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MAGYAR
lóversenypályán legyôzni ôsi ellenségét, ez sosem sikerül neki.

Egészen addig a pillanatig, amíg fel nem bukkan Kincsem, a már-már vadló, 
akit senki sem tud megszelídíteni, rá mégis hallgat. Ô lesz Ernô szerencsecsillaga, 
illetve közvetve a monarchiabeli magyaroké is, hiszen Kincsem osztrák lovak 
felett aratott sikerei reményt adnak a függetlenedni vágyóknak. Blaskovich 
mindent megtesz azért, hogy visszanyerje családi örökségét, bármit feláldozna 
–-- egészen addig a pillanatig, amíg Oettingen báró lánya, Klára (Petrik 
Andrea) közbe nem lép. Onnantól kezdve aztán a szerelem vagy bosszú kérdé-
sénél súlyosabb dolgok is kockán forognak.

Mindebbôl láthatjuk, hogy klasszikus történelmi kalandfilmrôl van szó, de 
Herendi ügyes ötlettôl vezérelve csavart egyet a XIX. századi történeten. Ez 
már önmagában megakadályozta azt, hogy történelmi pátoszban és érzelemdús 
giccsben ázzon a Kincsem, filmje így fiatalos lendületet kapott, mégsem veszí-
tett történelmi hitelességébôl. A tízmillió filmkritikus országában biztos lesz, 
akinek nem tetszik majd az ilyetén modernizálás, ám bátran állíthatjuk, hogy a 
kosztümös drámák mesterei, a britek sem csinálták volna jobban.

A steampunk stílusra jellemzô, bôrbôl készült ruhák, fémes kiegészítôk, 
vicces kellékek (például Lennon-napszemüveg), valamint a XXI. századra 
vonatkozó kiszólások, allúziók és utalások: Klára a Mizu címû dalt dúdolgatja, 
szelfipózba vágják magukat a szereplôk a régi fényképész elôtt, mind beleille-
nek a film világába. A hangulathoz a zene is illeszkedik: a folk-rockos és 
klasszikus motívumok keverésével Hrutka Róbert mind az aláfestés, mind a 
fôcímdal esetén kitûnô munkát végzett.

Ugyanúgy, ahogy a viccek, gegek is mind „ülnek”, a megfelelô pillanatban 
hangoznak el, a humorosabb karakterek sem esnek át a ló másik oldalára, senki 
sem ripacskodik. Illetve, bár sokszor hasunkat fogtuk a nevetéstôl, a Kin-
csembôl nem lesz vígjáték. Ami kifejezetten örömteli, hiszen nem is vígjátékra 
ültünk be a moziba. De nemhogy nem lesz vígjáték, ahol a történet megkívánja, 
ott Herendi tökéletes érzékkel fagyasztja meg a pillanatot, vált komorabb 
hangnemre. Ennélfogva a rövidnek épp nem mondható film egy pillanatig sem 
lesz unalmas, egyszer sem néztünk rá az óránkra a moziban ülve. A magával 
ragadóan izgalmas lóversenyes montázsok pedig csak még lüktetôbbé teszik az 
amúgy is feszes, jó ritmusú alkotást.

Pörgôs, izgalmas, poénos, van mondanivalója, mégsem szájbarágós --– 
mondjon bárki bármit: a Kincsem menô.

(Kincsem. Magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017. Rendezte: 
Herendi Gábor)

Sárdi Krisztina (Magyar Idôk)

„Magyarországnak fontos 
szerepe lesz a világ 

megváltoztatásában”
Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában, mégpedig 

azzal, hogy megváltoztatja Európát –-- jelentette ki Henri Boulad jezsuita 
szerzetes a budapesti Párbeszéd Házában.

Henri Boulad egyiptomi szerzetes –-- aki maga kérte, hogy felvehesse a 

KINCSEM, A VADLÓ
Kincsem nemcsak hogy filmmûvészeti szempontból sikerült nagyszerûen, 

de talán még arra is képes, hogy a fiatalok számára újra divatba hozzon egy 
olyan történelmi korszakot, amelyet a dicsô múlt pátosszal teli, hôsiesen tragi-
kus légköre vesz körül.

Az igazat megvallva kicsit félve ültem be a moziba a legújabb magyar film, a 
hárommilliárd forintnyi állami támogatással készült Kincsem bemutatójára, 
bár az elôzetes magával ragadó volt, illetve a rendezô, Herendi Gábor neve is 
reménykedésre adott okot, hiszen a Valami Amerika részeit és a Magyar ván-
dort is szerettem. Azonban legyünk ôszinték: az utóbbi idôben a nagy volumenû 
magyar történelmi drámák egymás után buktak meg. Ám a Kincsem nemcsak 
hogy filmmûvészeti szempontból sikerült nagyszerûen, de talán még arra is 
képes, hogy a fiatalok számára újra divatba hozzon egy olyan történelmi kor-
szakot, amelyet a dicsô múlt pátosszal teli, hôsiesen tragikus légköre vesz 
körül.

A Kincsem –-- csak részben valós eseményeken alapuló –-- története dióhéj-
ban a következô: Blaskovich Ernô gróf (Nagy Ervin) az 1849-es fegyver-
letételt követô megtorlásokban elveszti édesapját, akit annak osztrák barátja, 
Otto von Oettingen báró (Gáspár Tibor) gyilkol meg. A báró ráadásul a 
családi kastélyból is elzavarja a fiút, megfosztva örökségétôl. Nem csoda hát, 
hogy Blaskovich bosszút esküszik. Ám felnôvén céltalan, léha, kicsapongó éle-
tet él, adósságot adósságra halmoz, és hiába próbálja meg legalább a 

Szurkoló
A hazai futballbajnokság kezdetekor 

szokás mindenféle „beharangozót” 
írni –-- így használja a sportszaknyelv 
–--, de ez a jegyzet másról szól: ne-
vezetesen a szurkolókról, akik léte-
zésükkel értelmet adnak -– Leoncavallo 
szavaival --– a „nagy produkció(k)nak”. 
A szurkol igét és a szurkoló fônevet 
gyakran használjuk nemcsak a sport-
pályán, de folyamatosan bôvülô, a 
korhoz igazodó jelentésfejlôdéssel a 
közélet számtalan területén. Vajon 
mikor honosodtak meg a nyelvünkben? 
Kitûnô nyelvészünktôl, Balázs Gézá-
tól tudjuk, hogy „akármennyire hihe-
tetlen, szurkol igénk a szurok fônév 
»szurk« változatából keletkezett. Ere-
deti jelentése: szavakkal beken”. Az 
1930-as évekbeli sportnyelvújításig a 
német drukkol ige járta. A „drucken” 
azt jelenti „nyom”, a drücken pedig: 
„nyom, szorít, nyomaszt”.

A magyar sportnyelvben 1886-ban 
írták le elôször a drukkol szót, még-
pedig a Hercules címû lap: „E verseny 
a legszebb és legizgalmasabb látvá-
nyok egyike volt, a nézôk mind a má-
sodperczeket olvasgatták, a totaliza-
teur játszók drukkoltak.” A Nemzeti 
Sport 1931-ben javasolta, hogy: „Le-
gyen a drukker szurkoló.” És a köz-
vélemény elfogadta. Egy évvel késôbb 
már szurkolótábort emlegetett a lap. A 
drukkertábor nehezen kiejthetô, nap-
jaiban megmosolyogtató fônév. Ellen-
tétben a szó elôtagjával, a drukkerrel, 
amelyet vissza-visszacsempésznek a 
lapok sportoldalain. 

Hogy milyen a szurkolótábor? Szóval 
a tömeg. Kétféle van: jó és rossz. 
Berda József mély undorral írt róluk: 
„Futballfejjel gondolkozók falkája; / Ó, 
mint utál titeket a tiszta értelem! / 
Csak gól! csak goól?! s agyatok bél-
sárja: csak / ennyi marad meg belô-
letek –-- a mérlegen!” Kikezdhetetlen 
általánosság azonban, hogy minden-
fajta közösségen belül mindenfajta 
minôség megtalálható, többé-kevésbé 
azonos vagy hasonló arányban. Ami a 
lényeget, az ember belsô tartalmát 
illeti, áll a szabály a környezet ha-
tásaitól többé-kevésbé függetlenül, s 
minden csoport –-- ilyen-olyan okból --
-– kitermeli a maga elitjét és alja-kö-
zösségét. Abody Béla ítélete elválaszt: 
„A labdarúgás –-- hát istenem, külön 
kategória, ott mindent szabad, a já-
tékhoz »jól áll« a féktelen indulat.”

És a szókimondás! Példák erre azok a 
rigmusok, amelyeket nosztalgiával 
emlegetünk. „Gá-gá-gá, …i MTK!” A 
válogatott Törôcsik Andrást sem 
kímélte a szurkolótábor: „Tán-colj-Tö-
rô, fe-le-sé-ged, be-tö-rô!” Vagy válo-
gatott társa, Fazekas László is meg-
kapta: „Li-la nad-rág, fe-hér zok-ni, 
Fa-ze-kas-né el-ment-lop-ni.” De a 
szurkolók tudtak dicsérni is. A leg-
ismertebb és legrövidebb, ugyanakkor 
már-már szlogenné vált elismerést 
Baróti érdemelte ki: „La-jos-bá-csi, kö-
szön-jük!” Ôsidôktôl kezdve hosszú a 
listája a gúnyolódásoknak, a sérté-
seknek („Vin-cze, ta-ka-rodj!”), ame-
lyek a felmagasztalásig vezetnek. 
(„Szen-tes Lá-zár, te vagy a császár!”)

Mindazonáltal a szellem ragyogását 
ne a futballpályán keressük. Más csá-
bít bennünket az aranyfényben tün-
döklô futballistákhoz, ahol a labda 
pattogása elvarázsol bennünket.

„A szenvedélyek alkotnak és rombol-
nak mindent. Ha az ész uralkodna a 
földön, semmi sem történne rajta” -– 
írta Fontenelle.

Kô András
(Magyar Hírlap)



magyar állampolgárságot és a héten az Országházban letette az állampolgársági 
esküt –-- hangsúlyozta: ebben a küzdelemben Magyarország Dávid és Európa 
Góliát, mégis hinni kell abban, hogy Istennel képesek vagyunk megváltoztatni a 
világot.

„Az Istenben való hitnek az önmagunkban való hitté kell válnia. Amennyire 
ugyanis nekünk szükségünk van Istenre, ugyanannyira kellünk mi is” Istennek 
ahhoz, hogy átformálja a világot –-- mondta a szerzetes, aki hisz abban, hogy a 
következô hónapok meglepetéseket tartogatnak, és Európa „meg fog mozdul-
ni”.

Henri Boulad Átistenülés a mindennapokban címmel megtartott elôadásában 
arról beszélt, az egyház hagyományos tanítása azt az érzést kelti az emberben, 
hogy gonosz és esendô. A megváltástan arról szól, hogy az ember vétkes, és 
végtelen bûnéért végtelen áldozattal kell fizetnie az Isten fiának. A megváltás 
tehát valamiféle „visszavásárlás”. Húsz évszázada ezt ismételgeti a nyugati 
kereszténység, miközben senki sem érti, hogy kitôl kéne visszavásárolni az 
embert, és miért elégedett ezzel az Atya.

Ez, az ember alapvetô bûnösségét állító látásmód, mélységes pesszimizmust 
eredményezett. A nyugati szemléletmód az emberrôl és a történelemrôl 
alapvetôen tragikus. És az is lehetséges, hogy a mai uralkodó nihilista filozófia 
gyökerénél éppen ez a felfogás, az „embernek ez a leértékelése áll”.

Henri Boulad szerint azonban van másfajta teológia is: eszerint Jézus nem 
azért jött, hogy megváltsa, hanem hogy „megistenítse”, a saját szintjére emelje 
az embert.Kitért arra, a görög egyházatyák –- köztük Órigenész, Alexandriai 
Szent Kelemen, Alexandriai Szent Atanáz –-- szemlélete sokkal pozitívabb, mint 
a nyugati gondolkodóké. Valamennyiük teológiája összefoglalható ebben az egy 
mondatban: Isten emberré lett, hogy az ember Istenné váljon.

Ezt megértve „felfedezzük, hogy a kereszténység úgy felmagasztalta az 
embert, ahogyan egyetlen más vallás sem”. Ezért lett a kereszténység a 
civilizáció és a fejlôdés kovásza –- mutatott rá.

Henri Boulad Alexandriában született 1931-ben, szíriai családból származik, 
édesapja szír, édesanyja olasz származású, a család francia anyanyelvû kato-
likus. A jezsuita rendbe 1950-ben lépett be, 1963-ban szentelték pappá Bejrút-
ban. Három doktorátust szerzett és –-- visszatérve Egyiptomba –-- az ifjúság 
nevelése és a szociális munka területén dolgozott, emellett lelkigyakorlatokat 
vezetett. Kalkuttai Szent Terézzel együttmûködve megszervezte az egyiptomi 
Caritast. Menekülttáborokat alapított, küzdött a szudáni népirtás megfékezé-
séért, a rabszolgák kiváltásáért. Rendszeresen tart elôadókörutakat Európában, 
beszédeit gyakran a rádiók is közvetítették.

Letartóztattak két magyart, akik 
az ISIS terroristái akartak lenni

Letartóztattak két fiatal magyar férfit, mert az Iszlám Államhoz akartak 
csatlakozni --- hangzott el a TV2 Tények címû hírmûsorában. Egyiküket már 
Törökországban, 10 kilométerre a szír határtól fogták el. A másik ki sem jutott 
az országból. Van olyan szakértô, aki azt állítja tíznél is több magyar harcolhat 
az ISIS katonájaként.

Az Iszlám Állam az utóbbi idôben jelentôs veszteségeket szenvedett el, a 
hírügynökségek jelentései szerint az iraki csapatok már elvágták az ISIS utolsó 
menekülô útvonalait is, és visszavették a terroristáktól a legfontosabb kor-
mányzati épületeket is.

Ennek ellenére a toborzás nem szünetel és --- bár sokan nem is gondolnák --- 
de az Iszlám Állam sorai között magyarok is lehetnek.

Póczik Szilveszter kriminológus azt mondta a Tényeknek, elsôsorban 
muszlim kötôdésû magyarok harcolhatnak a Közel-Keleten. Szerinte 15-30-an is 
lehetnek. Viszont nem iszlám hívô az két magyar fiatalember, akiket tavaly 
ôsszel fogtak el a rendôrök azért, mert az Iszlám Államhoz akartak csatla-
kozni.
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HÍREK
Alig 10 kilométerre volt a szír határtól, amikor két török titkosrendôr lefü-

lelte. A társa, akit az interneten ismert meg, vele tartott volna, csak még nem 
készült el a kiutazáshoz szükséges útlevele.

A 24 év körüli férfi állítólag nem harcolni akart. Egyszerûen magányosnak, 
meg nem értettnek érezte magát, és egy propaganda film hatására úgy érezte, 
az ISIS jelenthetné számára az otthont és a közösséget.

Sántha Hanga a Migrációkutató Intézet vezetô kutatója azt mondta a Té-
nyeknek. hogy nem egyszer magas fizetéssel is jár, ha valaki vállalja, hogy 
kiutazik a szinte biztos halálba.

A terroristák azonban a propaganda anyagaikban nem csak erre fektetnek 
hangsúlyt, hanem a család, a közösség, az identitás, az erôs és bátor jellem, 
esetleg a párkapcsolat iránti vágyra is.

Pár évvel ezelôtt egy Bécsben élô bosnyák muszlim lánytestvérpár indult 
útnak, hogy az ISIS mellett harcoljon. Eleinte reklámarcként használta ôket a 
szervezet. Késôbb, amikor már nem volt rájuk szükség, megerôszakolták és 
megölték ôket. Azt nagyjából lehet tudni, hogy mire számíthatott az aki euró-
pából az Iszlám Államhoz csatlakozott.

Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program 

kezdôdik
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul --- jelentette be Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerdán Budapesten. A 17,2 milliár-
dos fejlesztés keretében legalább 68 új óvoda épülhet, és további 215 fejleszté-
sére, valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására lesz lehetôség.

Potápi Árpád János sajtótájékoztatón elmondta: tavaly év végén jelentôsen 
nôtt az államtitkárság költségvetése. Eredetileg 28 milliárd forinttal számoltak, 
amely az utolsó két hónapban több mint 73 milliárdra ugrott, s ebbe a keretbe 
kerülhetett be az óvoda fejlesztési program is --- jelezte az államtitkár, 
hozzátéve: az óvodafejlesztési program részét képezik, ahol szükséges a bölcsô-
dék is. A 17,2 milliárd forintos keretbôl 7,5 milliárddal részesül Erdély, amelyet 
6,2 milliárddal követ Felvidék, illetve Muravidék, Horvátország és Kárpátalja. 
A cél, hogy a gyerekeket elsô pillanatban „megfogják” a magyar ügynek, ma-
gyar intézményrendszernek és magyar identitású embereknek megtartsák 
ôket.Ehhez az óvodai nevelés kiemelten fontos --- rögzítette az államtitkár, aki 
hangsúlyozta: a program semmilyen módon nem veszélyezteti a magyarországi 
óvodák felújítását, építését.

Grezsa István kormánybiztos elmondta: a határon túli magyar óvodások 
száma jelenleg 48 ezer, a cél, hogy ez a szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt 
szeretnék, ha a vegyes házasságokból származó gyermekek is nagyobb eséllyel 
kerüljenek magyar intézményekbe. A program elsô üteme az egyházi intézmé-
nyekre terjed ki, az óvodafejlesztésben részt vállaló egyházak 2016 decembe-
rében közel 9 milliárdot kaptak, a világi intézmények részére pedig további 8 
milliárdot biztosít a program. Minden beruházás esetében az év végéig meg kell 
történnie a telekvásárlásoknak, az építési engedélyek elkészítésének, az enge-
délyek beszerzésének, a kivitelezés elkezdésének.Az építési és felújítási prog-
ramok lezárásának határideje 2018. december 31-e, az elszámolásokat a 
Miniszterelnökség felé legkésôbb 2019. június 30-ig be kell nyújtani.

Az épületek és a környezet megújítása mellett a program a humánerôforrás-
fejlesztésre is fókuszál. A hátrányos helyzetû diákokkal foglalkozó szakemberek 
külön tréningeken vehetnek részt egy fejlesztôpedagógus képzés keretein 
belül. Grezsa István elmondta még: jelentôs óvodakutatási program indul, hat 
külhoni magyar régióban mérik fel az óvodák jelenlegi helyzetét, vizsgálják a 
szülôi attitûdöket. Speciális tananyag készül a programba bevont intézmények 
számára. Valamennyi külhoni magyar óvodapedagógus számára elérhetô lesz 
egy virtuális óvoda honlap, s szeretnék kialakítani a külhoni magyar 
gyermekpszichológusok, logopédusok hálózatát is. Szeretnék eljuttatni továbbá 
a Magyarországon megújuló bölcsôde-program hasznosítható elemeit a külhoni 
magyar lelkészfeleségek számára.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Ismerje meg 
József Attila 

genderkorrekt 
versét!

Csak egy apró változtatás kell hozzá.
Február elején röppent világgá a hír, 

hogy a Brit Orvosi Kamara szerint az 
„anya” szó használata diszkrimina-
tív és ódivatú! A liberális métely 
lassan, de biztosan terjed és fertôz, 
már a leg-kedvesebb szavunkat sem 
kíméli. Rövid ideig tudtunk csak bi-
zakodni, hogy az csak a „fejlett” Nyu-
gatot hálózza be, de rövidesen kiderült, 
hogy nálunk is divatba jött az agyat-
lanság: az ELTE szeptembertôl elindít-
ja a társadalmi nemek tanulmánya 
(Gender Studies) címû mesterszakot.

A tervezett ELTE-mesterszak persze 
több hagyományôrzô (értsd: elavult, 
heteroszexuális) szervezetnél kiverte 
a biztosítékot. A KDNP ifjúsági szer-
vezete egyenesen nyílt levélben for-
dult a rektorhoz.

Eddig északra, meg erôszakra jártak 
egyes hallgatók, mostantól a göndör 
szak is nyitott a tudásra éhes elmék 
érzékenyítése elôtt.

De álljunk meg egy próbatételre még 
mielôtt a Mr. Soros liberális harcosai 
eltávolítanák Brüsszelbôl a pisilô kis-
fiút, akit fütyivel formáztak meg még 
annak elôtt, hogy ô maga eldönthette 
volna fiú-e, avagy lány akar lenni. És 
ez tûrhetetlen, amint azt egy spanyol 
plakátkampány is hirdeti.

Vegyük példaként mondjuk József 
Attila Borbála címû versét. Nem 
emlékeznek rá? Igazuk lehet, mert 
nincs is ilyen. De fel kell készülniük 
arra, hogy az egész nemzet által kü-
lönös szeretettel idézett „Mama” cím 
várhatóan eltûnik. A szerencsétlen, 
sötétségben élô költô még olyan kor-
ban élt, amikor felelôtlenül mondhatta 
valaki az édesanyjának, hogy édes-
anyám. Rövidesen azonban lehet, hogy 
ezt az aljas cselekedetet csak titokban, 
a négy hangszigetelt fal között, ma-
gunkban követhetjük el.

Ilyen mélyen felháborító verset pe-
dig csak illegális találkozókon lehet 
majd szavalni, amelyeket a Tanítanék 
Mozgalomból kimaradt tanítók szer-
veznek majd elhagyott városrészeken, 
titkos lakásokban, jelszavas belépéssel, 
az akkor már túlhaladott, megvetett és 
tiltott Anyák napja alkalmából.

