúságra képes az ember, 
ha motivált és a szükség úgy hozza. A 
különbözŒ ünnepeken és összejövete-
leken szolgáltattunk mûsoros össze-
állítást, ami mindig változott az alka-
lomnak és elvárásoknak megfelelŒen.

A teljesség igénye nélkül:
A Magyar Házban, mely megtelt ez 

alkalomra, a NSW-i Magyar Szö-
vetség szervezésében júliusban jóté-
konysági ebéd volt a kárpátaljai ma-
gyar rászorulók megsegítésére, dr. 
Gruber Attila, Magyarország can-
berrai nagykövetének védnöksége 
alatt, a mûsorban aktív KCSP-s 
részvtellel. Júliusban a református 
egyház keretében iskolatábor szer-
vezésére került sor.

Ugyancsak a Magyar Házban a 
Szent István napi ünnepség. Itt a 
program döntŒ többségét, mi, KCSP 
ösztöndíjasok adtuk. Az Erzsébet 
Otthonban is tartottunk mûsoros 
Szent István napi ünnepet. A cserké-
szeknél a hagyományos éves cser-
készpiknik, majd a magyar szolida-
ritás tüze ünnepség zajlott ugyancsak 
augusztus 20-án. Október 6-án az 
Aradi vértanúkra való megemlékezés 
szintén a cserkészeknél került meg-
szervezésre. 

A DMSZ-ben november 1-jén meg-
emlékezŒ ünnepség volt, ami a 
Délvidéken 1944–45-ben elhurcolt és 
meggyilkolt magyar mártírok emléke 
elŒtt tisztelgett. Ezen részt vettünk és 
tevŒlegesen is hozzájárultunk az 
elŒadáshoz, Balázs ünnepi beszéddel, 
Lehel gyönyörû furulyaszóval, jóma-
gam egy ottani költŒ versével. 

(Folytatjuk.)
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A PetŒfi Kör ’56-os szerepérŒl 
szóló alábbi tájékoztatás a 

„Blinken OSA Archivum, az ELTE 
Társadalomtudományi Kar és a 
Göncz Árpád Alapítvány közös, 

hat részbŒl álló vitasorozata” 
szöveghû kivonatolásával készült. 

A Petôfi Kör 1955 márciusában 
alakult a DISZ keretein belül, fiatal 
kommunista értelmiségiek vitafóru-
maként. Az eredeti cél olyan témakö-
rök, reformelképzelések megvitatása 
volt, amelyek révén szakítani lehet a 
sztálinista rendszer örökségével, és a 
szocialista rendszert új alapokra lehet 
helyezni. A Kör vezetŒje Tánczos 
Gábor lett, közvetlen munkatársai 
Bohó Róbert, Hegedûs B. András 
és Nagy Balázs és Pécsi Kálmán 
voltak.

(DISZ – Dolgozók Ifjúsági Szövet-
sége, a kommunista párt ifjúsági 
szervezetete. 1950 júliusában alakult, 
1955-ben cca. 700 000 tagja volt. 1956. 
október 23-ig, a forradalom kitöréséig 
mûködött.)

A Kör szellemiségében Nagy Imre 
reformtörekvéseihez állt közel. Nagy 
Imrét 1955 áprilisában hivatalosan is 
leváltották és kizárták a pártból. A 
Kör a megalakulása után nem is tudta 
elkezdeni a tevékenységét. Az elsŒ 
komolyabb, közönséget is vonzó talál-
kozóra csak egy évvel késŒbb, az 
SZKP XX. Kongresszusa, és a ráko-
sisták párton belüli helyzetének meg-
ingása után került sor 1956. március 
17-én. Az év folyamán több mint egy 
tucat összejövetel és vitafórum volt a 
Kossuth Klubban, a Közgazdasági 
Egyetem aulájában, a Gólyavárban és 
más helyszíneken. A legnagyobb port 
kavaró vita az 1956. június 27-én 
rendezett sajtóvita volt a Tiszti Ház 
Váci utcai nagytermében. Az udvaron 
és az épület körül 7000 ember gyûlt 
össze, akiknek hangszórókkal közve-
títették az elhangzottakat. Az ülés 
spontán tüntetésbe torkollott, miután 
a vitában Déry Tibor és Losonczy 
Géza követelték a sajtó szabadságát, 
a Rákosi-féle vezetés távozását és 
Nagy Imre visszatérését a pártveze-
tésbe. A vita egy nappal elŒzte meg a 
poznani felkelés kitörését. Ezután 
Rákosiék még el tudták érni, hogy a 
Központi VezetŒség határozatban 
ítélje el a Kör mûködését. Egyes 
hírek szerint elŒkészületek történtek 
a Kör szervezŒinek letartóztatására. 
Erre már nem volt erejük és idejük: 
Rákosit 1956. július 18-án leváltották. 
A PetŒfi Kör azonban így is csak 1956 
szeptemberében folytathatta mûködé-
sét. 

Az utolsó tanácskozás 1956. október 
23-án délután volt a Gólyavárban, 
mialatt a városban már zajlott a 
tüntetés. KésŒ este a résztvevŒk úgy 
távoztak a Gólyavárból, hogy néhány 
száz méterrel odébb, a rádió épületé-
nél már ropogtak a fegyverek. Su-
hajda István gépkocsivezetŒ szemé-
lyében a forradalom a szó szoros ér-
telmében betoppant az ülésterembe.

Ezután a PetŒfi Kör nem ülésezett 
többet. (November 3-án még tervbe 
vették a Kör újbóli összehívását a 
Nagy Imre-kormány konszolidációs 
politikájának támogatására, ám a 
másnap hajnali szovjet támadás ezt 
meghiúsította.) A megtorlás idején a 
Kör számos tagját és szereplŒjét tar-
tóztatták le és ítélték börtönbün-
tetésre (Tánczos Gbor, Déry Tibor, 

Hegedûs B. András, Bohó Róbert) az 
„ellenforradalom” elŒkészítésében ját-
szott állítólagos szerepükért.

A PetŒfi Kör valóban szerepet ját-
szott a forradalom elŒkészítésében, 
ámde a kör szervezŒinek és résztve-
vŒinek szándékaival szöges ellentét-
ben. A Kör eredeti célja az 1940-es 
évek végén megszületett „szocialista” 
rendszer megreformálása, a rendszer 
és a Párt megrendült hitelének és 
becsületének helyreállítása volt: a 
rendszer felszabadítása a sztálinista 
terror és elnyomás alól. Szakítani 
akartak a diktatórikus eszközökkel, a 
párt és az ország demokratikus mû-
ködésének módját és feltételeit pró-
bálták kialakítani a kommunista esz-
merendszer és társadalmi vízió kere-
tein belül. A Kör mûködése, a viták 
menete voltaképpen afféle modell-
kísérletként is funkcionált: miként 
lehet demokratikus eszközökkel, a 
demokrácia szabályainak tiszteletben 
tartásával elŒmozdítani a szocializmus 
ügyét. A Kör szervezŒi, résztvevŒi, a 
vitában megszólalók akkor még kom-
munistának vallották magukat: tartot-
ták magukat a kommunizmus politi-
kai hitvallásához. De meggyŒzŒdésük 
volt, hogy a kommunizmus építésé-
nek sztálini modellje és praxisa, ami 
Sztálin haláláig megkérdŒjelezhetet-
len volt, erkölcsileg tûrhetetlen, elfo-
gadhatatlan, embertelen, törvényte-
len; politikai, gazdasági és társadalmi 
katasztrófába visz. A Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX. Kongresz-
szusa azt a reményt keltette bennük, 
hogy ennek a modellnek lehetséges 
demokratikus alternatívája, amely 
ugyanakkor tartja magát a kommu-
nista eszmerendszer végsŒ politikai 
és erkölcsi célkitûzéseihez. Nincs 
szükség terrorra ahhoz, hogy ennek a 
programnak megnyerjék a nép több-
ségét.

A PetŒfi Kör 1956-ban elsŒsorban 
szakmai vitafórumként indult, lát-
szólag merŒben szakpolitikai kérdé-
seket vetett föl.

A PetŒfi Kör vitái, a vitákban hasz-
nált ideológiai és politikai termino-
lógia és nyelvhasználat, az ott meg-
fogalmazott felvetések, állítások és 
követelések már nagy történelmi 
távolságra vannak tŒlünk. Az 1956. 
október 23-án kirobbant forrada-
lom villámgyorsan túllépett azon a 
szellemi horizonton, azokon a poli-
tikai kereteken, amelyeket a Petôfi 
Kör önmaga számára kijelölt. 
Mégsem teljesen alaptalan az az 
állítás, hogy a PetŒfi Kör jelentŒs 
szerepet játszott a forradalmi hangu-
lat megszületésében. Hosszú évek 
után a nagyobb nyilvánosság elŒtt 
elŒször a PetŒfi Kör ülésein tapasztal-
hatták meg a résztvevŒk és a közön-
ség, hogy az ország legfontosabb 
ügyeirŒl szabad vitát lehet folytatni, 
szabadon meg lehet vitatni azokat a 
kérdéseket, amelyekrŒl eladdig szûk 
körben döntött a hatalmi elit legfelsŒ 
klikkje. ElŒször történt meg, hogy a 
párt vezetŒit és döntéseiket nyilváno-
san bírálták, rámutattak a rendszer 
nyilvánvaló, de addig tabuként kezelt 
anomáliáira, és kérdŒre vonták a 
rendszer politikai vezetŒit a tettei-
kért. A szabad vita kiszabadult szelle-
me és a vitákról szóló nyilvános hír-
adások termékenyítŒleg hatottak a 
nyári és Œszi szellemi és társadalmi 
mozgásokra, szervezŒdésekre. Bebi-
zonyosodott, hogy lehet szabadon be-

szélni. Azt is megtapasztalhatták az 
emberek, hogy nincsenek egyedül. 
Mi több, az ország többsége véli úgy, 
hogy a rezsim tarthatatlan, elviselhe-
tetlen, gyökeres változásokat kell ki-
kényszeríteni.

 Idézetek a Kör
egykori tagjaitól
Hegedûs B. András:
A történészvitán a közgazdászvita 

résztvevŒinek nagyobbik része meg-
jelent, ezenkívül megjelentek a törté-
nészek is. A hólabda vagy lavina 
effektus ettŒl kezdve érvényesült. A 
társadalomtudományi embereket ér-
dekelte, hogy mi lesz. A dolog politi-
kai jellege egyre nyilvánvalóbbá vált, 
s el is voltak szokva a pesti értelmi-
ségiek a jó balhétól. Szerdán délután 
elmenni a PetŒfi Körbe kellemes ese-
mény volt. A vitavezetés koalíciós jel-
lege itt talán kevésbé érvényesült, 
mert GyŒrffy Sanyi az egyik vitave-
zetŒ, a PetŒfi Kör vezetŒségi tagja, 
akkor a Párttörténeti Intézet alosz-
tályvezetŒje volt.