Lássuk hát a genderkorrekt szövete-
get:

József Attila: Borbála
Már egy hete csak a Borira
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Milyen aprócska változás, mégis mi-

csoda különbség. A vers gyakorlatilag 
teljesen értelmét veszíti. És ezzel re-
mekül meg is mutatja, hogy az említett 
brit orvosoknak álcázott és a hazai 
genderjanicsároknak mi a céljuk.

Pontosan ez.

Pósa Árpád
(Magyar Idôk)
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1848. március idusának fényes em-
léke ugyan mindnyájunké, mert közös 
örökség, de annak igazságával már 
nem bír mindenki. A balliberálisok 
most sem tudtak felnôni az 1848–49-es 
esztendôk nagyszerû hôseihez.

Hogyan is tudtak volna méltó módon 
emlékezni, ha ma is feláldozzák a ha-
zát Brüsszel birodalmi törekvéseinek 
oltárán? Hogyan is tudtak volna 
hitelesen fôhajtással tisztelegni egy 
városligeti babazsúron 1848 emléke 
elôtt az SZDSZ kísérteteként megjele-
nô Momentum-féle csontbrigád torz 
gondolkodású fiataljai, amikor olyan 
görcsös eszmékkel házalnak, amelyek-
nek képviselôit 2010-ben a magyar vá-
lasztópolgárok már egyszer elkerget-
ték?

Hogyan is tudtak volna szabadsághar-
cosaink hôstetteire emelkedett lélek-
kel emlékezni a Tavares-féle jelentést 
néhány évvel ezelôtt tollba mondó 
posztkommunista nemzetárulók, ami-
kor újból brüsszeli gazdáikhoz som-
polyogtak, vádirattal kezükben nem-
zetünk ellen? Hogyan képesek 
mindazt újból és újból elárulni, amiért 
’48 hôsei a vérüket ontották? Mibôl 
gondolják a kozmopolita balliberálisok, 
hogy ami Moszkvának nem sikerült, 
azt Brüsszel majd sikerre viszi? Ma 
már a napnál is világosabb, hogy a ha-
zai balliberálisok folyamatos ideológiai 
ellenforradalmat vívnak a nemzeti-
polgári-keresztény értékek ellen, és 
ezzel Brüsszel hazánk ellen irányuló 
szellemi intervenciójának lelkes, la-
kájlelkû kiszolgálói lettek. Számukra a 
nemzeti ünnepünk sem szent, sem-
milyen nemzeti ügyet és nemzeti érté-
ket nem tisztelnek.

Mi, magyarok a szabadságot és benne 
nemzeti identitásunkat súlyos vérál-
dozatok árán szereztük meg. Mi, 
magyarok sokkal többet tudunk a 
szabadság hiányáról, mint a szeren-
csésebb nyugati polgártársaink. A mi 
szabadságunk olyan kincs, amelyért a 
magyar nép évszázadokon keresztül 
többször is nagyon nagy árat fizetett. 
A szabadság a nemzeti méltóság része, 
és ennek visszaszerzését ünnepeljük 
március 15-én, a nemzeti büszkeség 
napján. Ezen a napon az ünneplôk 
között mégis képes volt megjelenni 
egy rendbontó csoport, Juhász Péter 
és gátlástalan bandája, akik az ünnep-
ség alatt fütyültek, hangoskodtak, az 
ünneplôket sértegették.

Ezzel nem embert vagy embereket, 
hanem magát a nemzeti ünnepet, sôt 
mi több, a nemzet méltóságát gya-
lázták. Ôk és más külföldrôl pénzelt 
migránspárti szervezetek minden 
alkalmat megragadnak arra, hogy 

Szabadság és nemzeti méltóság
támadják a magyar kormányt, amiért 
szabadságunk és biztonságunk védel-
mében nem engedjük be ellenôri-
zetlenül az illegális bevándorlókat. A 
nemzet ünnepének tönkretételéhez, a 
nemzeti méltóság gyalázásához azon-
ban senkinek nincs joga, sem a Juhász 
Péter-féléknek, sem a Soros-pénzen 
kitartott szellemi véleménydeformá-
lóknak.

A brüsszeli elit és hazai kiszolgálói a 
modern kor jakobinusai, akik nem-
zetünk szabadságát más nemzetekével 
együtt szét akarják rombolni. Brüsszel 
és lakájai egy másfajta szabad-
ságeszmény nevében tervezik a jövôt, 
amelynek középpontjában az unió 
modern kori birodalmának nemzetek 
feletti jogrendszere áll, azaz a nyílt 
társadalom jogrendszere. A látszóla-
gos többségi felhatalmazás alapján 
gyôztes brüsszeli hatalom demok-
ratikus cezarizmusa maga alá akarja 
temetni a nemzeti jogállamokat. 
Brüsszel ma kínált és a hazai bal-
liberálisok által elfogadott nyílt tár-
sadalma szabadsággyilkos társadalom. 
Van egyáltalán olyasmi, amit nekünk 
szeretnünk lehetne a nyílt társadalom 
„értékei” közül?

A nyílt társadalom prófétái káro-
sabbnak tartják a drogellenes háborút, 
mint magát a kábítószer-problémát. 
Közben hihetetlen erôfeszítéseket 
tesznek a marihuána legalizálásáért. 
Oszlopos támogatói az azonos nemûek 
házasságának és az általuk történô 
g y e r m e k - ö r ö k b e f o g a d á s n a k . 
Szorgalmazzák a szabad személyi 
identitásválasztást, amelynek „ered-

Síp, dob, Szabadságharc
Sípoló söpredéknek (rövidítve: SS-

nek) nevezte egy felvidéki újságíró a 
közösségi oldalon a Juhász Péter-féle 
zajkommandót, amely – már megint – 
a nemzeti ünnepet tartotta a legkivá-
lóbb alkalomnak arra, hogy szétfütyül-
je a miniszterelnök beszédét. Lett is 
nagy haddelhadd a baráti sajtóban: 
demokraták lenácizására még Jean-
Claude Juncker Európa-fônök is rop-
pant érzékeny; kivéve persze, ha a 
magyar kormány a szenvedô fél. Hogy 
épp Juhászékról kellene-e megformáz-
ni az ismeretlen demokrata szobrát, 
afelôl nekem is erôs kétségeim van-
nak. A rendezôknek azt hazudták, 
nincs náluk síp, aztán a kordonon belül 
elôvették, némelyik szájba kettô is 
jutott – lám, ilyen egy leleményes de-
mokrata. S innen üdvözlöm a Fôvárosi 
Törvényszéket is, amely szerint a sí-
polás joga fontosabb emberi jog, mint 
a nem sípolóknak az a szolid kívánsága, 
hogy hallhassák azt a beszédet, amiért 
ünneplôbe öltöztették a lelküket. A 
derék bírói kar semmit nem szólhat, 
ha a jó tüdejû demokraták legközelebb 

az ítélethirdetést sípolják szét.
Lélekben készülhetünk rá, hogy most 

már folyamatosan ez lesz a válasz-
tásokig: a kendermagos pártelnöknek 
nincs szüksége semmi innovációra. 
Ötven ember diktál egy többezres tö-
megnek, egy sípoló söpredék a békés 
országnak. Soros fizet, Juhász fütyül – 
tartották tábláikat a magasba a Fide-
litas ellentüntetôi, s ezt továbbgon-
dolva: valójában Soros fütyül. Még 
dönthetünk, hogy úgy táncolunk-e, 
ahogy ô és globalista eszmetársai 
megalkotnák nekünk a követendô ko-
reográfiát, vagy magunk választjuk 
meg a lépéseket.

Orbán Viktor az utóbbi módszer híve. 
A bérfütyülôk hallani sem akarják, 
hogy a magyar múlt és jövô rajtunk 
kívül a jelek szerint senki másnak nem 
fontos. Nemzeti hatáskör – mondhat-
juk; de az európai biztonság figyelmen 
kívül hagyása, a schengeni határok 
virtualizálása korántsem az.

Unióárulás, amiért józanabb idôkben 
bíróság elé kellene állniuk a felelô-
söknek. Ha Brüsszelnek a nemzeti 
identitás bakfitty is, az európai jog 

nem lehet az. S az unión kívüli érdekek 
kiszolgálásában sincsen elévülés. Per-
sze szét lehet ezt a tetemrehívást fü-
tyülni, de az idô nem a struccpoliti-
kusoknak dolgozik. Az orbáni pontokat 
sem lehet egyszerûen belpolitikai 
programhirdetésnek bagatellizálni; 
még akkor sem, ha a tét valóban a 
függetlenségünk és nemzeti önállósá-
gunk. Amit ráadásul dupla botorság 
volna egy széthullóban lévô európai 
konglomerátum oltárán önként felál-
dozni. Megállítani a brüsszeli ámokfu-
tást, megakadályozni az erôszakos 
betelepítést, megvédeni a határokat, 

transzparenssé tenni a külföldrôl pén-
zelt szervezeteket, nemet mondani a 
lopakodó adó-, bér- és rezsiunióra. Ez a 
nemzeti minimum: aki magyar és 
demokrata, ha kiköpte vagy lenyelte a 
sípot, akkor sem igen mondhat 
egyebet.

Ettôl persze még bôséggel mond: a 
nemzeti minimum nem jelent auto-
matikusan nemzeti egységet. Az igaz-
ság pillanata jövô tavasszal jön el: az 
istenadta nép a negyvennyolcas-negy-
venkilences örökséget részesíti-e 
elônyben, vagy a sípot-dobot-nádi he-
gedût. Szeretném hinni, hogy a kérdés 
merôben költôi. A magyarok nem 
ostobák: pontosan tudják, hogy nem 
lehetnek otthon a világban haza nélkül. 
S igen, „nekünk szabadság és függet-

lenség nélkül nem igazi otthon a haza”. 
Ugyanakkor „soha sincs kész ország”: 
nem takaríthatjuk meg a küzdelmet.

A miniszterelnök, aki a forradalmi 
metaforát is használta már a parla-
menti kétharmad kapcsán, most visz-
szatérôen az európai lázadást emlegeti. 
A mérleg egyik serpenyôjében van 
március idusának hagyománya, a 
másikban pedig a bérfütyülôk és 
álomgyilkosok. „A fülemet jobban sér-
ti az önkényúr rikácsolása, mint több 
száz síp hangja” – mondta szûk baráti 
körben az ôszödi hazudós exkormány-
fô. Lehet emellett is voksolni, bízva 
abban, hogy a muzikális ellenzéknek 
abszolút a hallása.

Csontos János
(Magyar Idôk)

ményeként” nemsokára negyvenéves 
férfiak gyermeklányokkal járhatnak 
majd egy öltözôbe csupáncsak azért, 
mert úgy nyilatkoznak, hogy ôk is 
gyermeklányok.

A nyílt társadalom híveinek közre-
mûködésükkel zajlik a muszliminvázió, 
az illegális bevándorlókat olyan 
kiadványokkal látják el, amelyekben 
nyíltan törvényszegésre biztatnak. At-
tól az arcátlan trükktôl sem riadnak 
vissza, hogy miközben az unió de-
mográfiai válságával indokolják a 
migránsok befogadásának szükséges-
ségét, az abortusz liberalizálását hir-
detik a kontinens keresztény, konzer-
vatív államaiban. Soros György 
támogatásával dollármilliókat költe-
nek arra, hogy az európaiak ezt ne 
népirtásnak tartsák, hanem szabad-
ságjognak.

A nyílt társadalmat éltetô brüsszeli 
elit számos esetben tanújelét adta an-
nak, hogy a jelenlegi magyar kormány 
bukását kívánja, mert nem helyesli 
politikai irányvonalát. Általában véve 
Brüsszel egyetlen uniós államban sem 
helyesel olyan politikai irányvonalat, 
amely a nemzeti identitásra és a 
keresztény gyökerekre épít. Annak 
örülnének, ha a hagyományos patrióta 
gondolkodás megszûnne, és helyébe 
az európai gondolkodástól eltérô 
kozmopolita szemlélet lépne. Ennek a 
nemzetellenes szektaideológiának lett 
hamis prófétája fütyülôstül, Juhász 
Péterestül a magyar ellenzék is.

Petrin László
A szerzô jogász
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én hangzott el Budapesten. 

Tisztelt ÜnneplŒk! Magyarok szerte 
a nagyvilágban!

SzívbŒl üdvözlöm Lengyelországból 
érkezett barátainkat. Fontos nekünk, 
hogy – mint ’48-ban – ma is itt vannak 
velünk.

Minden nemzet úgy ünnepel, aho-
gyan jelleme adja. Van, aki fesztivált 
rendez, és van, aki partit ad. A mi 
tavaszköszöntŒ magyar ünnepünket 
körüllengi valami der°s komolyság. 
Ünnepnapokon a magyar nemzet 
fényképet – ahogy gyerekeink mon-
danák: szelfit készít önmagáról – 
háttérben a saját történelmével. Ma 
is felparázslik a nemzet szabadságvá-
gyából született küzdelmek fénye, 
felparázslanak a dicsŒséges ’48-as 
napok, a ’49-es csaták, és eljŒ a besö-
tétedés Világosnál. Éppúgy, mint egy 
évszázaddal késŒbb ’56 fényes októ-
bere és a rákövetkezŒ dermesztŒ no-
vember. 

Amikor ünnepelünk, nem felejtke-
zünk el arról, hogy szabadságharcaink 
rendre újabb megszállásokba tor-
kolltak. Mégis, a mi családi szelfink 
egy gyŒztes nemzetet mutat. Mi úgy 
tudjuk, hogy bennünket nem gyŒztek 
le. Igaz, sok fontos csatát elvesztet-
tünk, de mi, magyarok nem egy csa-
tában és nem egyetlen hadjáratban 
gondolkodunk. Mi itt, a Kárpát-me-
dencében, kultúrák, birodalmak, civi-
lizációk ütközŒzónájában a lehetŒ leg-
nagyobb diadallal büszkélkedhetünk; 
a háborút, a haza megmaradásáért és 
a nemzet fennmaradásáért vívott 
háborút végül mindig megnyertük. 
Itt vagyunk, minden és mindenki aka-
rata ellenére itt vagyunk. Itt vagyunk, 
és ma is legkülönbjeinket, azokat a 
bátrakat ünnepeljük, akiknek a bátor-
sága nélkül ma nem lehetnénk itt. Ma 
is velük készítjük a magyarok nagy, 
közös, családi fotóját. Tisztelet a bát-
raknak!

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt ÜnneplŒk!
Akik csatát és hadjáratokat nyertek 

ellenünk, a háborút végül elvesztet-
ték. A tatároknak nyomuk veszett, a 
hatalmas ottomán porta elenyészett, a 
Habsburg birodalom köddé vált, a 
szovjet kolosszus pedig egyszer°en 
kimúlt. Hatalmas birodalmak! Hol a 
ti fullánkotok? Március 15. a cáfolha-
tatlan bizonyíték, hogy mi voltunk, 
vagyunk és leszünk. Ez a mi diada-
lunk. 1848 fontossága nemcsak abban 
áll, hogy megtörtént, hanem abban, 
hogy azóta is történik. Nemcsak az 
évente ismétlŒdŒ ünnepeinken, 1848 
belsŒ mércénkké és erkölcsi irány-
t°nkké vált. A ’48-as mérce és irányt° 
megmondja ma is, ki mennyit ér a 
haza mérlegén, ki a h°, a hazafi, az 
odaadó, ki a bátor. Megmutatja, mi a 
nagyság, de megmutatja azt is, mi a 
kisszer°ség, az álnokság és az álom-
gyilkosság. Mi az országépítés, és mi 
az országrombolás. 1848 mércéje 
meghatározza mindannyiunk szemé-
lyes helyét a nemzet soraiban, és 
1848 meghatározza nemzetünk helyét 
is a nemzetek soraiban. És erre a 
bennünket megilletŒ helyre büszkék 
lehetünk. 1848–49-ben a magyarság 
soraiból többen küzdöttek a szabad-
ság zászlói alatt, mint Európa összes 
többi országában együttvéve.

Tisztelt ÜnneplŒk!
1848 nem áll magányos szigetként a 

magyar történelem folyamában. A 

magyar nemzet létezett már ’48 elŒtt 
is, és a szabadság zászlaját sem ’48 
tavaszán emeltük fel elŒször. 1848 
kapocsként fogja össze Rákóczi sza-
badságharcát és ’56 októberét. Meg-
rajzolja egy nagy szabadságharcos 
nemzet gerincívét, és megadja törté-
nelmi vérvonalát, és éppen ez, a nem-
zethez, a magyar nemzethez tartozás 
tudata fogja még sokáig nemzedékek 
gerincét megerŒsíteni és vérvonalát 
meghosszabbítani. Mert a jövendŒ 

magyar tudósai, költŒi, olimpiai baj-
nokai, miniszterelnökei itt szaladgál-
nak közöttünk rövidnadrágban és 
copfosan óvodáinkban és iskoláink-
ban. Még senki sem tudja, hogy mi 
lesz belŒlük, de remélhetjük, hogy 
köztük vannak az új márciusi ifjak is, 
akik életükkel tovább írják azt a 
szövevényes és hatalmas eposzt, 
amely nemzetünk és a szabadság kö-
zös hŒstörténete. Nem állhat szándé-
kunkban, és nem is állhat módunkban 
meghatározni és megtervezni utó-
daink sorsát. Petrovics nagypapa 
szeme elŒtt, ha elképzelte unokája 
életét, aki PetŒfi néven vonult be a 
magyar történelembe, talán egy mé-
szárossegéd vagy egy hentesmester 
tiszteletre méltó pályája lebeghetett. 
Soha nem tudhatjuk, melyik magyar-
ban szólal meg a haza felrázó és elhí-
vó szava. Bizonyára itt vannak közöt-
tünk a jövendŒ Kossuth Lajosok meg 
PetŒfi Sándorok, s velük a Széchenyi 
Istvánok, Deák Ferencek és Eötvös 
Józsefek is. Nekünk az a feladatunk, 
hogy olyan országot, olyan szellemi 
és erkölcsi örökséget adjunk át gyer-
mekeinknek és unokáinknak, hogy 
soraikból elŒ tudjanak és elŒ is akar-
janak lépni azok, akik nem rettennek 
vissza, hogy megvívják a nemzetre 
ezután váró forradalmakat és szabad-
ságharcokat. Feladatunk megŒrizni 
számukra az országot, megtartani ne-
kik a nemzetet, és fogódzóval szolgál-
ni, amely eligazítja majd Œket afelŒl, 
hogy mit kell tenniük: biztosítani a 
nemzet folyamatosságát. A nagysza-
lontai jegyzŒk, a bátor jurátusok, a 
lelkes színésznŒk, hentesmesterek, 
vállalkozók, anyák és apák, szántóve-
tŒk, iparosok, katonák, tudósok és 
bajnokok alkotta nagyszer° nemzet 
folytonosságát. Biztosítani az égŒ 
csipkebokor csodájában élŒ magyar 

nemzet jövŒjét; régóta borítja láng, és 
még mindig megmaradt, s nem 
emésztŒdött föl. Kell-e ennél erŒsebb 
biztatás egy mai magyar fiatal szá-
mára?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2061 évvel ezelŒtt ezen a napon egy 

merénylet rázta meg az ókori Rómát, 
1848 tavaszán forradalmak törtek ki, 
s most is a lázadás állapotában van-
nak Európai népei. Jelek, amelyek 
mindig ugyanazt üzenik: baj van a 

birodalomban. A magyar józan fajta, 
szemünk éles a jelekre, fülünk érzé-
keny az idŒk szavára, tudjuk, nem 
lehet a történelem elébe menni, és 
nem lehet feltartóztatni sem. Itt, a 
Kárpát-medencében megtanultuk, 
úgyis jön, aminek jönnie kell, minden-
nek rendelt ideje van, s nekünk csak 
annyi a lehetŒségünk, ami egyben 
kötelességünk is, hogy felkészüljünk 
a változásokra. Az 1848-as forradal-
mak azért törtek ki, mert az akkori 
birodalmi nagyhatalmak megtagadták 
a nemzetektŒl a jogot, hogy átalakít-
hassák kormányzati rendszerüket, 
újraszŒhessék gazdaságuk szövetét, 
kultúrájuk pedig kaput nyithasson az 
új eszmék elŒtt. Az európai császárok, 
cárok és királyok az európai béke 
érdekében szent szövetséget hoztak 
létre. A béke szent szövetségébŒl 
azonban a nemzeti függetlenség, az 
önrendelkezés és szabadság ellensége 
lett, és az álszentek szövetségévé 
vált. Arany János azt írta: ezelŒtt az 
erŒsebb a gyengétŒl, amit lehetett, 
elvett. Most nem úgy van. A világot 
értekezlet igazgatja: s az erŒsebb, ha 
csínyt tesz, összeül és helybehagyja. 
IsmerŒs történet ez. Az elmúlt évben 
a nemzetek újra fellázadtak. Fellá-
zadtak a brüsszeli bürokraták, a libe-
rális világmédia és a feneketlen ben-
dŒj° nemzetközi tŒke álszent szövet-
sége ellen. ElŒször az angolok, aztán 
az amerikaiak, és ebben az évben jön 
a folytatás.

Tisztelt ÜnneplŒk!
Ma ismét ’48-as szelek fújnak Euró-

pában. Ma még lehetŒségünk van ar-
ra, hogy a lázadás felszabaduló ener-
giáit alkotmányos kereteken belül 
tartsuk, s az európai birodalmat mé-
lyen, de békésen és rendezetten ala-
kítsuk át. MindenekelŒtt Brüsszelben 
le kell dobni az álszentség maskaráit, 

egyenes beszédre és a jövŒ nyílt 
megvitatására van szükség. A szép 
elvek mögé bújtatott machinációknak 
véget kell vetni. Széchenyi így bizta-
tott: amikor egész Európa bomlado-
zik, a hamvaiból feléledt Magyaror-
szág az emberiség díszére úgy fog 
állani most a rend, béke és szabadság 
fölött Œrt, mint hajdanában a keresz-
tyénségnek volt védfala. Ha több lesz 
bennünk a hazafiság, mint az irigy-
ség, s több a polgári erény, mint a 

dicsvágy, én biz’ azt hiszem: lesz még 
a magyarbul valami, s pedig sok. 
Igen, tisztelt ÜnneplŒk, lehet még a 
magyarból valami, ha megértjük a 12 
pont velejét, mely így hangzik: „Le-
gyen béke, szabadság és egyetértés.”