A PetŒfi Kör pártszerv volt, hiszen 
egy párt által irányított ifjúsági szer-
vezet klubja volt, de egyértelmûen 
pártonkívüli nyilvánosságnak számí-
tott abban az értelemben, hogy ide az 
jöhetett el, aki akart. Nem volt tagsá-
ga a PetŒfi Körnek még ebben az 
idŒben, és amikor lett, az sem volt 
komoly tagság, és belépŒt soha nem 
kértünk. A következŒ alkalommal 
már a szemünkre hányták azt, hogy 
ide akárki eljöhet. A történészvita 
után a dolgok botrányos jellege egy-
értelmûvé vált. A történészvita már 
viszonylag nagyobb sajtónyilvános-
ságot kapott, nemcsak a Magyar 
Nemzet írt róla, hanem a hetilapok is 
írtak róla, a Mûvelt Nép, a TIT lapja, 
a Köznevelés, és a vita anyagát a 
Történeti Társulat sokszorosítva ki-
adta. A Századok lehozta a vita kivo-
natát, de olyan igazi marxista alapon, 
csak azt hozta le, ami ebbŒl szalonké-
pes volt. Azt, hogy Andics körül bot-
rány volt, annak nyomát sem leli a 

mai olvasó. Lukácsy Sándor Œsszel az 
Irodalmi Ujságban megtámadta a 
Századokat, hogy meghamisítva hozta 
le a történészvitát. Ez is hozzá 
tartozik a helyzethez, hogy a sajtó 
mindig elsimítva, ellágyítva hozta 
csak az eseményeket. Nem az volt, 
hogy azt egy jó bulvárlapban kellett 
volna, hogy „Andics botrány a Kos-
suth Klubban”, hanem fiatal marxista 
történészek tudományos vitája.

Litván György:
A PetŒfi Kör nemzeti számon kérŒ 

szék is volt szellemi értelemben, 
ezért természetes, hogy a személyi, 
személyes viták, összecsapások nagy 
jelentŒségûek voltak. Itt a sztálinista 
közéleti embereket kérdŒre vonták. 
Többen, mint például Horváth Már-
ton verejtékezve próbáltak számot 
adni a tevékenységükrŒl. Ennyiben a 
személyi kérdéseknek nagyon is volt 
jelentŒségük. De a történészvitán 
azért ennél sokkal több történt, mert 
ott mondtuk ki, hogy hazugságokat 
írtunk, hazugságokat tanítottunk a 
magyar történelemrŒl. S hogy nem-
csak tévedések, hanem bûnök történ-
tek, elsŒsorban a fiatalsággal szem-
ben. Számos kérdésben megkezdŒdött 
ennek a zárt sztálinista magyar törté-
netírásnak a revíziója. Természetesen 
csak kevés kérdésrŒl volt, kevés kér-
désrŒl lehetett szó, de mindenesetre 
elkezdŒdött, s emlékszem, hogy Mód 
egy nagy beszédet tartott Kossuthról 
és gyönyörû idézeteket hozott a nem-
zeti függetlenségrŒl. A teljesen dog-
matikus Siklós András Szabó Ervint 
idézett a párton belüli szabadságról 
és demokráciáról, ami óriási tapsot s 
tetszést aratott.

Varga János:
Egyetlen alkalommal, a történész-

vitában szólaltam én fel. Magamra 
vonatkoztatva én ebbŒl azt találom 
lényegesnek, hogy itt én ki mertem 
állni méltatlanul háttérbe szorított 
tudósokért, – mint például Szabó 
István – az Œ – idézŒjelben mondom ^ 
„rehabilitálásukért” emeltem szót. 
MásfelŒl viszont én voltam az, aki 
kimondtam, ez ellenŒrizhetŒ, hogy a 
történetírás eddig hazudott, és ezen 
változtatni kell. Ezzel kapcsolatban 
meg kell jegyeznem, hogy Mód Ala-
dár, aki korábban aspiránsvezetŒm 
volt, utána beszélt velem. Érdekes 
vagy talán nem is érdekes módon azt 
mondta, hogy egy-két gondolatot ki-
véve, a felszólalásom egészével 
egyetért, noha ott azon a nyilvános 
vitán név szerint velem is szembe-
szállt és vitatkozott a nézeteimmel. 
EbbŒl én azt a következtetést vontam 
le, hogy Œ valóban hasonlóképpen 
gondolkodik, mint én, viszont párttag-
sága vagy pontosabban a pártban 
betöltött akkori funkciója miatt – tud-
niillik Œ volt a tudományos osztály 
vezetŒje – nincs kellŒ bátorsága ah-
hoz, hogy nyíltan igazat adjon, hanem 
inkább egyfajta utóvédharcokba bo-
csátkozik. 

A PetŒfi Körnek a sorsa azután 
közismert. ElkezdŒdött ugye ‘56 Œszén 
a tanév. Minden korábbinál erŒseb-
ben volt érezhetŒ a feszültség, elsŒ-
sorban a hallgatók, de az oktatók 
körében is. Mintha valami vibrált 
volna a levegŒben.

Hegedûs B. András:
A filozófusvita június 15-én volt. 

Volt egy kedves elŒzménye, hogy ek-

kor már a szó fizikai értelmében a 
társaság nem fért be a Kossuth Klub-
ba.

Egy húsz–huszonöt perces tanako-
dás volt, hogy mit lehet tenni, mint-
hogy az esemény precedens nélküli 
volt. Kádár Iván, aki akkor az MKKE-
n a polgazd tanszéket vezette, és 
közeli barátunk, segítŒnk, hívünk 
volt, áttelefonált az MKKE-re, hogy 
az egyik elŒadótermet bocsássák ren-
delkezésünkre. Így az összegyûlt 
mintegy ezer ember a Múzeum utcá-
ból a Kálvin tér és Tolbuhin körút 
érintésével átsétált Lukács György 
vezetésével, fényes nappal, napsütés-
ben a Közgazdasági Egyetemre. Ezt 
két nap múlva a DISZ IntézŒ 
Bizottsága úgy olvasta a fejünkre, 
hogy Lukács György vezetésével tün-
tetést rendeztünk a Kálvin téren. 
Nem mondom, elég feltûnŒ volt, 
amint Lukács a szivarjával elŒl sétált 
és mögötte ezer ember. Ehhez nem 
volt Pest hozzászokva. Sajnos nincs 
róla fénykép.

Ez volt a PetŒfi Kör egyetlen olyan 
vitája, amely betûhív, gyorsírásos 
jegyzŒkönyvben a Filozófiai Értesí-
tŒben Lukács József fŒszerkesztŒ 
jóvoltából megjelent, minden közbe-
szólás benne van.

Itt fejtette ki Lukács azt a híres és 
azóta már jelszóvá vált mondását, 
hogy a marxizmus reneszánszáról 
van szó, amelyben Œ azt hiszem, 
nagyon komolyan hitt. Azt hiszem, 
többé-kevésbé mi is elhittük neki. 
Lukács nem volt különösebben aktív 
ezen a vitán, de amit mondott az 
nagyon szép volt, okos volt.

Hegedûs B. András:
A partizántalélkozó vitának az volt a 

központi feladata, hogy a Magyaror-
szágon és Spanyolországban tevé-
kenykedett, de a Rákosi-korszakban 
meghurcolt, volt illegális kommunis-
tákat kollektív rehabilitálja. Ez nem 
ideológiai jellegû vita volt. Amikor a 
baráti találkozó ötlete felmerült, 
akkor arról volt szó, hogy mindkét 
részrŒl néhány tucat ember jelenik 
meg, de június 18-ra ebbŒl már egy 
ezer fŒt meghaladó, egyértelmû tö-
meggyûlés támadt, ahol megjelentek 
a fotóriporterek is, elŒször a PetŒfi 
Kör történetében.

Mindnyájan, akik ott voltunk, em-
lékezünk rá. Azt hiszem, nem az az 
érdekes, amit Júlia [Rajk László 
özvegye szerk.] mondott, hanem az, 
hogy egyáltalán mondott valamit, s 
ahogy mondta. Az a hihetetlen szen-
vedély, amellyel férjének rehabilitá-
cióját követelte! Hozzá kell tenni, 
hogy támadhatatlanul, s nem is kap-
tunk miatta szemrehányást, mert 
nem lehetett szemrehányást tenni 
miatta. S ez azt jelzi, hogy június 18-
án, három és fél hónappal a nagy 
temetés elŒtt Rajk rehabilitálása még 
nem volt elintézve, még nem volt 
párthatározat Rajk rehabilitálásáról! 
Ezt úgy hiszem, nagyon ki kell emel-
ni. Rákosi bukása elŒtt egy hónappal 
Rajk rehabilitálását nyilvános fóru-
mon kellett az özvegynek követelnie, 
politikai tömegbotrány keretében. [...] 
Ez volt az az idŒszak, amikor Rajkot 
lépésenként rehabilitálták. ElŒször 
azt mondták, hogy nem volt titóista 
ügynök, mert Tito maga sem volt 
ügynök. De azért rendŒrügynök volt. 
Aztán azt mondták, hogy nem volt 
ügynök, de követett el hibákat, aztán 
nem követett el hibákat, de pártsze-
rûtlen volt.

(A 2. rész következik jövŒ héten.)

A Petôfi Kör szerepe 1956-ban
9. oldalMAGYAR ÉLET2016. július 14.

Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. július 17-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
9.30 --- 12 óráig vasárnapi iskola a 

szokásos helyen
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. július 17-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 2016. július 17-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

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

BRISBANE (QLD) 
2016 július 17-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) Július

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.július 17-én (minden hónap harmadik 

vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd

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

 de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

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

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

Megemlékezés július 24-én
A North Fitzroy-i Magyar Református Templomban

(121 St. Georges Road)
Istentisztelet keretében emlékezik meg 

gyülekezetünk,
Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és városunk temetôiben 
nyugvó gyülekezeti tagjainkról.

Istentisztelet után
gyülekezetünk elhelyezi a hála és köszönet koszorúit 

a templom falában lévô Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk!
Megemlékezés után, ebéd várja a  templom melletti 

Bocskai Nagyteremben.

A magyarországi Kôrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként érkez-
tem Melbournebe, megbízatásom fél évre szól, így december közepéig le-
szek az országban. 

Nagy izgalommal indultam útnak, hiszen ez az elsô hosszabb távollétem 
Magyarországtól.

Tanulmányaim során a Károli Egyetem nagykôrösi intézetében tanító és 
hittanoktatói diplomát szereztem, jelenleg a kántor szak végzôs hallgatója 
vagyok, így az itt eltöltött idô és munkálkodás szakmai szempontból is bi-
zonyára nagyon sokat fog adni. 

Plicher Dorottya (KCSP ösztöndíjas) bemutatkozó

A Kôrösi Csoma Sándor Programban való részvételem célja elsôsorban az, hogy betekintést nyerhessek 
egy külföldön élô magyar közösség életébe és az eddig megszerzett tapasztalataimmal, tudásommal nemzet-
társainkat, különösen a gyermekeket és fiatalokat segítsem a magyarságuk megélésében, az Anyaországhoz 
való kötôdésben. 

Ittlétem alatt elsôsorban a Melbourne-i Magyar Református Egyházban és a Bocskai Intézetben fogok te-
vékenykedni, fôbb feladataim közé a kórusvezetés, programszervezés illetve adminisztrációs munkák tar-
toznak majd. Emellett foglalkozásokat tartok majd az Árpád Idôsek Otthonában és a Bóbita Baba-Mama 
körben, illetve magyar nyelvet fogok tanítani különbözô hétvégi iskolákban.

Belsô indíttatásokból és a hivatásaimból, szakterületeimbôl kifolyólag elkötelezett vagyok abban, hogy 
mind a magyar, mind a keresztyén-református alapok elhelyezését lehetôvé tegyem a rám bízottak körében, 
így bízom benne, hogy ittlétem alatt valós segítségére lehetek a melbournei magyar közösség(ek)nek. 
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KRÓNIKA
• imájára víz fakadt a sziklából
• ellensége elé dobott pénzei kôvé 

változtak stb.
László a magyar egyházat ahol tudta 

erôsítette, több apátság és püspökség 
alapítása fûzôdik a nevéhez, uralko-
dása idejében tudott csak elterjedni a 
káptalani és a fôesperesi szervezet is. 
Adományaival buzgón segítette a tem-
plomokat. 1083-ban ô avatatta szentté 
István királyt, fiát Imrét, Gellért 
püspököt valamint Zoerard-And-
rást és Benedek zoborhegyi remeté-
ket. Neve komolyan felmerült a ké-
szülôdô I. keresztes hadjárat egyik le-
hetséges vezéreként, amit csak az 
1095. július 29-én bekövetkezett halála 
hiúsított meg. 