Igen ám, de mit kezdjünk azokkal, 
akik nem békét, hanem békétlenséget, 
nem egyetértést, hanem megosztott-
ságot akarnak? Mit kezdjünk azokkal, 
akiknek egyetlen örömük, mint ma is, 
ha mások örömét elronthatják? Köny-
ny° lenne tréfát °zni belŒlük, mond-
hatnánk: bolond lukból bolond szél 
fúj. De ne tegyük! Mert az erŒ, a 
sokaság kötelez, nekünk nem a pár-
tocskák lökdösŒdésében, hanem a 
nemzetépítés horizontján kell helyt 
állnunk. És a magyar nemzet hori-
zontjáról nézve két út közül választha-
tunk. Választhatjuk azt, amely a nem-
zeti nagyság tágas kapujához, és azt 
is, amelyik a gy°lölködés lehúzó ingo-
ványába vezet. Az idŒ igaz, s eldönti, 
ami nem az.

Tisztelt ÜnneplŒk!
Kossuth Lajos azt mondta: nemzet 

vagyunk, jogunk és erŒnk is van, 
hogy saját céljainkat kövessük, és ne 
legyünk idegen célok eszközei. Lehet, 
hogy Brüsszelnek és a nemzetközi 
pénztŒkének nem számít sem a ma-
gyar nemzet múltja, sem a magyar 
jövŒ, de nekünk számít. Lehet, hogy 
Brüsszelnek és a nemzetközi pénztŒ-
kének nem számít az európai embe-
rek biztonsága, de nekünk számít. 
Lehet, hogy Brüsszelnek és a nemzet-
közi pénztŒkének nem számít, hogy 
megmaradunk-e magyarnak, de ne-
künk számít. Mi tudjuk azt, amit 
Arany János így verselt meg: „ha 
minket elfú az idŒk zivatarja, nem 
lesz az Istennek soha több magyarja.” 
Ez ma is áll, ez a mostani európai 
lázadás tétje. Függetlenségünk és 

nemzeti önállóságunk védelmében az 
elŒttünk álló csatákat bátran meg kell 
vívnunk. Brüsszelt meg kell állítanunk. 
Határainkat meg kell védenünk, a 
betelepítést meg kell akadályoznunk, 
a külföldi pénzbŒl kitartott hálózatot 
átláthatóvá kell tennünk, az adók, a 
bérek és a rezsi szabályozásának jo-
gát itthon kell tartanunk, és ebben, 
kedves Barátaim, csak magunkra 
számíthatunk, ezért a kormányzati 
felelŒsséget továbbra is a nemzeti 
erŒk kezében kell tartanunk.

Tisztelt ÜnneplŒk!
1848 tavaszán számos nemzet föld-

jébe hullottak a forradalom magvai. 
A szabadság a legtöbb helyen még-
sem tudott szárba szökni. Hol a 
madarak kapkodták fel, hol a talaj 
volt túl sovány, hol a gyom fojtotta 
meg az elŒbújt vetést. Miért volt és 
van az úgy, hogy éppen a mi magyar 
földünk a legalkalmasabb arra, hogy 
gyökeret verjen benne a szabadság? 
A válasz itt van elŒttünk. Minden 
nemzet fiai boldog életre vágynak. 
Mi is így vagyunk ezzel. Ám minden 
nemzet csak olyan módon lehet bol-
dog, ahogy azt a természete 
megszab-ja. Mi, magyarok a boldog 
élethez csak úgy juthatunk el, ha a 
szabadság és a függetlenség útját 
követjük. Ne-künk szabadság és 
függetlenség nél-kül nem igazi otthon 
a haza, és a mi magyar fajtánk nem 
lehet boldog olyan hazában, ami nem 
az ottho-nunk.

Tisztelt ÜnneplŒk!
A nemzet nemcsak közös nyelvet, 

kultúrát és közös múltat jelent, de 
jelenti mindazon pillanatok összessé-
gét is, amikor a történelem 
próbatéte-lei egybekovácsolják a 
szíveket. Ezért váltunk újra erŒs 
nemzetté az elmúlt években. 
Egybekovácsolta a szíveket a nemzeti 
és keresztény alkotmányun-kért 
vívott harcunk. Egybekovácsolta az 
adósrabszolgaság elleni lázadá-sunk. 
Egybekovácsolta a gazdasági 
függetlenségért vívott küzdelem, és 
egybekovácsolta az a csata, amellyel 
visszavertük az Európát ostromló 
népvándorlást, és lefogtuk a kapukat 
belülrŒl nyitogatni akaró brüsszeli 
kezeket.

Tisztelt ÜnneplŒk!
Saját lábunkon állunk, a saját ke-

nyerünket esszük, nem vagyunk szol-
gái se magyar, se idegen hatalmas-
ságoknak, munkát adtunk emberek 
százezreinek, a családokat megerŒsí-
tettük. Átléptük osztály, származás, 
életkor, vallás és politikai hitek hatá-
rait, és valódi nemzeti egységet te-
remtettünk. Tettük mindezt az álszen-
tek szövetségének fenyegetése és 
tiltakozása ellenére.

Nincs azonban olyan egység, amely-
nek fenntartásáért ne kellene nap 
mint nap megdolgozni. Nincs olyan 
eredmény, amely megvédené önma-
gát, nekünk kell azokat megvédenünk. 
Soha sincs kész ország, soha semmit 
nem adnak ingyen, és a versenytár-
sak nem adnak át jószántukból sem-
mit, sem helyet, sem lehetŒséget, sem 
munkát, sem hasznot, sem jólétet. A 
végre valahára megteremtett egysé-
get kell m°ködtetni és minden nap 
tovább- és újraépíteni. A magyar 
nemzet erŒsödik, emelkedik, és ki 
fogja érdemelni tehetsége és szorgal-
ma alapján az Œt megilletŒ elismerést 
az európai nemzetek közösségében. A 
magyar név megint szép lesz, méltó 
régi nagy híréhez. 

Éljen a magyar szabadság, éljen a 
haza!                    (miniszterelnok.hu)
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A „nemzetek Európája” mellett és a 
liberalizmus ellen tartottak fekete ru-
hás felvonulást Kárpát-Ukrajna kiki-
áltásának 78. évfordulója alkalmából 
kárpátaljai ukrán nacionalisták a Kar-
patszka Szics szélsôjobboldali alakulat 
szervezésében szombaton Ungváron.

A fekete ruhát és az arcot takaró 
fekete álarcot viselô, ukrán nacionalis-
ta zászlókat lobogtató 150 fônyi „fekete 
menet”, amelynek résztvevôi fele-
részben iskoláskorú fiatalok voltak, 
nacionalista jelszavakat harsogva vo-
nult át –-- sötétedés után fáklyákat 
gyújtva –-- a városon. A Petôfi téren, a 
költô szobra mellett elhaladva, ahol 
egy évvel ezelôtt a „Késhegyre a ma-
gyarokkal!” mondatot kiáltozták, 
ezúttal –-- szabatos fordításban –-- az 
„Idegen, vésd az agyadba, itt ukrán 
a gazda!” jelszót skandálták, ami 
többször elhangzott a menet haladása 
során. A felvonulás fô jelszava a 
„Nemzetek Európáját, nemet az 
Európai Unióra!” volt.

A menet indulása elôtt Tarasz Deak, 
a Karpatszka Szics vezetôje a sajtónak 
elmondta, a nacionalisták 2011 óta em-
lékeznek meg fáklyás felvonulással 
Kárpát-Ukrajna 1939. március 14-i 
kikiáltásáról, és elsôsorban azokról –-- 
a szavaival –-- „ukrán hôsökrôl, akik 
fegyverrel a kezükben estek el a Hort-
hy admirális több ezer fôs csapataival 
vívott harcban”. Szerinte ez a küz-
delem „élesztette újjá az ukrán lelki-
séget a kárpátaljai emberekben”. Mint 
kifejtette, jelenleg hasonló idôket 
élünk, mint 78 évvel ezelôtt, de most a 
nemzetek Európájáért és a liberális 
dekadencia ellen kell küzdeni, és „fel 
kell készülni a kontinensen várható 
vallásháborúra”, amely –-- mint véle-
kedett –-- az Európát elárasztó muzul-
mán menekültek miatt fog kitörni.

A kárpátaljai ukrán nacionalista poli-

tikus kijelentette, az egyik fô feladat-
nak Kárpátalja „sima” ukránosítását 
tekinti, mert szerinte komoly gondot 
jelent, hogy a határ menti magyar 
falvak lakossága nem beszél ukránul, 
és nem is akar megtanulni, ezért „nem 
érzékeli, hogy Ukrajnában él”. Úgy 
vélte, növelni kell a magyar települé-
seken a tanárok fizetését, hogy haté-
konyabb legyen a magyarok tanítása 
ukrán nyelvre, amelynek az elsajátítá-
sával majd tudatosul bennük, hogy 
Ukrajnában élnek.

Ennek kapcsán elmondta, veszélyes-
nek tartja a Jobbik szerinte revizio-
nista, ukrán, román és szerb területek 
elcsatolását célul tûzô ideológiáját an-
nak tükrében, hogy Magyarországon 
ez a második számú politikai erô, és 
tartani kell a kormányra kerülésétôl.

Deak hangsúlyozta: a Karpatszka 
Szics összefogásra törekszik a szom-
szédos országokban élô „bajtársakkal”, 
ezért –-- demonstrálandó, hogy a szer-
vezet nem soviniszta –-- a mostani 
felvonulásra Magyarországról és 
Szerbiából is meghívtak „harcostársa-
kat”.

Az MTI érdeklôdésére a nacionalista 
vezetô elmondta, hogy a Jobbik ide-
ológiáját elutasító két magyar van a 
menetben, de nem fedheti fel a kilé-
tüket, sem a szervezeteket, amelyeket 
képviselnek, s az illetôk ilyen meg-
fontolásból nem viselnek jelképeket, 
nem visznek magyar zászlót.

A sajtó elôtt tett nyilatkozatában el-
hangzottakat Tarasz Deak megismé-
telte a felvonulás résztvevôi elôtt el-
mondott beszédében is.

* * *
Fancsali Ernôt, Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) helyi elnökét és 
négy társát kiemelte a csendôrség a 
kolozsvári március 15-i ünnepi felvo-
nulásból, mert Erdély-címeres kék-

piros-sárga zászlót lengettek.
Fancsali Ernô elmondása szerint a 

csendôrök arra hivatkoztak, hogy a 
rendezvényt szervezô Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
nem tette lehetôvé, hogy a magyar és 
a székely zászlón kívül más zászlókkal 
is vonuljanak az ünneplôk.

A csendôrök arra kérték az EMNP 
helyi elnökét, hogy vonja be a zászlót, 
vagy távozzon a felvonulók közül. Mi-
vel ennek nem tett eleget, ôt és egy 
másik, Erdély-zászlót vivô felvonulót 
500 lejes (35 ezer forint) bírsággal 
sújtották.

Fancsali Ernô hozzátette: a csendôrök 
nem kifogásolták a zászló használatát, 
így továbbra is lobogtathatta Erdély 
zászlaját Kolozsvár fôterén, de ezt 
csakis az ünneplô, felvonuló tömegtôl 
távol tehette.

Már tavaly is kifogásolta a csendôr-
ség az Erdély-zászlókat, de akkor be-
vonták a lobogót. Fancsali Ernô a bír-s
ágolásijegyzôkönyvérvénytelenítését 
fogja kérni a bíróságon.

* * *
Számos hasonló törvénytervezet el-

bukását követôen ezúttal maga az uk-
rán államfô javasolja, hogy egy másik 
ország állampolgárságának önkéntes 
felvétele az ukrán honosság elveszté-
sét jelentse.

Közel százezer kárpátaljai magyar 
veszítheti el ukrán állampolgárságát, 
ha a kijevi Ráda elfogadja Petro 
Porosenko törvénymódosító javasla-
tát. Az ukrán elnök által beterjesztett 
tervezet mindazokra vonatkozik, akik 
önként vették fel valamely más állam 
állampolgárságát.

A javaslat értelmében bármely ukrán 
állampolgár ilyen irányú döntését a 
hatóságok úgy értelmezik majd, hogy 
az illetô lemond az addig érvényes 
honosságáról –-- közölte az államfô 
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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

Lesz-e Soros olimpia 
Budapesten?

Te jó ég! Ha valakitól azt hallanánk, 
hogy a magyar származású amerikai 
üzletember, tôzsde spekuláns George 
Soros megtehetné, hogy 25.5 milliár-
dos (US dollár) vagyonából lenne bô-
ven elég pénz arra, hogy a 2028-as 
még nincs kizárt budapesti olimpiai 
játékok költségeit fedezhetné --- leg-
alább is úgy, hogy a magyar adófi-
zetôknek ez egy fillérbe sem kerülne, 
--- akkor az elsô kérdésünk az lenne, 
hogy: mi az fiam, elgurult az elmebaj 
gyógyszered? Pedig már van példa 
arra, hogy egy dúsgazdag támogató 
lehetôvé tett egy olimpiát. Itt a görög 
hazafira George Averoffról van szó, 
aki nagyherceg Constantin kérésére 
920 ezer drachmát adott a volt ógörög 
stadion felújitására. Ez a Panethenai 
stadion az egyetlen a világon ami tel-
jes mértékben márványból készült, és 
ott tartották az elsô modern olimpia 
megnyitó és záró ünnepélyét 1896-ban, 
és ismét 2004-ben a második athéni 
olimpián. A 2024-es nyári olimpiára --- 
Budapest visszalépése után --- meg-
maradt két pályázó Párizs és Los An-
geles. A kaliforniai város olimpiai 
költségvetése megtekinthetô az in-
terneten zéró egyenleget mutat, se 
veszteség, se nyereség. Az olimpiák 
költségeirôl fontos megjegyezni, hogy 
a sport pályák felújitása és kibôvitése 
mellett sok pénzt költenek az u.n. in-
frastrukturális befektetésekre mint 

pl. autópályák, hidak, vizellátás, csa-
tornázás stb.

Végül megemlíthetjük magyar szár-
mazású ausztrál-izraeli üzletembert 
milliárdos (8.3 m. AUD) Frank Lowit 
aki nagyon sokat dolgozott és anya-
gilag is sokat áldozott az ausztráliai 
labdarúgásért (soccer).

De ábrándozás az élet megrontója 
mert kancsalúl festett egekbe néz, vé-
gezzünk azzal a téves gondolattal, 
hogy magyar származású mágnások 
belenyúlnak a zsebükbe azért, hogy 
szülôföldjük olimpiai álmai valóra vál-
janak. S mivel a hálás görög nemzet 
George Avaroffnak egy hatalmas 
szobort állított a stadionjuk mellett, 
igy valószínû, hogy a sikeres buda-
pesti olimpiai játékok esetén a segítôk 
is kapnának egy ilyen megtisztelte-
tést.
De a hátralevôkben néhány sort 

George Sorosról.
Ez év március 14-én hat republikánus 

szenátor levelet küldött Rex Tilleson 
külügyminiszternek amiben követelik, 
hogy a State Department felülvizsgálja 
azoknak az adófizetôknek a pénzét 
amelyekkel a George Soros milliárdos 
által irányított nem-kormány szerve-
zetek külföldi államok politikájába be-
avatkoznak. Itt a legújabb példa Mace-
donia és Albánia.

A levélben a szenátorok aggodal-
mukat fejezték ki amiatt, hogy az US 
segélyt olyan helyekre irányították 
ahol „baloldali” és „haladó” csoportok 
mûködnek. Hasonló beavatkozás ta-

pasztalható Afrikában és Latin Ame-
rikában is. A honatyák megemlítik, 
hogy amerikai diplomaták politikai 
kedvencezést játszanak, és amerikai 
segély pénzek szélsôséges és néha 
erôszakos aktivistákat támogatnak, és 
kiszorítják a mérsékelt és konzervatív 
vezetô embereket. (Ezt a politikai 
részrehajlást a pesti amerikai követ-
ségtôl mi is sokszor tapasztaltuk K F). 
Ez a viselkedés elfogadhatatlan és 
azonnal meg kell szüntetni írták a 
szenátorok.

Végül az Australian napilapban múlt 
év augusztus 22-én Jennifer Oriel 
arról számolt be, hogy a hackerek 
többszáz aktát adtak közre, amik azt 
mutatják, hogy egy Soros vezette 
nemzetközi hálózat létezik azért, hogy 
nyomást gyakoroljon kormányokra, 
hogy sokkal több bevándorlót enged-
jenek be, és gyengítsék a határvé-
delmet ami az ország önállóságát 
veszélyeztetik. A Soros Open Society 
Foundation célba vesz olyanokat akik 
az Izlamizmust kritizálják, és megpró-
bálják befolyásolni a parlamenti vá-
lasztásokat azzal, hogy aláaknázzák a 
jobboldali politikusokat. A Soros háló-
zat ausztáliai karja a „Get up”. Ez a 
csoport a konzervatívokat „kemény 
jobboldalnak” nevezi, ugyanakkor a 
baloldal az mindig „haladó” és „mérsé-
kelt”.
Vigyázz Európa és Ausztrália
Soros ante Portas!

Kroyherr Frigyes
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parlamenti meghatalmazottja.
Artur Heraszimov hangsúlyozta, 

hogy a szankció csakis azokra vonat-
kozik majd, akik önként folyamodtak 
második vagy többedik állampolgár-
ságért.

Így azon ukrán honfiaknak semmi 
bántódásuk nem esik, akikre például a 
Krímen önhibájukon kívül sózták rá az 
orosz személyi igazolványokat –-- írja 
a RIANovosztyi.

A radikális nacionalista politikusok 
által eddig benyújtott törvénymódosító 
javaslatokkal szemben a Porosenko-
féle tervezet azért látszik komolyan 
fenyegetônek többek között a kárpátal-
jai magyarságra nézve, mivel az ál-
lamfô támogatói bázisa rendszerint 
biztos többséggel bír az ukrán tör-
vényhozásban.

* * *
Tavaly jelentôsen nôtt azoknak a dol-

lármilliomosoknak a száma, akik úgy 
döntöttek, hogy végleg elhagyják a 
hazájukat, és más országban teleped-
nek le. A legtöbben elsôsorban a jobb 
életkörülmények, a nagyobb közbiz-
tonság, a szélesebb körû szabadság, 
valamint az adózási feltételek miatt 
váltottak.

A kettôs állampolgárság lehetôsége 
szintén nagy vonzerô, de sokat nyom a 
latban, hogy az új állampolgársággal 
járó útlevéllel mely országokba lehet 
vízummentesen utazni.

Továbbra is Ausztrália vonzza a leg-
több emigráló dollármilliomost: a ma-
gas életszínvonal és a kiváló köz-
szolgáltatások mellett az ázsiai 
országokkal üzletelô vállalkozók szá-
mára a béke és nyugalom új szigetévé 
vált a kontinens.

A New World Wealth 71 országban 
készített felmérést a gazdagok emig-
rálásáról, és a legfrissebb adatai sze-
rint tavaly közel 30 százalékkal több 
milliomos, összesen 82 ezer fô vá-
lasztott új hazát, közülük 11 ezren 
tették át a székhelyüket Ausztráliába.

Az elsô öt legnépszerûbb célország 
között évek óta ott találjuk az Egyesült 
Arab Emírségeket, Kanadát, az USA-t 
és Új-Zélandot. 

A legtöbb dollármilliomos Francia-
országból, Indiából, Kínából, Török-
országból és Brazíliából érkezik, és 20 
százalékuk él azzal a lehetôséggel, 
hogy letelepedési kötvénnyel (állam-
kötvénnyel) vásárol magának állam-
polgárságot.

Az útlevelek közül továbbra is a 
svájci és az olasz számít a legnép-
szerûbbnek.

A felmérés szerint Európából egyre 
több gazdag készül emigrálni elsôsor-
ban a menekült helyzet miatt.

A közeljövôben Franciaországból, 
Belgiumból, Németországból, Hollan-
diából és Ausztriából várható a legtöbb 
kitelepülés a bevándorlók miatt kia-
lakult feszültségek nyomán, áll a New 
World Wealth felmérésében.

* * *
A fogyasztókhoz eljutó élelmiszer 

csaknem 20 százaléka megy pocsékba 
az Edinburgh-i Egyetem egy friss ta-
nulmánya szerint. Az élelmiszer 9 
százaléka szemétbe kerül, míg a világ 
lakossága 10 százalékkal több élel-
miszert fogyaszt, mint amennyire 
szüksége lenne. Ráadásul egyre nô a 
húsok és a tejtermékek iránti kereslet, 
pedig ezeket lehet a legrosszabb ha-
tásfokkal elôállítani, vagyis romlik a 
globális élelmezési rendszer teljesít-
ménye. Röviden: egyre kevesebb élel-
miszert állít elô a globális mezôgaz-
daság, mint amire képes lenne, 
miközben a fejlett országok a fejlôdô 
országok kárára híznak el --– szó sze-
rint.

Az már évtizedek óta közhely, hogy 
elég nagy az élelmiszer-pocsékolás, 
amiért a fejlett országokban leginkább 
a háztartások felelôsek, miközben a 
világ úgynevezett „fejlôdô” régióiban 
a lakosság jelentôs része alultáplált 
vagy éhezik. A skót egyetem tanulmá-
nya most arra a megállapításra jutott, 
hogy az eddig becsültnél is rosszabb 
hatékonyságú a globális élelmiszer-
rendszer, továbbá hogy a fejlett orszá-
gokban a túlevés vagy túlfogyasztás 
legalább akkora pazarlást jelent, mint 
az élelmiszer kidobása.

Az ENSZ 2011-es becslése szerint az
emberi fogyasztásra alkalmas élel-
miszer egyharmada –-- nagyjából 1,3 
milliárd tonna –-- vész el évente a
betakarítástól a lakosságig tartó úton 
különbözô okokból: a betakarítás vagy 
a feldolgozás során, illetve az ezek so-
rán keletkezô üvegházhatású gázok 
visszahatása miatt, továbbá a kis- és 
nagykereskedelemben, és fôleg a ház-
tartásokban kidobott mennyiség még 
jelentôsebb.Eközben, szintén az ENSZ 
becslése szerint, összesen mintegy 800 
millió ember krónikusan alultáplált, 
vagyis a világ lakosságának 11-12 szá-

zaléka nem jut elegendô tápanyaghoz. 
Nagyjából annyi (230 millió tonna) 
élelmiszert képesek elôállítani az úgy-
nevezett „szubszaharai térség”, vagyis 
Közép- és Dél-Afrika országai –-- ahol 
a legnagyobb az éhezés –--, amennyit 
kidobnak az iparilag fejlett országok-
ban a fogyasztók (222 millió tonna) -– 
írja az ENSZ élelmezésügyi és mezô-
gazdasági szervezetének 2011-es 
tanulmánya.

A statisztikai adatokat persze lehet 
sorolni, de az az igazság, hogy pontos 
számok nem nagyon állnak rendel-
kezésre, csak nagyon közelítô becslé-
sek. Az Európai Unióban négy éve 
indult az úgynevezett Fusions projekt, 
éppen azért, hogy egységes statisztikai 
módszert dolgozzon ki az EU tagálla-
maira.

Az EU 28 tagállamában összesen 88 
millió tonna (+/– 14 millió) élelmiszert 
dobtak ki, beleértve az ehetô és a nem 
ehetô részeket is –-- állapította meg 
tavaly a Fusions jelentése szintén 
2011-es adatgyûjtésre támaszkodva.

A kidobott élelmiszer becsült aránya 
élelmiszerfajták szerint Európában 
Oroszországgal együtt --- Highcharts 
Cloud. Maga a jelentés is hangsúlyozza 
azonban, hogy ez csak ötszázalékos 
hibahatárral készült, „generált” becs-
lés, amit érdemes óvatosan kezelni, 
ugyanis például Magyarországról 
egyáltalán nincs adatuk, de olyan nagy 
agrárországokról sem, mint Lengyel-
ország és Spanyolország, továbbá Bul-
gária, Ciprus, Lettország és Románia 
adatai sem szerepelnek benne.

Az Edinburgh-i Egyetem nagy nyil-
vánosságot kapott tanulmánya most 
azt állítja, hogy az eddigi statisztikai 
adatoknál még nagyobb a pazarlás. A 
világon betakarított termények csak-
nem fele, 2,1 milliárd tonna vész el a 
túlfogyasztás, a szemétbe dobás és a 
termelési folyamatok rossz hatékony-
sága miatt.

A skót tudósok szerint az egy fôre 
jutó átlagos élelmiszer-pazarlás körül-
belül 20 százalék, a fogyasztókhoz el-
juttatott élelmiszer egyötöde vész 
kárba.

(És ez egy fôre vetített globális átlag, 
vagyis egy európaira, pláne egy ame-
rikaira jóval több jut.) Ezzel szemben a 
Fusions jelentése szerint is nagyjából 
20 százalék a veszteség, beleszámítva 
ebbe az Európában betakarított élel-
miszer nem fogyasztható részét is (pl. 
állati csont, növényi héj stb.).

Mennyit pazarol egy átlagos euró-
pai?

Ha igaz az, hogy 88 millió tonna 
élelmiszer-hulladék keletkezett az EU-
ban 2011-ben, akkor az 173 (+/-27) kg-
ot jelent egy fôre vetítve. Mivel a sta-
tisztika szerint abban az évben 865 kg 
elôállított élelmiszer jutott egy fôre az 
EU-ban, a pazarlás 20 százalékra jön 
ki. A baj csak az, hogy az ENSZ sta-
tisztikája szerint ennél majdnem 100 
kg-mal magasabb az egy fôre jutó tel-
jes élelmiszer-veszteség Európában és 
az USA-ban. Ha viszont csak a kidobott 
élelmiszer mennyiségét vesszük, ak-
kor 95–115 kg jut egy fôre évente. Még 
ez is rengeteg, tekintve, hogy Afriká-
ban és Délkelet-Ázsiában átlagosan 
mindössze 6–11 kg ételt dob ki egy 
ember.
Rossz a termelési rendszer hatás-

foka
A skót tanulmány másik fontos meg-

állapítása, hogy a haszonállattartás a 
legkevésbé hatékony élelmiszer-elô-

állítási ágazat,  legalábbis mennyiség/
tápérték szempontjából. Ugyanis 1,08 
milliárd tonna megtermelt takarmány 
felhasználásával csupán 240 millió 
tonna ehetô állati termék –-- hús, 
tejtermék, tojás –-- állítható elô. Vagyis 
az állati eredetû élelmiszerek elôállí-
tása miatt keletkezik az élelmiszer-
veszteség közel 40 százaléka, ráadásul 
az iparosodott országokban nô is a 
kereslet az állati termékek iránt.
Pár korábbi adat a hústermékek 

elôállításáról:
 • 10 dkg sertéshús elôállítása átla-

gosan 600 liter víz felhasználásával és 
1,2 kg szén-dioxid kibocsátásával jár.

 • Globális szinten az állattartás és az 
állati eredetû termékek feldolgozása 
vetekszik azzal a környezetterheléssel, 
amit az autózás jelent.

Ezen a ponton azonban érdemes utá-
nanézni, kicsoda a kutatás egyik veze-
tôje és ismertetôje, Peter Alexander.
Elismert tudósról van szó, aki az élô 
környezet és a társadalom egymásra 
való gazdasági hatásaival és ezek nagy 
adatfeldolgozást igénylô modellezé-
sével foglalkozik. A sajtóban alapve-
tôen a vegetáriánus étkezéssel kap-
csolatban merült fel eddig a neve. 
Nem nevezhetô a vegetarianizmus fa-
natikus hívének: kutatási eredményei 
szerint a globális földhasználat sokkal 
hatékonyabb lenne, ha több vegetá-
riánus élne a földön, de azt is elismeri, 
hogy ha mindenki felhagyna a húsfo-
gyasztással, az globális gazdasági 
katasztrófához vezethetne.

A skót tanulmány, amellett, hogy az 
állattenyésztés és -feldolgozás folya-
mata során keletkezô veszteséget 78 
százalékra becsli a fentiek alapján, azt 
is megállapítja, hogy a betakarított 
növényi élelmiszer is átlagosan 44 
százalékot veszít tápértékébôl (energia 
és fehérje),  még mielôtt a fogyasztóhoz 
kerül. Ha mindezt elfogadjuk, az is 
gyanítható, hogy a háztartásoknál ke-
letkezô veszteség azért kevesebb, 
mint az eddig feltételezett, olyan 40 
százalék körüli lehet globálisan. 
Ugyanakkor arról nincs adat, hogy 
ehhez még mennyi járul hozzá a túlfo-
gyasztás miatt. Ha a mostani skót ta-
nulmány nem téved, legalább még 
egyszer ennyi.

Az Élelmiszerbank azt is hozzátette, 
hogy a fogyasztói oldalon kidobásra 
szánt élelmiszer ráadásul „menthe-
tetlen” is, hiszen nem követhetô hiva-
talosan az útja, így nem gyûjthetô 
vissza. A legtöbb olyan élelmiszert, 
amely egyébként pocsékba menne, a 
kereskedelem területén tudják meg-
menteni, és eljuttatni a rászorulókhoz, 
kisebb részben a feldolgozás, gyártás 
során keletkezô fölösleg is menthetô.
Európai élelmiszerbankok:
 • 23 európai országban mûködik 

élelmiszerbank,
 • 256 tagszervezet van,
 • 33 200 karitatív szervezettel 

mûködnek együtt,
 • 400 ezer tonna élelmiszert men-

tenek meg évente átlagosan, vagyis 
körülbelül annyit, amennyit Magyar-
országon a háztartások kidobnak.

 • 42 millió olyan ember él Európában 
is, aki nem jut megfelelô minôségû 
élelmiszerhez,

 • tavaly a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület 5000 tonna élelmiszert gyûj-
tött össze, és juttatott el ingyen több 
mint 300 karitatív partnerszervezete 
segítségével a nélkülözôkhöz.

 • Összesen körülbelül 300-350 ezer 

rászorulón tudnak segíteni egy évben: 
van, akin csak egyszer, van, akit napi, 
heti vagy havi rendszerességgel elér-
nek.

 • 50-100 ezer tonna az, ami menthetô 
lenne Magyarországon, de különbözô 
okok miatt nem jut be a rendszerbe.

* * *



Unokáink szerencséje
Ha a szuverenitásunk legalább né-

hány évtizedre érvényesül --– szeren-
csénk lesz –--, boldogulni fogunk. Kell 
egy nyugodt évszázad

Valahogy úgy tempóztak a napok 
negyvennégyben is, mint mostanában. 
Idegesség volt a levegôben. Érezni 
lehetett, hogy készül valami. Március 
tizennyolcadika szombatra esett. Elô-
zô nap indult el híres Turán motor-
vonatán Klessheimbe a kormányzó, 
Horthy Miklós, aki huszonnegyedik 
éve töltötte be az ideiglenes államfôi 
tisztséget. Nem szívesen kelt útra, 
mert rossz elôérzete volt. Pénteken 
régi tengerészbabona szerint nem 
tanácsos kifutni a kikötôbôl. Hitler 
meghívója még március 15-én érke-
zett. Horthy nem akarta élezni a fe-
szültséget. Magyarország már régen 
szálka volt Hitler szemében a konti-
nensen. Ebben az országban, amelyet 
minden égtáj felôl maga a Harmadik 
Birodalom, vagy a hadserege vett kö-
rül még parlament mûködött, liberális, 
szociáldemokrata és konzervatív pár-
tokkal, létezett sokszínû sajtó, mûvé-
szeti élet. A Hitler által megvetett ká-
véházak, kabarék és mulatók zsúfo-
lásig teltek, a zsidók szabadon jártak-
keltek, se táborok, se gettó, se sárga 
csillag. A magyar politikusok húzódoz-
tak, vonakodtak, a magyar hadsereg 
alig volt alkalmas az öngyilkosságra. 
Kállai miniszterelnök kimondottan 
arra játszott, hogy kiléphessen a né-
met szövetségbôl.

Horthy azt hitte, hatással lesz Hitler-
re. Meggyôzi a hûségünkrôl, s közben 
eléri azt is, hogy a keleti fronton lévô 
csapataink hazatérhessenek.

A Turán elindult nyugatra, a dunán-
túli lankákon csavargó vidám paraszt-
gyerekek megbûvölve nézték, ahogy 
elsuhan a lenyugvó nap irányába. 
Bécsben felszállt Sztójay Döme ber-
lini magyar követ is, aki meglepôdve 
érzékelte, hogy a kormányzónak és 
környezetének halvány fogalma sem 
volt, miért kérte Hitler a találkozót. 
„Legfeljebb arra gondoltak, hogy 
újabb szemrehányásokat fognak kö-
zölni.” Az emberek a magyar váro-
sokban, falvakban semmit sem sejtet-
tek. Végezték a dolgukat. A gyárak, 
hivatalok, iskolák mûködtek. A villa-
mosok jártak, a mozikban amerikai 
filmeket vetítettek. A Margit körúton 
Reif János italházában sokan rendeltek 
Dreher Brandyt, Mecseki unicumot, 
Hubertus likôrt vagy fajborokat. Ki-
mérve vagy palackozva. Egyenruhás 
kifutók házhoz is szállítottak. Az or-
szágban nem voltak idegen katonák. 
Néhány kósza orosz próbálkozástól 
eltekintve, az emberek nem tudták, mi 
az a bombázás. Olyan fogalmaik vol-
tak, mint a Kassa elleni támadás, vagy 
Zilahy Lajos villájának eltrafálása. 
Légóoktatás már volt, de mintha senki 
nem vette volna komolyan. A gyakor-
latokon csak mulattak. Az udvarban 
vascsövet verô légóparancsnokot még 
elnézôen ülepen is rúgták: kihûl a 
kávé, Lajos! 

De hát hogy lehet, hogy nem érezték 
a közeledô pernyeszagot? Szombaton 
a zsinagógák, vasárnap a keresztény 
templomok zsúfolásig megteltek. Min-
denkinek volt valakije a fronton kato-
naként vagy munkaszolgálaton, min-
denkinek volt valami kérni valója az ô 
Istenétôl. Március 19-e verôfényes, 
napsugaras reggellel köszöntött be. 
József napja volt. A kormányzó már 
visszafelé, Budapest irányába tartott 
különvonatán. Hitler közölte vele, 
hogy a birodalom csapatai megszállják 
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Magyarországot. L. Gyôzô közlegény 
szombaton még a tüdôgondozóban 
járt, vasárnap délelôtt napos volt, 
délután moziba ment, majd korán le-
feküdt. Azt, hogy ezen a napon a német 
hadsereg megszállta Magyarországot, 
s a katonákkal megjöttek a „biztonsági 
szervek” is, észre sem vette. Pedig 
ezen a vasárnapon Magyarország sor-
sa dôlt el igen hosszú idôre.

Az ország elvesztette szuverenitását, 
de a magyarság nem. Ennek a különb-
ségnek a lényegét csak két nép érti 
Európában: a magyar és a lengyel. 
Senki annyit nem küzdött a szuvere-
nitásáért, mint ez a két nemzet. Volt, 
hogy nekünk sikerült, volt, hogy in-
kább nekik. De soha sem egymás el-
lenére. A német megszállásig, eddig a 
rettenetes március 19-ig, a Magyaror-
szágra menekült lengyelek biztonság-
ban élhettek. Ezen a napon ez is meg-
szûnt. Mint ahogy a zsidóság fizikai 
biztonsága, vagy éppen a francia 
hadifoglyok szinte kivételezett helyze-
te. Ez azzal volt szoros összefüggésben, 
hogy a magyarság biztonsága is meg-
szûnt. Bethlen Istváné, Kállai Mik-
lósé, Bajcsy-Zsilinszky Endréé, 
Rassay Károlyé, Baranyai Lipóté, 
Mónus Illésé, Goldberger Leóé, 
Sigray Antalé, Szent-Iványi Lajosé, 
Malasits Gézáé, Keresztes-Fischer 
Ferencé, akiket elfogtak, meggyilkol-
tak, meggyötörtek. De azoké is, akik 
illegalitásban tudtak maradni: Tildy 
Zoltáné, Kéthly Annáé, Nagy Vin-
céé, Sulyok Dezsôé, Varga Béláé.

Mit mondanak ezek a nevek ma? 
Tartok tôle, hogy keveset. De ha van 
értelme a szédületes technikai forra-
dalomnak, bizonyos, hogy megérnek 
egy „kattintást”. Elképesztô sorsok, 
százezrek sorsa, a mi sorsunk. Most a 
márciusi ünnepünk után, márciusi 
tragédiánk emlékére végre be kellene 
látni, hogy a sorsunk közös. Együtt 
boldogulunk Közép-Európában is, és 
itthon, e zsugorított hazában is. Egy-
más ellenére csak kiszolgáltatottá 
válhatunk. „Teljhatalmú megbízottak” 
érkezhetnek és érkeznek is. Hívhatják 
Veesenmayernek, Vorosilovnak, Szá-
lasinak, Rákosinak, Kádárnak. Küld-
heti ôket Hitler, Sztálin, Soros vagy 
bárki más. De ha a szuverenitásunk 
legalább néhány évtizedre érvényesül 
–-- szerencsénk lesz --–, boldogulni 
fogunk. Kell ennyi idô, legalább egy 
nyugodt évszázad. Építkezni, tanulni, 
fellélegezni.

Március 19-én, 1944-ben délután a 
moziból hazaküldték az embereket, de 
a futballmeccseket lejátszották. A né-
met csapatok megszállták az országot. 
Az ellenállás elmaradt. A kormányzó 
hazatért. Vészesen közeledett Sztálin 
hadserege. A hangszórók bömböltek: 
„Segíteni jöttünk!” De a nép mégis 
eléggé hûvösen viselkedett. A korzó 
tele német katonákkal. De a kávéhá-
zak, vendéglôk, eszpresszók üresek. 
Budapest hangulata igen nyomott. Az 
Astoria Szállót egy óra alatt kellett 
kiüríteni. Az SS foglalta el. A Palatinust 
fél óra alatt. De a németek elôzékenyek 
voltak: segítettek a koffereket kirakni. 
És hát nekik köszönhetjük, hogy visz-
szakaptuk Kolozsvárt, a Székelyföldet, 
Kassát, Szabadkát.

Az az esztendô, ami ezután követke-
zett, itt csimpaszkodik rajtunk ma is. 
Benne van Trianon is, s talán egész 
ezeréves európai kalandunk. Súlyos 
teher. Áldozatává váltunk mindany-
nyian. A nemzetünk is, amelybe min-
denféle vallású, eredetû, világnézetû 
„honjaink” magától értetôdôen bele-
tartoztak. Addig. Bár a bûnösöket 

emberi eszközökkel –- az ítélet: halál! 
–- megbüntettük, az áldozatokat meg-
követtük, nyugalmat még sem lelt 
sem áldozat, sem bûnös. De most már 
itt az ideje! Bô két emberöltô telt el 
azóta. Most már le kell tenniük a ter-
het az utódoknak. De nem engedik. Ez 
borzaszt el a mai kenyérharcnak álcá-
zott vérbosszúkban a közéletben, mû-
vészeti, sôt, tudományos életben is. A 
szocialista pártelnök 2017. március 15-
én négymillió magyar éhezôrôl szóno-
kolt. Biztosan átérezte a szociális igaz-
ságosságot. S közben mi Ady Párizsá-
ba, Szerb Antal Itáliájába, Szabó Ár-
pád ókori Hellászába vágyunk. El is 
jutunk, csak ôrizzük meg --– inkább 
teremtsük meg –--, a szuverenitásunkat, 
immunitásunkat a hazudozókkal szem-
ben. Egyénenként, családként, nem-
zetként. Ez lesz unokáink igazi sze-
rencséje. 

Az elvesztett, elrabolt önállósághoz 
nehéz visszatalálni. Az ijesztô huszadik 
század után kiváltképp. Szégyelljük-e 
vagy sem: emlékezzünk elvesztésére, 
az 1944. márciusi verôfényes reggeli 
vasárnapra. Akkor is, ha a nap mintha 
késôbb jött volna fel, s csak forgo-
lódtunk egész éjjel az ágyban.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Pacalhab
Sikítófrászt kapok a gasztroforrada-

lomtól: az „újragondolt” csülöktôl, pa-
caltól, paprikás csirkétôl, vesevelôtôl 
és körömpörkölttôl

Gondolom, ha nem is mindenki, de 
sokan így vannak ezzel azok, akik csak 
egy kicsit is szeretnek enni. Jót és jól, 
örömmel, szívvel és lélekkel. Magyar 
ételt és világkonyhát. Mostanság már 
nem a minôséggel van gondom, az sze-
rencsére az utóbbi idôben javul, hiszen 
rájöttek a vendéglôsök, a lehúzás kor-
szaka lejárt, felesleges teljesen osto-
bának nézni a vendéget.

A gondom a forralt boros marhaláb-
szárhabbal, a konfitált és/vagy szuvi-
dolt mikroméretû kacsacombérmécs-
kékkel, illetve a terrine libamájjal van. 
Ez utóbbi ételt el kell magyaráznom, 
ami már önmagában baromság, hogy 
egy ételt magyarázni kell. Nos, volta-
képpen ez mezei pástétomot jelent, 
amely általában a madarak belsôsé-
geibôl készül. A konfitálás francia 
eredetû, a húsokat nagyon-nagyon 
lassan abálják. A szuvidolás pedig 
vákuumcsomagolásban, alacsony hô-
fokon való fôzést rejt magában. Az így 
készült ételt (?) viszont aranyáron le-
het eladni egy fining dining étterem-
ben, ahol az adagok mellé nagyítót is 
kellene mellékelni. Jöjjön az újabb 
magyarázat: fining dining étterem. 
Ide nem a hasáért megy az ember, 
hanem inkább puccból, hogy órákon át 
csipegesse a már említett rettenetes, 
felismerhetetlen fogásokat.

Pista bácsi is jól el volt régen, ha 
asszonya nem julienne (ejtsd: zsülien) 
módra, azaz gyufaszál-vastagságúra 
vágta a répát, de még csak nem is 
batonra, ami olyan, mint a julienne, 
csak kicsit vastagabb és trendibb. Ha-
nem csak úgy bedobta a húslevesbe a 
velôs csont mellé, mégsem volt min-
den esetben magasabb a koleszterin-
szintje.

Hogy mi szükség az ilyen típusú 
gasztroforradalomra? A gasztroforra-
dalom abból álljon, hogy tisztességes 
adagot, friss, jó alapanyagból készített 
ételt kapunk. Ha úgy tetszik, akkor 
nem vagyok befogadó és elfogadó. 
Nem is óhajtok az lenni. A pörkölt le-
gyen pörkölt, jó sok pirospaprikával, 

hagymával, sôt még a hagymát is 
hagymával. A pacal, a csülök és kö-
röm, de még a paprikás csirke se ala-
kuljon át nekem habbá a tányér kö-
zepén ötforintos méretben egy 
salátalevélen fityegve, ötezer forin-
tért. Nagyanyáink rántott csirkéjét, 
oldalasát, disznósajtját is úgy akarom, 
ahogy egykor volt. Úgyhogy a gaszt-
roforradalmároknak nem ártana új-
ragondolni az újragondolást!