Testét elôször Somogyváron majd 
késôbb Váradon helyezték nyugalom-
ra. Itt évszázadokon keresztül töretlen 
volt a kultusza, nemcsak gyógyulni 
vágyók jöttek ide, de sokan vitás ügye-
iket is itt intézték el, a szent sírjánál, 
illetve itt tettek többen is fogadalmi 
esküt. 

Szent László király halála után több-
ször is megjelent népe között és csodát 
tett ott, ahol a legnagyobb volt a szük-
ség. Magyar katonáknak pedig töme-
gei mentek csatába „Szent László, se-
gíts!” felkiáltással egészen a II. világ-
háborúig. 

Hagyományainkhoz híven a Rend 
minden évben megünnepli Szent Lász-
ló Lovag Királyunk nevenapját. Ez al-
kalommal ünnepi ebéd és rövid mûsor 
keretében  emlékeztek. 

A Himusz elhangzása után Goór 
Görgy úr a Rend tb. Fôkapitánya el-
mondta az asztali áldást és jóétvégyat 
kívánt a finom  ebédhez. Ebéd után 
Gerecs Károly úr a Szent László 
Társaság és Rend  Széktartója üdvö-
zölte a Rend társakat, azok hozzátar-
tozóit és a megjelent vendégeket. Kü-
lön, névszerint közöntötte a Kôrösi 

Csoma Sándor Program keretében 
újonnan Sydney-be érkezô és az 
ünnepségen megjelent fiatalokat: 
Gazdag Alexandrát, Gruber Eni-
kôt, Gergely Kormány Zsoltot és 
Szabados  Tamást.  

A Szent László Indulót Stopic Han-
nelore játszotta zongorán, melynek 
álljon itt a nem mindenki által ismert 
szövege: Gyôztes vezérem szent ki-
rály, Hozzád száll esdeklô imám. 
Vészben-viharban nemzetem, Térdel-
ve esdekelgetem –-- Légy égi pártfo-
gónk, jó harc után, Jézus nevével ad-
juk át, Hálával telt szívünk, Gyôzelmi 
énekünk. Trónolj az égi zsámoján. 
Rozgonyi Magdi mûsorvezetô fel-

olvasta Goór György fôkapitány úr 
2010-ben kiadott Fôkapitányi Közle-
ményét, mely mind a mai napig érvé-
nyben van, majd felkérte Fôkapitány 
urat, tartsa meg ünnepi megemléke-
zését. 
Goór György úr, a Szent László 

Társaság és Rend tb. Fôkapitánya 
ünnepi beszéde:

„Az elfogadható jelentések szerint 
Szent László 1046. június 27-én szüle-
tett Lengyelországban és 1095. július 
29-én halt meg. Somogyváron temet-
ték el, késôbb átvitték Nagyváradra és 
azóta is ott nyugszik, magyar földben, 
idegen uralom alatt. 1077-95 között 
volt Magyarország királya és 1192.VI. 
27-én avatta szentté a Pápa. A források 
szerint László király erôskezû, hatal-
mas ember volt, aki „a többi ember 
közül vállal kimagaslott.” Híres volt 
erkölcsösségérôl és mély vallásossá-
gáról. A Szent István által megvakított 
Vazul unokája volt, de ez nem 
akadályozta meg abban, hogy kérésére 
1083-ban a Pápa szentté avatta Szent 
István királyt és Szent Imre herce-
get. 

Életéhez számos legenda fûzôdik. 
1068-ban, a 22 éves László herceg 
megmentette a magyar leányt, miután 
a rabló kun vitézt megölte. Az eldobott 
pénzérmek kôvé változása, a leggyak-
rabban emlegetett történetek. Pár hó-
nappal ezelôtt olvashattuk a MAGYAR 
ÉLET-ben, hogy a Csallóközben a föld-
be szúrta kardját, s a lyukból fakadó 
forrásvízzel olthatták szomjúkat kato-
nái. A legendás csoda helyén, kis ôsré-
gi templom mellett szobor áll ma.

1074. március 14-én Mogyoródnál 
döntô gyôzelmet aratott seregével Sa-
lamon király felett, ahol a sikerhez 
nagyban hozzájárult László herceg 
katonai és hadvezéri tehetsége.

Elsô törvénykönyvét 1092-ben adta ki 
a Szabolcsban tartott zsinaton. Abban 
megtiltotta a pogány szokásokat, kor-
látozta a papok házasságkötését, védte 
az egyházak vagyonát és megakadá-
lyozta az izmeliták, az u.n. „böszörmé-
nyek” visszatérését a muzulmán val-
lásra.
Nagy Lajos király tisztelete Szent 

László király iránt oly nagy volt, hogy 
a középkori királyok szokása szerint 
alapított Lovag Rendet Szent Lászlóról 
nevezte el. A Rend a többi korabeli 
rendekhez hasonlóan, adományokkal 
támogatta a rászorulókat évszázado-
kon keresztül, amíg Mária Terézia el 
nem kobozta a Rend vagyonát.

1861-ben a Rend a Pápa engedélyével 
és jóváhagyásával újra megindult és 
mûködött az 1939-45-ös világháború 
végéig Magyarországon. Azután a 

Rend vezetôségének a szabad világba 
menekült tagjai folytatták a Rend 
mûködését, s ez a mai napig is tart.

Négy Világrészen kereken 250 taggal 
rendelkezünk. A súlypont Európában, 
fôként a Kárpát-medencében van. 
Dél-Amerikában csak féltucatnyi tag 
van. Észak-Amerikában, az Egyesült 
Államokban és Kanadában elfogadható 
szinten teljesítik a rendtagok a hagyo-
mányos rendi elkötelezettséget. 

Ausztráliában a helyzet a többi Világ-
részekhez hasonlóan a jó irányba ha-
lad, de mint minden, lehetne jobb is. 
Vitéz Bene Ferenc törzsszéktartó 
irányításával Bozsik Tamás Queens-
land-ben, Dobozy István VRNT Dél-
Ausztráliában és Gerecs Károly New 
South Wales-ben végzik vállalt mun-
kájukat, mint az említett államok szék-
tartói. Bene Brigitte a Rend magyar-
német tolmácsa és legifjabb tagunk 
Gerecs István a Rend zászlótartója. 
Pálos István Victoria-i széktartó ha-
lála után nem maradt széktartó he-
lyettes, aki átvette volna a vezetést. 
Bene Ferenc hónapokig igyekezett 
megfelelô utódot találni Melbourne-
ben lakó rendtagjaink között. Szám-
talan javaslat után Szilágyi Tibor 
kapta meg a kinevezést. Az említettek 
között csak Bene Ferencnek van kine-
vezett helyettese, Dobozy István sze-
mélyében, de a széktartóknak nincs 
helyettesük. Ezt minél hamarabb el 
kell intézni. 

Körül kell nézni, számba venni a ma-
gyar társadalmat és javaslatot kell 
tenni a törzsszéktartóhoz, aki ha elfo-
gadja, továbbítja, és a kinevezést elin-
tézi. Nem lesz könnyû, de Pálos Pista 
példája bizonyítja, hogy feltétlenül 
szükséges. A Rend jövôjéhez ez elen-
gedetlenül fontos feladat.

A másik, amitôl Rendünk jövôje él 
vagy hal, a tagok számának fokozása. 
Tudom, a nemzeti emigráció tagjai 
egyre csökkennek. De ha nem lesz, 
vagy csak kevés rendtag lesz, nem 
tudjuk Rendünk feladatát teljesíteni, 
adományokkal segíteni az arra rászo-
rultakat. Természetesen óvatosan kell 
a megfelelô személyeket javaslatba 
hozni, hisz a múlt tapasztalata szerint 
meglepôen nagy azoknak a száma, 
akiket felvettünk, felavattunk, akik 
esküvel fogatták meg, hogy betartják 
a Rend szabályait, és azóta nem láttuk 
ôket. Az ok változik, de valójában rit-
ka, amelyik elfogadható. Az ok lényeg-
telen, az eredmény sajnálatos! Nincs 

tagsági díj, csak adományokat kérünk, 
amiket teljes egészében továbbítunk a 
Kincstárnokhoz. A beérkezett kérel-
mek mérlegelése után, a magyarorszá-
gi törzs javaslatára, a fôkapitány dönti 
el az adományozás személyét, vagy 
intézményét. Ez Rendünk célja, ezt 
fogadtuk meg mindannyian mikor fel-
avattak. Ennél többet nem kérhetünk, 
de ennél kevesebbet kívánni lehetet-
len.
SEGÍTSEN MINKET ENNEK 

ELÉRÉSÉHEZ RENDÜNK NAGY 
NÉVADÓJA:  SZENT LÁSZLÓ!  

A magyar szabadságkûzdelmek 
egyik jelentôs eseménye II. Rákóczi 
Ferenc vezetésével zajlott. Ehhez a 
szabadsgkûzdelemhez különösen kap-
csolódik a tárogató. A csaták idején 
mint hadi hangszer szólalt meg, szig-
nálszerû dallamokat játszottak rajta. 
A kuruc táborokban pedig énekléshez, 
tánchoz szolgáltatták a zenét. A mûsor-
vezetô örömmel és tisztelettel köszön-
tötte Bozsik Tamás urat,  a Queens-
landi Szent László Társaság és Rend 
széktartóját, ki ez évben is, mint a 
múltban is  eljött Sydney-be, hogy  e 
minden magyar által szeretett hang-
szer, a tárogató játékában gyönyörköd-
tesse hallgatóit. 

A néhány nappal azelôtt érkezett 
KCSP ösztöndíjas Grúber Enikô 
mondta el Siklósi András: Szent 
Lászlóhoz címmel irott versét.

Végezetûl egy Magyarországon a 
Duna TV által készített Szent László  
példát adó életérôl szóló rendkívûl  
tartalmas, sok információt tartalmazó 
videó kerûlt bemutatásra.  

A vendégek még hosszan elbeszél-
gettek az ünnepi díszbe öltöztetett, 
megújult Magyar Ház nagytermében 
és a sok-sok finomabbnál finomabb 
sütemények sokaságának nehéz vá-
lasztéka mellett. Mindannyiunkat jó-
érzés tölt el, amikor --– különösen je-
lesebb alkalmakkor –-- együttlehetünk, 
együtt ünnepelhetünk.
A Rend jelszava --- a mai felfordúlt 

világban még inkább nagy jelentôségû: 
--- ISTEN, HAZA, CSALÁD,  amely 
azt jelenti, hogy kereszténységünk né-
pet és nemzetet, családot megtartó és 
összetartó erô kell legyen ma is a Kár-
pátmedencében épp úgy, mint a nagy-
világban szétszórt magyarság számá-
ra. 
Viszont látásra a legközelebbi 

Szent László Lovag királyunk ne-
venapján. 

Rozgonyi Magdi

A SZENT LÁSZLÓ 
TÁRSASÁG ÉS REND 

ÜNNEPÉLYE
 SYDNEYBEN

Szent László a magyar uralkodói 
eszmény egyik legtökéletesebb kifeje-
zôje, a kereszténység következetes 
védelmezôje és terjesztôje, aki a leg-
keményebb csatában is tudott nemes-
lelkû lenni, s akirôl egyszerre mond-
ták, hogy „lovagkirály” és hogy „szent”. 
Atyjának I. Béla királynak a vitéz-
ségét, míg anyjának a lengyel Riche-
zának a vallásos lelkületét köszönhet-
te, melyek állandó tulajdonságai ma-
radtak élete végéig. László még her-
cegként tért haza lengyel számûzeté-
sébôl, hogy bátyját, Gézát támogassa 
I. Salamon király ellen, biztosítva 
maguknak ezzel a dukátust (hercegi 
uradalom). László herceg Salamon 
uralkodása alatt a kerlési csatában 
tüntette ki magát elôször jelentô-
sebben, amikor a betörô fekete ku-
nokat sikeresen kiverte az országból 
és még az egyik menekülô kun vezér-
tôl is visszaszerezte az elrabolt magyar 
leányt. Ez a hôstette még életében 
nagy dicsfénnyel övezte fel ôt.