Bódy Géza
(Magyar Hírlap)

Mostohaanyanyelv-
emlékeink

Egy ország szellemi állapotát jól jelzi 
az intézményeknek és magának a 
nemzetnek az anyanyelvhez való vi-
szonya

Véget ért-e ’90-ben történelmünk el-
nyomással terhes szakasza? Mit tud-
hatunk önmagunkról?

Az érettségizôk számára készült 
2016-os tansegédletben 1000-ig a kö-
vetkezô magyar nyelvemlékek szere-
pelnek:

Bíborbanszületett Konstantinos bi-
zánci császár A birodalom kormány-
zásáról címû könyvének (950–951) 
görög nyelvû szövegében: Álmos, Ár-
pád, Tisza, Maros, Etelköz. Tas, 
Taksony, Üllô és a törzsnevek.
Ibn Ruszta: Becses drágaságok 

könyve (930 k., arab): közöl néhány 
nevet, és a gyepû méretének megha-
tározását! Eszerint a magyarok és 
szomszédaik tíznapi járóföld üres te-
rületet hagynak egymás közt! Mennyi 
lehet tíz napi járóföld?

Minden csapat sebessége egyenlô 
leglassúbb egységei teljesítményével. 
Így a kisgyermekes anyákéval, az ök-
rös szekerekével, meg a juhnyájak 
stb. sebességével. Nagy Szulejmán 
hadserege –- Perjés Géza hadtörté-
nész számításai szerint –-- napi 15 km-
es teljesítményre volt képes. A menet-
sebességet csökkentik terepakadályok, 
továbbá utak, hidak hiánya, rossz idô 
és hasonlók. 
Szent István a „szkíta taktika” (He-

rodotosz kifejezése) jó ismerôje volt: 
eme ôsi módszerrel gyôzte le II. Kon-
rád német császárt 1030-ban, ráadásul 
még Bécset is elfoglalta. Konrád ve-
retlenül, mégis „katonaság nélkül” 
iszkolt haza –-- olvassuk az Altaichi 
Évkönyvben.

István király a szkíta országépítô 
elveket követve helyezte el az általa 
alapított tíz püspökséget s köztük a két 
érsekséget: Gyôr, Esztergom, Vác, 
Eger, Veszprém, Pécs, Kalocsa, 
Nagyvárad, Gyulafehérvár, Csa-
nád. A térképre tekintve kiviláglik a 
gyepûelv értelme: az ország legfon-
tosabb szellemi és társadalmi központ-
jai mind (!) kívül esnek a bárhonnan 
támadó ellenség seregének közvetlen 
hatósugarán. Ennek tanúja nyelvünk 
is, amikor Dunántúlról és Tiszántúlról 
beszél – nyilván a Duna-Tisza közébe 
telepedô fejedelmi udvar szemszögé-
bôl alakult ki e szóhasználat. 

A Legyôzhetetlen Király természete-
sen épített, illetve fejlesztett más 
erôdítményeket. Például a vasipar 
zömét adó vasvári bányák és kohók 
védelmére újította föl a vasvári várat. 
Az ô korában épült a szabir mintát 
követô hatalmas szabolcsi földvár, 
amelybe a keletrôl érkezô támadások 
ellen egész lovas hadsereget lehetett 
összevonni. 1092-ben Szent László or-
szágos zsinatot tartott benne.

Liutprand cremonai püspök jegyezte 
föl Antapodosis (960 k.): címû. mûvé-

ben ôseink híres „hui-hui” csatakiál-
tását. Ez gyerekkoromban a sport-
pályák körül is harsogott, amíg a 
kommunisták ki nem szorították, 
ugyanis a huj szó állítólag sértette a 
szovjet sportelvtársakat, mivel oroszul 
’hímtag’ jelentésû…

A magyarellenes erôk szívós buzgal-
mának bizonysága, hogy rovásírásos 
nyelvemlékeink egytôl-egyig hiányoz-
nak a tananyagból! Annak ellenére, 
hogy köztük bôven akad honfoglalás 
kori, sôt még korábbi. Ráadásul szá-
muk egyre gyarapszik, és a kutatók 
mind többet olvasnak el közülük. 
Utóbbiakat olykor tanulatlansággal 
vádolják, de ugyan honnan tanulhat-
nának rovástudományt, ha azt nem 
tanítják? Alsóbb iskolák, kultúrházak 
szakköreiben itt-ott, de a felsôoktatás-
ban sehol. Pedig e tudományra óriási 
szükség van, hiszen legalább három 
kéztôl származó rovás látható a Nagy-
szentmiklósi kincsen, amelyet néme-
lyek Attilához kapcsolnak (5. sz.), 
mások avarnak (8. sz.), ismét mások 
honfoglalás elôttinek.

A Környei íjmarkolat-lemez a 6–7. 
század fordulójáról való.

A Szarvasi avar tûtartó szövege 8. 
századi: 62 betû – magyarul! 

Honfoglalás kori, tehát 900 körüli a 
bodrogbûi fúvóka fölirata: fúnák, vagy 
fúnék, továbbá a Nagymácsédi kereszt 
NaD – nad, mai ejtéssel nagy, valamint 
iNRi – INRI fölirata.

Hiányzik az említett tansegédletbôl 
az 1200 körüli Königsbergi töredék és 
szalagjai nevû irat. Ez késôbbi kódex-
be ragasztva maradt ránk. A szalagok 
–-- a pergamen nevû bôrhártya szét-
metélve –-- a kötés megerôsítésére 
használtattak föl egy eredetileg XIII. 
századból való, ám számos késôbbi –-- 
XIV-XV. századi --– betoldást is tar-
talmazó kódexben. Az ôrzô kötet Ko-
pernikusz könyvtárához tartozott. 
Jelenleg a Kalinyingrádi (régi nevén 
Königsbergi) Egyetem (Oroszország) 
tulajdona.

A Königsbergi töredéket az ágoston-
rendiek párizsi kolostorának helyettes 
házfônöke, a XII. században élt Gotfrid 
írta. Ennek ellenére a benne szereplô 
szavak a TESz-ben (fôszerk. Benkô 
Loránd) sorra századokkal késôbbi(!) 
keltezést kapnak: szeplô (1350), szó 
(1213, 1300, 1350), szül, szûz, tud, 
tükör, (1215-1550), tiszta (1342/1482, 
1350) stb. A tudósok szerint a ránk ma-
radt írás is másolat, vagyis elsô le-
jegyzése még korábbi, tehát akár a 
Halotti Beszéd kortársa is lehet. Szem-
beötlô, hogy mindkét szöveg ma is jól 
érthetô.

Königsbergi Töredék és Szalagjai
(14. század)
Úgy szólánok: világnak kezdetüitül 

fugva rohjtonk ez nem lött vala,hugy 
szûz leán fiot szülhessen, szûzségnek 
tükere tisztán maradhassun,és nekünk 
hírünk benne ne lejessen. Tudjuk, 
látjuk ôt szûz leánnak, ki ülében tart 
csudálatus fiot:

füriszte, musja, eteti, imleti, úgy, 
hugy anya szilüttét.

De ki legyen neki atyja, ozut nem 
tudhotjuk.

Ez oz Isten, mint ôt esmerjük, kit 
szeplô nem illethet,

mert ha Isten ô nüm volna, benne 
bínüt lelhetnéjnk. Ámen.

Egy kérdés: vajon miért fogják visz-
sza mifelénk a bennszülöttek okoso-
dását? Kettô lesz belôle: vajon azért 
tanulunk nehezen idegen nyelveket, 
mert a saját nyelvünket sem ismer-
hetjük?

Czakó Gábor



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (2)
A Nemzeti

Együttmûködés 
Rendszere

„Mi a nemzet?
A nemzet lélek, szellemi alapelv. 

Ezt a lelket, ezt a szellemi principi-
umot két dolog alkotja, ami azonban 
voltaképp egy. Az egyik: emlékek 
gazdag örökségének közös birtoklása, 
a másik: a jelenlegi megegyezés, 
vágy arra, hogy közösen éljünk, an-
nak szándéka, hogy a továbbiakban is 
kamatoztassuk az osztatlanul kapott 
örökséget. Az ember, Uraim, nem 
rögtönözhetŒ. A nemzet, akárcsak az 
egyén múltbeli erŒfeszítések, oda-
adás, áldozatok hosszú folyamatának 
eredŒje. Valamennyi kultusz közül  az 
Œsök tisztelete a legjogosabb: Œk ala-
kítottak bennünket olyanná, amilye--
nek vagyunk. HŒsi múlt, nagy férfiak, 
dicsŒség (az igazi dicsŒség) – íme ez 
az a társadalmi tŒke amelyre föl lehet 
építeni a nemzeti elvet. Közös dicsŒ-
séget vallani a múltban, közös akarat-
ot a jelenben; nagy közös tetteket 
tisztelni a múltban, azt akarni, hogy a 
jövŒben is nagy cselekedeteket hajt-
sunk végre – íme egy nép létének 
alapfeltételei. Elszenvedett gyötrel-
meinket önként vállalt áldozataink 
arányában szeretjük, azt a házat sze-
retjük, amelyet magunk építettünk, 
hogy majdan utódainkra örökítsük. A 
spártai vers, amely szerint „az va-
gyunk, ami ti voltatok; az leszünk, 
ami ti vagytok”, a maga egyszerû-
ségében minden haza tömörített him-
nusza.

Megosztani a múlt dicsŒségét és 
keserveit, hasonló programot megva-
lósítani a jövŒben; annak tudatában, 
hogy egykor közösen szenvedtünk, 
örültünk, reménykedtünk – ez az 
örökség többet ér, mint a közös vám- 
és stratégiai követelményeknek meg-
felelŒ határok: ezt ugyanis a fajok és 
nyelvek sokfélesége ellenére minden-
ki megérti. Az imént az egykori közös 
szenvedésrŒl beszéltem – igen,  a kö-
zös szenvedés erŒsebb kapocs mint 
az öröm. Nemzeti emlékeinkben a 
gyász becsesebb, mint a gyŒzelem, 
mivelhogy kötelességeinkre figyel-
meztet, közös erŒfeszítésre ösztönöz.

A nemzet tehát roppant szolidaritás 
aminek lényeges alkotóelemét jelen-
tik azok az áldozatok, amelyeket Œse-
ink hoztak, és azok, amelyeket mi 
vagyunk készek a jövŒben meghoz-
ni.” (részlet). 

Idézet Ernest Renan (1923 – 1892) 
francia filozófus gondolataiból.

Találhattam volna számos idézetet a 
kérdésre a magyar irodalomból, de 
mert éppen  Renan egy másik írásá-
val foglalkoztam, szemem elé ugrott 
a kérdés: Mi a nemzet?, – lássunk egy 
francia véleményt. Nagyon megtet-
szett, annyira reánk illik, emigránsok-
ra, akik magunkkal hoztuk mindazt, 
amirŒl szól, a múlt tiszteletét, amit fel 
tudunk eleveníteni olvasmányainkban, 
a tájat, a jelen eseményeit szemünk 
elé hozza a képernyŒ, otthonunkat 
magyar képekkel, tárgyakkal tesszük 
otthonosabbá, távol is, szétszórtan is 
a nemzet része maradtunk. 

Ha megkésve is, de eljött az idŒ, 
megerŒsödött a félévszázadra kon-
centrációs táborba szorított nemzeti 
szellem 2010-re végre olyan mérték-
ben Magyarországon, ami lehetŒvé 

tette a valóban nemzeti kormány 
létrejöttéhez. Az itt közzé tett korabe-
li dokumentumokból érzékelhetjük a 
változás jelentŒségét. 

KITEKINTÔ
Nemzetpolitikai Elemzô 
2010. november

Ez a korabeli kiadvány tanúsítja, 
hogy a második Orbán-kormány ala-
posan felkészült a kormányzásra.

Bár nem tekinthetjük a meghirde-
tett nemzeti eszmeiséget új gondolat-
nak, hiszen éppen Œsisége adja nagy-
szerûségét, de gondoljunk bele, 2010-
ben 65 éven át tiltott, üldözött, gyalá-
zott, mellŒzött eszmeiség kapta vissza 
helyét a magyar politikai életben.

Ennek akarunk most itt emlket 
állítani a KitekintŒ-ben megjelent 
írások visszaidézésével:

I. Bevezetés
A 2010. április 11-én és 25-én meg-

tartot parlamenti választásokon a Fi-
desz és a Kereszténydemokrata Nép-
párt (KDNP) által alkotott pártszö-
vetség döntŒ többséget szerzett az 
Országgyûlésben, aminek eredménye-
ként májusban az Orbán Viktor ve-
zette kormány letette az esküt. Köz-
helynek tûnhet azt állítani, hogy min-
den kormányváltás alkalmával gyöke-
resen változik az állam által körülha-
tárolt politikai közösség vezetésének 
módja, ám bizonyos szakterületek 
tekintetében mégis érdemes hangsú-
lyosabban kiemelni ezt a tényt. Az 
Orbán-kormány esetében különösen 
igaz ez a nemzetpolitika területére. 
A kormány ezen azt a gyakorlatba 
ültetett szakpolitikát (policy) érti, 
amely aktívan elŒsegíti a magyar 
nemzet fennmaradását. A nemzetpo-
litika célja kettŒs: egyrészt a nemzet 
egyesítése a határokon belül, más-
részt a határon túli magyarok közös-
ségekkel való kapcsolatok megerŒsí-
tése. EbbŒl adódik, hogy a nemzetpo-
litika „célközönségén” az anyaországi, 
a kárpát-medencei és a diaszpórában 
élŒ magyarságot egyaránt értik. A 
policy három alapvetŒ „tartalmi pillé-
re” pedig a nemzeti együttmûködés, 
az etnikai képviselet és az autonó-
mia. A nemzetpolitika kialakítása 
ugyanazon mechanizmusok szerint 
mûködik mint más szakpolitikák 
(public policy) megalkotása, a politi-
kai doktrínák, világnézetek hallattat-
ják hangjukat a különbözŒ pragma-
tikus, szaktudást megmozgató meg-
közelítések mellett.

A Fidesz-KDNP esetében ez a nagy-
arányú választási gyŒzelembŒl merí-
tett „népi felhatalmazás”, valamint a 
nemzeti tematika elŒtérbe helyezése 
volt. Nyelvi eszközökkel, szófordula-
tokkal díszítve így jött létre a „Nem-
zeti Együttmûködés Rendszere” 
(NER), amelyre fel lehetett építeni a 
gyakorlati szakpolitikai döntésekért 
felelŒs intézményi struktúrát, amiben 
tükrözŒdik a nemzetpolitika hangsú-
lyos szerepe. A NER-en kívül azonban 
számos egyéb, a nemzetpolitika témá-
ját érintŒ törvény is elfogadásra ke-
rült a kormányzat elsŒ féléves mûkö-
désének ideje alatt.

A Nemzeti Együttmûködés Rend-
szerét pedig már az új országgyûlés 
elsŒ ülésnapján az Orbán Viktor 
által benyújtott politikai nyilatkozat-
tervezet harangozta be. Az elgondolás 
alapja egyszerû: a politikai apátiában 

szenvedŒ társadalomban fel kell 
ébreszteni a hitet, aminek köszönhe-
tŒen olyan politikai légkör alakul ki, 
ahol a népszerûség és támogatás 
gerjesztette hátszélben (és a kéthar-
mados parlamenti többség birtoká-
ban) az egyébként komoly vitákat 
kiváltó kérdésekben is könnyebben 
átvihetŒ a kormány álláspontja. Így 
született meg a Politikai Nyilatkozat 
a Nemzeti Együttmûködésrôl, amit 
az országgyûlés 2010. június 14-én 
260 igen, 66 nem szavazattal 46 tar-
tózkodás mellett fogadott el.

Míg a NER a célcsoportok közül 
elsŒként az anyaországi közösség felé 
irányul, a következŒ törvénymódo-
sítás célközönsége a határon túl élŒ 
magyar közösség.

Egyszerûsített 
honosítási eljárás
A paradigmaváltást legmarkánsab-

ban talán az állampolgársági törvény 
módosítása mutatja, amelynek kö-
szönhetŒen az ország határain túl elŒ 
magyarok 2011. január 1-tŒl egyéni 
kérelemre egyszerûsített eljárással 
kaphatják meg a magyar állampol-
gárságot. A „kettŒs állampolgársági 
törvényként” emlegetett döntésnek 
nemcsak a tartalma, hanem elŒké-
szítése, elfogadása, életbe lépésének 
idŒzítése és annak körülményei is azt 
mutatják, a külhoni magyarság egy-
értelmûen felértékelŒdött az új ma-
gyar kormány számára. Mindezek 
szimbolikus tartalommal is bírnak.

Az új jogszabály az 1993-as állam-
polgársági törvényt módosítja, annak 
a magyar állampolgárság megszer-
zésére vonatkozó feltételeit és rész-
leteit szabályozza. A Fidesz már a 
kormányra lépés elŒtt elkészítette a 
törvény tervezetét: Orbán Viktor, 
Semjén Zsolt, Kövér László, Né-
meth Zsolt és Kósa Lajos 2010. má-
jus 14-én nyújtotta be a dokumentu-
mot a köztársasági elnöknek. A ja-
vaslat indoklásában az szerepel, hogy 
a külhoni magyaroknak az anyaor-
szággal való kapcsolattartásukban és 
magyar identitásuk megŒrzésében 
nagy segítséget jelentene a magyar 
állampolgárság könnyített megszer-
zésének a lehetŒsége, amit egyébként 
a határon túl élŒ magyar közösségek 
az elmúlt 20 év folyamán többször is 
kérvényeztek. Az indoklás kiemeli, 
hogy a javaslat nem jelentene egyet a 
magyar állampolgárság tömeges 
megadásával: a honosítás továbbra is 
egyéni kérelmek alapján történne, 
pusztán a felesleges adminisztratív 
akadályok eltörlése valósulna meg a 
törvénnyel. A törvény megszavazá-
sára 2010. május 26-án került sor 344 
igen, 3 nem (MSZP) szavazat és 5 
tartózkodás (3 MSZP, 2 LMP) mellett.  
A szabályozásba bekerült a „valószí-
nûsíti magyarországi származását” 
fordulat, ami azon személyeknek ked-
vez, akik hivatalos okmányok hiányá-
ban nem tudják igazolni magyar 
felmenŒiket.

Nemzeti Összetartozás Napja
2010-ben a Trianoni SzerzŒdés meg-

kötésének kilencvenedik évfordulója 
érkezett el. Ilyen körülmények között 
került sor az 1920-as trianoni béke-
diktátum napjának, június 4-nek, a 
Nemzeti Összetartozás Napjává 
nyilvánítására. 

A törvényjavaslat szövege:
„Az Országgyûlése kinyilvánítja, 

hogy a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egy-
úttal a magyarok személyes és kö-
zösségi önazonosságának meghatáro-
zó eleme. EbbŒl kiindulva az Ország-
gyûlés megerŒsíti Magyarország el-
kötelezettségét a magyar nemzet 
tagjainak és közösségeinek egymással 
való kapcsolatuk fenntartására és 
ápolására, és az Európában elfogadott 
gyakorlatot alapul vevŒ közösségi 
autonómia különbözŒ formáira irá-
nyuló természetes igényének támoga-
tására.”

Új kormányzati struktúra
Az új struktúrában a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztériumon belül 
létrehozták a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárságot. Az államtitkárság 
kiemelt hangsúlyt nyert azáltal, hogy 
Semjén Zsolt személyében a minisz-
terelnök-helyettes felügyeli. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 
Koordinációs és Jogi FŒosztályra, 
Kapcsolattartási FŒosztályra, vala-
mint Stratégiai TervezŒ és Tájékozta-
tási FŒosztályra bomlik. Korábban 
fŒosztályi szinten nem volt lehetŒség 
a nemzetpolitika problémáinak diffe-
renciált kezelésére, az új struktúra 
azonban külön-külön foglalkozik a 
tömbmagyarság, valamint a diasz-
póra kérdéseivel. 

Emellett a meghatározott célokat 
különbözŒ programokkal, projektek-
kel igyekeznek megvalósítani. A Jog-
segély Iroda például sérelem esetén 
nyújt segítséget a határon túli ma-
gyarok számára. A szórványprogram 
keretében pedig a diaszpórában élô 
magyarság segítése a cél, elsŒsorban 
az identitáserŒsítés és a nyelvmeg-
Œrzés területén. Az intézmény átszer-
vezésében is érzékelhetŒ a nemzet-
politikát megközelítŒ új koncepció, 
hiszen egy koordinációs jellegû stra-
tégiai gondolkodás került elŒtérbe.

A nemzetpolitika (további szakpo-
litikai területekbe történŒ) integrálá-
sának további bizonyítéka, hogy több 
minisztériumban is létrehoztak hatá-
ron túli magyar ügyekért felelŒs egy-
ségeket. A Nemzetgazdasági Minisz-
tériumban például a Külgazdasági 
Államtitkárságon mûködik a Kárpát-
medencei Térség Gazdaságfejlesztési 
FŒosztálya, a Nemzeti ErŒforrás Mi-
nisztériumban pedig a Kultúráért 
felelŒs Államtitkárságon belül a Hatá-
ron Túli Magyarok Titkárságán dol-
goznak az ügy érdekében. Illetve a 
nemzetpolitika egyes kérdéseit a 
Külügyminisztérium is napirend-
jére tûzheti. 