A pártoskodásban még többször is 
Géza mellé állt a harcban, amíg csak 
ôt uralomra nem segítette. Bátyja ha-
lála után azonban rövidesen mégiscsak 
ô lett a király 1077-ben. Uralkodása 
alatt egyaránt törekedett az ország 
külsô és belsô gyarapodására, vala-
mint annak egységére is. A király-
ságába betörô besenyôket, úzokat, 
kunokat többször is kiûzte, nem egy-
szer felkínálva nekik a lehetôséget, 
hogy térjenek meg a keresztény hitre 
és telepedjenek le. 1091-ben birtokba 
vette Horvátországot és az egykori 
Moesia egyik részét dinasztikus jogon, 
lévén az özvegy horvát királyné a test-
vére volt, s László segítségét kérte.

Sûrû háborúzásai okán is a legtöbb 
csoda a hadakozó királyt kísérte:

• üldözô ellenség elôl menekülve a 
szikla meghasadt elôtte 

• éhezô katonái táplálására szarvas-
bikák jelentek meg 

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



  12. oldal                                                       MAGYAR ÉLET                                           2016. július 14. 

Ezer székely leány
lelket emelô ünnep székelységnek, 
magyarságnak” --- mondta a Maszol-
nak elérzékenyülten a csíkszeredai 
Ambrus Ilona. András Mihály fô-
szervezô portálunknak azt emelte ki: 
az ünnep fontos momentuma, hogy 
évrôl-évre fénykép is készül a részt-
vevôkkel a csíksomlyói nyeregben, 
és ezt a fényképet a most picik, de 
unokáink is nézegethetik.

A rendezvény nyitányán a téren vá-
rakozók feje fölé emelkedô Márton 
Áron püspök szoborcsoportjának je-
lenlétének erejét emelte ki Barti 
Tihamér, a Hargita megyei önkor-

mányzat alelnöke. „Hajrá Székely-
föld, hajrá székelyek!” –-- kurjantotta 
Grüman Róbert, Kovászna Megye 
tanácsának alelnöke, aki Háromszék 
15 településérôl összegyûlt mintegy 
300 résztvevôvel érkezett. Mint mond-
ta, ez az ünnep kiváló példa arra, hogy 
a hagyományôrzés és közösségépítés 
hozzájárul az identitásôrzéshez.

Hargita megye testvérmegyéinek 
képviselôi is köszöntötték az ünnep-
lôket. Török Dezsô elnök Borsod-
Abaúj-Zemplén megye üdvözletét tol-
mácsolta, jelezvén: úgy érzi, itthon 
vannak mindannyian az Ezer Székely 

Leány Találkozón. Rideg László, a 
Bács-Kiskun megyei közgyûlés elnöke 
„még legalább 1000 évig tartó életet” 
kívánt a csíkszeredai hagyománynak. 
Bányai Gábor országgyûlési képvi-
selô pedig úgy fogalmazott: „az ember 
szíve nagyot dobban Kis-Magyaror-
szágról érkezve is ezen az ünnepen”. A 
politikus arra biztatta a résztvevôket: 
ôrizzék, ami az övéké, mert e nélkül 
mind a székelyek, mind a magyarok 
kevesebbek lennének.

A beszédeket követôen András Mi-
hály fôszervezô, a Hargita néptánc-

együttes vezetôje megköszönve a fe-
gyelmezett részvételt megnyitotta az 
Ezer Székely Leány Találkozóját, jelt 
adva a tánc megkezdésére. Az együt-
tes tagjainak irányításával kezdôdött 
el a résztvevô közönség hagyományos 
körtánca, majd a kivonulás a somlyói 
nyeregbe, ahol este 6-ig követhetô a 
fellépô néptáncegyüttesek mûsora. A 
nyeregben idén a szervezôket egy 
fenyôgallyakból készült, különleges, 
szarvast formáló díszkapuval várták 
az ünnepre érkezôket.

maszol.ro

Székely leányokat, legényeket és fér-
fiakat köszöntöttek szombat délelôtt 
Csíkszeredában az Ezer Székely Le-
ány Találkozóján. A Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal és az András 
Alapítvány fôszervezésében zajló ren-
dezvény Székelyföld legnagyobb ha-
gyományôrzô ünnepe, amely szikrázó 
napsütésben zajlott le.

„Tánc, dal és imádság ünnepe” –-- így 
nevezték az Ezer Székely Leány Ta-
lálkozóját a délelôtti ünnepi megnyi-
tóján. A csíkszeredai Szabadság-téren 
a Csíkszéki Mátyás Lovas Egyesület 
huszárai és lovat megülô székelylányai 
perzselô melegben vonultak fel. A kö-
zönség a hivatalos megnyitón meg-
tudhatta: ez Székelyföld legnagyobb 
hagyományôrzô ünnepe. A 85 éve út-
jára indult hagyomány lényege megél-
ni az együvé tartozás örömét.

A csíkszentimrei Zöld Fák Fúvós-
zenekar muzsikája szólt a nyitányon --
- Szentimre az idei rendezvény 
„házigazdája” ugyanis. Ezt a címet 
az a település érdemli ki, amelynek 
lakói a helység lakosságszámához ké-
pest a legnagyobb arányban vannak 
jelen az ünnepen.

A résztvevôk között idén is minden 
korosztály képviseltette magát: az új-
szülöttôl az idôsekig. „Minden egyes 
évben részt vettem, beöltözve, kalo-
csai-mintás hímzett ingbe és székely 
ruhába, vagy magyar ruhába, mert ez 
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SPORT

A meghajlott végzet
Lovrencsics Gergô huszonnyolc éves 

magyar állampolgár egy, a partvonalon 
kívülre tartó labdát meg akart menteni, 
de elcsúszott, és így elvesztette a lab-
dát.

Lovrencsics Gergô –-- látszólag dühé-
ben, megcsalt indulatában, csalódott te-
hetetlenségében, a televízióban jól lát-
hatóan –-- teljes erejébôl, hatalmasat a 
földre csapott.

Lovrencsics Gergô fent jelzett mozdu-
latát és az egész szituációt, ha rajtam 
állna, külön tanfolyamokon tanítanám. 
Mint az emberi elszántság, tetterô, mint 
az akarat vizualizált dicshimnuszát. Az 
akarat örömódáját, hôseposzát.

Az eset –-- megint csak látszólag -– 
teljesen jelentéktelennek tûnô „meccs-
helyzetben” játszódott le, nem volt ve-
szély a kapunkra, valahol az ellenfél 
térfelének közepe táján történt mindez, 
már továbbjutottunk a csoportkörbôl, a 
csapat vezetett, lendületben, támadás-
ban volt, a világon semmi nem múlt azon 
az elcsúszás miatt fatális módon a part-
vonalon kívülre csusszant, a játéktéren 
bent tartani nem tudott labdán. (Újfent: 
látszólag.) És Lovrencsics Gergô fel-
mutatta az emberi létezés, az egyéni és a 
közösségi élet alighanem legfelemelôbb, 
leghôsiesebb értelmének keresztmet-
szetét. Hogy mennyire és hogyan kell 
akarni, és hogy ez mit is jelent ilyen és 
hasonló és mindenféle helyzetekben. 
Hogy úgy kell tenni, hogy higgyük, 
valljuk, tudjuk: mindig és minden múlik 
egy ilyen labdán, egy ilyen helyzeten is. 
Hogy az ember, ha valóban akar, a 
világon mindent, de mindent –-- tényleg 
mindent! –-- elérhet, el tud érni. Labdát 
menthet, gyôzhet, továbbjuthat. Labdát 
és életet menthet és életben maradhat. 
És –-- ekképpen –-- ember maradhat. 
(Valószínûleg igazából csak így marad-
hat az.) „Minô erô van abban, ha egy 
nemzet akar, s arra nézve, amihez nem-
zeti joga, amire nemzeti létérdekében 
szüksége van, kitörli a hazafiúi köte-
lesség szótárából ezt a gyáva szót: »le-
hetlenség«. Az ily kitartó, az ily meg-
törhetetlenül állhatatos nemzeti akarat 
elôtt az akadályok elsimulnak s még a 
fátum is meghajlik” –-- írta Kossuth 
Lajos.

És a fátum, látjuk, tényleg meghajlik. 
Kossuth Lajosnak (ebben is) igaza volt.

Lovrencsics példázatára rímel az a 
népünnepély is –-- Budapest utcáin és 
szerte a Kárpát-medencében --–, amely-
hez foghatót nemzedékek óta nem látott 
a régió, s amelyet az elmúlt hetekben 
tapasztalhatott csak meg újra. „A diadal 
óráit éljük” –-- megint csak Kossuthot 
idézve –--, de megfeledkezünk arról, 
hogy csak egy, egyetlenegy törvény-
szerûség igazolódik most is, semmi 
egyéb. Az égvilágon semmi más nem 
történik, csak a meghajlott, megtört 
végzetet látjuk. Mert oly régen és oly 
szívszorító erôvel vágyódott, áhítozott, 
sóvárgott már ez a nép a sikerre --– az 
utóbbi évszázadokban mindössze két-
szer volt benne része, röpke, átmeneti 

Lyonba, végül Toulouse-ba. Amikor épp 
nem meccsen voltam, akkor a magyar 
válogatott sajtóközpontjában dolgoztam, 
ami szintén távolság, konkrétan har-
mincöt kilométer. Ha ezt felszorzom ti-
zenkettôvel, rögtön kijön nyolcszáz-
negyven. Ennyit gurultam a magyar 
válogatott miatt. Gondolom, kitalálják: 
megérte. Többször szidtam az UEFA-t, 
és még itthon is azon töröm a fejem, 
miért utaztatták be velem fél Francia-
országot. Nizzában és Marseille-ben is 
lejátszhattuk volna a csoportmeccseket, 
csak kicsit nagyobb körültekintéssel 
kellett volna megszervezni az Eb-t.

De ha már így alakult, a nagy nem-
zetköziség jegyében találkoztam Can-
nes-ban északír és lengyel drukkerekkel. 
Hüledezve hallgatták a magyarázatot, 
mit keresek a Riviérán, amikor a csa-
patom Bordeaux-ban játszik. Cannes, a 
milliomosok paradicsoma be volt oltva 
Eb-hangulat ellen. Elfogadom, ha egy 
albán–svájci mérkôzés alatt nem rohan-
gálnak futballôrültek, de hogy a nyitó-
meccs idején sem?! Aztán Lyonban 
kárpótolt az élet, amikor félholdas török 
lobogóval felszerelkezett drukkerek tar-
tottak forgalomlassító demonstrációt 
éjjel fél tizenkettôkor. Pedig mindössze 
annyi történt, hogy Törökország 2-0-ra 
legyôzte Csehországot, azaz szépen bú-
csúzott az Eb-tôl. Igen, ezért jöttem! Az 
ôrületet hiányoltam a cannes-iakból. 
Egy bátor vendéglátós egészen magas 
szinten ûzte a kedveskedést: megtudtam, 
hogy minket, magyarokat potyautasnak 
tart, mert csak a szerencse és a létszám-
emelés miatt lehetünk résztvevôi az Eu-
rópa-bajnokságnak. Lejátsszuk a három 
csoportmeccset, aztán mehetünk is ha-
za. Majdnem igaza lett, de négy lett 
belôle!