A koordinációs gondolkozás bizonyí-
téka, hogy augusztus folyamán létre-
hozták a Nemzetpolitikai Tárcaközi 
Bizottságot is, melynek célja, hogy a 
„a határon túl élô és a világban 
szétszóródott magyarságot érintô 
kormányzati döntéseket összehan-
golja.” A testület hét minisztérium 
tagjait foglalja magában: a Belügymi-
nisztériumot, a Külügyminisztériumot, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztériumot, a Nemzeti ErŒforrás 
Minisztériumot, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot, valamint a Vidék-
fejlesztési Minisztériumot parlamenti 
államtitkári szinten. 

MÁÉRT
A Gyurcsány- illetve Bajnai-kormá-

nyok nemzetpolitikájával való szem-
benállást és a határon túli magya-
rokhoz kapcsolódó markánsan eltérŒ 
viszonyt mutatja, hogy a második 
Orbán-kormány ciklusának elején – a 
hat éves szüneteltetést követŒen – 
újból összehívták a Magyar Állandó 
Értekezletet (MÁÉRT). A MÁÉRT a 
magyar–magyar kapcsolattartás erŒ-
sítése céljából 1999-ben jött létre a 
határon túli és magyarországi poli-
tikai erŒk, érdekképviseleti szerve-
zetek konzultatív intézménye. A fó-
rum a „polgári kormány” ideje alatt 
sikeresen töltötte be a megalakulá-
sakor neki szánt funkciókat. Az új 
kormányzati struktúrában Semjén 
Zsoltnak volt tisztje újra életet lehel-
ni az intézménybe, mely körül számos 
kérdés várt megválaszolásra. ElŒször 
is az idŒközben Szili Katalin által 
létrehozott Kárpát-medencei Magyar 
Képviselôk Fóruma (KMKF) és a 
MÁÉRT közti kompetencia megosztá-
sának kérdése. AKMKF több állam 
törvényhozói közötti együttmûködés 
és elméletileg a MÁÉRT kiegészíté-
sére jött létre, úgy, hogy az a parla-
menti együttmûködés dimenziójával 
bŒvülhessen. Létrehozásával a végre-
hajtó szerv, a kormány mellett a 
másik hatalmi ág, a törvényhozás 
szintjén is rendszeressé, következés-
képpen eredményesebbé válik az 
együttmûködés a magyarországi par-
lamenti pártok és a határon túli ma-
gyar szervezetek képviselŒi között. 
Ennek tükrében nincs ellentmondás a 
két fórum egymás mellett való mûkö-
désével kapcsolatban, és minden jel 
arra mutat, hogy a KMKF a MÁÉRT-
tól függetlenül fennmarad, s tovább 
mûködik.

... És a diaszpóra ...
Az ausztriai FelsŒpulyán szeptem-

berben került megrendezésre XI. 
Kufstein konferencia, amely a világ-
ban élŒ magyar szórványközösségek 
problémáinak megtárgyalását tûzte 
ki célul. A konferenciát az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége szervezte, és 
képviseltette magát a Nyugat-európai 
Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége, illetve a Latin-amerikai 
Országos Magyar Szervezetek Szö-
vetsége is. Schmitt Pál köztársasági 
elnök levélben szólt a konferencia 
résztvevŒihez, de jelen volt Szili Ka-
talin is, az Országgyûlés volt elnöke. 

Megfogalmazódott az igény, hogy a 
magyar állam nagyobb segítséget 
nyújtson a szórványmagyarság meg-
maradásának biztosításához, ugyan-
akkor azon elképzelés is, hogy létre-
hozzák a Nyugati Magyar Kontinen-
tális Szórványszervezetek Szövetsé-
gét, mint az egyes földrészek össze-
fogásának civil keretét.

Összegezés
Igyekszünk teljes képet adni a nem-

zeti kormány nemzetpolitikai gondos-
kodásáról, amivel törekszik összekap-
csolni a sors által elhatárolt, elvándo-
rolt nemzetrészeket. Ezen belül a tá-
voli égtájakra került nemzetrészt 
érintŒ intézmények létérŒl, mûködé-
sérŒl kívánunk tájékozódni, tájékoz-
tatni. Szeretnénk meghatározni, 
ahogy a sorozat címe is jelzi, helyün-
ket a nemzeti összetartozás  rendsze-
rében.           Szerkeszti Csapó Endre.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. április 2-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól --- 12 óráig vasárnapi iskola a 

Bocskai nagyteremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-
ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins 
St.bejárat)12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától Presbiteri gyûlés a szokásos 
helyen Minden kedden de, 12. órától 

Bibliaóra a Bocskaiban Mindenkit szeretettel 

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017. április 2-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. április 2--án de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 április 2-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

órakor Bibliaóra
2017.április (minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet és 
magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink 

számára 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. április 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,
vallási megkülönbôztetés nélkül 

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

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

 Kürtôskalács a Bocskaiban

Minden hónap elsô vasárnapján kürtôskalács lesz készítve ebédidôben 12 --1 óráig. 
A teljes bevétel a vasárnapi iskola részére. lett adakozva.



János Atyánk 1990-ben érkezett 
Melbournebe  s vette át apostoli mun-
káját a Melbourne-i Magyar Kö zös-
ségek vallási életének magyarnyelvü 
szolgálatát.

Az általa megszokott de részünkre 
akkor még nem ismert dinamikával 
vette fel a staféta botot és végezte 
munkásságát a Regnum Mariánum 
Egyesületen Balaclava-ban,  s a Reg-
num Szövetkezetben a Wantirna-i 
Magyar Központban.

Kiváló egyéniségével, gazdag tudá-
sával, akaratával és erejével gyorsan 
és sikeresen vonzotta magához és 
nyert segitôket céljai kivitelézésére 
a már kifáradt  „régi” magyarokból 
akiket életre keltett a visszavonulás-
ból.

A Regnum Mariánum felvirágzott 
sikeres szívós munkájával, kiválasz-
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MEGEMLÉKEZÉS  és BÚCSÚ 
KISS JÁNOSTÓL

tott tehetséges segitôkkel amivel a 
Melbourne-i Érsekség teljes elis-
merését is elnyerte, Magyar Iskolát 
létesitett, ifjusági gárdát és óvodát 
szervezett, hittan órákat gyerekek-
nek, esküvôket, temetéseket, keresz-
telôket tartott, elsô áldozást és  bér-
málásokat szervezte.

A Magyar Központban mûködô na-
gyobbszámú Magyar Közösség se-
gitségével létre hozta az Ökumenikus 
vallásos  együttmûködést, hogy még 
nagyobb számú keresztény magyar 
mûködhessen együtt közös, nagyobb 
vallásos/magyar célok elérése érde-
kében.

János Atya ezután megálmodta egy 
Ökumenikus Magyar Templom épi-
tését a Magyar Központ területen, a 
Központ hozzájárulásával, az erre a 
célra létrehozott Regnum Szövet-
kezet létesitésével.  

A megelözô 19 hónapos tervezés és 
engedélyezési munka után az épit-
kezés 1992. március 25-én kezdôdött 
 és 1993. októberben sikeresen befe-
jezôdött. 

Rövidesen ezután Kolumbáriomot 
és Társalgót épitettünk a Templom 
alatt a Központban, majd utána a 
Balaclava-i parókia elôtt épitettünk 
Közösségi Társalgot. 

János Atya nemcsak egy magyarul 
beszélô pap volt, hanem olyan Ma-
gyar Pap akinek a vallási feladatai 
mellett párhuzamosan egyaránt fon-
tos volt a rábizott magyar etnikum 
léte, múltja, jelene, és jövôje Auszt-
ráliában

Sikeresen táplálta/fejlesztette/ne-
velte a magyarság tudatot a rábizot-
takban ahogy lehetett,  s példát mu-
tatott arra hogyan kell/lehet együtt 
mûködni magyarnak magyarral, 
egyesületnek szövetkezettel, hogyan 
lehetne az ifjúságot bevonni a kö-
zösségi életbe, ami alapvetô feltétele 
megmaradásunknak az Óhazán kiv ül 
bárhol a nagyvilágon, amin keresztül 
hatásos támogatást érhetünk el Ma-
gyarország érdekében

Kedves János Atyánk! 
Te adtad a lelki erôt és dinamikát az 

akkor  111 rendszeres tagokból álló 
é pitô gárdádba,  s a támogató Magyar 
Közösségekbe, a cél megálmodás tól 
megvalósitásáig, amit soha nem fe-
lejtünk és nagyon köszönünk Neked. 

Pé ldát hagytál utódaidnak, és az új 
generációknak, hogy mire képes a 
Melbourne-i Magyar Közösség, ha 
valaki lángra tudja lobbantani a lel-
kükben szunnyadó parazsat egy 
nagy közös magyar cél érdekében.

Megköszönve munkásságodat, tisz-
telettel és szeretettel de fájó szívvel 
búcsúzunk Tôled, a boldog viszont-
látás hitében, ahol már több mint 25 
„épitô gárda tag” fogad Téged, kér-
jük a jó Isten Áldását Rád, hogy 
gazdagon jutalmazzon meg Téged 
nagyon sikeres fôldi életedért itt 
Melbourne-ben  s az Óhazában.

Az Épitô Gárda, 
Regnum Szövetkezet, 
Regnum Mariánum, 

és a Társ Egyházak tagjai

János Atya híveivel a templom elött

 ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
A Wantirna-i Szent István templomban

(760 Boronia Rd. Wantirna 3152)

Április 8-án du 4 órakor
A Regnum Szövetkezet és társegyházak 

rendezésében

MEGEMLÉKEZÔ ÉS BÚCSÚZÓ 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETET 

RENDEZÜNK

KISS JÁNOS ATYÁNK, 
VOLT PLÉBÁNUS URUNK 

HALÁLÁRA
amire szeretettel hívjuk és várjuk 

honfitársainkat 



– Nagy családban nôttem fel, mindig 

voltak gyerekek körülöttem, s azt hi-

szem így már nem is nagyon kell ma-

gyarázatot keresni arra, miért dolgo-

zunk gyerekekkel, segítü nk sérült 

gyerekeket is színpadi tevékenységünk 

mellett az általunk 1998-ban létreho-

zott Pinceszínház Eger Mûvészeti 

Közhasznú Egyesületben. Mi, akik lét-

rehoztuk, mindannyian hasonlóan gon-

dolkodunk, a színész hivatás mellett 

barátok is vagyunk –-- mesélt az Egri 
Pinceszínház elnöke, Tatár Gabi az 

kezdetekrôl.
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–-- Hogyan indult az egyesület?
–--  A kezdetekben gyermek színját-

szó csoportokkal foglalkoztunk, s eh-
hez kapcsolódott, hogy szabadtéri 
színházi elôadásokat hoztunk, hozunk 
ma is létre. Az évközi elfoglaltsága-
inkon túl évek óta az egri érsekkerti 
szabadtéri színpadunkon tartjuk nyári 
színházi bemutatóinkat. Az elôadások 
különlegessége –-- azon túlmenôen, 
hogy minden évben megpróbálunk a 
színházi szakma legjobbjaival együtt 
dolgozni --–, gyermek és felnôtt elôa-
dásainkat is mi álmodjuk színpadra és 
a közös célokért együtt gondolkodó és 

A színház szerelem, a gyerekek segítése misszió számukra
alkotó „csapatunkkal” valósítjuk meg 
azokat. Az általunk évek alatt folya-
matosan épülô közösség erejét hasz-
náljuk fel alkotói munkánk során, 
amelynek eredményei nemcsak szá-
munkra különlegesek és felemelôk, 
hanem azoknak a nézôknek is, akik 
évekó ta részesei annak a csodának, 
amelyet mi, sajátos színházi látás-
módunknak és világunknak álmodtunk 
meg. Talán ez a legismertebb tevé-
kenységünk, mégsem ez teszi ki az 
egyesület munkájának gerincét. Ta-
gadhatatlan, hogy nyaranta egy na-
gyon intenzív tevékenysé g a színházi 

elôadások létrehozása, de úgy ezen 
idôszak alatt, mint az év többi részében 
is ott vagyunk a gyerekek között.

–-- Hogyan kell ezt elképzelni?
–-- Amikor létrejött az egyesület, 

egyre több pályázati lehetôséget talál-
tunk, egyre több iskolához jutottunk 
el, kapcsolatba kerültünk a sérült gye-
rekekkel is. Miközben ôket segítettük, 
mi magunk is sokat tanultunk, hiszen 
fogyatékkal élô gyerekek táboroztatá-
sukhoz speciális feltételeknek kell 
megfelelni. Jelenleg 48 együttmûködô 
partner intézményünk, iskolá nk van, s 
közülük 13-ban fogyatékkal élô gyere-

keket nevelnek. A színházi elôadások, 
táncházak, játszóházak mellett, a pe-
dagógiában új és korszerû mûvészet-
terápiás módszerünkkel próbálunk 
más, követhetô utat is megmutatni a 
fogyatékkal élôknek és a hátrányos 
helyzetû térségekben élô gyerekeknek. 
Nem csak színházat viszünk nekik, 
igyekszünk az életkörülményeiket is 
javítani egy-egy eszközzel, melyeket 
elsôsorban támogatóinknak köszö-
nünk. Mi nem csak beszélünk a köz-
hasznúságról. Említettem, hogy elô-
ször egészséges gyerekekkel foglal-
koztunk, s amikor fogyatékkal élôk 
között kezdtünk forgolódni, észrevet-
tük, hogy amivel az egészséges gye-
rekek is örömmel foglalkoznak, a 
sérült gyerekeknek segít, gyógyulnak 
általa. A gyógypedagógusok úgy fogal-
maznak, egy-egy fejlesztési folyamat 
megrekedésekor a mûvészetterápia, 
kimozdítja a gyerekeket.  

– Nem csak Egerben, az ország más 
részein is jelen vagytok...

–-- Igen, a pályázatok révén, ahogy 
egyre több intézménnyel kerültünk 
kapcsolatba, bôvült a városok köre is, 
ahová az iskolákba idôrôl-idôre ellá-
togatunk. Az egri székhely mellett je-
lenleg Kazincbarcikán, Miskolcon és 
Kaposváron van fióktelepünk.

–-- Ráadásul nem csak gyereket, 
felnôtteket, elítélteket is segítettetek...

–- Tizenhat éve a gyermekek körében 
kifejlesztett és hatékonyan alkalma-
zott, pszicho-drámai módszerünket, 
2015-ben a felnôtteknél is sikeresen 
alkalmaztuk. Beindítottuk a Heves 
Megyei Büntetés Végrehajtási Inté-
zettel közös, „Börtön projektünket”, 
amelynek keretében nôi fogvatartottak 
körében végeztünk és végzü nk mûvé-
szetterápiás foglalkozásokat. Ennek 
egyik eredménye a „Barácsok közt” 
címû elôadásunk, amely számunkra 
szintén jelezte, hogy módszerünkkel, a 
másság elfogadása és a „visszailleszke-
dés elôsegítése” területén is jó úton 
járunk.

–-- Mit jelent számotokra az egye-
sület?

–-- A színház szerelem, a gyerekekkel 
való foglalkozás misszió számunkra. 
Járjuk az országot.

Kiemelten van jelen az életünkben az 
Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok 
otthona, ahol idôrôl-idôre megtapasz-
taljuk, hogy a sérültekkel való foglal-
kozásban elengedhetetlen a folyama-
tos jelenlét. Ez egy életre szóló törté-
net, a bizalomra épül. Ausztráliában is 
az a célunk, hogy a kint élô magyarok 
érezzék, hogy bármilyen távol is élünk 
egymástól segíthetjük egymást. Mun-
kánkat és munkába vette hitünket  
talán Mezei Mária színészlegenda 
idézete tükrözi legjobban: „A szeretet 
,mint mag a földben bennünk al-
szik, de csak akkor éltet, ha önzet-
lenül adjuk át egymásnak. Minél 
többet adunk belôle másnak, annál 
többek leszünk tôle Mi magunk..”

***

Köszönjük szépen Vigh Zsolt-
nak a Korona Csárda magyar 
étterem vezetôjének, hogy lehe-
tôvé teszi számunkra hogy az 
Ausztráliában élô magyarok is 
kapjanak egy kis ízelítôt a szín-
házi elôadásainkból.

Tatár Gabi
Pinceszínház Elnöke, 

Eger
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Közösségi mûhely — márciusMárciusban sok olyan esemély tör-
tént, ami a közösségi mûhely hasáb-
jaira kívánkozik:

• Március 5-én vasárnap emlékez-
tünk Sydneyben a Dean Park-i Szent 
Erzsébet Otthon fennállása 50. évfor-
dulójára. Ismertetésre kerültek az 
öregotthon alapításától a jelen korig 
terjedŒ idŒszak fontos és történelmi 
jelentŒségû eseményei. ErrŒl a Ma-
gyar Élet március 16-i számában há-
rom hasábon számoltam be. 

• Március 8-án, szerdán este, a 
Mercure Sydney Hotel-ben „Taste of 
Hungary” néven a Canberra-i Nagy-
követség, és a Hungarian National 
Trading House rendezésében, bemu-
tatásra kerültek az „Áldomás” márka-
néven, és más cégek által forgalomba 
hozott különleges élelmiszerek, vala-
mint a magyar borvidékek: Somló, 
Tokaj, Szekszárd, Eger borászainak: 
Kreinbacher, Béres, Mészáros, St. 
Andrea és Pannon Tokaj címkéivel 
ellátott borai. Mi ketten feleségemmel 
szerencsések voltunk, mert érkezé-
sünkkor Dr. Tóth Ferenc tanácsos, 
elsŒbeosztottal és Világos István 
melbournei tiszteletbeli konzullal 
találkozva, asztaluknál foglalhattunk 
helyet, ahol régi barátokkal: Alex 
Brooking egykori budapesti ausztrál 
nagykövettel, Prof. Hunyor Sándor-
ral és Hancock-né Dr. Hatoss Ani-
kóval a NSW-i Egyetem nyelvészeti 
osztályán ún. „Senior Lecturer” címet 
viselŒ elŒadójával találkoztunk. A 
finom vacsorát ami – hazai magyar 
zenészek, és énekesek elŒadásával 
fûszerezve –, zöldség saláta, bakonyi 
szelet gombaszósszal és galuskával, 
valamint szivalekvárral és dióval töl-
tött és csokoládéval leöntött kalocsai 
palacsintából állt, finom borok felszol-
gálásával fogyasztottuk. A vacsorát 
követŒen a Trading House ügyv. 
igazgatója, Oláh Zsanet, ismertette 
jövetelük célkitûzését és a magukkal 
hozott portékákat, míg a borok is-
mertetésére Alex Brooking volt buda-
pesti ausztrál nagykövet lett felkérve, 
aki örömmel tett eleget a kérésnek, 
hiszen nagy tisztelŒje a magyar bo-
roknak. Említette, hogy amikor a ‘80-
as években elŒször járt Magyarorszá-
gon, a kommunista érában, akkor a 
mennyiségen és a szesztartalmon volt 
a hangsúly, míg manapság már a mi-
nŒségi borok elŒállításán, ami ismét 
élvonalba hozta nemzetközi szinten is 
a magyar borászok termékeit. – 
Visszaemlékszem, amikor visszajött 
budapesti küldetésébŒl, akkor meg-
ajándékozta a NSW-i Magyar Szövet-
séget két láda borral, ami a híres ma-
gyar aranycsapat tagjaira emlékezve, 
a játékosok nevével és arcképével 
volt felcímkézve. Ezeket aztán a ma-
gyar rendezvényeken tombola nyere-
ményekként sorsoltuk ki, komoly 
hasznot hozva szövetségünknek. Meg-
lepett, hogy a Taste of Hungary meg-
hívott részvevŒi közt nem találkoztam 
az „European Ausztralian Business 
Council” és a NSW-i ParlamentbŒl 
„Friends of European Union” frakci-
ója általam ismert tagjaival, hiszen 
talán velük kellett volna leginkább 
megismertetni a Hungarian National 
Trading House termékeit. – Az este 
viszont hozott más vonatkozásban 
egy eredménynek számító lehetŒsé-
get. Dr Hatoss Anikó felvetette, hogy 
Sydney keleti részének, a tengerpart 
körüli területén is fel kellene állítani 
a Flemingtoni Magyar Iskolának osz-

tályokat, mert sokan vennék azt 
igénybe, köztük az Œ saját fia is. 
Felemlítette, hogy lenne is egy ma-
gyarországi tanítónŒ, aki hajlandó 
lenne ezt a lehetŒséget felvállalni. 
Felemlítettem a lehetŒséget az illeté-
keseknek, s hamarosan sor kerülhet 
ennek megtárgyalására és nyélbe-
ütésére.            
• Március idusát az idei Szabadság 

Ünnepélyt március 12-én ökumenikus 
egyházi  rendezvény vezette be a 
strathfieldi Uniting Church-ben. Ahol 
Nt. Péterffy Kund, református lel-
kész mint házigazda és Ft. Lédeczi 
Dénes katolikus pap hirdették az igét. 
Megemlékeztek 1848–49 vértelen for-
radalma és az ott elnyert eredmé-
nyek megvédéséért vívott szabadság-
harc eseményeire. Gáspár András 
ennek méltatására elszavalta Kányádi 
Sándor: NyergestetŒ címû költemé-
nyét, ami ezt a hŒsies kiállást méltat-
ta. Egyébként megjegyzem, hogy az 
ökuméniát évtizedekkel ezelŒtt a 
cserkészet hozta be a magyar közös-
ség életébe, mert a cserkésztáborok 
alkamával ökumenikus istentisztelete-
ket rendeztünk a fiatalság lelki üdvé-
nek ápolására.

• Március 14-én körlevelet küld-
tem szét a Canberra-i Magyar Nagy-
követség tagjai,  és a Dél-Ausztráliai 
magyar közösség nehány vezetŒje 
számára a következŒ szöveggel

Tisztelt Címzettek!
Felhívom szíves figyelmeteket, 

hogy Dél-Ausztrália villamosáram 
krízise eliminálása érdekében villa-
mosenergiatárolókat akar üzembe he-
lyezni, vásárolni.