Azt akartam érezni a magyar meccsek 
elôtt, alatt és után, azzal akartam kelni 
és feküdni az Európa-bajnokság ideje 
alatt, amit egykor a Liverpool mened-
zsere, Bill Shankly mondott: „A futball 
nem élet és halál kérdése, sokkal több 
annál.” Cannes-ban kevesebb volt. Bor-
deaux-ban, Marseille-ben, Lyonban és 
Toulouse-ban több, sokkal több. Amikor 
értetlen franciák kimerészkedtek az 
erkélyre, és onnan lesték a magyar szur-
kolói menetet, arra már azt lehetett 
mondani, hogy errôl szól az Eb. Nehezen 
felejtem a lyoni jelenetet: francia csa-
ládapa és felesége vizet töltöget a ma-
gyar drukkerek palackjába, a gyereke-
ket kilógatva az erkélyen: ôk gyûjtötték 
be az üvegeket és adták vissza a meg-
töltött palackokat. Cannes-ban ilyet? 
Hagyjuk, de Cannes-ban nem is volt 
meccs.Bordeaux-ban viszont volt, és 

olyan pökhendi drukkerekkel, mint ott 
az osztrákokkal, még nem találkoztam. 
Ezért éreztem elégtételt, amikor tizen-
ötezred-magammal megkönnyeztük a 
magyar gyôzelmet. Marseille csoda 
volt, az újságírókkal háttérbeszélgetô 
miniszterelnöktôl az Izland elleni hero-
ikus küzdelemig, az érzelmi sokkig és az 
egyenlítô öngólig. Lyonban elhittük, 
hogy van csapatunk. Itt láttam elôször 
ittas francia rendôrt, aki kölcsönadta a 
tányérsapkáját egy szintén ittas angol-
nak, aki pedig egy ugyancsak nem 
szomjas magyar drukkerrel énekelt a 
meccs elôestéjén egy kocsma elôtt. Ly-
on kitörölhetetlen nyomott hagyott min-
den magyarban, fôképp Bese Barna-
básban. Az MTK játékosa addig pár 
száz ember elôtt játszott magyar bajno-
kit, most a kapitány jóvoltából bele-
szagolhatott az igazi labdarúgásba. Mi-
kor, ha nem a portugálok ellen?

A kapitány, Bernd Storck. Lehetett ôt 
utálni, amikor gondosan lehajtotta a sá-
tor ponyváját, hogy ne lássuk a játéko-
sokat szobabiciklizni, vagy amikor szólt 
a biztonságiaknak, hogy tereljék arrébb 
az edzésrôl a kíváncsiskodó drukkereket. 
Lehetett rajta mosolyogni, amikor az 
orra és a felsô ajka között az izzadság-
cseppeket tüntette el a nyelvével. És 
lehetett benne reménykedni, amikor 
mindig derûs mosollyal üdvözölte a saj-
tó képviselôit.A legnagyobb feltámadás 
Szalai Ádámé: gyorsan szögezzük le, 
ehhez is van köze a kapitánynak. A 
béklyóitól megszabadult csatár gólja 
katarzisközeli élmény volt. Amikor a fél 
ország kiátkozta a kezdôcsapatból, 
Storck akkor is bízott benne. Szalait jól 
ismerem, régóta tudom, hogy érzékeny 
figura, bármilyen jól palástolja ezt a 
flegmaságával. Leírhatatlan boldogságot 
láttam az arcán, amikor a csapatbusz 
felé baktatott az osztrákoknak lôtt gólja 
után. Egészen a Belgium elleni kiesésig 
kitartott a boldogsága. Milyen jólesett 
volna neki, ha hallja az indonéz, thaiföldi 
(!) vagy éppen a belga szakértôk bókjait, 
akik mind azt tudakolták, hogy mitôl 
ilyen jó a magyar válogatott.

Ha valaki azt mondja nekem június 9-
én, az elutazásom napján, hogy több 
interjút is kér tôlem az ázsiai szaksajtó 
Franciaországban, bolondnak nézem az 
illetôt. Most egy dolgom maradt: hálát 
adni a sorsnak, hogy megélhettem az 
Európa-bajnokság nekünk, magyarok-
nak fantasztikus élményt nyújtó elsô 
félidejét. Ez a potyautas boldogsága.

Szilágyi László
(Magyar Nemzet)

idôkre csupán, az 1938 és 1941 közötti 
terület-visszacsatolások idején, és 1956 
mámoros napjaiban. És most, a futball 
feltalálása óta elôször, a magyarok ha-
zájában meghajlott a végzet: nem a po-
litikai pótcselekvés eszköze, hanem az 
emberi akarat diadala; és nem hitvány, 
aljas, népbutító mesterkedés vagy ma-
nipuláció tárgya és alanya a futball 
(miként a hatvanas évek furcsa módon 
tiltott-engedett hazai beat-„mozgalom-
mal”, Szörényiékkel meg a többiekkel 
együtt az volt). Az ötvenes–hatvanas 
években azt akarták, hogy milliószor 
inkább az Aranycsapatról, majd Bene 
Feri cseleirôl, Albert csípôre tett kezé-
rôl vagy Tichy bombagóljáról beszéljen 
a jó pusztai magyar, mintsem az or-
szágból kivitt magyar urán vagy alu-
mínium ügyeirôl vagy netán arról, hogy 
lám, a magyar hivatalosságban a nagy 
Szovjetunió olyan, mint Madáchnál az 
Úr: csak hódolat illeti, nem bírálat.

A „kenyeret és cirkuszt” ôsi igazságát, 
látjuk, csak a kossuthi módon meghajlott 
végzet látványa írhatja felül. Lovren-
csics Gergô nagyjelenete ott a part-
vonalnál. Így és ezzel, véle és általa 
léptük át a Rubicont, a fátum emiatt 
hajolhatott meg. Gyanítom, éppen ettôl 
„történelmi” az, ami mostanában lezaj-
lott.

Domonkos László 
(Magyar Hírlap)

Álom volt
Titokban reménykedtünk, és titokban 

sejtettük, hogy valószínûleg kikapunk.
Így lett. Nem érdemeltünk ekkora ve-

reséget, és a 4–0 nem is tükrözi a mér-
kôzés valóságát, de ez most mindegy.En-
nek a csapatnak mindenképpen óriási 
köszönet jár.Szóval köszönjük, fiúk! 
Köszönjük a csoportmérkôzések csodá-
ját, és legfôképpen köszönjük az él-
ményt, az összetartozás élményét, kö-
szönjük, hogy ki tudja, mennyi idô után 
újra van csapatunk. És ez a legfontosabb, 
és ezt soha nem veheti el tôlünk és tô-
letek senki sem.Évtizedeken át nem volt 
részünk ilyesmiben, évtizedeken át nem 
érezhettük ezt.Most érezzük. És ez az 
érzés mindennél csodálatosabb.Örökre 
emlékezni fogunk arra, ahogyan a cso-
portmérkôzések után kapcsolták Szé-
kelyudvarhelyt, Temerint, Marosvásár-
helyt, Dunaszerdahelyt, és mindenhol 
önfeledt magyarok énekelték a Him-
nuszt, együtt az anyaországgal. Kosz-
tolányi üzen most nekünk, távoli idôk-
bôl…„Mint aki búcsúzik, beszélni / 
akarok. / Itt éltem én, vér véretekbôl, / 
magyarok. / Mint akit égô szókra gyújt 
föl / a halál. / Szájam kigyulladt viziókat / 
kiabál. / Együtt örökre, együtt, együtt / 
veletek. / Kuckóba, sáncba, rongyba 
harcos / feletek. / Mi volt ez? A szívembe 
harsog / az egész. / Láng és korom, meg-
tébolyul, ki / belenéz. / Sírtam miatta, én 
is, én is, / beh korán. / Én is zokogtam 
hosszú, véres / lakomán. / Éreztem a 
semmit, a szégyen- / maratást. / De lát-
tam egykor kánaáni / aratást. / Kerek 
eget, mely egy családot / ölel át. / Pa-
rasztleányok hercegnôi / derekát. / Bô 
dáridót, mely könnyeinkbe / belefúl. / If-
jú erôt, bûnt tékozolni / pazarul. / Mégis 
mindent, ami tiétek, / szeretek. / Vén 
bajszotok, puffadt, lilás-kék / eretek. / 
Úr-kedvetek, amelynek párja / nem 
akad. / Öreg, nehézkes, régi-ízû / szava-
kat. / Ábrándomat, mely életemre / sebet 
üt. / Hajnal felé a múltba rívó / hegedût. / 
A délibáb vizében úszó / gabonát. / 
Tükröztetett kastélyt, ezüstlô / habon át. 
/ Halottjaim csontját a földben, / hala-

vány, / matróna-arccal, mélyen alvó / 
nagyanyám. / Rokontalan, sívó magá-
nyom / egyedül. / A hosszú ôszt, mely 
visszanézve / menekül. / Jaj, életem 
engem bilincsbe / veretett. / Élô bilincs, 
forró bilincs, te / szeretet. / Bilincsbe jár 
mindig a tiszta / szerelem. / Ember-
jussom testvér-bilincsben / perelem. / 
Haraptam ezt és kincsre vágytan, / ami 
nincs. / Csókoltam is, mert álom, áldás / e 
bilincs. / Lelkem ha kérte, amit a sors / 
nem adott, / Arany János bûvös szavával 
/ mulatott. / Itt és csak itt, nem, ezt nem 
és nem / feledem. / Holtomban is csak 
erre játok, / keleten. / Izzóbb a bú itt és 
szívig döf / az öröm. / De szép, vidám, 
vad áldomás volt, / köszönöm.” De 
mondhatjuk egyszerûbben is, úgy, 
ahogy Minarik Ede, a mosodás mondta: 
„Kell egy csapat!”Hosszú évtizedek óta 
vártunk erre. És hosszú évtizedekig 
reménykedtünk, bár a reményünk egy-
re halványodott. Hogy egyszer azért 
nekünk is lesz egy csapatunk.És lett. 
Most lett.Ti vagytok az a csapat, és álta-
latok lehetünk mi is egy csapat újra, 
Gyergyócsomafalvától Temerinig és 
Budapestig és Sopronig, mi, magyarok. 
Ezt soha nem fogjuk elfelejteni nektek, 
és ti soha nem felejthetitek el, hogy mit 
adtatok nekünk vissza a csodával, amit 
tettetek.Úgyhogy nektek most innen 
kell folytatnotok.

Mert valami elkezdôdött. Valami, ami 
túlmutat önmagán.Köszönjük, fiúk, kö-
szönjük, Bernd Storck úr, köszönjük 
mindenkinek, aki tett valamit ezért, 
köszönjük a szürke mackónadrágnak is, 
és köszönjük, hogy megélhettük ezt 
újra. „Nagyon szeretlek, hisz maga-
mat szinténnagyon meg tudtam sze-
retni veled.”Valami ilyesmit érez most 
tizenötmillió magyar.Mostantól ezzel az 
érzéssel kell sáfárkodnotok…

Bayer Zsolt 
(Magyar Hírlap)

A potyautas 
boldogsága

Ezért a magyar válogatottért érdemes 
volt több ezer kilométert autózni

Háromezer-kétszázöt plusz nyolcszáz-
negyven kilométer. És szinte végig 
autóval. Ezt teljesítettem Franciaor-
szágban. A terhek egyenlôen oszlottak 
el, négynaponta mentem meccsre, sor-
rendben Bordeaux-ba, Marseille-be, 

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Hawaii szigetén a ---
kezdetben barátságos benszülöttek 
ölték meg 2. Kórossá fajult kisebb-
ségi érzést és az ebbôl eredô rögesz-
mét, 3. Portugáliában, 4. A Hawaii-
szigeteké, 5. Károly Róbert, I. (Nagy) 
Lajos és Mária, 6. Kolozsvár, 7. A 
dezoxiribonukleinsav röviditése, 8. II. 
Szulejmán,  9. A réz ásványai, 10. A 
Nagy testû növényevô bogár.

E heti kérdéseink:
1. Melyzik világhírû musical fôhôse 

Sally Bowles?
2. Kinek a novelláskötete a Hathol-

das rózsakert?
3. Melyik betegség orvosi neve 

glaukóma?
4. Melyik ország hiv. neve az amhara?
5. Mi volt a neve a törökök lófarkas 

zászlójának?
6. Hányszor járt Kolombusz Am.-ban?
7. Melyik orsz. fôvárosa Accra?
8. Hogy nev. Párizs diáknegyedét ?
9. Hogyan halt meg Hermann Göring?
10. Melyik dél-amerikaiország fôváro-

sa Asunción?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Ledöglik a trabantos az út szélén. 

Arra megy egy BMW-s, és felajánlja, 
hogy elhúzza a legközelebbi szervizig. 
Rá is kötik a trabantot a vontatókötélre, 
a BMW-s meg rálép a gázpedálra és 
gyorsulni kezd. A trabantos persze 
nagyon fél, így eszeveszett dudálásba 
kezd. Elhúznak egy rendôrjárôr mel-
lett, mire az beszól a központba:

--- Ilyet még nem láttatok, egy Tra-
bant 180-al megy egy BMW mögött, és 
még dudál, hogy elôzni akar!

* * *
Móricka szülei szeretkezni akarnak, 

de ott van Móricka, és nem akarják, 
hogy lássa. Kiküldi apukája Mórickát 
az erkélyre, hogy mondja, mi történik 
odakint.

Kimegy Móricka, és elkezdi monda-
ni.

--- Pisti bácsi a papagáját eteti.
--- Marika néni a kukát viszi ki.
--- És Pistike szülei szeretkeznek.
Kérdezi apukája Mórickát.
--- Kisfiam, te ezt honnan tudod?
--- Onnan, hogy Pistike is kinn áll az 

erkélyen.
* * *

Két szomszéd beszélget:
--- Figyeljen csak, szomszéd! Mikor is 

van a születésnapja?
--- Aztán miért kérdezi?
--- Meg szeretném ajándékozni egy 

szép függönnyel az ablakára, hogy ne 
kelljen látnom, amit a meztelen felesé-
gével mûvel.

--- Aha... És a maga születésnapja 
mikor van?

--- Hát azt miért kérdi, szomszéd?
--- Megajándékoznám egy szemü-

veggel, hogy lássa kié is az a feleség, 
akit a lakásomban lát...

* * *
Két barát beszélget:
--- Hallottad? Azt írta az újság, hogy 

egy férfi megölte az anyósát.
--- Istenem! Vannak még bátor embe-

rek!
* * *

Pistike 5 lapát kutyaszarból kupacot 
épít a ház elôtt. A postás rászól:

--- Mit csinálsz Pistike?
--- Postást.
Másnap, harmadnap ugyanez törté-

nik, a postás megunja és szól a rendôr-
nek, hogy szedje már rendbe Pistikét. 
A rendôr el is megy és probára teszi 
Pistikét:

--- Na, mit építesz Pistike?
--- Postást.
--- Nem véletlenül rendôrt?
--- ÁÁÁ!!! Ennyibôl???

* * *
Egy vallásos családot kifigyel a be-

törô. Megfigyeli, hogy minden vasár-
nap reggel templomba mennek, ezért 
akkor tör be hozzájuk.

Ahogy gyûjti be az ékszereket, meg-
szólal mögötte egy hang.

--- Jézus figyel téged!
A betörô azt képzeli, hogy csak hallu-

cinál, ezért nem totojázik, rámolja be 
az ékszereket a zsákjába. A hang újból 
megszólal.

--- Jézus figyel téged!
A betörônek elege lesz, megfordul, 

körbenéz és a sarokban meglát egy 
papagájt.

--- Szóval te játszadozol velem! Csak 
nem téged hívnak Jézusnak?

--- Nem, engem Mózesnak hívnak.
--- De mégis, ki ad Mózes nevet egy 

papagájnak?
--- Ugyanaz aki Jézusnak nevez el egy 

Pitbullt.
* * *

 A skót ötödször lesz apa. A barátja 
megkérdezi:

--- Te olyan takarékos ember vagy. 

Egyperces tudományMIÉRT NÉZNEK UGYANARRA 
A LEGELÔ TEHENEK?

Mi az oka, hogy a nagy testû legelô 
állatok általában mindig ugyanabba az 
irányba néznek? Márpedig így van; ezt 
nemcsak a fikciók, de a tények is alá-
támasztják. A Google Earth-fotók sze-
rint a szarvasmarhák mindig ugyan-
arra néznek legelés közben, és ezzel 
nincsenek egyedül: ugyanígy tesznek 
a vadon élô ôzek is.

Egy, a National Academy of Science-
ben publikált tanulmány szerint a je-
lenségrôl a Föld mágneses mezeje 
tehet. A sarkvidéki pólusok mágneses-
ségét több állat is felhasználja: a laza-
cok és a madarak például ennek 
alapján tájékozódnak vándorláskor. 
Néhány tanulmány alátámasztja, hogy 
erre bizonyos emlôsök is képesek. A 
denevérek iránytûje is hasonló elven 
mûködik, és a csupasz földikutyák 
sem okoznak közlekedési káoszt, ami-
kor alagutakat fúrnak a talajba.
Dr. Sabine Begall, a németországi 

Duisburg-Essen Egyetem kutatója a 
munkatársaival több ezer fotót nézett 
végig a Google Earth-ön, legelô szar-
vasmarhák után kutatva. Összesen 
308 különbözô helyszírôl válogatták 
össze a képeket, és 8510 állat pozícióját 
vizsgálták. A képeken nem mindig lát-
szott, hogy melyik a tehén eleje vagy a 
hátulja, de azt megállapították, hogy 
észak-déli irányba állnak legelés köz-
ben.

A tanulmányban kizárták annak a le-
hetôségét, hogy az állatok a nap járása 
vagy a szélirány miatt helyezkedtek el 
így. Dr. Begall megjegyezte, hogy Af-
rikában és Dél-Amerikában az állatok 
testtartása némi eltérést mutatott: 
inkább északkeleti-délnyugati irányba 
néztek. Lehetséges, hogy azért, mert 
ezeken a területeken sokkal gyengébb 
a mágnesesség.

A vadon élô ôzek vizsgálata is hasonló 
eredményt hozott. Csehországban 277 
helyszínen figyeltek meg összesen 
2974 állatot; a többségük észak felé 
fordult legelés közben. Csupán az egy-
harmaduk nézett dél felé.

A BBC a jelenség kapcsán megszólal-
tatott egy skót farmert, Willy Millert 
is. Miller szerint a szarvasmarhák szo-

ciális lények: ha esôt éreznek, mind-
annyian leülnek, és kör alakba ren-
dezôdve bújnak egymáshoz, ha 
villámlani kezd. Miller bevallotta: még 
sosem vette észre, hogy az állatok le-
gelés közben egy irányba néznének, 
pedig errôl már XIX. századi regé-
nyekben is megemlékeztek.

–-- Mondd csak, ha a tehén fekszik, 
melyik felével kel föl elôbb?

–  A hátuljával,néni.
–- No és a ló?
–-- Az elejével, néni.
–-- A fának melyik oldalán nô leg-

inkább a moha?
–-- Az északin.
–-- Ha tizenöt tehén legel a dombol-

dalon, hány eszik úgy, hogy a fejük 
egy irányban van?

–-- Mind a tizenöt, néni.
(Mark Twain: Huckleberry Finn 

kalandjai)

KÖLNI VAGY PARFÜM? MI A 
KÜLÖNBSÉG?

Illatszervásárlásnál feltûnhet, hogy 
az egyes termékek más kiszerelésben, 
más néven, és más áron kaphatók. A 
sajátmárkás, negyed literes golyós de-
zodor nyilván olcsóbb lesz, mint a hü-
velykujjnyi ampullában árult Given-
chy, és az illata is más –-- de mi ennek 
az oka?

A parfümök illatának intenzitása el-
sôsorban az illóolaj-koncentrátumtól 
függ . A klasszikus parfüm, az Eau de 
Parfum például 15 százaléknyi illóo-
lajat tartalmaz, míg az Eau de Toilette 
nagyjából 10 százaléknyit. A kölni (Co-
logne) illóolaj-tartalma 5 százalék. A 
parfümöket úgy tervezték, hogy csak 
keveset kelljen használni belôlük –- 
így is elég átható lesz az illatuk –-, míg 
a kölniket, a borotválkozás utáni arc-
szeszeket és testspray-ket gátlástala-
nabbul fröcskölhetjük magunkra.

Kölnik és parfümök változatos illa-
tokban kaphatók. A parfüm készítése-
kor inkább nôies illatokat használnak, 
például gyümölcsökbôl vagy virágok-
ból sajtolt olajat. A kölnik tervezôi in-
kább a férfiakat célozzák az erôs fû-
szer- és pézsmaillatokkal. Ennek 
ellenére nem mondhatjuk, hogy a par-
füm a nôknek, a kölni a férfiaknak va-
ló; mindkét nem nyugodtan használ-
hatja mindkettôt, ha úgy tetszik.

Az illatszereket többféle illatanyagból 
állítják össze. A parfümök általában 
több illóolajból készülnek; ezek egy 
réteget képeznek, és ahogy párolog-
nak, a nap végére megváltozik az illa-
tuk. Egy jobb parfümnek akár három 
rétege is lehet. A kölnik szintén több 
komponensû illatszerek, de jellemzôen 
egyféle aroma jellemzi ôket.

A kiszerelés bármilyen lehet: mind 
kölnit, mind parfümöt árulnak illatsze-
res üvegben, spray formájában, vagy 
akár bôrre kenhetô szilárd anyagként. 
A sötét vagy színezett üvegben tárolt 
minôségi illatszerek általában azért 
ilyenek, hogy hosszabb ideig megôriz-

zék az illatukat, így vásárláskor ezt is 
vegyük figyelembe, hacsak nem egy 
sötétkamrában fogjuk tárolni ôket.

Általános igazság: minél magasabb 
egy illatszer illóolaj-tartalma, annál 
drágább; ez a komponens sokkal drá-
gább, mint a parfümök és kölnik más 
összetevôi (jellemzôen alkohol és víz). 
Ez az oka, hogy a kölnik többnyire ol-
csóbbak egyes parfümöknél. Persze, 
ez alól is vannak kivételek: a nagyobb 
illatszergyártók márkás termékei 
mindig többe fognak kerülni.
Tudta, hogy elôször a férfiak vi-

seltek magassarkút?
Az elsô magassarkúkat perzsa lova-

sok viselték harcászati okokból, majd 
lassan a divatvilágba is beszivárgott a 
magasított sarkú férficipô. Sokáig vi-
selôje vagyoni helyzetérôl nyilatkozott, 
XIV. Lajos pedig szenvedélyesen 
gyûjtötte ôket. Elôször magassarkút a 
9. századi perzsa lovasok viseltek 
azért, hogy stabilabban ülhessenek a 
lovakon, és a lábuk ne csússzon ki a 
kengyelbôl. Amikor a perzsák meglá-
togatták az európaiakat 1599-ben, ha-
mar népszerûvé vált a kontinensen is a 
viselet.