Magyarországon magyar mérnökök 
nemrég szabadalmaztatták az Intelli-
Store energiatárolási rendszert.

Jó lenne ha európai, amerikai és 
kínai energetikai cégeken túl auszt-
ráliai cégekkel, vagy magával az 
újonnan kinevezett SA-i energetikai 
miniszterrel is megindulhatnának a 
tárgyalások, és felhívnátok erre a 
magyar találmányra a figyelmet.

Csatolom a dokumentumot:

INTELLISTORE
Magyar energiatároló veheti be a 

világot   — MTI, 2016. június 9 – mno
A magyar mérnökök által kifej-

lesztett IntelliStore energiatárolási 
rendszer kapott szabadalmi védett-
séget a világ meghatározó piacain, az 
Európára, Eurázsiára és az Egyesült 
Államokra kiterjedŒ oltalom után 
rövidesen Kínában is befejezŒdik az 
eljárás – közölte Dunai Bálint, a 
fejlesztŒ AWE Mérnökszolgálati Kft. 
üzletfejlesztési vezetŒje csütörtökön 
az MTI-vel.

A szabadalom húsz évre biztosít 
védettséget a magyar találmánynak, 
amely így megfelelŒ védettség mel-
lett tud megjelenni új piacokon. A 
cég azt tervezi, hogy a gyártást Ma-
gyarországon tartja. Az oktatás, az 
üzemeltetés és a szerviz nemzetközi 
méretûvé bŒvítése révén Magyar-
ország az Európai Unió meghatározó 
szolgáltatójává válhat a villamosener-
gia-tárolással kapcsolatos kutatás-fej-
lesztés és gyártás területén – mondta 
Dunai Bálint.

Hozzátette: a termék elsŒ darabjai-
nak megvásárlásáról nyugat-európai 
és amerikai energetikai cégekkel 
tárgyalnak.

A zöld energiát fogják
Kitért arra, hogy a magyar többségi 

tulajdonban lévŒ AWE Mérnökszol-
gálati Kft. szakemberei az elmúlt öt 
év alatt alkották meg a korszerû, 
lítiumion-akkumulátorokra épülŒ 
rendszereket, amelyek napjaink leg-
korszerûbb berendezései az ingadozó 
termelésû, jellemzŒen nap- és szélerŒ-
mûvek számára.

A kifejlesztett akkumulátoros tároló 
egy megawattóra energiatartalmú, 
szállítható, egyszerûen le-, illetve 
áttelepíthetŒ. Az energiatároló egy-
ségek segítenek a rendszeregyensúly 
fenntartásában, ezzel támogatva a 
rendszerszabályozó napi tevékenysé-
gét. A berendezés alkalmas szükség 
esetén szünetmentes áramforrás biz-
tosítására jelentŒs energiafelhaszná-
lású termelŒüzemek számára.

Elsô az unióban
A tájékoztatás szerint az IntelliStore 

a prototípus megjelenésekor egyike 
volt az elsŒ, az Európai Unióban 
készített, mûködŒ és tesztelt energia-
tárolóknak. A technológiát a villamos 
hálózatok európai szervezete, az 
ENTSO-E is elismerte.

Az AWE Mérnökszolgálati Kft.-t 
1990-ben az MVM alapította, a cég 
késŒbb a norvég Statkraft SF és rajta 
keresztül több, az erŒmûvi ágazatban 
tevékenykedŒ társaság érdekeltsége 
lett. Jelenleg a 112 millió forint jegy-
zett tŒkéjû AWE Mérnökszolgála-
ti Kft. független mérnöki szolgáltató-
ként mûködik a vízgazdálkodás és az 
energetika területén.

Szívélyes üdvözlettel:
Kardos Béla, a NSW-i Magyar 

Szövetség tb. elnöke 

• Március 15-én megérkezett a vá-
lasz a canberrai nagykövetségrŒl, 
Gruber Attila nagykövet úrtól: 

Kedves Béla Bátyám!
Nagyon köszönöm a figyelemre 

méltó dokumentumot! Deutsch Ta-
más már foglalkozik az üggyel, ami 
az elmúlt napokban uralta az ausztrál 
sajtót is. 

A szakértŒk szerint ez az energia-
krízis jelenleg pusztán a déli államo-
kat érinti érzékenyen, de a közeljövŒ-
ben Ausztrália-szerte jelentŒs gondo-
kat fog okozni.

Ajánlásod mindenképpen hasznos 
lehet az ausztrál–magyar együttmû-
ködések sorában is.

 Jó egészséget kívánva, üdvö-
zöl; Attila

Dr. Attila Gruber Ambassador Ma-
gyarország Nagykövetsége Canberra

• Március 16-án, csütörtökön részt 
vettünk a Flemintoni Magyar Iskola 
igazgatója és tanítói, valamint a 
Saturday School of Community Lang-
uages tanfolyamának a magyar 
érettségire oktató tanáraival együtt 
az idei ún. Premier’s Harmony Dinner 
eseményén a Rosehill Gardens  Grand 
Pavilion-jában. Ez idén azért is fontos 
volt, mert az elmúlt hónap folyamán 
új Premier-je és új multikulturalis 
minisztere lett Új Dél Walesnek, akik 
itt mutatkoztak be a több mint 1300 
résztvevŒ számára. Az új Premier, 
Gladys Berejiklian, a második a 
magyar Nick Greiner után, aki nem 
angolszász gyökerekbŒl származik, és 
bizonyitja államunk multikulturális 
elkötelezettségét. Ezt alátámasztják 
államunk multikulturális törvényei is. 
Már évtizedek óta hirdetem elŒadá-
saimban, mind külföldön, mind Auszt-
ráliában, hogy Ausztrália, s azon belül 
NSW állama a világon az elsŒ helyen 
áll multikulturalizmus terén. Példa 

nélküli az is, hogy a magyart mint 
idegen nyelvet érettségi tantárgyként 
lehet állami költségen oktatni, de a 
közösségi iskola is fejpénzt kap az 
államtól, hogy elŒsegítse a tanítók 
kötelezŒ bérének, fizetésének elŒte-
remtését. Vagyis, mennél több a tanu-
ló, annát több támogatás érkezik. Ezt 
véssék a szülŒk, nagyszülŒk, kereszt-
szülŒk az agyukba, hogy kimondottan 
tŒlük függ, az Œ felelösségük gyer-
mekeik magyarrá nevelésének kér-
dése.  Az ausztrál állam messzemenŒ-
en minden lehetŒséget tálcán kínál 
számukra. SŒt manapság már az 
internet segítsgével is részt lehet 
venni az anyanyelv oktatásában. 

• Március 19-én ünnepeltük a Ma-
gyar Szabadság napját a NSW-i Ma-
gyar Szövetség égisze alatt a glen-
denningi Délvidéki Klubbal közös 
rendezésben. Nem kívánok errŒl 
részletes beszámolót nyújtani, mert 
az a rendezŒség feladata. Csupán 
csak annyit jegyzek meg, hogy a 
magyar fiatalság remekül szerepelt: 
a Magyar Iskola tanulói, a cserkészek, 
az ünnepi szónok, a tavaly magyar 
nyelvbŒl érettségizett  Dezsényi Sá-
ri, tökéletesen felvázolta a fiatalság 
szerepét identitásunk megŒrzésében.

Felszólalt magyarországi vendé-
günk Dr. Lengyel Györgyi az Em-
beri ErŒforrások Minisztériuma köz-
igazdasági államtitkára, aki megkö-
szönte a nemzeti emigráció évtizedes 
munkáját a magyar kultúra, nyelv és 
hagyományok megörzése és kisugár-
zása érdekében. Ezzel eloszlatta ké-
telyem, hogy talán megfeledkeztek 
rólunk, a diaszpóra magyarságáról, 
mert a magyar kormányfŒ felolvasott 
üzenetében csak a kárpát-medencei 
magyarság megsegítését, szülŒföldön 
való boldogulásának fontosságát em-
lítette. Pedig a nagyvilágban élŒ ma-
gyar diaszpóra létszáma vetekszik a 
határon túli magyarságéval, s a mi 
megmaradásunk is legalább olyan 
fontos tényezŒ a magyar jövŒ szem-
pontjából. Meg is köszöntem az 
államtitkárnak elismerŒ szavait és 
gigaminisztériumának fantasztikus 
tevékenységét a NER azaz, a nemzeti 
együttmûködési rendszer érdekében 
kifejtett eredményes tevékenységü-
kért, amit nap mint nap láthatunk a 
Dunaworld TV képernyŒjén.

Befejezésül ide kívánkozik a közös-
ségi mûhely hasábjaira Kicsi Csilla 
pedagógus írása, ami rávilágít, hogy 
még idekint is egyesek meg akarják 
osztani a diaszpóra egységét, a jó 
irányba haladó Magyarország minisz-
telenöke iránti bizalmát. 

Nyílt levél 
Ditkéhez és Tibi Palihoz      
Sydney, 2017. március 19
Kedves Ditke és Tibi Pali! Érdekes 

meglepetés volt ma Sydneyben (Glen-
dening) Délvidéki Magyar Szövetség 
Házában megrendezett Március 15. 
Ünnepi megemlékezésen Ditke nevét 
látni az utolsó percben módosított 
programban.

Hmm...gondoltam, Ditke... csak így 
egyszerûen...

Kissé píronkodtam, hogy nem 
tudom, ki „Ditke”, aki igazi FÉRFI 
ÁRIA elŒadására vállalkozik a hal-
hatatlan Simándy József után. (Bánk 
áriája.)

A szomszéd teremben a tiszta for-
rásból merített székely mesemondó, 
Csernik Pál Szende szereplése kez-

dŒdŒtt.
Döntenem kellett: Ditke vagy Szen-

de.... s bár ûzött a kíváncsiság a Ha-
zám, hazám meghallgatására Ditke 
elŒadásában, mégis Szendét válasz-
tottam.

Hazafelé az autóban állt össze a 
kép. Március 12-én a Sydney Opera-
ház elé vártak magyarokat az  Euró-
pai Alternatív Párt helyi szervezŒi, 
Tibi Pali és Ditke vezetésével. A cél 
nem békés megemlékezés volt, már-
cius idusán. 

A cél – (egyébként a politikai meg-
mozdulás érdeklŒdés hiányában 
SIKERTELEN volt) – az lett volna, 
hogy a külföldön dolgozó magyarok 
nevében (a mi nevünkben!!!) meg-
üzenjék Orbán Viktor kormányának , 
hogy  „elég volt!!!!”

Mi volt elég, kedves Ditke és Tibi 
Pali? Talán az, hogy az itt élŒ ma-
gyarok többsége végre, sok évi gyöt-
relem után igazán haza talált? Mi volt 
elég? Talán az, hogy Orbán Viktor 
kormánya kulturális programok szer-
vezésében segíti a diaszpórában élŒ 
honfitársait? A KŒrösi Csoma Sándor 
Program, a Mikes Program, a PetŒfi 
Program a Rákóczi Program, a Ba-
lassi Intézet ösztöndíjai, hogy csupán 
néhányat említsek az Orbán Viktor 
által irányított kormány támogatásai 
közül, óriási erŒvel szolgálják a ma-
gyarság fennmaradását szerte a 
világban!

Nos, Kedves Ditke és Tibi Pali, azt 
gondolom sokunk, nagyon sokunk ne-
vében mondhatom, ÖRÜLÜNK, hogy 
eljöttek a mai megemlékezésre! (A 
szerepléstŒl ugyan eltekinthetett 
volna Ditke, ezt a teremben tartóz-
kodott, zeneileg képzett barátaimtól 
hallottam.)

Nagyon jó, hogy pártszervezŒi fela-
dataikat látszatra bár, de félretették 
erre a vasárnap délutánra.

Láthatták, tapasztalhatták, hogy a 
sydney-i magyar ifjúság méltósággal 
ünnepel! Tanáraink a magyar isko-
lában hûséggel elkötelezettséggel 
tanítják a Sydneyben dolgozó magyar 
családok gyermekeit, ápolják nemze-
tünk nyelvét! A múlt esztendŒben 
magyar nyelvi érettségit tett ifjú ma-
gyar leány ünnepi beszéde, hitvallása 
bizonyítéka az itt élŒ magyarság 
nemzeti önazonosságát hangsúlyozó 
magatartásának.

Boldogok vagyunk, hogy tanúi le-
hettek és hallhatták, hogy a nehéz 
munkában megfáradt idŒs asszonyok 
Œszinte szeretettel tolmácsolják a 
Délvidék féltve megŒrzött dalait és 
verseit, amelyekkel évrŒl évre tisz-
telegnek Március 15. elŒtt. 

Kérjük, ne nehezteljenek ránk, ami-
ért nem mentünk és nem megyünk 
nemzetgyalázó politikai megmozdulá-
saikra! Nézzék el nekünk, hogy nem 
fröcskölünk vissza ízléstelen, magyar 
nyelvünket megalázó kifejezésekkel, 
amikor Facebook oldalukon a rég 
letünt kádári idŒk „visszasiralmait” 
látjuk.

Jöjjenek hozzánk bátran, tanuljanak 
tŒlünk, gyermekeinktŒl EMBERSÉ-
GET, HITET, ŒSZINTE TISZTELE-
TET, s egy cseppnyi HAZASZERETE-
TET!

Azonban... amennyiben pártszerve-
zŒi feladatok bújnak meg látogatásaik 
mögött, ne pazarolják idejüket ránk!

Megvagyunk, és megleszünk vala-
hogyan Isten segedelmével Ditke 
áriái nélkül is!

Csak tiszta forrásból, tiszta lélek-
kel!

Áldást békességet! 
Kicsi Gáborné, Csák Csilla

Magyarország polgára
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A kör ázmérôjét 
meg kell szorozni 3,14-dal, 2. Pozitív, 
3. Dzsawaharlar Nehru, 4. Hodori, 5. 
Indiát, 6. Nutria, 7. Díjlovaglás, terep-
lovaglás és akadályugratás, 8. Fekete 
istván, 9. Érdé, 10, Braziliában.

E heti kérdéseink:
1. Melyik tánc nevének a jelentése --- 

lassú róka?
2. A legenda szerint ki volt Attila 

hun király apja?
3. Hogy mondják görög eredetû 

szóval --- képzelt alak, rémkép,kísértet?
4. Mi a fôvárosa Elefántcsontpart-

nak?
5. Ki tervezte a budapesti Vámház 

körúton lévô nagycsarnok épületét?
6. Ki volt az ifjú József Attila sógora 

és egyben gyámja is?
7. Melyik a Duna-delta legnagyobb, 

hajózható ága?
8. Ki alkotta meg a kör és a négyzet 

szavunkat?
9. Hogy nevezik az elôl fûzött, 

gyakran sujtásos mellénykét, amelyet 
nôk viseltek?

10. Mi a neve a kéttagú algebrai 
kifejezésnek? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Milyen férfira vágyom --- Az eredeti 

lista:
1. Jóképû
2. Elbûvölô
3. Anyagilag sikeres
4. Figyelmes hallgatóság
5. Szellemes
6. Jó kondícióban van
7. Stílusosan öltözik
8. Értékeli a minôségi dolgokat
9. Tele van kellemes meglepetéssel
10. Fantáziadús, romantikus szeretô

Milyen férfira vágyom --- Átdolgozott 
lista (42 évesen)

1. Kellemes kinézetû (elônyben azok, 
akiknek van haja)

2. Kinyitja a kocsi ajtaját, kihúzza a 
széket

3. Van elég pénze egy kellemes va-
csorára

4. Többet hallgat, mint amennyit 
beszél

5. Nevet a vicceimen
6. Gond nélkül haza tudja cipelni a 

szatyrokat a közértbôl
7. Van legalább egy nyakkendôje
8. Értékeli a jó házi kosztot
9. Nem feledkezik meg a születés-

napokról és az évfordulókról
10. Legalább hetente egyszer roman-

tikus hangulatba kerül

Milyen férfira vágyom --- Átdolgozott 
lista (52 évesen)

1. Nem túl csúnya (kopasz fej rend-
ben)

2. Nem indul el, mielôtt még kiszáll-
nék a kocsiból

3. Van állandó munkája --- idônként 
felvág azzal, hogy étterembe visz 

4. Bólogat, miközben beszélek hozzá 
5. Többnyire emlékszik a viccek 

poénjára 
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

átrendezze a bútorokat
7. Olyan inget visel, amibôl nem lóg 

ki a hasa
8. Tudja, hogy nem veszünk olyan 

pezsgôt, aminek csavaros kupakja 
van

9. Nem felejti el lehajtani a WC 
ülôkét

10. Hétvégén általában megborotvál-
kozik

Milyen férfira vágyom --- Átdolgozott 
lista (62 évesen)

1. Vágja az orr- és fülszôrzetét
2. Nyilvános helyen nem
 böfög és nem vakarózik
3. Nem kér túl gyakran kölcsön
4. Nem bóbiskol el, miközben mon-

dom a magamét
5. Nem meséli el túl sokszor ugyanazt 

a viccet
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

hétvégenként felkeljen a kanapéról
7. Általában két egyforma zoknit és 

tiszta gatyát visel.
8. Értékel egy jó vacsorát a TV elôtt 

Egyperces tudományBölcs humorral 
fûszerezett einsteini 

aranyköpések
A kinyúlt pulóvereirôl és jellegzetes, 

fésületlen „Einstein-üstökérôl” elhíre-
sült tudós nemcsak zseniális gondol-
kodó, hanem kiváló, nemegyszer szar-
kasztikus humorral megáldott 
személyiség is volt. Adomák és legen-
dák sora kering különc szokásairól, 
frappánsan bölcs megjegyzései pedig 
a citátumok kincsesbányáját alkotják.

Einstein gondolkodására jól rávilágít 
az egyik ismert adoma. Eszerint egy 
alkalommal észrevették, hogy amikor 
a professzor kilépett az egyetem ka-
puján, és eleredt a záporesô, levette a 
kalapját, és úgy bandukolt tovább. A 
diákok oldalát furdalta a kíváncsiság, 
hogy vajon miért áztatta el magát 
szándékosan az esôben. Ezért másnap 
megkérdezték Einsteintôl, hogy az ele-
redt zápor ellenére miért vette le a 
fejfedôjét. „Azért, mert a hajam meg-
szárad, a kalapom viszont tönkremegy” 
--– hangzott a válasz a legenda szerint.

Einstein nemcsak a gravitációs hullá-
mok létezését, hanem az okostelefonok 
és az internet világát, pontosabban a 
virtuális technikák személyiséget 
megváltoztató következményét is elô-
re láthatta. Erre utal legalábbis az 
egyik ismert megjegyzése: „Félek at-
tól a naptól, amikor a technológia 
fontosabb lesz, mint az emberi kap-
csolatok. A világon lesz egy generá-
ciónyi idióta.”

Einstein viszolygott a 20. századi 
diktatúráktól, amelyek felemelkedé-
séért az emberi közönyt is felelôssé 
tette. „A világ egy veszélyes hely, 
nemcsak azok miatt, akik gonoszsá-
gokat követnek el, hanem azok miatt 
is, akik ezt tétlenül nézik” --– sommázta 
véleményét.

Einstein nem vett részt az 1942-tôl 
elindított, az amerikai atombomba 
kifejlesztését célzó Manhattan-prog-

ramban, mert elôre látta az atomfegy-
ver jelentette fenyegetést az emberi 
civilizációra. „Azt nem tudom, hogy a 
harmadik világháborút mivel fogják 
megvívni, de azt biztosan tudom, hogy 
a negyediket botokkal és kövekkel” -– 
így vizionálta egy lehetséges jövôbeli 
atomháború következményeit.

Nem volt túl nagy véleménnyel a po-
litikai döntéshozók bölcsességérôl 
sem: „A történelem arra tanít meg 
bennünket, hogy az emberiség semmit 
sem tanul a történelembôl.”

A professzor jól ismerte az emberi 
természetet is. „Minél magasabb a tu-
dás, annál kisebb az ego. Minél 
nagyobb az ego, annál kisebb a tudás.” 
Ezzel arra utalt, hogy a nagy tudás 
általában szerénnyé, a félmûveltség 
vagy a materiális gazdagság viszont 
elbizakodottá, beképzeltté teszi az em-
bereket. „A bölcs ember képes kétel-
kedni a saját igazában is, az ostoba 
viszont sohasem” –-- fogalmazta meg 
másként ugyanezt. Nem kímélte a tu-
dományos vagy hétköznapi doktriner-
séget, a fafejûséget sem. „Az ôrültség 
nem más, mint ugyanazt tenni újra és 
újra, és várni, hogy az eredmény más 
legyen.”
A világ csak akkor változik meg, 

ha megtanulunk másként gondol-
kodni

Korszakos axiómákat megdöntô fel-
fedezései, valamint lehetetlennek tû-
nô, ám utóbb bebizonyosodott jóslatai, 
a legjobb példák arra, hogy a tudo-
mányban nincsenek tabuk. „Mindenki 
tudja, hogy bizonyos dolgokat nem le-
het megvalósítani, mígnem jön valaki, 
aki errôl nem tud, és megvalósítja.” 

Einstein munkássága is azt bizonyítja, 
hogy az élénk fantázia ugyanúgy 
szükséges a tudományos felfedezések-
hez, mint a laboratóriumi kísérletek és 
mérések.

„A képzelet a kutatás legmagasabb 
formája” –--  emelte ki e megjegyzé-
sével a kreatív és merész fantázia 
értékét. Más alkalommal ugyanerrôl 
ezt mondta: „Ha csak az ismert dolgok 
érdekelnének, lakatosnak mentem 
volna.”

A híres professzor nem kedvelte a 
csökött emberi butaságot, amelyrôl 
egyszer így nyilatkozott gyilkos iró-
niával: „Csak két dolog végtelen: a 
világegyetem és az emberi butaság. A 
világegyetemben nem vagyok olyan 
biztos.”

Tisztában volt azzal, hogy az emberi 
társadalom elôtt álló nagy sorskér-
dések megoldása nem megy a gondol-
kodásunk megváltoztatása nélkül. „A 
világ, amit teremtettünk, a gondolko-
dásunk eredménye; nem lehet megvál-
toztatni a gondolkodásunk megvál-
toztatása nélkül.”
Az egyetemes tudománytörténet 

egyik legnagyobb hatású gondol-
kodója 1955. április 18-án, Prince-
tonban hunyta le örökre a szemét.

Rozmaring
A rozmaring igen népszerû gyógy-

növény, általánosan használják külön-
féle ételek fûszerezésére különleges, 
kellemes illata miatt. A tudósok fel-
fedezték azt is, hogy ez a növény hasz-
nos a demencia és az Alzheimer-
betegség kezelésében is.

A Hamletben Shakespeare ezt írta: 
„Itt egy rozmarin szál, az emlékezetre; 
kérlek, édes rózsám, hogy jussak 
eszedbe: itt ....” Lehet, hogy ô már 
tudta: ennek jótékony növénynek mi-
lyen hatása van az agyraTanulmányok 
kimutatták, hogy a rozmaring csodá-
latosan erôs a memória elvesztésének 
és a fellépô mentális lelassulás megál-
lításában. Mark Moss és tudományos 
csoportja vizsgálta a rozmaring il-
lóolajának az agyra gyakorolt hatását 
és néhány meglepô felfedezést tett! A 
gyógynövény illata a kognitív funkci-
ókat, pontosabban, a memória megôr-
zését erôsíti! A vizsgálati alanyok, 
akik részt vettek a vizsgálatban külön-
bözô emlékezô és vizualizációs felada-
tokat végeztek, miközben rozmaringot 
szagoltattak velük! Az emlékeik sok-
kal élénkebbek lettek.

„Minden betegnél jelentôs javulás 
mutatkozott az Alzheimer betegség 
esetén is.“ --- írja a tanulmány. Nem 
kell mást tenni, mint szagolgatni a 
friss növényt vagy illóolaját naponta, 
és sokat segítünk ezzel agyunk fiatalon 
tartásában.

Együnk minden nap 
zöldséget és gyümölcsöt!

Elemzésük alapján a zöldségek és 
gyümölcsök kis mennyisége is elô-
nyösen hat az egészségre, de még 
jobb, ha többet fogyaszt belôlük az 
ember. Egy adag alatt 80 gramm zöld-
séget vagy gyümölcsöt értenek.

Ennyit nyom nagyjából egy kis ba-
nán, egy körte, illetve három púpozott 
evôkanál spenót vagy borsó. A kalku-
lációkat 95 korábbi, egymástól függet-
len tanulmány eredményeire alapoz-
ták. Ezekben mintegy kétmillió ember 
étkezési szokásait vizsgálták. 

A rák alacsonyabb kockázata össze-
függött a zöld és a sárga zöldségek, 
illetve a káposztafélék fogyasztásával. 
A szívbetegségek kisebb kockázata 
pedig az alma, a körte, a citrusfélék, a 
zöld leveles zöldségek és a káposz-
tafélék evésével függ össze. A tanul-
mány kalkulációi szerint ahhoz képest, 
ha valaki egyáltalán nem eszik zöld-
séget és gyümölcsöt, napi 200 gramm 
fogyasztásával 13%-kal csökken a 
szív- és érrendszeri betegségek száma. 
A rák 4%-kal, a korai halál kockázata 
pedig 15%-kal lesz kisebb. Napi 800 
gramm zöldség és gyümölcs elfo-
gyasztása 28%-kal mérsékli a szív- és 
érrendszeri betegségek, 13%-kal a 
rák, 31%-kal a korai halál esélyét.

9. Idônként beugrik neki a nevem
10. Van úgy, hogy hétvégén megbo-

rotválkozik

Milyen férfira vágyom --- Átdolgozott 
lista (72 évesen)

1. Nem ijednek meg tôle a kisgyere-
kek

2. Emlékszik, hogy hol van a fürdô-
szoba

3. Nem kell túl sok pénz a fenntartá-
sához

4. Alvás közben csak mérsékelten 
horkol

5. Tudja, min nevet
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

egyedül felálljon
7. Általában felvesz valami ruhát
8. Szereti a puha
 ételeket
9. Emlékszik rá, hol hagyta a fogso-

rát
10. Tudja, hogy hétvége van

Milyen férfira vágyom --- Átdolgozott 
lista (82 évesen)

1. Lélegzik
2. Beletalál a WC-be

* * *
--- Képzeld, meghalt az anyósom!
--- Mi történt vele?
--- Levitte az ujját a busz.
--- Ne viccelj, abba nem lehet bele-

halni!
--- Na igen, csakhogy épp a fejét 

vakarta...
* * *

--- Mi az? Kicsi, zöld, és 200-al veszi a 
kanyart?

--- ???
--- Levelibéka a turmixgépben.

* * *
--- Pincér, ebben a húslevesben nincs 

hús!
--- Na és? 
--- A halászlében sincs halász!

* * *
Még a Gyurcsány-idôben történt:
 Szociális othon vezetôje találkozik az 

utcán Gyurcsány Ferenccel és elpana-
szolja neki, hogy megélhetési gondok 
miatt el kell adniuk a készüléküket. 
Gyurcsány erre felkiált, hogy nehogy 
eladják a készüléket mert új politikai 
mûsorral rukkolnak elô: 

Hétfô: én leszek mûsoron.... 
Kedd: a feleségem... 
Szerda: az egész családom.... 
Csötörtök: az MSZP frakció.... 
A hét hátralevô részében: a népé a 

képernyô.... 
A vezetô otthon megnyugtatja az 

embereket, hogy nem kell eladniuk a 
készüléket, mert minden nap fantaszti-
kus mûsorokat fognak látni: 

Hétfô: A félkegyelmû... 
Kedd: A makrancos hölgy... 
Szerda: A rém rendes család...
 Csütörtökön: Alibaba és a 40 rabló...
 A hét hátralevô részében pedig 

Nyomorultak.....
* * *

 Két cápa beszélget.
--- Mit reggeliztél?
--- Én egy meztelen nôt!
 --- És te?
--- Én egy minisztert.
--- És honnan tudod, hogy az volt?
--- Gerinctelen volt, nem volt bôr a 

képén, s a feneke meg ki volt nyalva.
* * *

Egy fickó fut a busz után, az egyik 
utas nevetve felkiált:

- Nézzék a hülyéjét, hogy fut a busz 
után!

- Hogyne futna, hiszen ô a sofôr!

Azt nem tudják, hogy ha valaki ennél 
is több zöldséget és gyümölcsöt illeszt 
az étrendjébe, számolhat-e további 
egészségi elônyökkel, mivel errôl 
kevés az adat. Azt viszont kimutatták, 
hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
mérsékli a koleszterinszintet és a vér-
nyomást, javítja az erek és az im-
munrendszer mûködését. 

Ennek oka a bennük található tápa-
nyagokban rejlik. Dagfinn Aune, a 
kutatás egyik résztvevôje megerô-
sítette, hogy a gyümölcsökben és zöld-
ségekben található rengeteg antioxi-
dáns csökkentheti a DNS károsodását, 
ezzel együtt pedig a rákkockázatot is.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  A sorraia  Portugá-
lia egyik leghíresebb lófaj-
tája. Robusztus, de alacsony 
ló, általában világos szürkés 
árnyalatú.  Az epizód  meg-
ismerteti a nézôkkel  a lo-
vaglás alapelemeit is.
09:20 Világ
09:45 Summa
10:05 Ortodox örömhír
10:35 Mai hitvallások
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Cifra nyomorúság 

(1938)  Magyar romantikus 
film Szereplôk: Góth Sándor 
(Felici Félix), Ladomerszky 
Margit (Kata), Simor Erzsi 
(Lili), Puskás Tibor (Tibi)
A Felici család teljesen 

tönkre ment, de öreg inasuk 
tanácsára, mûkincs adás-
vételbôl sikerül megtartani 
kifelé az úri látszatot. Befelé 
annál nagyobb a lemondási 
kényszer. Lányuk házitaní-
tójának felmondanak, mert 
Lilinek a tisztességtelen, de 
gazdag Déry grófot szánják. 
A házitanító Egyiptomba 
megy dolgozni kölcsönpén-
zen, Lili pedig divatbe-
mutatásból él. 
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk  Hidas köz-

ség Tolna megye közvetlen 
szomszédságában, Baranya 
északkeleti csücskében ta-
lálható. Három nemzetiség 
él itt békés egymás mellett 
élésben: németek, bukovinai 
székelyek és romák. 
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina 
16:10 Duna anzix (2011) 
Drakula, Kossuth Lajos és 

a Nílus forrását kutató szé-
kely szépség találkozása a 
bolgár földeken Vidinnek 
számosmagyarvonatkozású
16:25 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
 17:20 Család-barát 
18:30 Ízôrzôk (2012)

Kustánszeg Zala megye 
délnyugati részén, a Göcsej 
szívében található. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!   Hogy 

szólt – Megtûrt zenekarok
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája    

  00:30 Hagyaték (2014)
Halhatatlanok - Magyar 
mondák, Magyar hôsök
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Szenes Iván írta
  Zenés filmsorozat
02:25 Cifra nyomorúság 

(1938)  Magyar romantikus   
03:45 Nyitott stúdió (1996)
Zurgó együttes
04:05  Hogy volt?!   Hogy 

szólt – Megtûrt zenekarok
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Kustánszeg A film helyi 

asszonyok közremûködésé-
vel bemutatja, hogyan ké-
szül a savanyú bürkés bor-
sóleves babból, a savanyú 
répaleves, a toros káposzta, 
a krumpliprósza és a kelt 
rétes.
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:05 Református magazin
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Reformáció hétrôl 

hétre
10:50 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:00 Úton-útfélen
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Rablók (1979)
 Mr. Hewlett halála elôtt 

elvette feleségül a házveze-
tônôjét, aki így hatalmas 
vagyont örökölt. A jogos 
örökösön kívül sokan sze-
retnének részesülni a va-
gyonból, s ennek érdekében 
mindenki mindenkivel szö-
vetkezik, és próbálják akár 
egymást is kijátszani.
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:45 Szerelmes földrajz
 - Rózsa Péter biogazda a 

Hortobágy „mellyékére” in-
vitálja a nézôt.Megnézzük a 
világ legnagyobb hármas 
gémeskútját Kísérôm, úti-
társam Kassai Lajos, a vi-
lághírû lovasíjász lesz. 
14:15 Térkép
14:45 Életkor 
15:10 Srpski ekran

Szerb nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:40 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Útravaló 
16:25 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk  Tihany Bala-

tonnál is három alappillére 
volt az étkezésnek: a ká-
poszta, a gabonafélék és a 
burgonya, ehhez kapcsoló-
dott a hal fogyasztása,
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:55 8. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál megrende-
zése Budapesten, a Fôvárosi 
Nagycirkuszban.
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2015) 

Szavak felelôsséggel 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta (Ze-

nés filmsorozat
02:25 Rablók (1979)

Magyar tévéjáték
 03:45 A természetfilmezés 

kulisszatitkai
03:55 8. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:00 Ízôrzôk Szentgál
Ételeik közül megismerhet-

jük a savanyú tojáslevest, a 
falatost, a káposztáslepényt 
és laktató, krumplifogás 
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:25 Médiaklikk 
09:50 Útravaló
10:05 Az én ’56-om 
Válóczy István
10:10 A sokszínû vallás
10:25 Kérdések a Bibliá-

ban
10:40 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában A Szent Jeromos 
Kolostor
11:50 Szerelem bolondjai A 

Jókai regényébôl készült 
kétrészes tévéfilm a XIX. 
század elsô felében ját-
szódik. Hartner Nándor fô-
ispán feleségétôl elváltan, a 
politikától visszavonultan 
él. Személyi titkára elhatá-
rozza, hogy a gyakorlatban 
valósítja meg szellemi es-
zményképe, Machiavelli 
nézeteit.
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om

  Mihalik László
13:55 Az én ’56-om

 Meggyes Miklósné
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:05 Slovenski utrinki

Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria 
16:05 Duna anzix (2011)

Nikápoly és Turnu Magureze
16:25 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
18:25 Ízôrzôk Ôrség
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta And-

reával Zenés filmsorozat
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

A harmadik út - A magyar 
népi mozgalom
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat 
02:25 Szerelem bolondjai 

Magyar tévéfilm 
03:30 A természetfilmezés 

kulisszatitkai
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

Merlin kommandó: vegyes
04:05 Szenes Iván írta And-

reával  Zenés filmsorozat
05:00 Híradó 
05:15Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:00 Ízôrzôk Ôrség ez a 

Dunántúllal szoros kapcso-
latban álló zárt, református 
vidék archaikus kultúrával 
rendelkezik, építészetében, 
tárgyi világában, mindenna-
pi szokásaiban egyaránt. 
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad 
09:45 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Porto
Talán kevesen tudják, hogy 

Portugália neve híres váro-
sának, Portónak a nevébôl 
származik.
11:40 Szerelem bolondjai 

(1977)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Sugár István, 

Básti Lajos, Bessenyei Fe-
renc (Harter Nándor), Bor-
dán Irén (Malvina), Bozóky  
A min-denre elszánt titkár 
megszerzi Hartner Nándor 
naplóját, ami segítségére 
van abban, hogy nem lesz 
többé a hatalmasok játék-
szere, hanem a háttérbôl ô 
irányítja politikai, gazdasági 
és szerelmi cselszövéseit.   
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei,   
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 Duna anzix (2011)

A Dunába mártózva mene-
kül a magyar király A niká-
polyi csata A 1396-os niká-
polyi csata megpecsételte a 
keresztény Európa sorsát. 
16:25 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk   Liptód
a Dél-Baranya dombságai 

között fekvô kis zsákfalu. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:30 Van képünk hozzá – 
Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jelenetei 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Dédanyáink hagyatéka - A 
magyar konyha lelke
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:25 Szerelem bolondjai  

03:40 A természetfilmezés 
kulisszatitkai
03:50 Nyitott stúdió (1993)
Vujicsics együttes
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:35 Ízôrzôk (2012)
Liptód a Dél-Baranya 

dombságai között fekvô kis 
zsákfalu.
07:20 Kulturális Híradó
0750Nótahangversen1997

Böszörménybe kéne menni
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 Unió28
09:05 Itthon vagy!
09:30 Szerelmes földrajz
 - Rózsa Péter biogazda a 

Hortobágy „mellyékére” in-
vitálja a nézôt. Csapjunk hát 
a lovak közé!”
10:00 Rúzs és selyem
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Heves 
megye az ország természeti 
szépségekben, ásványkin-
csekben gazdag, borterme-
lésérôl jól ismert megyéje, 
11:45 Estélyi ruha kötelezô 

(1942)Magyar bûnügyi film  
Szereplôk: Jávor Pál (Viktor 
Norton), Réthy Eszter  
Frakkban bárhová bejut az 
ember. Fordulatos film 
Jávor Pál fôszereplésével.
13:00 Híradó 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA Marslakó a 
Tündér utcából - Temesi 
Ferenc portré 
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:45 Hangvilla 
15:25 Hogy volt?!   Hogy 

szólt – Megtûrt zenekarok
16:20 NEMZETKÖZI RO-

MA NAP Misszió (2015)
Magyar dokumentumfilm   
 A szakkollégiumok célja, 

hogy „…olyan roma identi-
tásukat megôrzô, keresz-
tény értelmiségieket nevel-
jenek, akik sokoldalúan 
képzettek.
17:15 Család-barát
18:50 Térkép 
19:25 Ízôrzôk Kunhegyes
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015) A görög dráma Fifti 
bevallja Zolinak: hibának 
tartja, hogy most ennyire 
beleélték magukat az uta-
zási iroda ötletébe. 
21:00 Híradó
21:30 A Bagi Nacsa Show

  22:25         Munkaügyek Az 
esküvô Timi és Karesz 
esküvôre készülnek.
23:00 Opera Café

 23:30 Evangélium
  00:05Három jármód (2009)   
Portugál dokumentumfilm-
00:35 Magyar elsôk (2004)

Az elsô magyar mozis
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Gasztroangyal (2017)   

  Arad környékére látogat. 
Útközben Marcsi felfedez 
egy különleges gyárat.,
02:30 Így született: a 

Virtuózok Aversenysorozat 
népszerûsége bebizonyítot-
ta, hogy a klasszikus zene 
közkedvelt és szerethetô. 
03:25IzôrzôkMezôkomárom
  03:55 Jövô-Idôben (2012)

    04:05 Mindenbôl egy 
van (2015)  A görög dráma
    05:00  Híradó        
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Gasztroangyal – Arad
 Ezután irány a határ másik 

oldala, ahol egy igazán gaz-
dag és nyüzsgô piacon de-
rítjük ki, mi mindent érde-
mes a vidéken megkóstolni.
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Minden tudás 
09:10 Profit7
09:35 Kárpát expressz
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Így született: a 

Virtuózok Magyarország 
elsô és egyetlen komoly-
zenei tehetségkutató mûso-
ra, a Virtuózok 2014-ben 
debütált sikertörténete.
12:15 Ízôrzôk (2010)
Kiskunhalas A menü a 

következô: Sonkaleves, Ha-
lasi savanyúmáj, Marhahús-
leves, Húsos rakott tészta, 
Körömpörkölt, Sûrû tarho-
nya.
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok 
Koltai Lajos 2. rész
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Három jármód (2009) 

Portugál dokumentumfilm-
sorozat  A sorozat harmadik 
epizódja a lovassporttal és a 
lovakkal való törôdéssel 
foglalkozik.
14:25 Az én ’56-om

  Mihalik László
14:30 Az én ’56-om

  Meggyes Miklósné
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
  15:05 Rúzs és selyem 
15:35 Önök kérték
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Menekült--
sorsok Európa kapujában 
(2017)  Szerbiai-magyar 
dokumentumfilm
17:30 Család-barát 
18:55 Csaba testvér gondo-

latai a Nagyhéten (2017)
19:00 Öt kontinens
19:30 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal (2017) 
Gasztroangyal – Arad
A Gasztroangyal ezúttal 

Arad környékére látogat.   
21:00 Híradó
21:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL O p e r a t í v 
érték - a besúgottak (2014)  
22:20 Harmincad u.6(2017)
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2014)
23:30 Hangvilla 
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!

Szervét Tibor felvételeibôl
02:30 KABOS GYULA 130 

Köszönöm, hogy elgázolt 
(1935)  Magyar filmvígjáték 
Szereplôk: Jávor Pál  Kabos 
Gyula  Dr. Balázs Sándor 
beül a kocsijába és vidékre 
03:50 Jövô Idôben(2012)

 04:05 Slágertévé (2001)
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Tihany Magyarország ösz-

szes tájegységhez hasonlóan 
a Balatonnál is három alap-
pillére volt az étkezésnek. A 
filmbôl ezek közül megis-
merhetjük az egyébként 
tiszai halászoktól átvett ha-
lászlé, a töltött csuka és az 
ecetes hal receptjét, 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok Koltai Lajos
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:35 Önkéntesek
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában Sintra a 19. szá-
zadtól vált a portugál ki-
rályok nyári székhelyévé.   
Kedvezô földrajzi fekvése, 
csodálatos és változatos épí-
tészete
11:50 ...hogy magának 

milyen mosolya van! - Fény 
és mosoly (1998)
Szergej apja híres újságíró, 

akit mindenhol ismernek. A 
fiú leérettségizett és nem 
akarja, hogy az apja, kap-
csolatai alapján keressen 
neki munkahelyet. Egy rá-
diókat gyártó cégnél helyez-
kedik el. 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
Koltai Lajos
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Duna anzix (2011)
A bolgár Petôfi és a magyar 

Botev - Vidin és Nikápoly 
között
16:25 Szenes Iván írta Ze-

nés filmsorozat
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk  Szentgál
A Bakony szívében fekvô 

Szentgál nemcsak szép 
templomairól, de ôsi tisza-
fás természetvédelmi terü-
letérôl is ismert. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

 Légy résen! - A magyar 
cserkészet
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta

  Zenés filmsorozat
02:25 ...hogy magának mi-

lyen mosolya van! - Fény és 
mosoly Magyar tévéjáték
03:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai
03:35 Magyarország, 

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

GONDOZÓNÔT KERESEK idôs 

hölgy részére péntek estétôl kedd 

estig  bentlakással (Sydneyben).  

Kérem hívja Mancit a 9362-1211 

számon.  Legjobb reggel, vagy késô 

délután, ha nem válaszolok hagyjon 

telefonszámot és viszahívom, vagy 

hívja a 9363 2885 számot. Referencia 

szükséges.
  

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

KÖZVETLEN A TULAJDONOS-

TÓL ELADÓ egy igényesen fel-

újított azonnal beköltözhetô 3 há-

lószobás, 2 fürdôszobás emeletes 

ház Ecseren a Kálvária utca csen-

des zöldövezetben.

A ház 1991-ben épült és 2005-ben 

teljes felújításon esett át. Ecser 

Budapest belvárosától kb. 25 km 

van a reptér közelében. 1305 m2 

alapterületû ôsfás telken áll az 

épület, amelyben a lakótér 150m2, 

a terasz 30m2  ezenkívül tágas 

pince, 72m2-es több beállós garázs 

található. Irányár 270,000 Au dol-

lár.

Érdeklôdni lehet a 0431 188-661-

es telefonszámon, vagy emailen:

mo.horvath1965@gmail.com

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 

Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.

Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.
Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.

Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067
Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au