A szép, díszes magassarkúk viselését 
azonban jó ideig csak a tehetôsebbek 
engedhették meg maguknak, így az 
ilyen cipô hamar státusszimbólummá 
vált, és viselôje gazdagságát hirdette. 
Egyre inkább elterjedt a királyi kö-
rökben is, XIV: Lajos francia uralkodó 
például nagy cipôgyûjtô hírében állt --
- méghozzá azért, mert a korabeli fér-
fiakhoz képest túl alacsony volt, és 
magasabbnak, tekintélyesebbnek 
akart látszani. Ez volt egyébként az 
egyik fô oka annak, hogy az európai 
gazdag férfiak elkezdtek magassarkút 
viselni:
Délcegebbnek tûntek benne, mint 

amilyenek valójában voltak.
Az 1600-as évek végére aztán, hogy 

egyenlôségüket kifejezzék, a nôk is 
viselni kezdték a magassarkú cipôket. 
Hamar megjelentek a piacon a gaz-
dagabbaknak gyártott, díszes és drága 
cipôk olcsó másolatai, így egyre töb-
ben tudták megengedni maguknak, 
hogy ilyenben járjanak. Az 1600-as 
években egyébként is divat volt a kon-
tinensen, hogy a nôk ki akarták nyil-
vánítani, hogy nem kevesebbek a fér-
fiaknál: férfiruhákban jártak és 
levágatták a hajukat is, nem csupán a 
cipôviseletet másolták le az uraktól.

A 18. század végén aztán a férfiak 
kezdtek lemondani a magassarkú vi-
selésérôl, nagyrészt azért, hogy a nemi 
egyenlôtlenséget fenntartsák. Ekkorra 
már egyébként is kialakult, hogy a 
vastagabb sarkú cipôket férfiak hord-
ták, a vékonyabb sarkúakat pedig a 
nôk. Egy ideig a gyengébbik nem kö-
rében is elvesztették a népszerûsé-
güket, köszönhetôen a sáros, vizes 
utaknak, de ahogy az úthálózatok és a 
közlekedés fejlôdött, úgy élte rene-
szánszát újra a magassarkú is.

Hogy vállalhattok még egy gyereket?
--- Tudod az elôzô váratlanul korán 

lett szobatiszta, és maradt még négy 
pelenkája...

* * *
A lottósorsolás délelôttjén a szegény 

skót imádkozva jár föl-alá a szobában, 
és hangosan imádkozik:

--- Jaj Istenem, csak most segíts meg, 
hogy enyém legyen a fônyeremény! 
Csak most az egyszer segíts, hogy én 
nyerjek!

Egy idô után elunja a Teremtô az 
imádkozást és így szól a skóthoz:

--- Szívesen segítek, jóember! De leg-
alább vegyél végre egy szelvényt!

* * *
A skótot születésnapjára két sors-

jeggyel lepi meg a felesége. A skót teli 
torokból rivall rá:

--- Észnél vagy? Két sorsjegyet venni, 
amikor csak egy fônyeremény van?

 * * *
Skót szomszédok:
--- Hallom, szomszédasszony, hogy a 

férjét sikerült leszoktatnia a dohány-
zásról! Hogy csinálta?

--- Egyszerû volt. Minden barátját 
megkértem, hogy ezentúl ne kínálják 
meg.

* * *
Két skót házaspár érkezik Londonba. 

Átmennének egy úttesten, ám késôn 
veszik észre, hogy egy autó éppen arra 
jön és a két asszony felé tart. Az egyik 
még félre tud ugrani, a másikat 
viszont elüti. Pár hét múlva találkozik 
a két férj.

--- Képzeld --- mondja az egyik ---, 
ötszáz font kártérítést kaptunk a gázo-
lásért.

--- Tessék! És az én feleségem félre-
ugrik egy ilyen üzlet elôl

* * *
 A skót maga elé tesz egy képeslapot, 

amelyen egy gyönyörû meztelen nô 
van. Ábrándozva nézegeti, iszik egy 
kis szódavizet, aztán észbe kap:

--- Ez nem mehet így tovább! Minden 
pénzemet nôkre és italra költöm!

 * * *
A skót a családja unszolására elhatá-

rozza, hogy vesz egy autót, de lehetôleg 
a legkisebbet. Elmegy hát a kereske-
dôhöz, és kiválaszt egyet, majd így 
szól:

--- Mondja kérem, mennyit fogyaszt 
ez a kisautó?

--- Kérem, minimálisat --- mondja a 
kereskedô ---, egy kanál benzin elég 
lesz bele.

A skót gondolkozik, majd megszólal:
--- Leveseskanál vagy kávéskanál?

* * *
A skót fia megkérdezi az apját:
--- Apám, nincs egy felesleges husza-

sod?
--- De van! --- odaadja a fiának.
Mire a gyerek:
--- De apám, ez hamis!
--- Azért felesleges.

* * *
A skót hazamegy, és térden rúgja a 

fiát.
--- Na de édesapám! Miert rúgott 

térden?
--- Azért, mert találtam egy mankót.

* * *
A skót felesége hazamenvén azt látja, 

hogy a fia eszeveszetten rugdossa az 
udvarban a szomszéd gyereket. Fel-
háborodottan avatkozik közbe:

--- Mit csinálsz te? Nem hagyod abba 
rögtön? Hogy mered rugdosni a kis 
barátodat, amikor új cipô van rajtad?

* * * 



00:20 Tiltott város - 
világváros – Peking 
Magyar dokumentumfilm  
00:55 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?! Pogány 
Judit
02:25 Éjjeli zene (-, 1943)  
Magyar játékfilm  (ff.)  Ren- 
dezte: Bán Frigyes. Szerep-
lők: Sárdy János (Tardy Mik-
lós), Ladomerszky Margit , 
Bilicsi Tivadar , Kelemen 
Éva , Molnár Ibolya , Halasi 
Mariska , Lorán Lenke 
04:00 Slágertévé   
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  Az Ál-
latorvosi Egyetem. Francia 
dokumentumfilm-sorozat 
05:50 Balatoni utazás 
20/7.: Navigare necesse est 
20/8.: Kövek és borok 
Magyar ismeretterjesztő  
06:50 Ridikül  Apukák 
világa
07:45 Ég és föld között - 
Makovecz Imre (2016)  
3/1.: Magyar dokumentum-
film-sorozat. Makovecz 
Imre a XX. és részben a 
XXI. század  talán legjelen-
tősebb magyar organikus 
építésze
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Világ    
09:25 Summa    
09:50 Öt kontinens  
10:20Tanúságtevők  
10:45 Önkéntesek   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Régi idők focija 
(1973)  Magyar film  Ren-
dezte: Sándor Pál Szerep-
lők: Garas Dezső (Minarik 
Ede), Major Tamás (Keré-
nyi úr), Márkus László 
(Turner Pipi), Péter Gizi 
(Minarikné, Aranka), Esz-
tergályos Cecília (Ila, a bun-
dás nő), Temessy Hédi 
(cserépkalalapos nő), Sza-
bó Ildikó (vajaskenyeres 
lány), Gór Nagy Mária (Ke- 
rényi úr barátnője), Esztergá-
lyos Cecília (Minarikné, A- 
ranka), Kern András (Köve-
si), Vogt Károly (Vallay)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad  A 
Luxemburg-palota 
14:40 Itthon vagy!   
15:05 Roma Magazin   
15:35 Domovina   Szlovák 
nyelvű magazin
16:05 Balatoni nyár   
18:05 CIGÁNY SZOLI-
DARITÁSI NAP Misszió 
(2015) Magyar dokumen-
tumfilm   
19:00 Hogy volt?! Revicz-
ky Gábor felvételeiből
20:00 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 
22:00 Tűzvonalban (2008)  
69/30.: Egy mesterlövész 
magánélete Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül    
23:55 Család-barát 
válogatás  
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
02:15 Régi idők focija (1973)   
Rendezte: Sándor Pál
03:35 Ízőrzők Lovas-
berény
04:10 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A 
rádiószékház t
05:50 Család-barát    
06:45 Ridikül  Edzőlegen-
dák,  legendás edzők
07:40 Misszió (2015)  
Magyar dokumentumfilm 
A Keresztény Roma Szak-
kollégiumok Hálózatát a 
magyarországi történelmi 
egyházak hozták létre 
2011-ben. A szakkollé-
giumok célja, hogy  roma 
identitásukat megőrző, 
keresztény értelmiségieket 
neveljenek,
08:35 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek   
08:45 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Minden tudás   
09:30 Térkép    
10:00 Evangélikus 
magazin    
10:30 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
10:35 Református ifjúsági 
műsor   
10:45 Úton-útfélen  
11:00 Angol nyelvű hírek   
11:15 Méz a kés hegyén 
(1974)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Edelényi János 
Szereplők: Bessenyei Fe-
renc (I.Péter orosz cár), Bics-
kei Károly, Bodnár Erika, 
Bozóky István, Cserhalmi 
Anna (I.Péter száműzött fe-
lesége), Erdélyi Mária, Gob-
bi Hilda, Gyulai Károly, He-
lyey László, Hunyadkürti 
István, Inke László (-), Iván-
ka Csaba, Kiss Gábor, Kő-
míves Sándor, Körmendi 
János, Kútvölgyi Erzsébet, 
Lázár Kati, Molnár Tibor, 
Nagy Attila, Novák István, 
Őze Lajos (XII.Károly svéd 
király), Páger Antal (XI.Ká-
roly svéd király), PiróthGyu-
la, Sárközy Zoltán, Sulyok 
Mária (Ulrika,a XI.Károly 
felesége), Szabó Imre, 
Trokán Péter, Tyll Attila
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor    
13:40 Térkép    
14:10 Magyar gazda   
14:35 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
15:05 Unser Bildschirm    
Német nyelvű  magazin
15:35 Útravaló   
15:55 Balatoni nyár   
17:50 Ahonnan elindul-
tam… 11/1.: Gál Sándor 
portré
19:00 Hogy volt?! (2013) 
Császár Angela
19:55 Dallamról dallamra 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 32. rész: A 
konferencia
22:00 Tűzvonalban 69/31.: 
Zuhanás  Magyar tévéfilm-
sorozat  
23:00 Ridikül    
23:55 Család-barát 
válogatás  

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szabadság tér '56  
02:15 A fészek melege 
(1987)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Gaál Albert Sze-
replők: Besztercei Pál, Bits-
key Tibor, Deme Zsófia, Föl-
desi Judit, Gombos Katalin, 
Horesnyi László, Kovács 
Nóra (-), Létai Klára, Mányai 
Zsuzsa, Miklósy György, 
Simon Géza, Sinkovits Imre, 
Straub Dezső, Szakácsi Sán-
dor (-), Szirtes Ádám
03:25 Ízőrzők Penyige
04:00 Útravaló   
04:10 Cirkuszfesztivál 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - III. évad 24/2. 
A Tuilériák Francia doku-
men-tumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Éjszakai 
üzemmód
07:35 Ahonnan elindult-
am…11/2.: Grendel Lajos 
portré   
08:10 Ahonnan elindul-
tam… 11/3.: Dráfi Mátyás 
portré 
08:50 Német nyelvű hírek   
08:55 Kínai nyelvű hírek   
09:00 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Médiaklikk    
09:35 Tessék!    
10:00 Magyar Krónika   
10:25 A sokszínű vallás   
10:40 Kérdések a 
Bibliában    
10:55 Kereszt-Tények   
11:05 Így szól az Úr!   
11:15 Útravaló   
11:30 Angol nyelvű hírek   
11:40 Illetlenek (1978)  
Magyar vígjáték Rendezte: 
Mamcserov Frigyes Sze-
replők: Harsányi Gábor, 
Tímár Béla, Kertész Péter, 
Hollai Kálmán, Andai 
Györgyi, Benedek Miklós, 
Benkóczy Zoltán, Csonka 
Endre, Fillár István, Szer-
sén Gyula, Mentes József, 
Újréti László, Vándor Jó-
sef, Egri Kati, Vogt Károly, 
Szabó Imre, Horváth Pál, 
Besztercei Pál, Téry Sán-
dor, Budai István, Gyenge 
Árpád, Kiss Gábor
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:50 Magyar Krónika   
14:20 Család és otthon   
14:45 Rondó    
15:15 Kvartett    
15:45 Balatoni nyár   
17:45 Ahonnan elindul-
tam. 11/4.: Mács József 
portré  
18:20 Ahonnan elindul-
tam. 11/5.: Duba Gyula 
portré 
19:00 Hogy volt?!  Major 
Tamásra emlékezünk
20:00 Szenes Iván írta
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 34. rész: A 
vizsga
22:00 Tűzvonalban 69/33.: 
Éjszakai szolgálat Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül    
23:55 Család-barát 
válogatás    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Hegyköz
02:25 Illetlenek (1978)   
Magyar vígjáték Rendezte: 
Mamcserov Frigyes Sze-
replők: Harsányi Gábor, 
Tímár Béla, Kertész Péter, 
Hollai Kálmán, Andai 
Györgyi, Benedek Miklós, 
Benkóczy Zoltán, Csonka 
Endre, Fillár István, Szer-
sén Gyula, Mentes József, 
Újréti László, Vándor Jó-
zsef, Egri Kati, Vogt Ká-
roly, Szabó Imre, Horváth 
Pál, Besztercei Pál, Téry 
Sándor, Budai István, 
03:35 Ízőrzők   Nikla
04:05 Szenes Iván írta
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - III. évad 24/3. 
A Bourdaisiere kastély 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Újrakezdők 
50 felett
07:40 Ahonnan elindul-
tam…11/4.: Mács József 
portré Szlovákiai magyar 
portréfilm  
08:10 Ahonnan elindul-
tam…11/5.: Duba Gyula 
portré Szlovákiai magyar 
portréfilm  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Kínai nyelvű hírek   
09:00 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Iskolapad    
09:30 Élő egyház    
10:00 Hazajáró (2016)  
Felcsík 1. - Csíkszeredától 
Lóvészig
10:25 Katolikus krónika   
10:55 Isten kezében  
11:30 Angol nyelvű hírek   
11:45 A messziről jött em-
ber (1979)  Magyar tévé-
játék  Vezető operatőr: 
Marczali László; Rendez-
te: Marton László Szerep-
lők: Páger Antal (Jácint), 
Tolnay Klári (Szilvia),Cso- 
mós Mari (Panka), Őze 
Lajos (Abrankó), Kútvöl-
gyi Erzsébet (Marianna), 
Moór Marianna (Szervác-
né), Szombathy Gyula 
(Szervác)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Unió28    
13:40 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje, 2010)  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák . A 
Schulek dinasztia 
14:40 Kosár    
15:05 P'amende   
15:35 Magyar elsők.  Az 
első magyar mozis  
16:00 Balatoni nyár   
18:00 AZ AGY VILÁG-
NAPJA Egy este Freund 
Tamás agykutatóval 
Magyar portréfilm   
19:00 Hogy volt?! Szabó 
Sándor felvételeiből
20:00 Slágertévé (2000)  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 35. rész: 
Táppénzcsalás
22:00 Tűzvonalban 69/34.: 
Öt török, öt görög Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül    
23:55 Család-barát     

01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A Bagi Nacsa Show 
(2016)   
02:20 A messziről jött 
ember (1979)  Magyar 
tévéjáték  
03:30 Ízőrzők (2012)  
Domoszló  Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
04:05 Slágertévé (2000)   
05:00 HÍRADÓ  
05:15Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - 
francia módra - III. évad  
24/4. Az Ussé-i kastély 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Útravaló   
07:05 Öt kontinens  
07:35 Egy este Freund 
Tamás agykutatóval 
(2014)   Magyar portréfilm  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:35 Kínai nyelvű hírek   
08:40 Orosz nyelvű hírek   
08:50 Kosár    
09:15 Itthon vagy!   
09:40 Szeretettel 
Hollywoodból    
10:10 Öt kontinens  
10:45 Nagyok   Törőcsik 
Mari
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:30 A Noszty fiú esete 
Tóth Marival (1938)  
Magyar film  (ff.)  
Rendezte: Székely István 
Szereplők: Rajnai Gábor 
(Noszty Pál), Jávor Pál 
(Noszty Feri, a fia), Simor 
Erzsi (Vilma, a lánya), 
Szörényi Éva (Tóth Mari), 
Bilicsi Tivadar (Kope-
reczky báró), Makláry 
Zoltán (Kozsehuba), 
Gózon Gyula (Bubenyik) 
Mikszáth Kálmán azonos 
című regényének filmvál-
tozata A fiatal huszártiszt, 
Noszty Feri kártyás, léha 
fiatalember, akinek 
ráadásul tisztázatlan 
nőügyei vannak. Édesapja 
azt szeretné, ha a gazdag 
Tóth Marit venné 
feleségül, s így rendezné 
zilált anyagi helyzetét. Feri 
mindent elkövet a cél 
érdekében. Udvarolni 
kezd, de közben váltója 
lejár, s emiatt még tiszti 
rangja is veszélybe kerül...
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Novum   
13:45 A felszín alatt Belga 
dokumentumfilm  
15:20 Hogy volt?! (2016)  
Színházról színházra: a 
Szolnoki Szigligeti 
Színház
16:20 Balatoni nyár   
18:15 Szabadság tér '56 
(2016)    
19:05 Mindenből egy van 
(2015)  1. A profil, 2. 
Harcok a házban
20:05 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás 
(2007)   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 36. rész: 
Elvira veszte
22:00 Tűzvonalban 69/35.: 
Madarat tolláról Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:55 A Bagi Nacsa Show 
(2016)    
23:50 Száguldás - Szűcs 
Judith műsora (1981)   

00:25 Örökzöld dallamok 
(1978)  4/4.: Randevú a 
Sole mio Bárban. 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal  
Sörtúra
02:25 Fapados szerelem 
(1959)   Magyar film  (ff.)  
Rendezte: Máriássy Félix 
Szereplők: Krencsey Mari-
anne (Szőllőssy Veronika), 
Zenthe Ferenc (Kostál 
Imre), Somogyi Erzsi 
(Szőllőssyné), Kállai Fe-
renc (dr. Gerlőtey Endre), 
Mezey Mária (Majzikné) 
03:50 Virágzó Magyaror-
szág Letenye  
04:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás    
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - III. évad 24/5. 
A Rambouillet-kastély 
05:50 Gasztroangyal  
Sörtúra
06:45 A felszín alatt Belga 
dokumentumfilm  
08:20 Német nyelvű hírek   
08:30 Kínai nyelvű hírek   
08:35 Orosz nyelvű hírek   
08:50 Élő örökség (2016)  
09:20 Novum    
09:50 Térkép    
10:20 Angol nyelvű hírek   
10:40 Fölszállott a páva 
(2015) 7/6.: Második 
középdöntő
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok    Törőcsik 
Mari
13:50 Szabadság tér '56 
14:35 Ég és föld között - 
Makovecz Imre 3/2.: 
15:30 Boxutca Magyar 
dokumentumfilm  
16:30 Balatoni nyár   
17:55 Öt kontinens  
18:25 Szerelmes földrajz  
Hétköznapi misztika
19:00 Gasztroangyal  
Sörtúra
19:55 „A zene az kell”   
Dés László
20:25 „A zene az kell” 
(2010)  Operett 1. Rész 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Pápai különkiadás 
(2009)  Magyar dokumen-
tumfilm  Az 1956-os forra-
dalom mártírjai között több 
egyházi személyt is talá-
lunk, köztük Gulyás Lajos 
református lelkészt, akit 
1957 februárjában szervez-
kedés vezetése és gyilkos-
ság hamis vádjával első 
fokon, majd decemberben 
másodfokon halálra ítéltek 
és kivégeztek. A Pápai 
Református Gimnázium 
diákjai elhatározták, hogy- 
tiszteletük jeléül - újságjuk 
egy különkiadását szente-
lik az egykori pápai diák-
nak. 
22:35 Az On The Spot 
bemutatja: Egy gádzsó 
utazása Romanisztánban 
Becsöngetés. Lehet éhesen 
figyelni és tanulni az isko-
lában? Mit lehet tenni az 
egyenlő esélyek megte-
remtéséért az osztályter-
mekben? Sikerek és 
kudarcok magyar, román 
és spanyol példákkal.
23:35 Öt kontinens    

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Nótahangverseny 
(1997)  A zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színházban
02:20 Méz a kés hegyén 
(1974)   Magyar tévéjáték  
03:55 Dallamról dallamra 
(1996) Kell a ritmus! Kecs-
keméti Katona József Szín-
ház Fiatal művészeinek 
műsora
04:20 Dallamról dallamra 
(1997) Összeállítás soroza-
tunk tavalyi felvételeiből
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25Múzeumtúra - fran-
cia módra - III. évad 24/1. 
A Francia Cinématheque 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  
Hipochonder férfiak
07:40 Ahonnan elindul-
tam…11/1.: Gál Sándor 
portré Szlovákiai  
portréfilm  
08:50 Német nyelvű hírek   
08:55 Kínai nyelvű hírek   
09:00 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Esély    
09:35 Kék bolygó   
10:00 Nagyok  Törőcsik 
Mari
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:55 Új nemzedék  
11:25 Anol nyelvű hírek   
11:40 A fészek melege 
(1987) Magyar tévéfilm  
Rendezte: Gaál Albert. 
Szereplők: Besztercei Pál, 
Bitskey Tibor, Deme Zsó-
fia, Földesi Judit, Gombos 
Katalin, Horesnyi László, 
Kovács Nóra , Létai Klára, 
Mányai Zsuzsa, Miklósy 
György, Simon Géza, Sin-
kovits Imre, Straub Dezső, 
Szakácsi Sándor (-), Szirtes 
Ádám . A fiatalok szeret-
nék megkapni a papa laká-
sát, mert balatoni nyaralót 
szándékoznak venni. Már 
úgy néz ki, hogy sikerül 
meggyőzni az atyát, hogy 
költözzön hozzájuk, élje-
nek együtt a családi fészek 
melegében, amikor a papa 
bejelenti, hogy megnősül. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
13:50 Nagyok  Törőcsik 
Mari
14:20 Kárpát expressz   
14:40 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű magazin
15:10 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
15:45 Balatoni nyár   
17:45 Ahonnan elindul-
tam…11/2.: Grendel Lajos 
portré 
18:20 Ahonnan elindul-
tam  11/3.: Dráfi Mátyás 
portré 
19:00 Hogy volt?! Bánffy 
Györgyre emlékezünk
20:00 Cirkuszfesztivál 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show  A tanfolyam
22:00 Tűzvonalban 69/32.: 
Angyalföldi utcák Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül    
23:55 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



  16. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                                2016. július 14.  

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

CSINOS, VIDÁM 63 éves jelenleg 

Budapesten élô hölgy, szeretne 

megismerkedni Sydneyben élô 

férfivel 67 éves korig. Társaság, 

barátság és szabadidô eltöltés céljábol. 

Várom leveled!

terifodrasz@gmail.com

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT ke-

resünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök 

és péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

SYDNEY UPPER NORTH SHOR-

on élô 69 éves hölgy ezúton keresi a 

környéken élô hasonló korú magyarok 

társaság t közös programokra.

E-mail: mohary1@bigpond.com

 vagy mobil: 0435- 479- 965

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads


