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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
gyar közösségben az átlagéletkor három évvel magasabb, mint a szerbiai átlag. 
Pásztor Bálint kifejtette: feladatuk, hogy a magyar közösséget a szülôföldön 
tartsák, ez az alapja a demográfiai mutatók javulásának, a boldogulásuknak és 
a kollektív jogok érvényesítésének. Bár a magyar kormány határozott támoga-
tását élvezik, „a csatákat elsôsorban otthon kell megvívni”, ezért fontos a ma-
gyar közösség megfelelô képviselete a szerbiai törvényhozásban és az önkor-
mányzatokban --- vélekedett.

Ôry Péter, a szlovákiai Magyar Közösség Pártja országos tanácsának elnöke 
a gazdasági helyzet fontosságról beszélt. Mint mondta, a fiatalok szülôföldön 
maradási, családalapítási és gyermekvállalási kedvét erôsen befolyásolja egy-
egy térség gazdasági helyzete. Közlése szerint Szlovákiában a gazdaságilag 
leggyengébben teljesítô térség éppen a magyarok lakta régió. Van olyan határ 
menti település, ahol 70 százalékos a munkanélküliség, és ezek a területek 
rendre kimaradnak a szlovák kormány ipari fejlesztéseibôl --- mondta. Ôry 
Péter aggasztó jelenségként szólt arról, hogy a magyar fiatalok „nem 
fektetnek be a jövôbe”, inkább eladják nagyszüleik, szüleik földjét.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, 
parlamenti képviselô hangoztatta: a családok helyzete a legfontosabb a magyar 
nemzet jövôje és megmaradása szempontjából. Lényeges a nemzet egységének 
helyreállítása, hogy ebben az egységben tehessenek a nemzet megmaradásáért 
- mutatott rá. Azt mondta: a kárpátaljai magyarság élete soha nem volt könnyû, 
rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie történelme során, sokat kellett 
küzdenie. A család azért fontos, mert amikor más lehetôség nem volt, a magyar 
nyelvet és kultúrát a családban ismerte meg a kárpátaljai magyar --- magyarázta 
Brenzovics László.

Erôsítik a hadsereget
Az a cél, hogy 2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé 

váljon a Magyar Honvédség –-- hangzott el a szervezet éves értékelô és fela-
datszabó vezetôi értekezletén. A katonák illetményének folyamatos emelése 
mellett az elmúlt negyedszázad legnagyobb haditechnikai fejlesztése kezdôdik 
meg a honvédségnél.

–-- A biztonság nincs magától, azt minden körülmények között az ember 
teremti meg, és azt csak a folyamatos munka tarthatja fenn –-- hangsúlyozta a 
köztársasági elnök a Magyar Honvédség éves értékelô és feladatszabó vezetôi 
értekezletén tegnap Budapesten. Áder János felhívta a figyelmet: a magyar 
katonáknak már idehaza, a határok mentén is állandó, napi védelmi feladatokat 
kell ellátniuk, és „a tét nem kevesebb, mint Magyarország szuverenitása, 
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Március 3-án Kornélia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Arszák, 
Frederik, Frigyes, Gunda, Irma, Ká-
mea, Kamilla, Kornél, Kunigunda, 
Marinusz, Mirkó, Oszkár, Ticiána név-
napja van.
Március 4-én Kázmér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Adorján, 

Adria, Adrián, Adrianna, Adriel, Adri-
enn, Arián, Bajnok, Brútusz, Kazimír, 
Lúciusz, Zorán névnapja van.
Március 5-én Adorján, Adrián 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adria, 

Adrianna, Adriel, Adrienn, Geraszim, 
Oliva, Olivér, Olívia, Özséb, Teofil, 
Virgil, Virgília névnapja van.
Március 6-án Leonóra, Inez név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aglent, 

Ágnes, Agnéta, Elvira, Felicita, Feli-
citás, Felicitász, Fridolin, Frodó, Got-
lib, Kolett, Koletta, Koriolán, Kozett, 
Perpétua névnapja van.
Március 7-én Tamás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Perpétua, 

Rupert, Thomasz, Ubul névnapja van.
Március 8-án Zoltán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anics, 

Apol, Apolka, Apolló, Apollónia, Aracs, 
Arad, Aramisz, Beáta, Csolt, Filemon, 
János, Julián, Juliánusz, Júliusz, Kada, 
Szilvánusz, Zolta névnapja van.
Március 9-én Franciska, Fanni 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajád, Do-

mán, Dominik, Domokos, Domonkos, 
Domos, Elmira, Elvira, Fáni, Gergely, 
Gerô, Györe, György, Györk, Györke, 
Katalin, Katarina, Katerina, Katica, 
Katinka, Kató, Katrin, Metód, Rebeka 
névnapja van.

A család, a pedagógusok és a politika 
felelôssége a gyermekek tehetségének 

kibontakoztatása
Nincs tehetségtelen ember, csak tehetségtelen politika van, amelyik nem 

képes olyan helyzeteket teremteni, hogy kibontakozhasson a tehetség --- mondta 
Lezsák Sándor, az Országgyûlés.

Lezsák Sándor az Országházban megtartott, a Kárpát-medencei Családszer-
vezetek Szövetsége által szervezett családi napon kiemelte: minden gyermek-
ben ott szunnyad valamilyen képesség, a család, a pedagógusok és a politika 
felelôssége, hogy elôhívja. Az elôhívott képesség sikerélményt ad, és ez „javítja 
a Kárpát-medence magyarságának állapotát”. Az elmúlt 25-30 évben erô-
sen romlott a magyarság idegrendszere, de a nemzetpolitikai törekvés és az 
ehhez biztosított „kormányzati hátszél” gyógyír ennek az idegrendszernek.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár elôadásában 
kiemelte: 1981-tôl minden évben többen halnak meg, mint ahányan születnek. 
Mindenki tehet azért, hogy ez a folyamat megálljon, sôt megforduljon. Nem 
könnyû, de nem is lehetetlen feladat --- vélekedett.

Kifejtette: jelenleg Magyarországon „a házasság intézménye a reneszánszát 
éli”, egyre többen döntenek úgy, hogy összekötik az életüket. A fiatalok jelentôs 
többsége házasságban képzeli el az életét, vagyis a házasság „nem ment ki a 
divatból” --- jelentette ki.

Az államtitkár azt mondta: a kormány nem támogatja az individualista 
megközelítést, azt, hogy mindig az egyént kell középpontba helyezni, ehelyett a 
közösségekre kell fókuszálni, így a családra, a helyi közösségekre, a nemzetre. 
Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a közösségi haszon maximali-
zálásához járulnak hozzá --- magyarázta. Hozzátette: az a fontos, hogy az embe-
rek merjék elhinni, hogy számíthatnak a kormány támogatására a családala-
pításban, a családok boldogulásában.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkár beszédében 
arra hívta fel a figyelmet: a családok a magyar nemzet alapját és tartópilléreit 
jelentik, az identitás megôrzésében és az anyanyelv megtartásában a legna-
gyobb szerepet vállalják.

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke 
köszöntôjében kiemelte: a családi nap és a Családban élni és magyarnak ma-
radni a szülôföldön konferenciát azért rendezték meg, hogy megismerhessék a 
határon túli családszervezetek problémáit, és segítsék a megoldások közös ke-
resését.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége egyúttal konferenci-
át is tartott az Országházban Családban élni és magyarnak maradni a 
szülôföldön címmel.

Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakció-
vezetô-helyettese elôadásában rámutatott: ahhoz, hogy a magyarság kisebbségi 
helyzetben megmaradhasson, jogbiztonság, gazdasági és kisebbségi biztonság 
szükséges, Romániában pedig mind a hárommal vannak gondok. Azt mondta: a 
magyar vállalkozókat és a közösség vezetôit rendszeresen megfélemlítik, utal-
va az elkobzott egyházi vagyon visszaszolgáltatását segítôk koncepciós pereire, 
valamint a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyére. Ebben 
a helyzetben különösen nehéz megteremteni a családok biztonságérzetét, 
amelyhez elengedhetetlen a határon túli magyarság egysége és a meglévô 
magyar oktatási hálózat megvédése --- mutatott rá Szabó Ödön.

Biró Zsolt, a romániai Magyar Polgári Párt elnöke kiemelte: a globalizálódó 
világ kihívásai kikezdik a hagyományos székely családmodellt, így nem kis 
felelôssége van annak, aki kapcsolatba kerül a családpolitikával, sôt mindenkire 
komoly felelôsség hárul. Magyarországon a legmagasabb szinten elismerik a 
család fontosságát, „nem üres lózung a családpolitika”, a sokgyermekes csalá-
dok támogatása --- vélekedett. Hozzátette: fontos, hogy „egységes magyar 
nemzetben tudunk gondolkodni”.

Biró Zsolt szerint a család a legtermészetesebb közösség, a társadalom 
legôsibb alapvetô eleme, amely nem minôsíthetô vissza valamiféle „szerzôdéses 
érdektársulásra”, szerepe a társadalom szövetének megerôsítésében alapvetô, 
ezért ha a családok sérülnek, rajtuk keresztül sérül az összes közösségi forma 
is. Olyan cselekvési programra van szükség, amely a népességfogyás mélyén 
húzódó bajokat orvosolhatja --- mondta.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség --- Demokratikus Cselekvés 
Pártja szerbiai parlamenti frakcióvezetôje közölte: Szerbiában a legutóbbi nép-
számlálás adatai szerint a lakosság 3,5 százaléka vallja magát magyar nemze-
tiségûnek, ez 40 ezerrel kevesebb embert jelent, mint tíz évvel korábban. A de-
mográfiai csökkenés egész Szerbiát érinti, de a kisebbségi közösségek esetében 
jelentôsebb, mint az országos átlag --- magyarázta. Hozzátette: ráadásul a ma-
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önrendelkezése és biztonsága”. Az államfô hangsúlyozta: a katonai hierarchia 
legmagasabb fokán a haza, a haza törvényei, a haza biztonsága áll.

Simicskó István beszédében felidézte: a kormány döntése értelmében évrôl 
évre a GDP 0,1 százalékával növelik a honvédelmi költségvetést. A magyar 
gazdaság erôsödésének köszönhetôen a honvédség fejlesztésére olyan lehetô-
ség van, amilyen 25 éve nem volt --– mondta a honvédelmi miniszter, majd 
hozzátette: közép- és hosszú távú koncepciót dolgoztak ki, az elmúlt negyedszá-
zad legátfogóbb haderôfejlesztési programját indítják el. A cél tíz éven belül a 
térség legmeghatározóbb haderejét felépíteni.

Elhangzott: a Zrínyi 2026 nevet viselô honvédelmi és haderôfejlesztési prog-
ramban kiemelten fontos a katonák egyéni felszerelésének modernizációja, 
híradótechnikai, informatikai korszerûsítés, és a honvédség repülô- és helikop-
terképességének fejlesztése is. A miniszter szólt arról is, hogy várhatóan má-
jusra visszaérkezik a nagyjavításról négy honvédségi Mi–17-es helikopter, 
illetve leszállít a cseh Zlin cég négy darab alapkiképzô repülôgépet. Fontosnak 
nevezte a tüzérség, valamint a páncéltörô és a légvédelmi rakétás képességek 
fejlesztését is. Simicskó István bejelentette: tárcaközi egyeztetésekkel meg-
kezdték a munkát a magyar hadiipar újjáélesztéséért.

A tervek szerint a jelenleg mintegy 5300 fôs tartalékosállományt területi ala-
pon szervezve bôvítenék tovább úgy, hogy az ország mind a 197 járásában 
legyen önkéntes tartalékos egység. A hazafias nevelés és a személyi állomány 
utánpótlása kapcsán a tárca fontos szerepet szán a januárban megalakult Hon-
védelmi Sportszövetségnek. Simicskó István kiemelte, hogy idén is folytatódik 
az illetményfejlesztés, 2015-höz képest már 40 százalékkal emelkedett a kato-
nák illetménye.

Az elôzô év kapcsán a tárcavezetô elmondta: több mint tizenötezer katona 
vett és vesz részt jelenleg is határvédelmi feladatokban. Mindemellett tavaly 
mintegy negyven nemzetközi hadgyakorlaton volt bevetésük a katonáknak, 
mintegy ezren pedig külföldi missziókban bizonyították helytállásukat.

Idén is meghirdetik a Kôrösi Csoma 
Sándor- és a Petôfi Sándor-programot
A nemzetpolitikai államtitkárság idén is meghirdeti a diaszpóra magyarságát 

felkaroló Kôrösi Csoma Sándor- és a szórványmagyarságot segítô Petôfi 
Sándor-programot --- közölte Potápi Árpád János államtitkár Budapesten, 
sajtótájékoztatón. A pozitív visszajelzések hatására mindkét programban emel-
kedik az ösztöndíjasok száma.

A nemzetpolitikai államtitkárság ötödik alkalommal teszi közzé a Kôrösi Cso-
ma Sándor-program (KCSP) és harmadik alkalommal a Petôfi Sándor-program 
(PSP) felhívását. A KCSP 2013-ban 47 ösztöndíjas részvételével indult, 2014-tôl 
ez a szám 100-ra nôtt. A PSP 2015-ben indult a KCSP mintájára. Míg az elôbbi 
legfôbb célja a diaszpóra magyarságának megerôsítése, addig az utóbbi a Kár-
pát-medencében szórványban élô magyar közösségek támogatására fókuszál --
- jelezte az államtitkár.

A programokkal szeretnék kiépíteni és megerôsíteni a külhonban élô magyar 
közösségek intézményrendszerét, ami hozzájárul a magyar önazonosság és a 
magyar nemzet összetartozásának erôsítéséhez.

Az államtitkár a programok eddigi eredményei között említette, hogy több 
olyan magyar közösséget sikerült feltárni, amelyrôl eddig nem tudtak vagy 
kevés információval bírtak, például Argentínában. Torontóban gyermek- és 
ifjúsági lap indult, több helyen évkönyveket adtak ki, feldolgozták egy-egy 
egyesület történetét, az Egyesült Államokban új cserkészcsapatok alakultak. 
Több hétvégi magyar iskola is indult, számuk mostanra meghaladja a kétszázat. 
A szórványmagyar közösségek megerôsödtek, Macedóniában újraindult a 
magyar nyelv oktatása, Szarajevóban magyar ház nyílt --- sorolta. Grezsa Ist-
ván kormánybiztos elmondta, a megnövekedett igények alapján mindkét 
programban növelik az ösztöndíjasok számát: a KCSP-ben a 2017/2018-as prog-
ramévben legfeljebb 115-en vehetnek részt az eddigi 100 helyett, a PSP-ben 
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pedig legfeljebb 65-en (az eddigi 50-51 volt). Tavaly a két programra csaknem 
800-an jelentkeztek --- tette hozzá Potápi Árpád János, aki idén is többszörös 
túljelentkezésre számít. Az ösztöndíjasok számának növekedésével ugyanakkor 
csökken az ösztöndíjak összege, az idei évtôl a KCSP-ben a havi ösztöndíj 550 
ezer forint, a PSP-ben 400 ezer forint --- ismertette Grezsa István.

A program teljes kerete továbbra is másfél milliárd forint.A kiosztott saj-
tóanyag szerint a programokra olyan 20. életévüket betöltött, büntetlen elôéletû 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek középfokú vagy felsôfokú 
végzettségük van, kiemelkedô és a magyar diaszpóra, illetve a szórvány szá-
mára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkeznek, és/vagy aktívan 
részt vettek közösségszervezô, hagyományôrzô és egyéb közösségi tevékeny-
ségekben (például cserkész, pedagógus, magyar mint idegen nyelv tanár, nép-
táncoktató, médiaszakember, könyvtáros, levéltáros, hitoktató).Az államtitkár-
ság nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is várja a jelentkezôket, 
a külhoni területekrôl származó résztvevôk száma évrôl évre nô. 2016-ban pél-
dául egy uruguayi lány utazott a Felvidékre, egy zentai fiatal Sydneybe, egy 
ungvári lány Buenos Airesbe, egy kézdivásárhelyi fiatal Clevelandbe, egy csán-
góföldi fiú Bécsbe.

A KCSP kereteiben belül a 2017/2018-as programévben is öt kontinens 24 or-
szágának magyarságához küldenek ösztöndíjasokat. Az elôzô évekhez képest új 
ország nem jelentkezett, viszont az összes országban, ahol eddig futott a prog-
ram, továbbra is kérik az ösztöndíjasokat.

A PSP továbbra is az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romá-
niát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, 
Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. 
2016-ban sikerült öt új települést bevonni, 2017-ben a részt vevô szervezetek 
köre tovább bôvülhet; ösztöndíjas kerülhet Rimaszombatba, Szencre, Szesztára, 
Maradékra, Versecre, Nagyszebenbe, Petrozsénybe, Halmágyra.

A pályázat elérhetô a www.nemzetiregiszter.hu, a www.korosiprogram.hu és 
a www.petofiprogram.hu weboldalon. A jelentkezési idôszak Március 15-ig tart. 
A KCSP külföldi programszakasza az elôzô évekhez hasonlóan a déli féltekén 6 
hónap (2017 nyara és ôsze), az északi féltekén 9 hónap (2017. szeptember és 
2018. június között valósul meg), a PSP-ben szintén 9 hónap (2017. szeptember 
és 2018. június között). Azok, akik korábban a Kôrösi Csoma Sándor- és/vagy a 
Petôfi Sándor-programban ösztöndíjasként részt vettek, öt éven belül legfeljebb 
kétszer nyerhetik el az ösztöndíjat. 

Több vendég járt a magyar 
szállodákban, mint a bécsiekben

Olyannyira, hogy kihasználtság tekintetében a budapesti hotelek megelôzték 
bécsi versenytársaikat –-- derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövet-
ségének 2016-os évet értékelô Trend riportjából. Európán kívül az ázsiai 
országokból ugrott meg számottevôen a beutazók száma, míg a belföldi 
vendég-forgalom a jövedelmek növekedése és az erôsödô vásárlóerô miatt 
a külföldi vendégérkezéseket is túlszárnyalta.

A keresetek emelkedése, az erôsödô vásárlási kedv, az alacsony üzemanyagá-
rak és a béren kívüli juttatásként adható Széchenyi-pihenôkártya magas fel-
használási értéke mind szerepet játszott abban, hogy 2016-ban a hazai turisztikai 
kereslet a rekordmagasságokba emelkedett külföldi vendégforgalmat is fe-
lülmúlta Magyarországon –-- állapítja meg a Magyar Szállodák és Éttermek 
Szövetségének tavalyi évet elemzô Trend riportja. Ebbôl kiderül, hogy mintegy 
tíz százalékkal teljesített jobban az elôzô esztendôben a magyarországi turizmus 
2015-höz képest; a belföldi vendégéjszakák száma 8, míg a külföldieké 7 száza-
lékkal bôvült.

Tavaly a hazánkba utazó külföldiek 80 százaléka Európából érkezett. Ezzel 
együtt számottevô volt a növekedés az ázsiai országokból: a kínai turisták 37,9 
százalékkal gyarapították magyarországi utazásaikat 2015-höz képest, míg 
Izraelbôl 20,3, Dél-Koreából pedig 26,1 százalékos volt a növekedés. A hagyomá-
nyosan évek óta a legnagyobbnak számító beutazópiacaink közül különösen 
erôs érdeklôdést tapasztalhattunk Csehországból (20,2 százalék) és Romániából 
(16,6 százalék), emellett évek óta elôször tavaly a német vendégek is több idôt 
töltöttek hazánkban.

A külföldiek nagy része Európából jött, de az ázsiai országokból érke-
zôk száma is emelkedett

A szállodaszövetség felhívta a figyelmet: Budapest legnagyobb turisztikai 
küldôpiacai között csak egy volt szocialista ország, Oroszország található, míg a 
vidéki hotelekben a cseh, román, szlovák, orosz, lengyel és ukrán egykori 
szocialista államokból vették igénybe az értékesített vendégéjszakák közel 
háromnegyedét. A Balatonnál éves szinten 8,5 százalékos volt a növekedés, ahol 
az átlagos szobaár 15 965 forintot tett ki. Az egyes régiókat tekintve tavaly a 
vendégéjszakák száma a Tisza-tónál 16,3 százalékkal, a Dél-Alföldön 10,6 száza-
lékkal, az Észak-Alföldön 7,5 százalékkal, a Nyugat-Dunántúlon 7 százalékkal, 
illetve Észak-Magyarországon 5,9 százalékkal, a Dél-Dunántúlon 6,3 százalékkal, 
míg a Közép-Dunántúlon 6,2 százalékkal volt több az elôzô évinél.

A szállodai kategóriák közül országos szinten és a fôvárosban is –-- átlagosan 
11 ezer forint körüli szobaárakkal –- a háromcsillagos hotelek teljesítettek a 
legjobban.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi kereslet szempontjá-
ból nagyon fontos Szép-kártya-forgalom a szállodákban 2016-ban 16 043 millió 
forint volt, 5,8 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban. A kafetériajuttatás 
a magyarországi hotelek belföldrôl származó, 75 065 millió forintos szállásdíj-
bevételének a 21,4 százalékát tette ki.

A vizsgált 35 európai város közül 2016-ban Budapest a szállodai szobafoglalt-
ság tekintetében 75,3 százalékkal a 11. helyen végzett –-- megelôzve Athént,
Bakut, Bécset, Belgrádot, Brüsszelt, Bukarestet, Frankfurtot, Genfet, 
Helsinkit, Isztambult, Lisszabont, Madridot, Milánót, Moszkvát, Párizst, 
Pozsonyt, Rigát, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát, Tallinnt, Tel-Avivot, 
Vilniust és Zürichet.
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Mi, barbárok
Lássuk be, barbárok vagyunk –- összegzi 

a magyarsággal kapcsolatos felmérési ta-
pasztalatait Sik Endre szociológus, aki az 
általa vezetett Tárki-kutatás alapján jutott 
erre a lesújtó következtetésre a minap. A 
Népszavának nyilatkozó tudományos em-
ber mindjárt részletezi is, miért kerültünk 
ebbe a nem túl hízelgô kategóriába. (Fotó 
is van a barbározó kutatóról: szôrös, nagy 
fülû, torzonborz emberke.) Nos, azért va-
gyunk barbárok, mert minálunk folyama-
tosan nô az idegenellenesség. Mint mond-
ja, „szabadon dúl a morális pánik”. 
Ráadásul az ország mai vezetôi erre még 
rá is játszanak… Igaz ugyan, hogy a kvóta-
népszavazás után valamelyest visszafo-
gottabbá vált a kormány menekültellenes 
kampánya, ám a nemzetközi események 
(terrortámadások, brexit, Trump elnökké 
választása, egyebek) „megtámogatták” a 
magyar szemléletet.

„Az idegenellenesség mélyen beágyazott 
a magyar társadalomban –-- magyarázza 
Sik felmérô --–, talán még az is megkoc-
káztatható, hogy mindez része a magyar 
kulturális identitásnak.” (A befogadott 
kunokról, jászokról, zsidókról stb.–-- nyil-
ván a riport hevében –- nem tesz említést.) 
Úgy állunk, kesereg a szociológus, hogy a 
magyar felnôtt lakosság hatvan százaléka, 
ha rajta múlna, mérlegelés nélkül minden 
menekültkérôt visszafordítana a határnál. 
(Szemben Sik humanistával, aki szíve sze-
rint keblére ölelné valamennyi kerítés-
szaggató turistát.) Csakhogy mi barbárok 
vagyunk, panaszolja a szôrmók. Az ô olva-
satában a barbár az, aki nem jól tûri a 
nyugati civilizáció béklyóit, aki nem sze-
retné, hogy a politikai korrektség gúzsba 
kösse ôket. Sik szakértô szerint az ilye-
nekbôl bárhol, bármikor zavartalanul elô-
törhet az állati ösztön.

Nem lennék meglepve, ha egy ilyen 
„barbár” olvasó történetesen megrángatná 
ennek a karon ülô, felmérô emberkének a 
szakállát.

Trianon kuncognak
Ezt a pár sort azok figyelmébe ajánlom, 

akikben még nem kristályosodott ki iga-
zán, hová tegyék magukban a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt nevû társaságot. 
Jópofa, vicces csapat? Feszültségoldó, 
jámbor brigád? Idétlenkedô kretének? Én 
kezdettôl az utóbbiak táborát erôsítettem… 
Eddig.

Kétfarkúék Facebook-oldalán tegnap az 
alábbi bejegyzést olvashattuk: „Szeretnénk 
megszólítani a nagymagyar szavazókat is 
az olimpia ellen végett.” A szöveg alatt 
Nagy-Magyarország nemzetiszínû térké-
pe, benne a felirat: „Vesszen a triatlon”.

Most nem azt fogom ideírni, amit a szí-
vem –-- ha úgy tetszik, a „nagymagyar” 
szívem –-- diktálna, mert az nyomtatásban 
úgysem jelenhetne meg. Lábjegyzetet 
sem írok hozzá. Álljon itt helyette Kovács 
Gergely Kétfarkú-elnök egyik korábbi 
nyilatkozatából néhány sor: „Itt vannak 
azok, akiknek erôs a nemzeti érzésük. 
Nem a legnagyobb f…ra [az eredetiben 
nem kipontozva] gondolok, hanem normá-
lis emberekre, akiknek például fontos 
Trianon. Velük teljesen értelmetlen köte-
kedni.”

Meg néhány mostani komment: „Patká-
nyok vagytok! Sok mindenbôl lehet gúnyt 
ûzni, de a legnagyobb magyar tragédiából 
nem kellene. A ti fajtátoknak semmi sem 
szent!”, „Eddig csíptem a Kutya pártot, de 
kezd Charlie Hebdó-sodni.”, „Ritka tetû 
egy párt vagytok. Meg emberek is…”, „A 
bomlasztáson kívül érdemi koncepciótok 
nincs.”, „Ugye, a jövôben holokausztos 
viccek is lesznek az oldalon?”

Mégiscsak hozzáteszek egy lábjegyzetet! 
Végül is itthon vagyok.

A „nagymagyaroknak” aposztrofált ma-
gyaroknak írom: a stílust figyeljétek!

A derûs sündörgéssel érkezô, mikrofon-
hoz kéredzkedô vicces „civileket”. Lám, 
milyen hamar levetkôzik a lámpalázukat, 
milyen fürgén váltanak! Már nagyma-
gyaroznak, Trianonon kuncognak… Ugye, 
milyen ismerôs?

Pilhál György
(Magyar Idôk)



Az értelmetlen verseny 
megöli a Földet, és megöli 

az Embert
Perdöntô, hogy melyik alkotást látták 

vagy olvasták többen, sôt kit hányszor 
jelöltek ismeretlen emberek díjakra. 
Melyik cég gyárt több terméket, ter-
mel nagyobb profitot. A versenyeknek 
vannak gyôztesei és vesztesei, de ezek 
a helyezések semmiféle kapcsolatban 
nincsenek már az értékekkel, a hasz-
nossággal, a valósággal. Nem válnak 
az emberiség javára, sôt! A verseny 
lényegében minden valós értéket le-
nullázott: maradt a mennyiség és a 
bûzlô elismerés, az Oscar-díjtól egé-
szen a kereskedelmi televíziók te-
hetségkutató versenyeinek elsô díjáig. 
Persze fel lehet fogni az életet úgy is, 
mint egy versenyt. De akkor nagyon 
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oda kell figyelni, melyik sportágban 
indulunk.

Mélyen szimbolikus meglátás volt a 
nagy amerikai írótól, hogy a világ 
semmivel sem lesz jobb attól, hogy 
repülôgép gyorsabb, mint a ló. Vajon 
az nyeri-e a versenyt, aki gyorsabban 
ér el mondjuk Budapestrôl Rómába? 
Felhôk felett szállva, vagy autópályán 
egész nap egy pontra meredve, mi-
közben néhány száz méterre elsuhan-
nak Toscana városai, lankái? Vajon az 
a gyôztes, aki egész életében a pénzt, a 
sikert hajszolja? Mindezt úgy, hogy 
ebben a versenyben a végsô vereség 
elkerülhetetlen. És mégis milyen ke-
vesen látjuk be, milyen kevesen tu-

Igazi verseny: szabadság

dunk kikeveredni a mókuskerékbôl.
Vajon boldog-e az a mûvész, aki a 

sikert hajszolva –- ez a legkimerítôbb 
verseny –- feladja valódi gondolatait, 
céljait és a szabályokká merevedett 
elvárások szerint választ témát, sze-
replôt, helyzetet? És aztán bámulhatja 
a polcán sorjázó díjait üveges tekin-
tettel, megkeseredve.

A verseny mindent maga alá gyûrô 
világát éljük már túl régóta. Így volt és 
így is marad, valószínûleg. Versenyez-
nek emberek, alkotások, országok, né-
pek, világnézetek, földrészek, sôt ízlé-
sek is. Szabad a verseny! –-- hirdetik 
fennen, de mindig azok, akik jelentôs 
elônnyel indulnak. Szabad volt a ver-
seny a gyarmatosítóknak fa- és kô-
fegyverekkel küzdô ôslakosokkal 
szemben? Az amerikai kékkabátosok-
nak, winchesterrel a kézben? „Gero-
nimo” –-- üvöltik ma is az állig fel-
fegyverzett deszantosok kiugorva 
helikoptereikbôl Afganisztán, Irak, 
Szíria felett.

Ez nem a szabad verseny! Ez a szabad 
préda. A csíki sörmanufaktúra a hol-
land világcéggel szemben! S ha sike-
rülne: ott a nemzetközi bíróság, amely 
elparentálja a kis székely vállalkozást. 
Mintha a prédaszerzés korában élnénk 
inkább és a legveszélyesebb ragadozók 
lennének a szabadság leghangosabb 
bajnokai. És nem csak a gazdaságban, 
üzleti világban. Hogy jön ahhoz egy 
állam, hogy beleszóljon a versenybe? 
Mennyibe kerüljön az energia? A fû-
tés, az áram? Rezsit csökkent? Mi-
csoda versenyellenes lépés! Bárki 
megértheti! És van, aki szószólónak áll 
közülünk e bornírtsághoz! Miközben 
ha hinnénk a pocsolya-filozófusoknak, 
itt semmi, még a szél, a folyó és a nap 
sem „versenyképes”. Ár-apály a po-
csolyában meg ritkán váltja egymást.

Ezt a versenyt majd megvívják a 
hátrányból indult nemzetek. Remélem 
nem egyedül, hanem összefogva. Nem 
lesz könnyû, mert a szabad verseny 
nagy bajnokai jó elôre gondoskodtak 
arról – Trianonban, Párizsban --–, hogy 
a hátrány fennmaradjon. Hogy egy-
mással versengjünk, kicsinyes vidéki 
arénákban értelmetlen viadalokon. 
Eddig az egymással szembeni ver-
sengésben jártunk az élen: nagy for-
radalom lenne együtt indulni egy 
nagyobb labdajátékban. Közép-Euró-
pában, az egymásnak ugrasztott Kö-
zel-Keleten, Kelet-Európában is. Lám, 
mégis csak szükség van a versenyre, 
de nem mindegy, milyen arénákban, 
milyen szabályok közt. Az értelmetlen 
célokért, elismerésekért, díjakért nem 
érdemes nap mint nap megfeszülni. 
De hát a talmi versenyek épp azt 
szolgálják, hogy a nagy összecsapásra 
már ne is jusson erônk. Az pedig, ahol 
a gyôztes megsemmisíti a vesztest, 
nem verseny, hanem mészárlás.

Én tudom, hogy azonos feltételek 
mellett, fair versenyben nem veszít-
hetünk. Nagy a tapasztalatunk. Az Eu-
rópai Uniótól anno azt vártuk, hogy az 
egyenlô feltételeket teremtse meg 
számunkra is. Fél évezred vagy még 
több jussán. Mi nem vagyunk a ver-
seny ellen, de csak olyan versenynek 
van értelme, amelyben egyenlôk a 
feltételek. Az esélyek úgysem lesznek. 
De láttuk már az esélyteleneket felül-
kerekedni.

Azok boldogulnak, akik értelmes, 
hasznos munkában lelik örömüket. 
Nem értelmetlen versenyhajszákban, 
látszatsikerekben, buborék népszerû-

ségekben. Az értelmetlen verseny 
megöli a Földet, és megöli az Embert. 
Valaki persze jól jár, azt hiszi. Abba 
kell hagyni. Abba kell hagyatni! Min-
denki tehet érte. A kormányok, a nem-
zetközi szervezetek, és mi mindannyi-
an. Ki kell szállni. Mosolyért, 
szeretetért, szabadságért, lelki egyen-
súlyért, gyermekünk kacagásáért ér-
demes élni. És azért, hogy megte-
remtsük ennek feltételeit mindenki 
számára. Mindenki a maga helyén. Itt, 
a hazánkban. Önmagunkkal érdemes 
versengeni ebben is, vállalni a meg-
próbáltatásokat. Ezerkilencszázöt-

venben belépni a bencés rendbe, vagy 
túl a hatodik ikszen egyedül körbe-
hajózni a Földet. Ez ad erôt, egészséges 
versenyszellemet. A job bító szándék. 
A magunkban bízás. Ha utat tévesztet-
tünk, akkor is. Idôben észhez térni. Az 
igazi verseny: szabadság. Az ilyen 
verseny után a legfontosabb pilla-
natban senki sem fogja megkérdezni, 
hányadik lettél, mit nyertél? Ha el-
jutunk a célba, biztató tekintet lesz a 
jutalmunk és kegyes intés.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Nyílt levél Tordai Bencének az 
Eurojackpot magyar nyertesétôl
Tisztelt uram!
Mindenekelôtt szíves elnézését kérem, hogy nem tegezem vissza. Tudja, 

engem még úgy neveltek, hogy a tegezôdésnek van egy illemtana, ismeretlen 
embert nem tegezünk le. Márpedig én önt nem ismerem, és azzal sem vagyok 
tisztában, hogy most épp melyik pártnak az aktivistája. Tudja, ha valamit nem 
mérnek, hát nem mérnek. Én már rég elveszítettem a fonalat, és akárcsak 
barátaim, az ilyen pártokat és egyéb politikai szervezeteket és aktivistáikat 
mind közönségesen bolsiknak tituláljuk, mert azt tapasztaltuk, hogy bármilyen 
ideológiát is fitogtatnak, az a bolsevizmus reinkarnációja.

Az önével ellentétben az én életemet, mindennapjaimat nem itatja át a politika, 
pontosabban a gyûlölet, amit önök politikának csomagolva próbálnak 
értékesíteni. Ne haragudjon meg rám, amiért nem szakad meg a szívem most, 
hogy megtudtam, frissen nyert vagyonom „kétszer akkora, mint amennyit az 
összes ellenzéki párt 4 év alatt elkölthet”. Ha keveslik, szíveskedjenek választást 
nyerni, akkor a szavazók több pénzt bíznak magukra, tudja, a demokráciában az 
a szokás, hogy az kezeli a pénzt, akire a többség voksol.

Bevallom viszont, hogy nagyon tetszik levelének következô passzusa (a már 
említett tegezést leszámítva): „Nyilvánvalóan elsôsorban magadért és 
családodért vagy felelôs, de ekkora vagyonnal annyi lehetôség jár együtt, hogy 
felelôssé váltál tágabb közösségedért, a magyar népért is. Nézz szembe vele: 
hirtelen képessé váltál arra, hogy egy nemzet sorsát érdemben befolyásold!”

Igen, ezt magam is így érzem, és az isteni szerencsét nem tartom véletlennek. 
Nekem és családomnak jól fog jönni a pénz, a Gyurcsány- és Bajnai-éra 
felelôtlen gazdálkodása olyannyira tönkretett bennünket, hogy még csak félig 
tértünk magunkhoz. De a közösségrôl, a magyar néprôl sem feledkezem meg.

Szíves engedelmével azonban nem fogom ezt a pénzt arra költeni, hogy még 
több fát vágjanak ki azért, hogy az önök propagandájával szennyezzék a 
honpolgárok postaládáját. Mi szükségük is lenne rá? Hiszen ön mondta: „Mint a 
magyarok többsége, te is minden bizonnyal úgy gondolod, hogy rossz irányba 
megy az ország; hogy Orbánt és bûntársait el kell távolítani a hatalomból.” Nos, 
ha a szavazók többsége már így gondolja, önök nyugodtan hátradôlhetnek, mert 
csak egy évig kell kibírniuk a hatalomra kerülésig, és így a fák is 
megmenekülhetnek. Vagy ilyenkor nem is olyan fontosak, csak ha a 
Városligetben vannak?

Elmondom önnek, mire fogom fordítani nyereményem egy részét. Nem 
osztom szét felelôtlenül a pénzt, hosszú távon gondolkodom, ezért egy alapot 
hozok létre, amelynek kamatjaiból rendszeresen tudom támogatni azokat az 
eszméket, amelyekben hiszek. Kapaszkodjon meg, nem transzmosdókat fogunk 
építeni, a migránsok utaztatására és iPhone-jára sem költünk: rendkívüli 
újdonságokat fog hallani. Támogatni fogom Böjte Csaba atya Dévai Szent 
Ferenc Alapítványát. Tudja, Erdélyben Drakulán és a románokon kívül 
magyarok is élnek. Mint mindenhol, ott is vannak árva, sanyarú sorsú 
gyermekek. Ôket neveli föl és taníttatja nemzettársaink adományaiból Böjte 
Csaba atya intézménye.

Támogatni fogom a legkeservesebb sorsban tengôdô magyar testvéreinket. 
Tudja, ôk egy Kárpátalja nevû tartományban élnek, Ukrajnában. Helyzetük 
kilátástalan, mégis, még mindig sokan ragaszkodnak szülôföldjükhöz. Havi 
tízezer forint önnek bizonyára csak egy romkocsmai ivászat vagy néhány 
spangli ára. Ebbôl az összegbôl viszont két kárpátaljai magyar gyereket lehet 
egy hónapig iskoláztatni. Én eddig is lemondtam a spangliról, és 
megkönnyítettem egy kárpátaljai magyar család életét – tudja, olyan civil 
szervezetek is vannak, amelyek nekik gyûjtenek, nem pedig az ausztráliai 
tarisznyarákoknak , most boldog vagyok, hogy családok százain segíthetek.

Szívesen támogatok olyan civil mozgalmakat, amelyek hatásosan tiltakoznak a 
körvonalazódó ukrán nyelvtörvény ellen, tudja, testvéreinket megalázó 
rendeletek meghozására készülôdnek a szomszédos országban. Tudom, hogy 
Brüsszelt és önöket nem a nemzeti, hanem az egyéb kisebbségek sorsa érdekli, 
de szerintem ez sokkal égetôbb probléma.

A létrehozott alap kamatait mindig olyan célokra fogom fordítani, amelyeket 
fontosnak érzek a nemzet szempontjából. Önöket nem kívánom támogatni, a 
politikai fekália kavarásának van már egy nálam sokkal de sokkal gazdagabb 
mestere.

Én is sok boldogságot kívánok önnek, és a legfôbb nyereményt: a megvilágoso-
dást, a hataloméhségtôl való megszabadulást, a nemzet igazi ügyeinek és prob-
lémáinak felismerését. Nevem nyilvánossá tételét kerülnöm kell, ön mint a 
legelsô megkeresôm tudja: a hiénák ilyenkor már gyülekeznek.

A nyertes nevében a válaszlevelet közzétette: 
Orbán János Dénes

(Magyar Idôk)
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Szijjártó Péter Canberrában: 
Ausztrália és Magyarország 
migrációs politikája teljesen 

megegyezik

Ausztrália és Magyarország mig-
rációs politikája teljesen megegye-
zik, ezért Magyarország határozot-
tan támogatja Ausztrália tagságát 
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 
–-- jelentette ki Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter az 
MTI-nek telefonon nyilatkozva szerdai 
canberrai tárgyalásai után.

Magyarországot az ôsszel választot-
ták be az ENSZ-testületbe három évre, 
így ha Ausztráliát is beválasztják az 
idén, akkor a két ország két éven át 
együtt tud mûködni azonos migrációs 
politikájuk elfogadtatása érdekében --
– tette hozzá.

„Az ausztrálok is fenntartják maguk-
nak a jogot, hogy ôk döntsék el, kit en-
gednek be saját országukba, fenntart-
ják a jogot országhatáruk 
megvédésére, és amellett foglalnak 
állást, hogy már Ausztrália területén 
kívül eldôljön, ki kap jogosultságot a 
belépésre és a menekültstátusra. Ma-
gyarország is azt szeretné, ha már az 
Európai Unión kívül, az úgynevezett 
hot spotokban eldôlne, ki léphet be az 
Európai Unió területére” –- mondta.

„Egyetértünk abban, hogy a segít-
séget kell elvinni oda, ahol erre 
szükség van, és nem a bajt oda, ahol 
még nincs baj. Az ausztrálok is a 
háború sújtotta Irak és Szíria 
körüli országok támogatását tart-
ják fontosnak annak érdekében, 
hogy onnan ne induljanak tovább a 
menekültek” –-- fejtette ki Szijjártó 
Péter. Utalt arra, hogy Magyaror-
szághoz hasonlóan nemrégiben Auszt-
rália is megszigorította terrorizmus-
ellenes törvényét, elrendelte az 
idegenrendészeti ôrizetet azokkal 
szemben, akik illegálisan érkeznek az 
országba, és menekültstátusért folya-
modnak.

A miniszter beszámolója szerint di-
namikusan bôvül a két ország gazda-
sági kapcsolatrendszere. A kétoldalú 
kereskedelmi forgalom tavaly majd-
nem elérte a 500 millió amerikai 
dollárt (145 milliárd forint). Ebbôl 440 
millió dollár magyar export volt, alap-
vetôen a jármû- és a gépipar, valamint 
egyre inkább a gyógyszeripar tud ex-
portálni Ausztráliába. Annak érdeké-
ben, hogy Budapest tovább tudja javí-

Sydney-ben a Magyar Konzulátust 
2009-ben zárta be az akkor hatalmon 
lévô bal-liberális kormány, takarékos-
sági okokra hivatkozva. Az ausztráliai 
magyarok, fôleg a Sydney és vonzás-
körzetébe tartozók között óriási felhá-
borodást keltett a hirtelen és minden 
szempontból elhamarkodott döntés. 
Azóta végeszakadatlanul folyt a lobby 
tevékenység a magyar szervezetek 
részérôl a konzulátus újra megnyitá-
sáért.

Akik a kedves olvasók közül naponta 
tájékozódnak a nagyvilág történése-
irôl, értesültek róla, hogy hazánk, Ma-
gyarország külügyminisztere -–Szij-
jártó Péter --– a napokban  hivatalos 
látogatásra érkezett Ausztráliába.

A Canberrai Magyar Nagykövetség 
honlapján követni lehetett a miniszter 
látogatásának programját.

Magyarország szoros kapcsolat ápo-
lására törekszik Ausztráliával.

Kiemelt bizonyítéka ennek, hogy 
Szijjártó Péter Julia Bishop auszt-
rál külügyminiszterrel történt tálál-
kozása alkalmával, a politikai értelem-
ben nagy fajsúlyú bejelentésen kívül 
–-- (utalás a két ország migrációs poli-
tikájára vonatkozó hírekre) -– többek 
között, olyan kezdeményezést is tett, 
aminek értelmében a két ország egye-
temeinek hallgatói, kedvezô feltéte-
lekkel vehetnek részt ösztöndíj prog-
ramban. Elsô körben Magyarország 
fogadja azt a 30 ausztrál egyetemi 
hallgatót, akik Magyarországon sze-
retnének bizonyos ideig tanulni.

A miniszter hivatalos programjába 
beiktatott, a sydney-i magyar szerve-
zetek képviselôivel történô találkozás 
nagy érdeklôdést váltott ki a közösség 
körében. 

Az egy órás kerekasztal beszélgetésre 
meghívót kaptak: a NSW Szövetség 
részérôl Klebecko Árpád elnök, 
Rozgonyi Magdi fôtitkár, Ilosvay 
Egyed Katalin program szervezô és 
média képviselô, valamint Péterffy 
Kund református lelkész, Cserhal-
mi Ottó cserkész parancsnok, Ba-
kos István nyugalmazott egyetemi 
tanár, Albecz Judit tanárnô és 
emigrációs ügyvéd,  Deák Zoltán a 
Délvidéki Magyar Szövetség elnö-
ke,  és Kicsi Csilla az Ausztráliai 
Magyar Pedagógusok Egyesületé-
nek képviselôje.

A találkozó baráti hangvétélû volt, 
Szijjártó Péter, arra kérte az egybe-
gyûlteket, hogy adjanak egy jól ösz-
szegzett képet az általuk képviselt 
szervezetek életérôl.

Elsôként Rozgonyi Magdi a NSW Szö-
vetség fôtitkára számolt be a közel-
múltban megrendezett országos, 
ausztráliai  magyar találkozóról. Fela-
jánlotta, hogy a találkozó eseményeirôl 
készített fényképalbumot eljuttatja a 
külügyminiszternek, a részletesebb 
tájékozódás érdekében. 

Ezután Klebecko Árpád a NSW Szö-
vetség elnöke beszámolójában kifej-
tette, hogy a szövetség munkája mely 
területekre terjed ki (ünnepi alkalmak 
szervezése, kapcsolattartás a többi 
magyar szervezetekkel valamint a 
külképviseleti munkatársakkal). A 
jobb munkavégzés érdekében sürgette 
a külképviseleti testület (konzulátus) 
visszaállítását Sydneyben.

Ilosvay Egyed Katalin rövid bemutat-
kozó mondatai után  méltatta a Kô rösi 

Csoma Sándor Programot, amelynek 
három éven keresztü l koordinátora 
volt. Elmondta, hogy férjével, Ilosvay 
Gusztávval együtt, több mint 20 éve 
mûködtetnek egy magyar nyelvû rá-
dió mûsort, amely nagy hallgatói tá-
bort tudhat magáénak.

Albecz Judit tanár/ügyvéd, részlete-
sen kifejtette, hogy középiskolai tanári 
tapasztalatát alapul véve, úgy ítéli 
meg, hogy nagy bajban van a magyar 
nyelvû oktatás Sydneyben. Nehézségei 
között említette, hogy ez évtôl össze-
vonták a középiskolai oszt lyokat (7–12 
évfolyamig –-- gyermek létszám csök-
kenés miatt) ami a minôségi tanítást 
csaknem lehetetlenné teszi. Beszámolt 
arról is, hogy ügyvédként sok beván-
dorló magyar fiatallal találkozik, 
akiket a beolvadás veszélye fenyeget, 
ugyanis nem törekednek magyarságuk 
megôrzésére. Felhivta a magyar szer-
vezetek figyelmét, hogy ezeket a csa-
ládokat meg kell szólítani valamilyen 
formában, s a közösség irányába te-
relni ôket.

Bakos István nyugalmazott egyetemi 
tanár a múlt sikerei között említette, 
hogy Sydneyben évekig volt magyar 
nyelv tanítás egyetemi szinten. Kie-
melte a Deák Kör munkáját, amely 
mint értelmiségieket magába tömörítô 
társaság, segíti az újszerû tudományos 
és kulturális látásmód (elôadások) 
terjedését a helyi diaszpórában.

Cserhalmi Ottó  cserkészparancsnok 
a helyi cserkészet munkájáról, szer-
vezett eseményeirôl adott átfogó ké-
pet. Kiemelte és üdvözölte, a magyar 
állam által biztosított K rösi Csoma 
Sándor Programot, amely óriási segít-
ség a cserkészcsapatok számára Syd-
neyben is. A program keretében itt 
munkálkodó fiatalok,  frisseséget, di-
namikát hoznak a cserkészet minden-
napjaiba.

Péterffy Kund református lelkész az 
egyházak mûködésérôl szólt. Kifejtet-
te továbbá, hogy véleménye szerint 
Sydneyben egy gazdasági, kulturális 
központtal mûködô konzuli hívatalt 
kellene létrehozni, amely biztos teret 
nyitna a további fejlôdéshez a diaszpó-
rában.

Kicsi Csilla örömét fejezte ki, hogy a 
nagykövetség munkatársai láthatók a 
magyar rendezvényeken, és lehetôsé-
geikhez mérten seg tséget nyújtanak 
minden esetben (pl. magyarországi 
mûvészek elôadásainak szervezése). 
Az Ausztráliai Magyar Pedagógus 
Egyesület nevében elmondta, hogy a 
legfrissebb adatok szerint, Viktóriában  
141, NSW-ben 80, Queenslandben 43, 
Dél Asztráliában 27, míg Nyugat 
Ausztráliában 22 hivatalosan beírat-
kozott gyermek látogatja a hétvégi 
iskolákat. Megemlítette a Nyugat 
Ausztráliában használt és sikerrel mû-
ködô Moodle távoktatási programot, 
amely a jövôben a siker záloga lehet a 
nyelvoktatás területén. A Kodály év 
kapcsán felhívta a figyelmet, hogy Ko-
dály zenei programja nemzeti kin-
csünk, amit világszerte elismernek, 
így mint közös értékünket ápolnunk és 
terjesztenünk kell itt a diaszpórában 
is.

Deák Zoltán a Délvidéki Magyar Szö-
vetség elnöke, taglétszámukról (400 
fô) szólt, majd elmondta, hogy színes 
programokkal várják rendszeresen a 
hozzájuk látogatókat.

Ezután Szijjártó Péter miniszter úr 
megköszönte, hogy tájékoztatást ka-
pott a Sydneyben élô honfitársai életé-
rôl és örömmel jelentette be, hogy a 
2017. év második felében megnyílik 
egy gazdasági és kulturális ügyekkel 
is foglalkozó külügyi képviselet (kon-
zulátus) Sydneyben, amely hívatott 
lesz arra, hogy tovább erôsítse a helyi 
diaszpóra és az anyaország  kapcsola-
tát.

Kicsi Csilla 
(Ausztráliai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és 
Julie Bishop ausztrál külügyminiszter az ausztrál 

parlament épületében, Canberrában

tani a magyar vállalatok piaci 
jelenlétét, elkötelezett támogatója az 
Ausztrália és az Európai Unió között 
megkötendô szabadkereskedelmi 
megállapodásnak, és arra biztatja az 
EU-t: használja ki azt a történelmi le-
hetôséget, hogy az Egyesült Államok-
nak a Csendes-óceáni Partnerség né-
ven ismert multilaterális kereskedelmi 
megállapodás tárgyalásaiból történô 
kilépése miatt Ausztrália is új partneri 
kapcsolatokat keres.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, 
hogy januárban életbe lépett a két 
ország megállapodása az úgynevezett 
working holidayrôl, ami azt jelenti, 
hogy azok a fiatalok, akik tanulás vagy 
turizmus céljából ellátogatnak a másik 
országba, egy évig könnyített felté-
telekkel vállalhatnak ott munkát.

Magyarország az Eximbanknál nyi-
tott egy 742 millió dolláros hitelkeretet, 
amelybôl magyar vállalatok ausztráliai 
piaci terjeszkedését fogja finanszí-
rozni, és e tekintetben fontos, hogy 
Ausztrália éppen egy nagy regionális 
fejlesztési tervet valósít meg az ország 
északi részének modernizálása érde-
kében. „Ebben a projektben nagy 
szükség lehet a magyar infrastruktúra
fejlesztési és vízgazdálkodási megol-
dásokra” –- jelentette ki a miniszter.
Megállapodás született arról, hogy 

Magyarország, amikor idén július-
tól soros elnöke lesz a visegrádi or-
szágok együttmûködésének, „V4 
plusz Ausztrália” külügyminiszteri 
találkozót rendez Budapesten. 
„Canberra ugyanis nagyon érdek-
lôdik a közép-európai térséggel va-
ló együttmûködés szorosabbra fû-
zése iránt” –-- mondta.

Szijjártó Péter beszámolt arról: Ma-
gyarország úgy döntött, hogy a can-
berrai és a melbourne-i nagykövetsége, 
illetve konzulátusa mellett Sydneyben 
is létrehoz egy külgazdasági és konzuli 
képviseletet, ugyanis még jobban sze-
retné növelni jelenlétét az országban, 
ahol egy körülbelül százezer fôs ma-
gyar kisebbség él, és a hatalmas föld-
rajzi távolság ellenére Budapestnek 
komoly gazdasági érdekei vannak, 
valamint jelentôs a politikai együtt-
mûködés is a két ország között.

Szijjártó magyar vezetôkkel 
ismerkedett Sydney-ben 

 Újra lesz magyar konzulátus

Megnyílt a wellingtoni 
magyar nagykövetség

Szijjártó Péter hivatalosan megnyitotta Magyarország wellingtoni nagy-
követségét, amelynek révén a külgazdasági és külügyminiszter szerint 
lehetôvé válik az új-zélandi magyar diaszpórával való kapcsolattartás fo-
kozása, a hangsúlyosabb magyar jelenlét a csendes-óceáni térségben, a 
kereskedelmi és kulturális kapcsolatok erôsítése, valamint a gazdaság-
diplomáciai célok hatékony érvényesítése.

A tárcavezetô elmondta, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül 
nyolcadikként, míg a közép-európai országok közül --- Lengyelország után --- 
másodikként nyitott külképviseletet a csendes-óceáni szigetországban. Mint 
hangsúlyozta, a magyar külpolitika figyelme az elkövetkezô idôszakban sokkal 
nagyobb mértékben fordul majd az óceániai térség irányába, ahol a magyar 
vállalatok számára a globalizálódó gazdaságban komoly lehetôségek nyílnak 
meg. Szijjártó Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy elsôsorban az autó- és 
gépipar term keire, valamint a vízügyi, víztechnológiai megoldásokra és a 
gyógyvizekre épülô infrastrukturális fejlesztésekre van komoly igény Új-
Zélandon.  A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy 
tavaly - 12 százalékos növekedést követôen --- már az 50 millió dollárt (14,4 
milliárd forintot) is meghaladta a magyar export a szigetország irányába. 
Jelenleg a fô exportcikkek közé a személygépkocsi, az irodai gépek és az 
elektronikus eszközök tartoznak. A wellingtoni nagykövetség megnyitásától 
és a külgazdasági attasé kihelyezésétôl a kormány azt várja, hogy  új lendületet 
kapjon a kereskedelmi forgalom bôvülése. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy 
jelenleg az új-zélandi vállalatok legsikeresebb európai beruházása Magyaror-
szágon van: egy tetôfedô anyagokat gyártó cég európai logisztikai központja 
Várpalotán. A tárcavezetô kiemelte, Magyarországnak az az érdeke, hogy az 
Európai Unió és Új-Zéland között létrejöjjön a szabadkereskedelmi megállapo-
dás, amely újabb lehetôségeket kínálna a magyar cégek számára. 

Szijjártó Péter szerint átfogó és a magyar mezôgazdasági érz kenységet kezelô 
egyezségnek kell megszületnie, és a magyar kormány azt szorgalmazza, hogy a 
megállapodásról szóló tárgyalások már az idei év elsô felében induljanak meg.



Elvetette a bukaresti képviselôház 
azt a törvénykezdeményezést, amely 
„Trianon és a magyar elnyomás elleni 
harc napjává” nyilvánította volna júni-
us 4-ét, és börtönbüntetés terhe mel-
lett megtiltotta volna a trianoni béke-
szerzôdés jogosságának nyilvános 
megkérdôjelezését Romániában.

A tervezetet Bogdan Diaconu volt 
független parlamenti képviselô, a na-
cionalista Egységes Románia Párt 
(PRU) elnöke terjesztette a bukaresti 
parlament elé 2015-ben.

A törvényszövegek jogharmóniáját 
vizsgáló, szakértôkbôl álló törvényho-
zási tanács kedvezô véleményezést 
adott a tervezetre, azzal a megjegy-
zéssel, hogy törölni kellene belôle „az 
erdélyi románok Trianon elôtti és a 
második világháború alatti, a magyar 
elnyomás által okozott szenvedéseire” 
utaló részt. A szakmai testület nem 
emelt kifogást az ellen, hogy egytôl öt 
évig terjedô börtönnel sújtsák Romá-
niában a békeszerzôdés jogosságának 
megkérdôjelezését vagy gyászjelvé-
nyek használatát a történelmi ese-
ménnyel összefüggésben.

A még Victor Ponta vezette román 
kormány 2015 októberében kiadott 
véleményezésében a parlament belá-
tására bízta a döntést a törvénykezde-
ményezés ügyében. A véleményezés-
ben a kabinet felhívta a figyelmet 
arra, hogy az alkotmányos elôírások 
garantálják ugyan a véleményszabad-
ságot, de korlátozzák is. Példaként az 
ország vagy a nemzet gyalázását, há-
borús uszítást, nemzeti, faji vagy val-
lási gyûlöletkeltést, területi szeparatiz-
must célzó felbujtást említ.

A képviselôházban négy támogató és 
hat tartózkodó vokssal, nagy többség-
gel vetették el a tervezetet, miként 
2015 novemberében a szenátusban is 
nagy szavazattöbbséggel, három tá-
mogató és hét tartózkodó szavazat 
mellett bukott el a törvénykezdemé-
nyezés.

„A parlament törvényhozó szerepével 
nem élhet vissza egyetlen választott 
képviselô sem, még azok sem, akik 

nacionalista eszméket vallanak. A tör-
vényalkotásnak európai szellemben 
kell történnie. A képviselôház ma 
helyrehozott egy tévedést” –-- idézte a 
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RDMSZ)hírlevele Szabó Ödön 
frakcióvezetô-helyettest. A politikus a 
Diaconu-féle kezdeményezést kom-
mentálva hozzátette: az elmúlt mandá-
tumban az RMDSZ egyik legfôbb te-
endôje az volt, hogy megállítsa a 
magyar közösség ellen irányuló táma-
dásokat és erôsítse a magyarok bizton-
ságérzetét.

A PRU-ra a választók mintegy három 
százaléka –-- kétszázezer ember --– sza-
vazott a tavaly decemberi parlamenti 
választásokon, így a nacionalista párt 
nem jutott képviselethez a bukaresti 
parlamentben.

* * *
Bosznia-Hercegovina kérni fogja a 

Szerbiával szemben tíz évvel ezelôtt a 
hágai Nemzetközi Bíróságon folytatott 
nemzetközi eljárás felülvizsgálatát --- 
jelentette be Bakir Izetbegovic, a 
háromtagú boszniai államelnökség 
bosnyák tagja Szarajevóban.

A hágai Nemzetközi Bíróság 2007. 
február 26-án mentette fel a srebreni-
cai népirtásban való kollektív bûnös-
ség felelôssége alól Szerbiát mint ál-
lamot. A felülvizsgálatot az eljárás 
lezárásától számítva tíz éven belül le-
het kérelmezni, ez a határidô néhány 
napon belül lejár.

Bakir Izetbegovic kijelentette: tisztá-
ban van azzal, hogy a lépés ismét fe-
szültségeket gerjeszthet a térségben, 
és válságot okozhat Bosznia-Herceg-
ovinában, mégis úgy véli, hogy ezzel 
lehet igazságot szolgáltatni. „Az igaz-
ságot akarjuk kideríteni, és a megbé-
kélésnek az igazságon kell alapulnia” -
-- jelentette ki Izetbegovic. Korábban 
Mladen Ivanic, a boszniai államel-
nökség szerb tagja, egyben soros elnö-
ke úgy vélekedett, hogy Szarajevó 
nem fogja kezdeményezni az eljárás 
újraindítását, ugyanis ahhoz, hogy az 
ország ezt kezdeményezze, az államel-
nökség mindhárom tagjának egyetér-

tésére van szükség, a szerb és a horvát 
fél azonban nem ért egyet Izetbegovic 
lépésével.

A bosnyák politikus viszont közölte, 
hogy új, döntô bizonyítékot találtak, 
amely bizonyítja Szerbia bûnösségét, 
és a jövô héten már át is adják a 
felülvizsgálati kérelmet a Nemzetközi 
Bíróságnak.

A Nemzetközi Bíróság tíz éve fel-
mentette a boszniai Srebrenicában 
véghezvitt népirtásban való kollektív 
bûnösség felelôssége alól Szerbiát 
mint államot, de megállapította, hogy 
Belgrád megszegte azt a kötelezettsé-
get, amelynek alapján meg kellett vol-
na akadályoznia az ilyen cselekmé-
nyeket a jugoszláv utódállamban. A 
Szarajevó beadványára indított el-
járást lezárva az ENSZ-bíróság megál-
lapította, hogy Srebrenica városánál, 
ahol 1995-ben csaknem 8000 boszniai 
muzulmánt gyilkoltak meg, népirtás 
történt. Az ENSZ-békefenntartók vé-
delme alatt álló Srebrenica elfoglalása 
után, 1995 júliusában elkövetett mé-
szárlások kimerítik a népirtás fogal-
mát, amelyet „a boszniai szerb hadse-
reg tagjai követtek el” --- állt az 
ítéletben. A hivatalos szerb álláspont 
szerint azonban szörnyû bûncselek-
mények történtek Srebrenicában, de a 
gyilkosságokat nem lehet népirtásnak 
minôsíteni.

Az 1992-1995-ös boszniai háborúban 
több mint százezren vesztették életü-
ket. A legfrissebb népszámlálási ada-
tok szerint a 3,5 milliós ország lakos-
ságának a fele bosnyák, 30 százaléka 
szerb, 15 százaléka pedig horvát nem-
zetiségû.

* * *
A román országos audiovizuális ta-

nács megbírságolta a Román Televí-
ziót (TVR), mert a pártatlan tájékoz-
tatás szabályát megsértve tudósított a 
Beatrice együttes tavalyi kolozsvári 
koncertjérôl.

A hatóság 10 ezer lej (690 ezer forint) 
bírságot szabott ki. Az együttes au-
gusztusban adott koncertet a Kolozs-
vári Magyar Napok keretében. A tu-
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A spanyolok aranya 
és az elvtársak

„Madrid határán állunk a vártán
Állunk tûzözönbe minden poklon át
Ôrködünk a vártán, Madrid népe 

álmán
Álljuk vad hadaknak minden ostro-

mát”
Nos, a spanyol fôvárost védô „ezer-

nyelvû egyszívû brigád” és a spanyol 
republikánusok már elég korán rájöt-
tek, hogy a spanyol kincstár kincseit 
biztonságba kell helyezni. Megint, --- s 
most ne nevessünk túl hangosan --- ez 
a biztos hely nem volt más mint a világ 
proletárjainak vezér állama a Szovjet-
unió.

A republikánus oldalt a polgárhábo-
rúban csak két állam, Mexikó és a 
Szovjetúnió támogatta.
Gerald Howson történész 1999-ben 

megjelent könyvében (Arms for Spa-
in --- Fegyvereket Spanyolországnak) 
leírta, hogy hogyan csapták be az élet-
halál harcot vívó spanyol köztársaságot 
Sztálin elvtárs és helyettese Vorosilov 
marsall. Mi magyarok jól ismerjük a 
„felszabadító” szovjetek magyarorszá-
gi bolsevizálásában fontos szerepet 
játszott Kliment Vorosilov tevékenysé-
geit. Amikor az 1945 ôszi választások 

után a kisgazda Nagy Ferenc vezette 
kormány alapításánál a kisgazdák el-
lenezték hogy a belügyminisztérium a 
kommunisták kezébe kerüljön, akkor 
Rákosiék elszaladtak Vorosilovhoz se-
gítségért. Vorosilov akkor úgy zsarolta 
a kisgazdákat, hogy ha a kommunisták 
nem kapják meg a belügyi tárcát ak-
kor lefoglalják az ország meglevô élel-
miszer készleteit és kiéheztetik Ma-
gyarországot. A kisgazdák végül is 
engedtek és nem sokkal utána minden 
idôk egyik legvadabb kommunistája 
Rajk „Laci” belügyminiszter lett a po-
litikai rendôrség, a rendôrség és az 
ügyészség fônöke. Attól kezdve min-
denki félt. Rajk mint a Nemzetközi 
Brigád tagja részt vett a spanyol pol-
gárháborúban. Amikor a Rajk kon-
cepciós per elôkészítése folyt semmi-
féle terhelô vallomást nem tudtak 
kicsikarni a volt belügyminiszterbôl --- 
ôt még a legmodernebb szovjet kin-
zással sem tudták rászedni arra, hogy 
bevallja kémkedés vagy hazaárulás 
bûntetteit.

De visszatérve a dicstelen marsall-
hoz, Vorosilov mint katona ember te-
hetségtelen volt, de a gazemberséghez 
nagyon értett. 1936 októberében titok-
ban 400 tonna spanyol aranyat küldtek 
Moszkvába a republikánusok, ennek 

egy része a szovjet fegyverek költsé-
gét szándékozott fedezni. A szoci 
svindlinek három dimenziója volt. Mi-
vel a fizetést kemény valutában számí-
tották fel, a szovjetek az arany-deviza 
átszámításnál az arany értékét alá be-
csülték. Másodszor a fegyverek árát 
nem világpiaci áron hanem ennél drá-
gábban számolták el. Végül pedig a 
fegyverek nagy része elavult, még a 
cári idôkbôl örökölt ócska árú volt sok 
esetben a töltények is hiányoztak vagy 
nem megfelelô méretûek voltak. A 
szovjet propaganda azt hirdette, hogy 
a fegyvereket olcsó áron adták el, az 
igazság éppen az ellenkezôje volt.

Így aztán summa summárum, a 400 
tonna spanyol aranyból a szovjet szá-
mítások szerint mindössze 0.4 tonna 
maradt!

Itt még a baloldali elvtársaknak meg 
kellett elégedniük Vorosilov marsall 
kijelentésével, hogy ôk „a fegyvereket 
tökételes állapotban szállították”.

A republikánusokat sok helyen be-
csapták, de a szovjet nomenklatura 
viselkedése Howson történész szerint 
egyedülálló. Ezért az alábbi fônevek 
és melléknevek listáját használja:csa-
lás, rászedés, rablás, elárulás, mocs-
kos, álnok, és igazolhatatlan.

Kroyherr Frigyes
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dósításban a riporter „vitatottnak és 
revizionistának” nevezte az együttest. 
Azt sugallta, hogy irredenta rendez-
vénysorozat zajlik Kolozsváron, és 
úgy értelmezte, hogy az együttes XX. 
század címû dala kedvezô fényben 
tüntette fel Sztálint, Hitlert és az Isz-
lám Államot.

A hatóság szerint a köztelevízió meg-
sértette az objektív tájékoztatás köte-
lezettségét, ami azt jelenti, hogy kor-
rektül kell bemutatnia a tényeket, az 
eseményeket, a hír szövegének és a 
képeknek pedig össze kell függniük.

A TVR képviselôje korábban közölte, 
az intézmény etikai bizottsága is vizs-
gálatot folytatott az ügyben, és ennek 
nyomán a tudósító már nem dolgozik a 
köztévében. Az októberi vizsgálat nyo-
mán az etikai testület az ügy kilenc 
érintettjét meghallgatva egyhangúlag 
megállapította, hogy a riport készítôi 
az etikai kódex hat pontját hágták át, 
köztük a legfontosabbat, miszerint a 
közszolgálati újságírónak tiszteletben 
kell tartania az igazságot, a vitás té-
mákat pedig részrehajlás nélkül kell 
kezelnie.

A TVR tudósítása hatására a kolozs-
vári rendôrség hivatalból vizsgálni 
kezdte, hogy megsértették-e a koncer-
ten a fasiszta, rasszista és xenofób 

jelképek használatát tiltó rendeletet, 
de arra a következtetésre jutott, hogy 
nem történt törvénysértés.

* * *
Az Európában élô tücsök- és szöcske-

fajok több mint egynegyedét a kihalás 
veszélye fenyegeti –-- állítja egy most 
végzett átfogó vizsgálat.

Az Természetvédelmi Világszövetség 
(IUCN) legújabb jelentése szerint e 
rovarcsoport számít a legveszélyez-
tetettebbnek kontinensünkön. Európa 
több mint ezer szöcske- és tücsökfaj-
nak ad otthont, írja a BBC weboldala.

Ha nem teszünk valamit, a tücsök-
dalról hamarosan csak múlt idôben 
beszélhetünk, írta az IUCN jelentése.

A tücskök, fürgeszöcskék, szöcskék 
az egyenesszárnyúak (Orthoptera) 
rendjébe tartoznak és füves területe-
ken élnek. Fontos táplálékául szolgál-
nak a madaraknak és hüllôknek, így 
eltûnésük az egész ökoszisztémát ká-
rosan érintené. Élôhelyük elsôsorban a 
futótüzek, az intenzív mezôgazdasági 
tevékenység és a turizmus fellendülése 
miatt tûnik el.

Az IUCN szerint csakis úgy lehetne 
megakadályozni a veszélyben lévô 
ízeltlábúak eltûnését, ha megvédjük és 
visszaállítjuk természetes élôhelyüket. 
„Mindez elérhetô fenntartható gyep-

gazdálkodással és tradicionális mezô-
gazdasági módszerek alkalmazásával” 
–-- mondta Jean-Christophe Vié, a 
Természetvédelmi Világszövetség 
globális fajtavédelemért felelôs igaz-
gatója. „Ha nem cselekszünk, a tücs-
kök ciripelése örökre eltûnhet Európa 
füves területeirôl” –-- figyelmeztetett 
a szakértô.

Az új vizsgálat két éven át tartott és 
150 kutató vett részt benne. Az ered-
mények alapján leginkább a szûk el-
terjedésû fajok vannak veszélyben. A 
jelentés javaslata szerint egész Euró-
pát átfogó megfigyelési programot 
kellene indítani, hogy nyomon lehes-
sen követni a kontinens tücsök- és 
szöcskepopulációinak változásait.

* * *
Újabb lépést tesz a gazdasági-pénz-

ügyi növekedését korlátozó, gyengél-
kedô bankrendszer bajainak megoldá-
sára Olaszország, az eurozóna 
harmadik legnagyobb gazdasága. 
Amellett, hogy 8,8 milliárd eurót köl-
tenek az ország harmadik legnagyobb, 
ám legrégebbi bankjának, a Monte dei 
Paschi di Siena megmentésére, most a 
Veneto Bancát és a Banca Popolare di 
Vicenzát akarják válságukon átsegí-
teni. Erre ötmillliárd eurót költenének. 
A Financial Times forrásai szerint 
megelôzô jellegû újratôkésítésre ke-
rülne sor, amelynek köszönhetôen az 
olaszok úgy tudják kihúzni a bajból a 
bankjaikat állami pénz segítségével, 
hogy az nem ütközik az uniós bank-
mentési szabályokba –-- számolt be a 
Portfolio.hu. Az utóbbi két bankot a 
decemberben létrehozott húszmilliárd 
eurós bankmentô alapból tôkésítenék 
újra. A Veneto Banca és a Banca Popo-
lare di Vicenza várhatóan össze is ol-
vad. Tavaly ugyanis többségi tulajdon-
részt szerzett bennük az Atlante, az 
olasz kormány által szponzorált, de 
magánbefektetôk által támogatott 
mentôalap. Ennek ellenére a betétesek 
továbbra is ôrült tempóban menekí-
tették ki a pénzüket a bankokból, ami-
vel a pénzintézetek tôkehelyzete to-
vább romlott. Napjainkban az olasz 
gazdaságot bruttó kétszázmilliárd eu-
ró nem teljesítô hitel terheli, céltar-
talékkal nettósítva az állomány 85 
milliárd euró. Várhatóan márciusban 
zárul a szintén olasz UniCredit 13 mil-
liárd eurós, piaci alapú feltôkésítése is. 
Ez utóbbi a legnagyobb olasz bank, és 
a napokban állapodott meg a szakszer-
vezetekkel, hogy elbocsátja csaknem 
négyezer olaszországi alkalmazottját. 
Az olasz anyabank 2019-ig egyébként 
tizennégyezer dolgozójától válik meg. 
A magyarországi UniCredit azt közölte 
a távirati irodával, hogy a cégcsoport 
tervében szereplô létszámleépítés 
Nyugat-Európát érinti, magyarországi 
érdekeltségét nem.

* * *
Elutasította az országát ért német 

vádakat a tunéziai miniszterelnök, aki 
kedden Berlinben tárgyalt Angela
Merkel kancellárral. A német kor-
mányfô szerint mihamarabb vissza 
kell toloncolni Tunéziába az elutasított 
menedékkérôket, az észak-afrikai or-
szág miniszterelnöke azonban hangsú-
lyozta: nem fognak menekülttáborok 
létesülni hazájában.

Németország az eddiginél erôtelje-
sebben ösztönzi az elutasított mene-
dékkérôk önkéntes hazatérését Tuné-
ziába –-- emelte ki Angela Merkel 
német kancellár (képünkön) Berlinben 
az észak-afrikai ország miniszterel-

nökével tartott tájékoztatóján. Jusszef 
Sahíddal folytatott tárgyalása után a 
kancellár bejelentette, hogy tavasszal 
Tunéziába látogat. Mint mondta, az ok-
tatási rendszer fejlesztésétôl a munka-
helyteremtô beruházásokon át a köz-
biztonság javításáig, a határvédelemig 
és a hírszerzési együttmûködésig ter-
jedô „átfogó partnerség” kialakítására 
van szükség Tunéziával.

A kancellár szerint meg kell állítani 
az illegális migrációt, ezért helyben 
kell javítani a boldogulás esélyein. --– 
Aki nem távozik önként, azt haza kell 
telepíteni, és ebben gyorsabbnak kell 
lennünk, ezt mutatja az is, hogy kará-
csony elôtt Berlinben egy elutasított 
tunéziai menedékkérô, Anis Amri 
követett el merényletet –-- mondta 
Angela Merkel az MTI tudósítása sze-
rint. Anis Amri menedékkérelmét fél 
évvel a merénylet elôtt elutasították, 
de a tunéziai bürokrácia késlekedése 
miatt nem tudták hazaküldeni.

–- Egyértelmû bizonyítékok kellenek 
a német hatóságoktól arról, hogy való-
ban tunéziaiakról van szó a hazato-
loncolásra jelölt emberek esetében – 
jelezte az észak-afrikai ország 
miniszterelnöke egy német lapinter-
júban, Angela Merkellel folytatott 
megbeszélése elôtt. Az arab tavasz 
sikerországaként számon tartott Tuné-
zia kormányfôje, Jusszef Sahíd a Bild 
címû lapban elutasította azokat a né-
met vádakat, hogy országa megtagadta 
az elutasított tunéziai menedékkérôk 
visszafogadását.

Elutasította azt is, hogy hazájának ha-
tóságait bármilyen felelôsség terhelné 
a Berlinben végrehajtott iszlamista 
terrormerényletért. –-- A tunéziai ha-
tóságok nem hibáztak, és Amri nem 
volt terrorista, amikor 2011-ben el-
hagyta az országot, semmi nem utalt 
arra, hogy szélsôséges iszlamista lesz 
belôle –-- mondta Jusszef Sahíd. Közöl-
te, Tunézia nem támogatja azt a felve-
tést, hogy menekülttáborokat alakítsa-
nak ki területén a Földközi-tengerbôl 
kimentett emberek elhelyezésére. 
Mint fogalmazott, hazája nagyon fiatal 
demokrácia, és nincsenek kapacitásai 
arra, hogy az Európai Unióval együtt-
mûködésben menekülttáborokat üze-
meltessenek területén.

Az AFP hírügynökség emlékeztet ar-
ra, hogy a tunéziai, az algériai és a 
marokkói állampolgárok menedékké-
relmeinek a többségét elutasítják a 
német hatóságok, mivel országuk biz-
tonságosnak tekinthetô. Az észak-af-
rikaiak ügye akkor vált különösen ér-
zékeny témává, amikor 2015 
szilveszterén fôleg innen származó 
férfiak tömege zaklatott szexuálisan 
német nôket a nagyvárosok közterein.

* * *
Két és fél méter magas, törhetetlen 

és golyóálló üvegfallal kerítik körbe a 
világ egyik leghíresebb építményét, 
emlékmûvét. Ugyanis a francia pol-
gármesteri hivatal és a rendôrség 
szerint nincs más módszer, hogy az 
egyre gyakoribb muszlim terrorfe-
nyegetés ellen másképpen védekezze-
nek.

A múlt héten ugyanis az egyetemes 
kultúra egyik legkivételesebb kincsé-
ben, a Louvre-ban készült terrorak-
cióra egy egyiptomi fiatalember. Allah 
Akbart üvöltözve és mindkét kezében 
egy-egy machetével hadonászva négy 
katonát megtámadt, de nem tudott 
bejutni a múzeumba, mert egyikük 
hasba lôtte.

Az üvegfal jövôre lesz kész, és 20 
millió euróba kerül. Egyelôre nem 
tervezik, hogy más, különleges francia 
mûemléket, például a Notre Dame-ot 
is körbekerítik. A rendôrség szerint 
azért nehéz védeni az Eiffel-tornyot, 
mert négy bejárata van. Egyébként 
rácsot már tavaly nyáron tettek a be-
járatok köré.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



Egy magabiztos, világot járt, keres-
kedelemben, politikában és a gazda-
sági tudományokban kitünôre for-
málódott angol fiatalember mondhatja 
magáénak NSW északi részének  
terjedelmes részét 1840-ben. E 
fiatalember NSW elsô miniszterelnöke 
1856-ban, négy évre rá lovaggá avatva. 
Sir Stuart Alexander Donaldson.

Családja Lancashiret vallja büszkén 
otthonának, míg ô maga ismételten a 
nagy tengernek veti útját, ez alka-
lommal meghívásra a legújabb Új 
Világ, Ausztrália felé. A célszerû elô-
rehaladás mûvészetét örökölve Édes-
apjától, rövid idôn belül jelentôs 
személyiséggé válik új hazájában.

A frissen szerzett birtoka egy részét 
Tenterfieldnek jegyzi be 1841-ben, így 
a skóciai nyaralójuk nevét adva e 
különleges természeti csodákkal meg-
áldott földterületnek.

Tenterfield és környéke mozgalmas 
élete nem a mi érkezésünkkel kezôdik 
1972 decemberében, amikor is kis-
leányom és én otthont találunk az 
ekkora már 3200 fôre duzzadt város-
ban. Valamikor, nem is számlálhatatlan 
évekkel ezelött, sok-sok ezer mûvé-
szien felcicomázott bennszülött trap-
polta lelkessen a számunkra ijesztôen 
vad, de nekik történeteket, meséket 
jelentô fergeteges, ceremónikus 
táncait. Mindegyik törzs a maga 
szokása szerinti stílusban, vagy ahogy 
mi modjuk, ahány ház, annyi szokás.  
Ônáluk, ahány törzs, annyi szokás.

Élhették életüket boldogan szaporod-
va, egymást vigyázva kóborolni a már 
régen ismert, megszokott erdôkön, 
hegyeken, vadászva a napi szükséges 
falatokra, habos, kristálytiszta vizû 
folyókban fürdeni, halat fogni, bar-
langok adta oltalom alatt szunnyadni, 
nagy távolságokra hallatni a fából 
különlegesre faragott, szépre festett 
fúvos didgeridoo hangszerük andalitó 
hangját, faragcsálni fából bumerán-
gokat, amelyek mint messze elhajítva 
suhogva szállnak vissza kezükbe, tör-
téneteket eleveníteni meg mûvészien 
barlangok falaira, kövekre, így mon-
dani el álmokat, gondolatokat, érzel-
meket, harcolni a szomszédos, vagy 
talán idegen törzsekkel. 

Mindez megváltozott 1788 körül. Új 
gazdáik szigorú, sokszor brutális 
felügyelete alatt az Angliából idetolon-
colt fegyencek, majd az 1791-1806 
közötti években közéjük sorakoztatott 
több száz ír agyonkínzott, hajóra hur-
colt, az angolok kolonizációja ellen 
küzdô politikai hadifogoly, nagy szám-
mal nemesi családból származó, vagy 
magas pozicióktól megfosztott szabad-
ságharcosok  szivárogtak mind feljebb 
és beljebb a kontinens ôserdeibe. Fá-
kat írtani a marha és birka tenyésztés 
meghonosításához, mind terjedelme-
sebb területeket tisztítani  búzaterme-
lésre, bennszülötteket írtani, mert út-
ban voltak. 

A legvéresebb összetüzések a benn-
szülöttek és az új földtulajdonosok 
között 1818 és az azt követô években 
történt. Így a sok törzsbôl 1842-re 
mindössze két törzs maradt kb. 5-600 
fôvel. Ma, sokkal kisebb a számuk.

Az elsô „Korona Föld’’ 1836-ban kerül 
bérlôk használatába alacsony éves 
bérlet fejében. Alig négy éven belül 
számos család telepedik le véglegesen 
az újonnan szerzett birtokokra.

Ez eseményeket követôen, már 
gyorsabban pörög a történelmet fonó 
kerék Tenterfieldben és környékén.

Hivatalos posta kap irodát, amit ké-
sôbben áthelyeznek a számukra épített 
két emeletes csinos épületbe. Felette 
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ágaskodik a négy tájú toronyóra,  
amely figyelmeztetve hirdeti az idô 
gyors múlását. Várossá nyilvánítva 
1851-ben. Ugyanez évben itt folyik le 
az utolsó hivatalos párbaj is e kon-
tinensen. 

Sir Donaldson és Sir Mitchell között 
dúlt a harc, területi tulajdonjog nézet-
eltérése miatt, mindkét félre nézve 
szerencsésen végzôdve. A környék  
aranyleletei hírére számlálhatatlan 
szorgos kéz érkezik, az elsô bank kö-
veti ôket sebesen új fiókja megnyi-
tásával. A rendôrségnek és bíróságnak 
is több dolga akad, így komoly épület 
dukál számukra. Fôleg a bányák körüli 
ügyekkel bajlódnak. Ajánlatos a  na-
gyobb aranyleleteket féltve titkolni, 
mert a boldog új gazdagból egy-ket-
tôre megboldogult lehet. Elkapják a 
helybeli kezéhez vér nem tapadt, 
bennszülött feleség és több gyermekük 
gondos apja „Rózsa Sándort’’, aki a 
Thunderbolt szólításra ugratja magát 
villám sebesen a számára jól ismert 
ôserdôk sûrûibe, oltalmat találva a 
bennszülöttek között. 

James Thomas helybeli ügyvéd és 
tulajdonosa a Tenterfield Star hetilap-
nak, ekkora már ezerötszász olvasóval, 
neve válik világhírüvé mint védôügy-
védje a QLD-ból származó Harry Mo-
rant katona, a Dél Afrikai  Boer háború 
alatt elejtett több fogoly gyilkossá-
gáért. 

Templomok épülnek, az elsôvel az 
anglikánok szépítik a várost. Megépül 
a kórház, amit 1918-ban átterveznek 
mint elökészületek a spanyol infleunza 
járvány vészes hírére. A felekezeti is-
kolák után állami általános és közép-
iskola is nyílik, mûvészetek háza épül.

A legjelentôsebb fejlôdést az 1886-
ben megnyíló vasútvonal  jelentette 
Sydney és Brisbane között, Ten-
terfield, mint az utolsó összekötô 
láncszem megnyitásával. E viktóriai 
gótikus stilusban épült vasutállomás 
talán a legszebb állomás az északi 
vasút vonalán.

Ausztrália jövôjét meghatározó, nagy 
történelmi esemény Tenterfieldben, 
1889. október 24-én.

Sir Henry Parkers NSW miniszter-
elnöke, – a jövôben Ausztrália minisz-
terelnöke különbözô idôközökben, 
összesen 12 éven át, –  érkezik vonaton 
ezen csütörtökön Brisbaneból be-
szédet mondani. Ez oratórium lesz az 
elôszele, bölcsôje az ausztráliai kolo-
niák, települések, egy közös központból 
való irányító és végrehajtó erejû igaz-
gatása megteremtésének. Ausztráliai 
Államigazgatás és egy Ausztráliai 
Parlament.

Megérett az idô arra, hogy Ausztrália 
mint egy államszövetség mûködjön a 
kb. három és fél millió lakosával, ami 
nagyjából ugyanannyi mint Amerika 
népessége volt, amikor komoly 
háborúskodás árán megteremtették 
az Amerikai Államszövetséget 1776-
ban. Commonwealth of the United 
States. E cél itt Ausztráliában, békésen 
is elérhetô. Megtörtént 1901-ben. Meg-
született  Commonwealth Of Aust-
ralia.

Sir Henry Parkers okos elôrelátással 
javasolja oratóriumában e Ausztrália 
jövôjét meghatározó történelmi napon 
a hat kolónia egy államba tömörülését, 
így egy centralizált államvezetést al-
kotni. Több oknál fogva, de az alábbi 
mint  kiemelkedô fontossággal.

A kolóniák különálló katonai egyleteit 

Tenterfielbe kéne menni. Pulykakakast kéne venni...
Vigyázz kocsis lyukas a kass, kiugrik a pulykakakas

egy közös állami karhatalom alá he-
lyezni. Így, háború esetén, a katona-
ságot azonnal összponosítani lehet a 
veszélyeztetett célpontnál. A gyors 
végrehajtáshoz már úgy is hozzá segít 
a megépült több mint 3000 km vasút-
vonal Dél-Ausztráliától QLD-ig négy 
kolóniát átszegve.

Életem elsô autóját, a hat éves ra-
gyogóan fehér Holdenomat vezetve, 
fel-fel pislantok a bárányfelhôs égre 
és az mintha susogná fülembe e kis 
város volt lelkeinek fájdalmait, küz-
delmeit, harcos gyôzelmeit, élniakará-
sát jobb jövôért, majd megnyugvást 
találni a jelenben, ami ma már egy 
lecsendesedett mindennapi szorgos 
élet.

A legrégebbi  sírfeliratok árulják el, 
hogy e település mai népessége  nem 
nagyon keveredett újabb „betolako-
dókkal’’. Még az 1888-as kínai beván-
dorlási krízisnek sincsen semmi nyo-
ma. Miután az aranybányák kimerül-
tek, csak a merészen elszánt eredeti 
telepesek maradtak itt uralni e termé-
szeti titokzatosságokkal csodásított 
tájat. Az „idegenek’’ inkább városi 
tisztviselôk és a fôutcán sorakozó 
üzletek tulajdonosai, akik úgy is vál-
togatják egymást, jönnek szerencsét 
próbálni e kis alvó helyre.

Én magam a kisleányommal nem 
szerencsét próbálni jöttem Auszt-
ráliába, majd ide, de tudatosan kiszá-
mított pontossággal elôbbre lépni, 
célba érni. 

A tíz éves tervem agyamba, szívem-
be vésett komolyságával haladni nap 
mint nap, elérni lelki és anyagi füg-
getlenségemet, hogy az én kis imádott 
mindkét gyermekemet véglegesen és 
minden szempontból  biztonságban 
tudjam és anyagilag is nyugodt jö-
vôvel tudjam ellátni. Nem egy 
alattomos, gonosz személyes bosszú 
hajt ezen az úton, de az az elôl menek-
vés.

Ha szokatlanul éreztem magamat a 
kezdeti három hetes takarítási mun-
kámban a lakásunktól rövid sétányira 
búvó kis motelban, akkor azt mond-
hatom, az elsô munkanapom a hús-
gyárban megrémített.

A hatalmas, már szikkadt marhák 
félbe vágva lógnak erôs vaskampokon, 
ahogyan automatikussan húzodnak a 
feldaraboló késekkel ügyesen dolgozó 
férfi kezek elé.

Engemet egy náluk fél emelettel 
alacsonyabban elterülô méretes fém-
asztalhoz osztanak be, ahol vagy egy 
tucat nô késsel tisztogatja és mossa a  
gusztustalan lépeket, amit, késôbben 
megtudom, „meat pie’’ tölteléknek 
használnak fel. Sebaj, a heti alap-
fizetésem kb. $45.-.

Mindenki vizsgálgatva nézeget en-
gemet, mintha egy kiállítási tárgy 
lennék, és alig szólnak hozzám. Nem 
tudják elképzelni, hogy mi a csudát 
keresek itt egymagamban egy kis-
gyermekkel, minden angol tudás nél-
kül. Hetek múlva szórványossan szó 
esik, még kedvesek is. Mrs. Fergusson 
az, aki elôször próbálkozik szót hallani 
tôlem a kézzel-lábbal való értekezések 
mellett. Termetes asszonyság, amint 
látom, igen formális  tisztelettel szól 
hozzá mindenki. Óh, óh, mit tettem 
vele!

A munka befejeztével valamelyikünk 
mindig kézbe kapja a magasnyomású 
vízlocsolót, az asztal alapos lemosásá-
ra. Na, én is megpróbálom, gondolom. 

Uh, de hol kezdjem, még itt is van va-
laki, meg ott is. Na, talán az most 
elmegy. Mire ezt szépen kispekulálom, 
a locsoló mögöttem, nehogy én is vizes 
legyek. 

Nagy hahota. Minden oldalról. Nem. 
Már röhögés. Mindenki engem bámul 
és egyszerûen röhög. Most már ful-
ladozva. Nem értem mi a bajuk velem. 
Pityeregni kezdek. A locsoló még min-
dig jó biztos céllal a kezemben. Hátra-
fele. Mrs. Fergussont mosogatom te-
tôtôl talpig, szemüvegjével most már a 
kezében. Még ô is nevet. Nagyon rám 
jön a sírás. De ô csak megölel, vi-
gasztal. A többiek is olyan jóindulatú, 
barátságos képet vágnak.

Pár hét múlva „magasabb’’ beosztást 
kapok. Az üzem másik részében. Igazi 
borotvaéles kés munka. Gyorsnak és 
rettenetesen pontosnak kell lenni. A 
japánok felügyelete alatt. Még egy 
bolha nagyságú tisztátalanság sem 
maradhat a gyönyörû húsokon. Ha 
meg akarod tartani munkádat.

Itt is kevés szó esik, de vagy fél év 
múlva mintha karmester vezényelné a 
zenekart, pendül a nóta. Az emberek 
végre szívükbe fogadtak, örök barát-
ságok is fogantak. Berryl és a vasúti 
tiszt férje ausztráliai családok leszár-
mazottai. De nem tudom, hogy jöttek e 
vagy hozták ôket? Kisleányuk enyém-
mel egyidôs. A vasút és a húsgyár 
lezártával visszamennek Armidaleba 
az ottani egyetemen és a helybeli napi-
lapnál komoly beosztást betölteni. Eri-
ka, szenvedélyesen komoly szikla-
mászó és Yehudi Menuhin személyes 
diétás szakácsnôje volt a mûvész 
Svájcban eltöltött évei alatt. Férje az 
egyetlen helybeli fodrászüzlet tulajdo-
nosa, két kis fiúkkal, egyik még pe-
lenkás. June hét nyelven beszél töké-
letessen, a férje is a húsgyárban dol-
gozik. Furcsaságnak, csak sörös és 
más szûknyakú üvegekbôl, malterral 
építettek egy kisebb házat is  
birtokukon. A Kelly család régi skót 
felmenôkre emlékezik. A dédszülôk 
keserûsége hozta ôket ide, majd tulaj-
donitották el a megafarm kezelése 
titkait. Az apa két fiával a húsgyárban 
dolgozik, míg a többiek ellátják a 
gazdaságot. Ketty kisleányuk nálunk 
is otthon van mint kisleányom jó ba-
rátnôje. Jót nevetek, amikor egy al-
kalommal a csupa szutykos leányká-
mat veszem fel tôlük. Ugyanis a papa 
egy-egy ásót adva a két kisleány ke-
zébe, mondja, a döglött tehén elteme-
tése a ti dolgotok. No jó, a tehenet a 
fiúk cipelték a kivájt gödörbe. Még a 
finom mama, nagymama készítette 
vacsorához is így, maszatosan ül. Most 
már négy pótmamája is van kisleá-
nyomnak, illetve pótcsaládja. Akár-
mikor dolgozhatok, leánykám bizton-
ságban van.

Egyetlen bennszülött dolgozik ezen a 
részen. Egy fiatal leány sötét bôrrel, 
hófehér fogakkal, barátságtalan tekin-
tetekkel, a kést zsonglôr módjával ke-
zelve. A készre kezelt húsokat 30 kg-
ként karton dobozokba is kell helyez-
nünk. A kartonokat magunknak kell a 
hodály hatalmas raktárból behozni. A 
kis fehér fogú vadvirágja a végtelen 
erdôknek szellô lengeséggel toppan 
elém, hogy ugyanaz fuvalattal már 
tovább is illanjon. A kés vágódik ma-
gasra elöttem, majd bevési magát a 
gumicsizmám orrát is érintve a 
fapadlóba. Felkapja, miközben sötét 
gyilkos szemeit rámvillantva... 

nincsen sehol. Nem merek szólni sen-
kinek, fogalmam sincsen mit tegyek. 
De valaki látta. Másnap már nem volt 
a munkahelyén. A kisleányomat jó 
ideig többen vigyázzák iskolába menet 
és jövet. 

A húsgyári dolgozók legtöbbje sok-
sok ezer vagy több tizezer marha vagy 
birka vagy mindkettô tulajdonosai, 
terjedelmes földekkel rendelkezô gaz-
dák vagy azok családtagjaik és leg-
többen magasan iskolázottak. E gaz-
dák gyermekei is bentlakók vala-
melyik középiskolában, majd az egye-
temen, mielött némelyik visszajön ve-
zetni a gazdaságot a családi hagyo-
mányok szerint.

Állományokban gazdagok, készpénz-
ben szûkösek. Így csak természetes, 
hogy a fôleg exportot kielégítô , 1939-
ben nyitott húsfeldolgozó gyárat a 
helybeliek második otthonuknak te-
kintik. Megszüntek a japán megrende-
lések,  a gyár véglegesen lezár 1981-
ben.

Pénzecskémet szorgosan tudom 
gyûjtögetni. Sok más munkát is vállal-
va. A kórház igazgatója, kinek hat tagú 
családjával osztozom felesbe az elsô 
emeleti gyönyörû quenslander házat, 
ad munkát a kórházban hétvégi takarí-
tásra. A fôúton görög kávétól illatozó 
falatozóban dolgozom mint takarító 
napi pár órát délutánonként. Ez a mun-
kám hamarosan véget ér, amikor a 
göndörös, se hossza, se széle, hatalmas 
ökör szemû görög füttyentgetésére 
leszek figyelmes ablakom alatt. Még 
az eddig megdolgozott béremért sem 
megyek be többet.

A kis szomszéd gyerekek hamarosan 
megtalálják asztalomat iskola után. A 
szülôknek is ínyükre vannak a szo-
katlan, új ízek. Gordon, az igazgató 
felajánlja, a kórház teljes költséget 
állva küldene egy formális szakácsnôi 
tanfolyamra Newcastle-ba. A helyem 
a kórházban mint fôszakácsnô bizto-
sítva van és a kisleányomról ôk gon-
doskodnának a tanuló idôm alatt.

No, ilyen végleges szakácskodás 
nincsen a tervemben. Még az sem, 
hogy Tenterfieldben telepedjünk le. 
Itt csak kisleányom általános iskolai 
évei alatt maradunk, munkaközben 
egy kis angol tanulás, két év pénz 
gyûjtés, azután Brisbane a cél, a leg-
jobb magán középiskolába juttatni ôt. 

Ilyen magamban tartott érvelések 
után, szóban csak szépen megköszö-
nöm e jóakaratú segítségnyújtást, 
majd mondván, leányomtól nem válok 
el. 

A két család ma is, 44 év múltán 
szoros baráti kapcsolatban van.  Nagy-
jai és kicsinyei. 

Félelmetes dolog történt vagy 35 
évvel ezelött. Gordont kinevezték az 
adelaidei kórház igazgatójának. Ren-
dezgetve az új családi fészket, várva 
feleséget, gyerekeket, ... halva találják 
ôt az autóparkban, autójába a gáz 
visszavezetve. Öngyilkos lett.

Találok munkát éjjelre is. A helybeli 
Golden Fleece benzinkút tulajdonosa 
alkalmaz fôzni napi öt órát hétfôtôl 
péntekig. Nagy az ijedelem egy napon, 
a  telefon cseng minden nyitottnak 
gondolható helyhez, azonnal alaposan 
mindent bezárni. Vagy kétszáz fekete 
bôrkabátos vad motorbiciklis szá-
guldozik Tenterfield fele. Az elôzô 
városban késeltek is, a rendôrség nem 
képes feltartóztatni ôket. Bezárunk 
mindent és bújunk a sötétben.



A benzinkút tulajdonosai, egy házas-
pár két gyermekkel, ezek is Sydneybôl 
jöttek jövôjüket szerencsésebbre for-
dítani. Szerencsét ugyan nem találtak, 
mert egy este a belsô helységbôl jövô 
nagy vircsaftra leszek figyelmes.

Ja, a kisleánynak nekem kellett volna 
segítenie a vendégenek felszolgálni, 
míg szülei éjjelre aludni tértek, de ô 
ugyan nem volt a közelemben sem. 
Rendszerint minden rám maradt. Nos, 
a vircsaft okozata elég komoly dolog 
volt. A kisleány igen jó barátságba 
keveredett a benzinkútnál szolgáló  
fiúval, akinek szülei e napon lihegve 
érkeztek ugyancsak Sydneybôl, meg-
tárgyalni a sürgôs kényszerházas-
ságot.

Nagy az örömöm, a teljes Húsvéti 
Ünnepek éjjeleit, összesen harminckét 
órát, dolgozhatom végig náluk. 
Kedden, mind ez munkámért az 
asszony 20 dollárt súlyt tenyerembe. 
Másnap,  szégyenkezve lelkiismeretem 
elött, fizetek magamnak egy másik 
huszast a kasszából. Hiszen igazából 
így sem vagyok megfizetve. Egy-két 
napig rám-rám nézeget, én meg ôrá, 
azután lezárul a dolog. Innentôl mindíg 
rendesen fizet. Felillan elöttem egy 
régi pillanat, elsô osztályos koromból. 
Osztálytársnôim csúfolódó kórusa 
körülöttem, gúnyosan utánozva a 
budapesti szókiejtésemet. Hideg tél 
van. Az egyiknek ellopom kesztyüjét 
és azt az úton hazafele bedobom egy 
hóval borította kertbe. 

Munkaidömbôl néha veszek egy-két 
órát „eltévedni”. Kisleányom imád  
„eltévedni”. Ilyenkor beülünk az 
autóba és csak vezetek amerre a 
szemünk lát. Minden célirány nélkül. 
Közben énekelünk. Jó hangossan, 
hiszen senki más nem hallja. Nép-
dalokat, no meg improvizálunk duó-
ban. Jó hangja van, meg jó hallása. 
Nagyon tudjuk értékelni e kincsnek 
mérhetô együttléteket. Meg-meg-
állunk, csendben hallgatjuk a bódító  
illatú erdô természetes neszét, fi-
gyeljük a tisztáson naplementében 
gyülekezô kenguruk öntudatos tar-
tását, majd halkan beszélgetve tervez-
getjük jövônket, otthonra emlékezni,  
a kis testvérkével mihamarabb újra 
együtt lenni örökre.

Vasárnap. Ragyogó napsütéses va-
sárnap. Ritka napja a hétnek, hogy 
három órát egyhuzamban alhassak. 
Kelegeteg és még frissnek is érzem 
magamat. Kisleánykámmal asztalhoz 
ülve, falatozva az általa készített reg-
gelit, nézegetjük a nagy távot, feny-
vesek kecses táncait, ráérôs tehenek 
nyugodt panorámába meredt körvona-
lait. Ó az a bóditó, örömtôl terhes, vad-
virágoktól illatosított, egész létedet 
felújító balzsamos levegô! 

Gyermekek futása, anyukájuk mö-
göttük. Papa meg utánuk. Megyünk a 
Bald Rockra kirándulni. Mindannyian. 
Már az ételeket is elkészítettük. 

No.. no.. én megyek a kórházba ta-
karítani, persze kisleányom örömmel 
megy. De nem ma! Már be is szóltam, 
hogy ma helyettesítsenek. Fenébe is, 
hát ô az igazgató, tehát ne kötekedjek. 
Szívbôl pedig nagyon megörvendek e 
váratlan szépnek igérkezô napnak.

Bald Rock, e hatalmas, kétszázméter 
magas gránit dóm, monolit, vetekedik 
a közép-ausztráliai Uluru lenyûgözô 
szépségével. Meredek oldalát, mintha 
nem is a természet formálta volna oly 
tökéletesen simára. Azt megmászni a 
gyerekekkel nem is gondoljuk. 

Vidámság, nevetés, labdázás, futkáro-
zás, itt egy falat, ott egy falat, pár 
korty ital, egy kis angol lecke is, az idô 
múlását észre sem akarjuk venni. 
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A kisleányom és a nála egy évvel 
idôsebb barátnô nincsenek sehol. Le-
het, hogy sok vizet ittak. Mindjárt itt 
lesznek. Nem. Nincsenek. Rémület. 
Hat száj kiabál, ahogyan csak belefér. 
Már órák óta. Én maradok a kicsikkel, 
a mama az idôsebb kisfiúval az egyik 
oldalról, a papa pedig a másik oldalról 
veszi be a 770 hosszú,  500 méter széles 
és most már nagyon is barátságtalan 
kôtömeget. Aljában sok helyen átha-
tolhatatlan sûrû növényzet, naplemen-
tére ébredezô állatokkal, kígyókkal, 
pókokkal és még rossz emberek is le-
hetnek. Visszaérnek. Sötétedik. Fé-
lelemtôl remegve nézzük az egeket 
tanácstalanul. A kisebbik fiú kiált fel! 
Ott vannak! Mutogat a természet bo-
rotválta tetôre. Meregetjük szemein-
ket, látjuk a két kis gyufaszálat a csú-
cson. Lélegzetvétel nélkül ájuldozva 
figyeljük amint milliméterenként 
látjuk ôket lejebb és lejebb ereszkedni. 
Ó, csak egy rossz lépés! Megállít-
hatatlan a leesés. Várunk, ameddig 
látjuk ôket. Majd a szülôk újra 
ordítozva járják körbe a hegyet, mert 
nem tudjuk hol ér földet a két 
gyufaszál. Nem. Nem kaptak ki. Örül-
tünk, hogy megtaláltuk ôket.

Kisleányom hamar megtanulja a ház-
tartás csinját–binját. Én csak elkészí-
tem a húsos fôételeket, dupla adagokba 
a mélyhütôbe teszem, ô meg naponta 
megfôzi a hozzávalókat. Nagyon kész-
ségesen segít mindenben, hiszen tudja 
miért történik mindez. 

Gyûjtöm a munkát. Szerencsém van. 
A Commercial Hotel egy szép, komó-
tos, tiszteletet követelô épület, ahol 
valamikor Sir Henry Parkers is meg-
szállt pár napra és angolos kertjében 
még ma is robusztusan növekszik a 
csodának számító 1861-ben ültetett pa-
ratölgyfa. A kis hajtást Edward Parker 
hozta Angliából egy konzervdobozban. 

E nevezetes hotel új tulajdonossal 
bír. Sydneybôl. A tulajdonos feleség és 
én fôzünk. Én csak hétfôtôl péntekig  
este 5-tôl 10-ig. Kiegészítô személyzet 
van.

Ugye, ha üzleti érzék is párosulna a 
pénz mellé, ami e hölgynél hiányzott... 
pár hónap leteltével nem rakta volna 
ki a szûrömet. Hogyan is történt?

Fôzôgetünk, fôzôgetünk az ô kíván-
sága szerint, majd megkér, készítsek 
valamit ami nekem tetszik. Bevágom 
minden fôzési tudományomat, amihez 
a készséget Anyutól örököltem. Csak a 
készséget, mert otthon még egy tojást 
sem kellett megfôznöm életem elsô 
húsz évében, férjhezmenetelem elött. 
Szerencsémre kedvére való ízekkel 
lephettem meg ôt.

Örömében átadja a konyhát személy-
zettel együtt minden csütörtöki napra. 
A szerdai nap viszont az övé, én csak 
segítek néki. Egy hónap sem telik el, a  
nékem ajándékozott napokon nincsen 
minden vacsorát kívánonak helye. A 
szerdain meg az ujjait ropogtatja az 
egyik üres asztalnál.

Egy újabb kérôm is akad. Ezuttal a 
töltött csirkém hozza meg egy fiatal, 
három pici kisleánnyal  özvegyen ma-
radt papa kedvéd az újra  házasodáshoz.   
A fônöknômet kéri meg, továbbitsa 
kérését hozzám. Titokban, kiváncsiság-
ból kipislantok az ebédlôbe. Csinos. 
Azután ezzel ez az ügy is le van zárva. 

A húsgyárban már három kérô várja, 
talán jobb belátásra térül fejem. 
Vidéken a férfiemberek nagyon   
tartózkodóak. Mrs. Fergusont kérte 
meg mindegyik, hogy adja át nékem 
házassági ajánlatukat. Az egyik éppen 
csak huszonéves, de mint üzeni,  
Édesanyja is sokkal idôsebb a papánál 
és gyönyörû házasságban élnek. 

A második egy ámulatossan jóképû 
ötvenes, évek múlvai házasságot ajánl. 
Addig is, venne a tengerparton nékem 
házat, dolgozni többet nem mennék, a 
kisleányomat a legjobb bentlakó isko-
lába helyezné. Felesége otthon fekvô 
súlyos beteg. 

Élô szót csak az egyik fiatallal váltot-
tam néha, a munka befejeztével,  
amint az autómhoz érve várt, hogy a 
kocsim ajtaját nyithassa és csukhassa. 
E fiú édesapja el is jött hozzám egyszer 
bejelentetlenül, egy hatalmas családi 
fényképalbummal, bizonyítani terje-
delmes német származású családjuk 
minden tagja tiszteletre méltó és va-
gyonos. A fiam alig fiatalabb nála.

Vissza a töltött csirkéhez. A fônök-
asszonyom felmondott. Nem tudja 
fedezni ételeim drága  alapanyagainak 
költségeit. Tudtam, hogy nem az az ok. 
Buta asszonyi féltékenység a konyhán.  
Én azt már láttam a szemeiben csütör-
tökönként.

Mint a Commercial Hotel elismert 
volt „szakácsnôje’’ megkaptam a 
kitünô útlevelet azonnal munkát kapni 
a helybeli Tenterfield Motor In Hotel-
ben. Hétfôtôl péntekig este 5-tól 10-ig. 
Ez idôsebb tulajdonos házaspár, a 
hozzájuk képest nagyon fiatal 10 éves 
kislányukkal is Sydneybôl jött. A fôzés 
csak az én dolgom, de segítséget ka-
pok. Kényelmetlen a munkahely, de  
hetente  ez a pénz is megy a bankomba. 
Az idôsülô nô hisztérikus okkal-ok 
nélküli kirohanásai férjével, kisleányá-
val, személyzettel próbára teszi az 
idegeket. Érdekes módon engemet 
soha nem piszkál. A rendszeresen 
hajigált sütéshez kész csirkékkel en-
gemet nem céloz be. No, csak az ablak 
töröt be egyszer a fejem felett.

A gyönyörû nyár veszíti érlelô, életet 
adó erejét. A huncutul ficánkoló élénk 

zöld levelecskék az öreg kérges fákon, 
az élet összes színeiben gazdag, fejü-
ket magasra tartott virágocskák, a za-
matosra érett gyümölcsök a fákon, 
bokrokon, tudják, már csak egy utolsó 
pillanatjuk van, hogy még egyszer 
gyönyörködtethesenek bennünket.  
Fejeket hajtva, mély arany árnya-
latokba selymesülve ajánlják utolsó 
finom illatukat, mézes gyümölcseiket 
élvezetünkre.

Egy kicsit feljebb, északnak, olasz 
családok telepítették végtelenbe futó 
sorokba a mézédes szôlô, vagy a nagy-
levelû dohány gazdagságot hozó gyö-
kereit. Sok ôszi munka akad. A hús-
gyári szabadságomat kora reggeltôl 
délutánig szöllô- vagy dohányszedéssel 
élvezem. Nem viccelek. Akármilyen 
munkát végzek, élvezettel teszem. 
Örülök hatalmas szerencsémnek, 
hogy dolgozhatom.

A megrekedt forróság az egész napon 
át hajuldozó szôlôszedésnél vékonysá-
gomat tovább vékonyítja. Itt nem látok 
bennszülötteket dolgozni. A dohány-
szedés nem értem miért, más dolog. 
Itt rajtam kívül csak bennszülöttek 
tépik a leveleket. Nem csak a lélegzés 
nehezebb e forró, magas dohányer-
dôben, de a derékig vagy feljebb nôtt 
aljnövényzet, gaz, amin nem látni ke-
resztül ad kényelmes és egész évben 
zavartalan fészket számtalan kigyó 
fajtának. A legnagyobbnak is, a tigris 
kigyónak. Azzal a munkakezdetem 
elsô órájában megismerkedem. Te-
keredete nem fér rá a szabadban fel-
állitott WC teljes tetejére, fejét nyúj-
togatja helyet keresve, amint az ajtót 
nyitom. Azt hiszem életem legma-
gasabb vérnyomását lehetne mérni, 
míg azt méregetem, autómig el e tu-
dok futni biztonságban, azonnal haza.

A kis fiatal olasz nô jön nagy nevetve 

segítségemre és nem enged megszökni 
sem. A bennszülöttek igen viccesnek 
veszik ottlétemet, kedvüket találják 
ijesztegetésemben is, mutogatva, so-
kan haltak már meg kígyómarástól. 
Nem sokáig szórakoznak káromra. 

Figyelem mit tesznek. Megtanulom, a 
kígyó, legalábbis a legtöbbje nem 
bánt, ha van alkalma menekülni. Nem 
szabad lépni, csak az egyik elôre tett 
lábbal finoman megzörgetni az alj-
növényzetet, adni nékik pár pillanatot, 
hogy gyors siklással új otthont ke-
reshesenek, talán lejebb a patak 
partján.

Az olaszok nem tagadják meg ma-
gukat akárhol éljenek is. Mûvésziesen 
jó hangjuk határokat nem ismerve 
zengi messze földekre, szívük bár-
sonyosan dallamos énekeit.

Meghívnak a szabadtéri „Gyöngy-
halászok” elôadására. Nem akarom 
elhinni,  hogy nem hivatásos színészek, 
énekesek. A mi kis látogató csoportunk 
kicsinyei, nagyjai mindig fogunk rá 
kellemesen emlékezni.

Kisleányom kikönyörög egy újabb  
„eltévedést”. Útunk tudatlanul vezet 
bennünket egy vigyázva ôrzött titkos 
terep felé, ahol 1942-ben több ezer 
katona könnyû és nehéz hadifelsze-
relésben állt ügyeletben az esetleges 
japán támadás elhárítására. Ez esetre 
Ausztrália e terepet szemelte ki szem-
besítésre. A környék lakossága mind-
errôl semmit nem tudott. 

Ma, itt már nincsen veszély. Éne-
keljük vidáman én Tenterfielddel, ô 
Debrecennel, hogy...

Tenterfieldbe kéne menni. Pulyka-
kakast kéne venni....

Az elsô százezrekrôl talán máskor.

LUCIA BOLING
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. március 5-én 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)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától Presbiteri gyûlés a szokásos 
helyen (Watkins St.bejárat)

Minden kedden de, 12. órától 
Bibliaóra a Bocskaiban 

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 március 5-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. március 5-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 március 5-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

órakor Bibliaóra
2017.március (minden hónap harmadik 
vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet 

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. március de. 11.30 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

A North Fitzroy-I Magyar Református Gyülekezet évi 
Program Tervezete

Március 12, vasárnap, de. 10 órától: koszorúzás a Carlton-i Temetôben majd az Istentiszteleten Megemlékezés az  1948-
1849-es Forradalomról és Szabadságharcról.
Március 25, szombat este 7 órától: Szüreti Mulatság.
Április 14, Nagypéntek, de 11 órától: Nagypénteki Ünnepi Istentisztelet
Április 16, Húsvétvasárnap, de 11 órától: kétnyelvû  Húsvéti Istentisztelet úrvacsora közösséggel.
Május 7, vasárnap de. 11 órától: Anyák Napi Istentisztelet, a Vasárnapi iskola mûsorával.
Június 4, vasárnap de. 11 órától: Pünkösdi Istentisztelet Úrvacsora közösséggel és megemlékezés a Trianoni 
diktátumról.
Június 24, szombat este 7 órától: Disznótoros Vacsora.
Augusztus 20, vasárnap, de 11 órától: Újkenyér Ünnepe, Istentisztelet úrvacsora közösséggel.
Augusztus 26, szombat este 7 órától: a Vasárnapi Iskola támogatására Jótékonysági Est.
Szeptember 3, vasárnap, de 11 órától: Apák Napi Ünnepi Istentisztelet.
Október 8, vasárnap, de 11 óra: Megemlékezés az aradi Vértanukról az Istentiszteleten.
Október 22, vasárnap de. 10 órától: Koszorúzás a Carlton-i temetôben.

A Hangraforgó Együttes a vasárnapi Istentiszteleten

Október 23, hétfô este 7 órától: Gyertyafényes
Megemlékezés az 1956-os Magyar Forradalomról és 
Szabadságharcról, utána Baráti Vacsora.
Október 29, vasárnap de. 11 órától: Reformációi
Istentisztelet úrvacsora közösséggel és Konfirmáció.
November 12, vasárnap du. 1 órától: Közgyûlés.
November 26, vasárnap du. 1 órától: Magyar Vásár.
December 3, vasárnap du. 1 órától: Mikulás Ünnepség.
December 16, szombat este 7 órától: Évzáró Koncert.
December 25, hétfô, de. 11 órától: Karácsonyi
Istentisztelet és Úrvacsorai közösség.
December 31, este 7 órától: Szilveszteri Istentisztelet és 
utána Szilveszteri Mulatság.

Állandó rendezvényeink:
Minden vasárnap de. 11 órától 

Istentisztelet és közösségi ebéd. 
Minden kedden de 12 órától Bibliaóra. 

Minden elsô és harmadik Vasárnap iskola.
Minden hó elsô vasárnapján Presbiteri Gyûlés.
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

Hitbôl fakadó 
versek

„Isten jelen van az életünk minden 
területén. A figyelmetlen és önzô ember 
azonban nem látja meg. Emeld fel a 
fejed, ne csak nézz, hanem láss is. Érezd 
Isten szeretetét!”
Szólj hozzám...
„Istenem, kérlek, szólj hozzám!”, sut-

togta az ember. És a réti pipis énekelni 
kezdett, --- de az ember nem hallotta 
meg.

Így az ember kiáltott: „Istenem, kérlek, 
szólj hozzám.” Mennydörgés rázta meg 
az eget, és villámlás hasította ketté, --- de 
az ember nem hallotta meg.

Az ember körülnézett és azt mondta: 
„Istenem, engedd meg, hogy lássalak.”

És felragyogott a nap az égen, --- de az 
ember nem látta.

Erre az ember még hangosabban kiál-
tott: „Uram, tégy csodát!” És új élet 
született a világra, --- de az ember nem 
vette észre.

Így végsô kétségbeesésében az ember 
így kiáltott: „Érints meg Istenem, hogy 
tudjam, valóban itt vagy.” Erre Isten 
lenyúlt az égbôl és megérintette az em-
bert.

Az ember elhessegette a pillangót és 
tovasétált.

http://www.bacsipisti.eoldal.hu/cikkek/
tanulsagos-tortenetek--versek/szolj-
hozzam-.html

* * *
Túrmezei Erzsébet
Márciusi álom
Álmodom egy fényes,
nagy magyar királyról.
Jönne, hol a nap kél,
fényes csodatájról.
Jönne hóparipán,
erôs mentôkézzel.
Igazság sarjadna,
merre lova lépdel.
És amerre járna:
Segítséget senki
hiába nem várna.
És ahová térne,
égi áldás térne:
Igazi jót senki
hiába nem kérne.
Édes, szép hazánkban
békesség honolna.
Milyen szép is lenne!
Milyen jó is volna!

Nem is lehetetlen.
Nem is olyan álom.
Hiszen él egy Király,
fényes csodatájon.
Fényes égi tájról
hozzánk le is szállott.
Hozott segítséget,
hozott igazságot,
ragyogó örömöt,
boldog békességet!
Csudaorvosságot
annak, kit seb éget.
Hódoló szívünk bár
mind elébe vinnénk,
hatalmában bíznánk,
erejében hinnénk!
Amíg minden magyar
nem hajt neki térdet,
az én édes hazám,
tudom, fel nem ébred.
Erôs, mentô kezét
megragadva kérem:
„Édes Uram Jézus!
Mentsd meg az én vérem!”

A harmadik
Valamit kérnek tôled
Megtenni nem kötelesség
Mást mond a jog, mást súg az ész
Valami mégis azt kívánja:

Nézd, tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!
Messzire mentél, fáradt vagy, léptél 

százat
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog 

józanságra int
De egy szelídebb hang azt súgja me-

gint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!

Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, 
nem érdemli meg

Tán összetörte a szíved
Az ész is azt súgja, minek?
S a szelíd hang újra halkan kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik egyszer elsô lehetne
és diktálhatna, vonhatna, vihetne,
Lehet elégnél hamar, esztelenség 

volna
De a szíved békességrôl dalolna,
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád 

életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, 

mert az a szeretet!

A forráshoz
,,Te nemcsak olyan forrás vagy,
amelyik engedi magát megtalálni.
Te az a forrás vagy, amelyik maga 

indul el megkeresni a szomjazókat.”

Tiszta- bôvizû csodálatos Forrás,
keresd tovább a szomjasakat!
Látod, mennyien vannak!
Posvány vizével oltják szomjúságuk.

Szomjaznak, életre, szeretetre,
irgalomra és bocsánatra, jóságra, 

igazságra, örömre, igazi szabadságra.
Szomjazók számlálhatatlan serege!
Mi lesz velük, ha rád nem találnak?!

Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz 
megkeresni ôket,

ahogy szüntelen útban vagy feléjük,
meg se várva, hogy ôk keressenek!
Milyen csodálatos titok!

Boldog, akit már megtaláltál,
s nem posványok mérgezô vizét issza!
Ahogy ígérted, nem szomjazik soha 

többé,
és belsejébôl szeretet, öröm, irgalom, 

jóság: élô víz fakad.
Krisztus-forrás, te áldott, drága, tiszta,
keresd tovább a szomjasakat!

* * *
Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-

én született, Tamásiban, szülei hetedik 
gyermekeként. Már 6 évesen írt verse-
ket. A gimnáziumot Sopronban, egye-
temi tanulmányait Budapesten, a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen vé-
gezte, ahol magyar–német szakos tanári 
diplomát szerzett.

Már egyetemi évei alatt is a Fébé Le-
ányköréhez tartozott. Ezt követôen hal-
lotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, 
és lépett be a Fébé Evangélikus Dia-
konisszaegyesületbe. 1941-ben avatták 
diakonisszává. 1951-ben, a Fébé felosz-
latásával a balassagyarmati evangélikus 
szeretetotthonba került, ahol 1975-ig 
végezte szolgálatát.

Versei, mûfordításai –-- német, angol 
és finn nyelvrôl –- több kötetben jelentek 
meg. Részt vett az Evangélikus énekes-
könyv szerkesztésében. Nyugdíjas éveit 
Budapesten, szeretetotthonban töltötte.

1989-ben a Fébé egyesület újraindulá-
sakor fônökasszonnyá választották. Ezt 
a tisztséget 2000 májusában bekövet-
kezett haláláig viselte.

http://www.punkosdi.hu/content/100-
eve-szuletett-turmezei-erzsebet

* * *
Reményik Sándor
Ne ítélj
Istenem, add, hogy NE ítéljek -
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységbôl a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy NE ítéljek.

Istenem, add, hogy NE bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyûn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb 
legyek -

Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erô
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevô.
S végül NE legyek más, mint egy szelíd 

igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére 

ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van

A test Igévé lôn
Világnézetek malomkövei közt,
Emberlelkek dárdahegyei közt,
Jelszavak felszálló röppentyûi között,
Cselszövevények fekete ködként hú-

zódó mérges-gáz kígyói között

A versben, a dalban,
Egyetlen szilárd önmagamban
Szeretnék megfogózni.
Ebben a zárt, szigorú, büszke külön vi-

lágban,
Ebben a gömbalakú csodálatos kris-

tálykamrában,
Mely, ha földgömb, maga megsem-

misül,
mint külön földgömb, mint külön világ
Forog tovább 
A nap körül.

Kezdetben vala az ige.
S az Ige testté lôn.
Nem csak az Úrvacsora szent testévé,
De tisztátalan embertestté,
Gyilkos éhséggé, még gyilkosabb sze-

relemmé,
Röppentyûvé, mérges gázzá, dárda-

heggyé, malomkôvé.

Ez pedig a költészet:
Hogy a test ismét Igévé legyen.
Igévé váljak ismét én-magam,
Igévé embertársam, nemzetem,
A testté lett Mindenség új Igévé.
Mert ami bennem az Igén kívül van: 

por -

És ami embertársamban az Igén kívül 
van: por -

És ami nemzetemben az Igén kívül 
van: por,

És mindez szenny és hamu és hiá-
bavalóság és értéktelenség.

Költeményembe, kristálykamrámba,
Ebbe a zárt, szigorú, büszke külön vi-

lágba
Menteném át magamból, nemzetem-

bôl,
Embertársamból, az emberiségbôl
Az Igét, amely kezdetben vala.

Így képzelem én a költészetet.
Új evangéliumnak,
Melynek alfája és ómegája
Ez a tétel:
A test Igévé lett.

Aztán, ha a földgömb megsemmisül:
A törhetetlen kristálykamra,
Ez a földgömbalakú új világ
Forog tovább
A nap körül.

Csak azt ne
Csak azt ne engedd meg, én Istenem,
Hogy másba belelássam, átvigyem
A rosszat, ami bennem van csupán.
Bûnök burjánja vert fel engemet,
De közelemben rózsaligetek
Illatoznak igazak udvarán.
Égek a magam-fûtötte pokolban,
De jobbra s balra tôlem mennyország 

van:
Ó Isten, e hitemet el ne vedd.
Szentek veszik a máglyámat körül,
S bár eloltaniok nem sikerül,
Lángomba hullatják könnyeiket.

Ne akarj kereszteden könnyíteni
emény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már! --- sóhajtva csügge-

dezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, meg-

érted,
Hogy a keresztre miért volt szük-

séged.

Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
Ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor elindult, erôs volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Miért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a köny-

nye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva,
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon.
míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
útban a távol mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Elôre! Föl!
A messzi cél, mint csillag tündököl.

Hôség tikkasztja.. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.

Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy tovább indulna, mit vesz ész-

re?
Tekintete ráesik egy fûrészre.
„Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb ha belôle lefûrészelek”--- mondja 

magában.
„De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb!”
- sóhajt elégedetten.
Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
S eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján, hídra mégse lel:
De hirtelen eszébe jut keresztje:
A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
hiányzik a lefûrészelt darabja.
„Mit tettem!” --- kiált kétségbeesetten.
„Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!”
S ott áll a parton keserû önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjébôl nem hiányzik sem-

mi,
mint a hídon boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.
„Rálépek én is!” Reménykedni kezd:
az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. „Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram segíts!” Így sikolt, és felébred.
Még a földön van. Elôtte az élet.
Csak álom volt a kín a döbbenet
„Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó ne engedd,
hogy egy darabot is lefûrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erôt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!”

József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, --- és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörûséges és szörnyû szemek,
Oly ismerôsek, s oly idegenek...
Ez az ács-mûhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétôl tüzet fog a mûhely,
Tüzet a világ,. s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülô szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ô vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, --- én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

* * *
ReményikSándor (Kolozsvár, 1890. au-

gusztus 30.–-- Kolozsvár,1941.október 24.) 
költô, a két világháború közötti erdélyi 
magyar líra kiemelkedô alakja. Az éle-
tében több neves díjjal és elismeréssel ki-
tüntetett Reményik a legutóbbi idôkig vi-
szonylag ismeretlen volt. 

(Dr. Kapantzian Artúr)
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Melbourne-i Magyar Iskola hírei
Február negyedikén, szombaton a szokott idôben, reggel fél tízkor meg-

kezdôdött a magyar iskola. Örömmel fogadtuk a régi és új diákokat, akik az idén 
is tanulásra készen, vidáman jelentek meg iskolánkban. A tanév második heté-
ben máris különleges élményben volt részünk: meglátogatott minket a Hangra-
forgó együttes. A gyerekek elbûvölve hallgatták a dalokat, megtapasztalva, 
hogy avatott kezekben milyen csodát lehet varázsolni a gitár, a furulya, a hege-
dû és más zeneszerszámok segítségével. Köszönjük Sipos Beának és Faggyas 
Lászlónak a szép elôadást.

Habár megkezdtük a tanévet, bármikor lehet csatlakozni iskolánkhoz, szere-
tettel várunk minden diákot, legyen az gyermek vagy felnôtt, a Magyar Köz-
pontban 760 Boronia Rd, Wantirna.

Szabó Mária, telefon: 0409 434 417
Gábor Anna Mária, telefon: 0438 830 843

GULYÁS FESZTIVÁL

A „Fonó” –-- Magyar Központ Nép-
táncegyüttes rendezte meg az ez évi 
Gulyás Fesztivált. A hüvôs, borus reg-
gel ellenére a 14 benevezô már kora 
reggel kezde a tûzet begyújtani és a 
bográcsokba a finomabbnál finomabb 
ételeket elkésziteni.

A fôrendezônek, Bartha Gyöngyi-
nek több hónapos munkájának ered-
ménye volt a sikeres nap. Segítôkezek 
megszervezése, hirdetések, valamint 
anyagbeszerzés mind sok idôt igényel. 
Azért a jó szervezés mellett mindig 
akad valami bukkanó. A fôszakács a 
nagy gulyás készítéséhez, Szôke Ka-
talin, három nappal a rendezvény 
elôtt a csuklóját eltörte. De ilyenkor a 
jó barátok beállnak és kisegítenek. 
Köszönjük a segítséget.

A nap folyamán Bakonyi Péter, Ve-
zetô Konzul bemutatta a benevezôket 
és kérte, hogy mondják el mit fôznek 
és hogy készül a különlegességük. 
Délre a zsüriasztalra kerültek a szépen 
tálalt gulyások-halászlék, hogy a zsüri 
elekezdhesse nehéz munkáját. Minden 
évben nehéz feladatot kapnak a zsüri-
tagok, de az idei talán eddigieknél is 
nehezebb volt, mivel nagyobb számú 
vesenyzô vállalkozott, hogy fôztje 
megbíráltasson. Köszönjük a zsürizôk-

nek, Andrei Edit „Art on Honey”-tól, 
Sallay Viktor a Budapest Étterembôl 
és Vigh Zsolt a Korona Étterembôl 
szakértôi hozzáállást és hogy a nagyon 
komoly, nehéz munkát elvállalták.

Miután a zsüri munkáját elkezdte, a 
megjelent nagyszámú vendégek kör-
bejárták a különbözô bográcsokat és 
kóstolták a ízletes készítményeket a 
Vardos Trio népzene jétéka mellett.

Zsürizésnek vége a nyertesek meg-
vannak, jöhet a díj kiosztás, amit 
ugyancsak Bakonyi Péter vezetett le.

Halászlé, elsô, második hely, nyer-
tesei: Cserkész Legények-Cserkész 
halászlé-vacsora a Budapest Étte-
remben, Csókai Csókák-Tiszamenti 
halászlé-vacsora a Korona csárdá-
ban.

Gulyás, elsô, második, harmadik 
hely, nyertesei: Vetô házaspár-Bab-
gulyás Vetôné módra-vacsora a 
Budapest Étteremben, Sanyi a 
macska-Csipetkés Gulyás- vacsora 
a Korona csárdában, Muramentiek-
Muramenti gulyás- három üveg 
magyar bor amit a melbourne-i 
Magyar Konzulátus ajándékozot. 

A közönségdíjat is a Csókai Csókák 
vitték el, mely díj száz dollár doboz 
csokoládéval volt. A többi benevezô, 
egy oklevelet és egy üveg bort kapott, 
munkájuk elismeréséül: Sanyi a 
macs-ka: Körömpörkölt, Bocskai 
Magyar Iskola: Diák csemege, Tár-
salgó: Öhöm –- Hortobágyi parasz-
tétel, Cserkész anyukák: Cserkész 
csülkös bableves, Cserkész nagyma-
ma: Cserkész mar-ha-jó gulyás, 
Forgács László és Katalin:Hevesi-
Hatvani hentes tokány, Vidám csa-
pat: Falusi babgulyás, Gulyás 
Squad: „Possum” pörkölt.

A délután többi részében mindenki 
élvezte a jó légkört, baráti beszélgetés, 
a zenét valamint a gyerekek a felfúj-
ható várban való ugrálást illetve 
Andrei Edit és Renáta segítségével 
mézeskalácsok díszítését.

Köszönet a Fonó Néptáncegyüttes 
tagjainak és támogatóinak, akik hoz-
zájárultak a nap sikeréhez.

Kövesdy Éva
Fonó Néptáncegyüttes
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nészektôl tanult. Ez a rend nálunk egy 
folytonosság.

– Nem lehet könnyû így tanulni. 
Mekkora alázat kellett hozzá?

– Amikor valaki gyerek, nem így 
fogja fel. A szülôjére próbál hallgatni, 
aki útmutatást ad neki. Nekem is 
furcsa volt, hogy ott vagyok egy öreg 
muzsikus cigányember mellett, és dol-
gozom. Miért nem mehetek játszani, a 
cimboráimmal focizni? Helyette vizet 
hordok, segítek hátul a kertben... Azt 
gondolom, ezért van a szülô, addig kell 
ott lennie a gyerek mellett, amíg az 
még nem tudja, milyen irányt kell ven-
nie. Utána lehet szabadjára engedni. 
Engem is szabadjára engedtek késôbb 
a szüleim, 16-17 évesen, átkerültem 
Magyarországra teljesen egyedül. 
Azóta itt élek, és nemigen csalódtak 
bennem.

– A Magyar Állami Népi Együtteshez 
19 évesen került, 23 évesen lett zene-
karvezetô. Mi a gyors elôrelépés tit-
ka? 

– Valami miatt tudok az emberekkel 
bánni. Nagyon sok jó muzsikus van, de 
ahhoz, hogy az ember egy ilyen intéz-
mény zenekarvezetôje legyen, nem 
elég, ha jól hegedül. Egy zenekarve-
zetônek a dolga az is, hogy ha elbo-
csátás van, megvédje az embereket, 
hogy egy mûsorhoz összeállítsa a 
zenészeket, hogy ha kell, leüljön egy-
egy zenésszel, és elmondja: Figyelj, a 
viselkedésed... Ez mind-mind hozzá 
tartozik a feladataihoz, nekem pedig 
valamiért van egy olyan karizmám, 
hogy tudok beszélni, együtt dolgozni 
az emberekkel. Én nem számolom 
magam extra különleges embernek, 
egyszerûen így alakult.

– A népzene reneszánszát éljük: 
egyre több gyerek, fiatal jár el nép-
dalokat tanulni, néptáncolni. Mit gon-
dol, mi ennek az oka?

– Nem gondolná az ember, de sze-
rintem most hozta meg az eredményét 
az, hogy a mûvészeti iskolák elindultak 
az országban, majd gombamód sza-
porodtak, és minden kis faluban ma-
gyar néptáncot kezdtek tanulni az em-
berek. Szinte minden településen van 
mûvészeti iskola, a gyerekek felnônek 
magyar néptáncon, népzenén. Szeretik 
a Rackajamet, a Csík zenekart, a Sza-
lonna és bandáját – a népzenét és a 
népzenei ihletésû dolgokat. Ez innentôl 
felfelé megy, kevesebb nem lesz. Per-
sze mondhatnám azt is, hogy azért 
kedvelik egyre többen, mert a Csík 
zenekar feldolgozott rockzenei számo-
kat népzenei stílusban, és ez is igaz. 
Nagyon sok embert bevonzott a fel-
nôttebb korosztályból, de a gyerekeket 
nem ez vonzza be. Márpedig az után-
pótlást a gyerekek jelentik.

– Honnan kapta a Szalonna becene-
vet?

– Focizni nagyon szeretek, és egy fo-
cimeccsen játszottunk, ahol szalonnát 
sütöttek a pálya mellett. Folyamatosan 
szalonnát ettem oldalt. Amikor szük-
ség volt rám, kirohantak és kiabáltak: 
Szalonna, gyere vissza! Szerettem a 
csapatsportokat: foci, kosár, minden. 
Futni viszont már nem szerettem ak-
kor sem.  (D.M.)

***

A szerencsés meghívottak sze-
mélyesen is megcsodálhatják a Pál 
István (Szalonna) vezette Buda-
passion Trió mûvészetét március 
10-én, este 7 és 10 óra között, Glen-
denningben (NSW), a Délvidéki 
Magyarok Klubjában.
Bôvebb felvilágosítás a klub 

telefonszámán: (02) 9675-2103

A prímás, akit 
Szalonnaként ismernek
– Kárpátaljáról származik. Az otthoni 

a kedvence népzenében, vagy mind-
egyik tájegység muzsikájában megta-
lálja azt, ami tetszik?

– Mindegyikben megtalálom, de én 
maximálisan hiszek abban, hogy min-
denki a sajátját tudja a legjobban ját-
szani. Éppen ahogy az ember is a ma-
gyar nyelvet tudja a legjobban, hiszen 
magyar. Érdemes megtanulni külön-
bözô nyelveket, hiszen jó nyelveken 
beszélni, ilyen a zene is. Ám akkor ér-
tékelnek a világban, akkor vagy vala-
ki, ha a sajátodat is kiválóan ismered. 
Kárpátalján én a szatmári zenével is-
merkedtem meg, de ugyanúgy gyûj-
töttük a románság, a ruszinság és a 
cigányság népzenéjét. Édesapám Kár-
pátalján népzenegyûjtô, az ô munkás-
ságát folytatom én ma itt, Magyaror-
szágon is.

– Mennyien foglalkoznak ma még 
népzenei gyûjtéssel?

– Nem hinné, hogy mennyien. Nagyon 
sokan. Csak nem tudományos módon 
végzik a legtöbben, a Tudományos 
Akadémia kiküldöttjeként, hanem ve-
szik a hátizsákot, és elmennek öreg 
nénikhez, bácsikhoz tanulni zenét, 
táncot, életmódot. Ez a mai napig lé-
tezô dolog, de nem mindenki úgy írja 
le, hogy népzenét gyûjteni megyek. 
Hanem meglátogatom ezeket az em-
bereket, és próbálok tapasztalatokat 
gyûjteni a jövôre. Azokhoz a dolgok-
hoz, amelyek még fontosak az életben, 
nem a mûanyag világból valók.

– Jól tudom, hogy ön is egy idôs 
cigányprímástól tanulta a szakmát? 
Hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? 
Olyan, mint inasnak lenni?

– Így van, Murzsa Gyulától tanultam. 
Egész pontosan olyan, mint az inasélet. 
A hegedülés másodrangú dolog volt. A 
vízhordástól az öltözködésig, az embe-
rekkel való viselkedésig, a pontos 
megjelenésig, a csajozáson keresztül 
minden beletartozik abba, mi egy ze-
nész, milyen az életformája. Én ezt 
tudtam megtanulni attól az öreg mu-
zsikustól. Na és ott volt a családi hát-
tér. Amellett, hogy édesapám a kijevi 
operaház karmestere volt, lakodalmak-
ban muzsikált, és ô is öreg cigányze-

Névjegy
Pál István 1980. június 6-án született 

a kárpátaljai Visken. Szülei, Jancsó 
Katalin és Pál Lajos zenetanárok. 

Középiskolai tanulmányait a Debre-
ceni Református Kollégium Gimnáziu-
mában végezte, 1995-ben került Buda-
pestre fôiskolára. 2007-ben a Nyíregy-
házi Fôiskola ének-zene, népzene sza-
kán szerzett tanári diplomát – a taní-
tással már kamaszként kapcsolatba 
került. 

A Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarvezetô prímása. 

Díjai közül néhány: a Népmûvészet 
ifjú mestere (1999), aMeRTON-díj 
(Fonó együttes, 2006), Artisjus „Az év 
elôadója” cím (2006), a Magyar 
Köztársaság Érdemkeresztje (2011). 

Nagyobb színpad kell
Szinte teljesen megtöltötte az 

adelaidei magyarság február 20-án az 
Osmond Terrace-on található Magyar 
Klub nagytermét. Idén elôször a régi 
idôk hangulatát megidézô farsangi 
bált szervezett a Dél-Ausztráliai Ma-
gyar Egyesületek Szövetsége 
(DAMESZ). A jelmezversenyen induló 
versenyzôk szinte alig fértek el a szín-
padon. Valami elkezdôdött Adelaide-
ben...

Közel félszáz önkéntes segédkezett a 
DAMESZ által szervezett farsangi bál 
tökéletes lebonyolításában. Az érkezô 
vendégeket pezsgôvel fogadták és a 
helyükre kísérték. A csodálatosan dí-
szített asztaloknál végig mosolygós 
arcokat lehetett felfedezni. Volt az 
estében valami különleges, ez pedig 
talán az, hogy Adelaideben ismét 
együtt szórakozott az idôs és fiatal 
generáció. A régóta érezhetô kom-
munikációs ûrt fedezte fel a szervezô 
csapat és ezt próbálta orvosolni a bál 
megszervezésével. 

A városban ugyanis nemhogy fogy a 
magyarság, hanem éppen ellenkezô-
leg, hétrôl-hétre újabb családok je-
lennek meg, akik az óhazából érkez-
nek.

Mint azt Nt. Szabó Attila a DAMESZ 
elnöke kifejtette, céljuk az, hogy köl-
csönös tiszteletre és megértésre ala-
pozva összefogják az adelaidei ma-
gyarságot. Mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy a különféle szer-
vezetek békésen, összehangoltan, egy-
mással összefogva mûködjenek.

Az este folyamán a jó hangulatról a 
Fully Loaded nevû zenekar gondos-
kodott, de fellépett a Kaláris Nép-
tánccsoport, Tóth Zoltán tekerôlanttal 
és Tüske Péter hegedûmûvész.

A jelmezverseny különleges han-
gulatban telt, hiszen mindenki izga-
tottan várta, mikor szólítják a 

színpadra. Két kategóriában láthatott 
a népes vendégsereg bemutatót. A 
gyermek kategória versenyzôi szinte 
alig fértek el a színpadon. Jó érzés volt 
látni, hogy a magyarság legkisebbjei 
ilyen szép számmal voltak jelen az 
estén. 

A felnôtt kategória résztvevôi az 
asztalok között járva mutatták meg 
ruhakölteményeiket. A dobogósokat 
értékes díjakkal jutalmazták, az 
azonban elmondható, hogy mindenki 
gyôztese volt a versenynek, hiszen 

rengetegen öltöttek magukra vala-
milyen jelmezt.

Düh Gergely fôszervezô a színpadra 
lépve kifejtette, hogy rendkívûl hálás 
azért, hogy ilyen széles összefogással 
találkozott, amelyet régen tapasztalt. 
Több vendég a bálban ünnepelte a szü-
letésnapját is. A magyar társada-
lomban közismert Dobozy István 70. 
születésnapjára a közeli családtagok 
és barátok közül ötvenen jöttek el. A 
tánc egészen tizenegy óráig tartott, a 
hazainduló vendégeknek még útravaló 
pogácsát is ajándékoztak a szervezôk. 
Valami elkezdôdött az adelaidei ma-
gyarság körében. Megmozdult a 
fiatalság, amelyre sokan olyan régen 
vártak.

Czár László
(Fotók: Urbán Gábor)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Ókori lelôhelyérôl, a 
Vörös-tengeri Topázosz szígetrôl, 2. A 
halászoké. Hosszú nyélre erôsített 
háló, a hal kiemelésére, 3. II. Lajos, 4. 
Agapénak, 5. Herceg Eszterházy Pál, 
6. Stanislaw Moniuszko, 7. A Rajna, 8. 
Nagy Teodorik, 9. Légnyomással mû-
ködô gépzongora, 10, Melanzsnak.

E heti kérdéseink:
1. Mi az ismertebb magyar neve a 

rizskoch nevû ételnek?
2. Melyik ország nemzetközi autójele 

a CDN?
3. Melyik történelmi vármegyénk 

székhelye volt Kassa?
4. Melyik magyar költônek volt só-

gornôje Dukai Takács Judit költônô?
5. Melyik magyarországi nemzetséget 

nevezték régen hornyáknak?
6. Ki festette a drezdai Zwingerben 

látható Alvó Vénusz c. képet?
7. Kinek az operája a Fritz bará-

tunk?
8. Melyik nagy német költôtôl szár-

mazik a híres szállóige> „Nápolyt 
látni és meghalni”?

9. Milyen anyagból készítették az 
ókori rómaiak a vízvezetékcsöveiket?

10. Melyik élclapot szerkeztette 
Jókai Mór a 19. század második felé-
ben? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Nagypapa mesél az unokáinak a 

háborús emlékeibôl:
--- Egyszer egy teljes századot tettem 

harcképtelenné, teljesen egyedül!
--- Tényleg? Tüzér voltál?
--- Nem... szakács!

* * *
Allah Osama bin Ladenhez szól:
--- Te barom. NEM azt mondtam, 

hogy térítsd el a gépet, hanem azt, 
hogy térítsd meg a népet...

* * *
Az öreg paraszt bácsi meglát a 

kirakatban egy szemüveget. Bemegy 
az üzletbe, és megkérdezi az eladótól:

--- Az ott mi a kirakatban?
--- Hát pápaszem. Tessék nyugodtan 

felpróbálni.
A bácsi felpróbálja, és mindent 

ragyogóan lát benne. Aztán megszólal:
--- Hú-ha! Ez nem semmi! Úgy látok, 

mint legény koromban. Pápafütyi 
nincsen?

* * *
Bekopogtat a város legsikeresebb 

ügyvédéhez a városi lelkész adomá-
nyért:

--- Uram, Ön nagyon sikeres ügyvéd, 
szép vagyonnal. Kérem, adakozzon az 
egyház javára.

--- Tisztelendô úr, hallott róla, hogy 
apám halálos beteg, és anyám összes 
pénze elment az ápolására?

--- Nem, nem hallottam.
--- És arról hallott, hogy a bátyám a 

háborúban elvesztette mindkét lábát, 
és segélyekbôl kell, hogy eltartsa a 
feleségét és mind a hat gyerekét?

--- Nem hallottam.
--- És azt hallotta, hogy a húgom férje 

meghalt egy autóbalesetben, egyetlen 
fillér nélkül hagyva a családját?

--- Nem. Sajnálom.
--- Nos, gondolja, hogy ha nekik nem 

adok egy fillért sem, akkor majd pont 
az egyháznak fogok?

* * *
Meghal az öreg Pista bá’. Mivel nem 

volt egy túl becsületes ember, a po-
kolba kerül! Hanem akkor olyan világ 
volt, hogy még pokolból is kettô volt, 
egy kapitalista és egy kommunista.

Látja Pista bá, hogy a kommunista 
pokol elôtt hatalmas sor áll. Jobb 
minél elôbb túlesni rajta --- gondolja, s 
bemegy a kapitalista pokolba, ahol 

Egyperces tudományMár a kislányok is azt 
gondolják, hogy a fiúk 

okosabbak
Már a 6-7 éves kislányokban is él az a 

sztereotípia, hogy a férfiak okosabbak 
és tehetségesebbek a nôknél --- derült 
ki egy új amerikai kutatásból, amelyet 
a Science tudományos lap aktuális 
számában tettek közzé.

„Társadalmunk a kiemelkedô intel-
lektuális képességeket inkább a férfi-
akhoz köti, mint a nôkhöz. Eredmé-
nyeink azt mutatják, hogy ez a nézet 
már a 6-7 éves gyerekekre is hatással 
van” --- mondta el az AP-nek Andrei 
Cimpian, a New York-i Egyetem pszi-
chológiai tanszékének professzora.
Okosság alapján osztályozták a 

képeket
A Cimpian vezetésével végzett kuta-

tásban négyszáz gyerek vett részt az 
5-7 éves korosztályból. A kutatás elsô 
részében elmondtak nekik egy törté-
netet valakirôl, aki „nagyon-nagyon 
okos”, majd megkérték ôket, válasszák 
ki azt a fotót, amely szerintük a törté-
net szereplôjét ábrázolja.

Négy képet kaptak, kettôn férfi, ket-
tôn nô volt látható, mind a négyen 
komoly munkára utaló öltözéket visel-
tek, korban közel álltak egymáshoz, 
boldognak tûntek.
6-7 éves korra más kialakul az 

elôítélet
Az ötéves lányok és fiúk az intel-

lektuális kiválóságot a saját nemükhöz 
kapcsolták, vagyis a lányok többsége a 
nôket, a fiúk többsége a férfiakat áb-
rázoló képek közül választott.

Az idôsebb, iskolás korú lányok azon-
ban már elkezdték magukévá tenni a 
nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat.

A 6-7 éves lányok közül „szignifikán-
san kevesebben” választottak nôt áb-
rázoló fotót.

Hasonló eredmények születtek, ami-
kor gyerekek fotói közül kellett azono-
sítani a történet szereplôjét.

Amikor azonban arra kérték ôket, 
válasszák ki a képek közül azt, amelyik 
az iskolában jól teljesítô gyereket áb-
rázol, akkor a lányok inkább lányok 
fotóira mutattak, ami azt jelenti, hogy 
elképzelésük szerint az okosság nem 
az iskolai teljesítményen alapul.
A fiúk okosak, a lányok szorgal-

masak
A kutatás második részében két új 

társasjátékot mutattak a résztvevôk-
nek, az egyikrôl azt mondták, „olyan 
gyerekeknek való, akik nagyon-na-
gyon okosak”, a másikról azt, hogy 
„olyan gyerekeknek, akik nagyon-na-
gyon szorgalmasak”.

Az ötéves fiúk és lányok egyaránt az 
„okos” játékot akarták játszani. 6-7 
éve-sen a fiúk továbbra is ugyanazt, 
ám a lányok inkább a másik játékot 
választották már.

„Semmi sincs a játékban, amitôl az 
kevésbé lenne érdekes a lányok szá-
mára, csak a leírás mondja, hogy na-
gyon-nagyon okos gyerekeknek szól” -
--- mutatott rá Cimpian. „Ezek a 
sztereotípiák elbátortalanítják a lányo-
kat, lebeszélik ôket sok nagy presztízsû 
pályáról, amelyeken így valóban ke-
vés a nô” --- írták a kutatók.

Halálba kergeti a 
tumorsejteket egy 
magyar vezetéssel 
kifejlesztett szer

A programozott sejthalál serkenté-
sével pusztítja el a daganatokat az a 
kísérleti gyógyszerjelölt, melynek si-
kerérôl a tekintélyes Nature tudo-
mányos lap számolt be.

A nemzetközi szerzôgárda élén a Ser-
vier Kutatóintézet Zrt. magyar kutatói 
állnak, akik együttmûködnek az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont 
(TTK) Szerves Kémiai Intézetével és 
több hazai egyetemmel is –- közölte az 
MTI-vel az Akadémia.

Az új szer az úgynevezett progra-
mozott sejthalál, vagyis az apoptózis 
folyamatát serkenti, azt az állatokban 
és az emberi szervezetben is folya-
matosan zajló, természetes folyamatot, 
amely a sérült, fertôzött vagy daga-
natos sejtek „öngyilkosságát” teszi 
lehetôvé –-- írta a közlemény.

A Servier gyógyszerjelölt molekulája 
több olyan elônyös tulajdonsággal is 
bír, amilyennel a korábbi, hasonló ha-

tású szerek nem. Ez megkönnyítheti a 
folyamatot, hogy gyógyszer váljon be-
lôle. A gyógyszerjelölt molekulával 
nagyon jó eredményeket értek el leu-
kémiás, limfómás és egyéb daganatos 
sejttenyészeteken, ezeket az állatkí-
sérletek során is meg tudták ismé-
telni.
Blaskó Gábor akadémikus és Kot-

schy András, a Servier fôigazgatója 
szerint az emberi (klinikai) próbák 
még az idén elindulhatnak. Az új ve-
gyület és a róla hírt adó Nature-cikk 
több más vonatkozásban is egyedülálló 
–- olvasható az MTA honlapján.

Egyrészt ritkaság, hogy e nagy tekin-
télyû folyóirat ipari gyógyszerkutatási 
eredményeknek adjon helyt hasábjain. 
Másrészt nem szokványos, hogy a 
nemzetközileg színes –- brit, francia és 
ausztrál kutatócsoportok tagjait is fel-
vonultató –-- szerzôgárda élén magyar 
tudósok szerepelnek, ráadásul egy 
olyan intézet, a Servier képviseletében, 
amelyrôl viszonylag keveset tud a 
közvélemény.

Blaskó Gábor akadémikus, az intézet 
alapító fôigazgatója az MTA honlapján 
olvasható interjúban elmondta, a ku-
tatóintézetben elsôsorban szerves 
szintetikus kémiai gyógyszerkutatói 
munkát végeznek. Az onkológiai és 
egyes metabolikus betegségek, többek 
között a 2-es típusú diabétesz gyógy-
szereinek kutatása képezi a két fôbb 
terápiás területet, melyen az intézet új 
gygyszerjelölt molekulák kutatását és 
elôállítását végzi –-- áll az MTA közle-
ményében.

17 ezer éves üledék
Tavi üledékmintákat gyûjtenek ku-

tatók a Balaton jegébôl, hogy vizsgá-
lataikkal közelebb juthassanak a glo-
bális felmelegedés várható hatásainak 
megértéséhez.

A Magyar Tudományos Akadémia 
közleménye felidézi, hogy idén a befa-
gyott Balaton jege elérte a 30 centi-
méteres vastagságot, ezért az MTA 
kutatói fúróexpedíciót szerveztek a 
jégre, hogy a tavi üledékek vizsgá-
latával rekonstruálni tudják a múlt 
éghajlatát.

A kutatók három napig dolgoztak a 
tavon Balatonudvari és Balatonszárszó 
közt. A mintavételezéshez szükséges 
felszerelést szánokon juttatták el a 
parttól csaknem négy kilométer tá-
volságban lévô fúráspontokhoz, ame-

senki sem várakozik. Megkérdezi a 
portást:

--- Itt mit csinálnak az emberekkel?
--- Bográcsban fôzzük ôket, vassze-

geket verünk a lábukba, és forró 
zsírral kenegetjük ôket.

Mondja az ember, ez nem túl kel-
lemes dolog, elmegy hát a kommunista 
pokolba. Megkérdezi a portást:

--- Hát kérem, itt mit csinálnak az 
emberekkel?

--- Bográcsban fôzzük ôket, vassze-
geket verünk a lábukba, és forró zsír-
ral kenegetjük ôket.

--- Akkor hogy van az, hogy itt 
ugyanazt csinálják, és mégis itt ekkora 
sor áll?

--- Hát vagy bogrács nincs, vagy 
vasszeg nincs, vagy pedig zsír nincs.

* * *
Ügyvéd beszámol védencének:
--- Van egy jó és egy rossz hírem, 

melyiket mondjam elôször?
--- A rosszat, ügyvéd úr.
--- Sajnos, a laboreredmény szerint a 

maga vére megegyezik a gyilkosság 
helyszínén talált vérmintával.

--- És mi a jó hír?
--- Alacsony a koleszterinszintje.

* * *
--- Nem értem, ez a Mari állandóan 

drága cuccokban jár, rengeteget költ 
magára! Vajon mibôl telik neki?

--- Gyönyöradományokból.
* * *

A zeneiskola igazgatója így szól a 
növendékekhez:

--- Gyerekek, ma ünnepeljük Mozart 
születésnapját. Kegyeletbôl a mai na-
pon nem játsszuk el egyetlen darabját 
sem.

* * *
Az anyuka kérdezi a fiát:
--- Jössz a játszótérre?
--- Nem, segítek apunak a leckém-

ben.
* * *

Nem megyek többet iskolába.
--- Miért?
--- Mert olvasni nem tudok, beszél-

getni meg nem hagynak.
* * *

A kis csiga kérleli a mamáját:
--- Hadd szaladjak át az úttesten!
--- Most nem lehet! Két óra múlva jön 

a busz.
* * *

Multinacionáis cég leányvállalatainak 
alkalmazottai beszélgetnek egy Me-
etingen:

Angol alkalmazott:
--- A prémiumomból elvittem a csa-

ládot Hawaiira, kifizettem a kocsim 
részleteibôl a hátralékot, a maradékot 
pedig lekötöttem a bankban.

Német alkalmazott:
--- Hasonlóan voltan én is, mi el-

mentünk a Kanári-szigetekre, vettem 
egy új kocsit, a maradékot pedig fél-
retettem a gyerek egyetemi éveire.

Magyar alkalmazott:
--- Én vettem egy pulóvert.
Angol és a német:
--- És a maradék?
Magyar:
--- Azt kipótolták anyámék.

* * *
Öreg székely átkiált a szomszédba:
--- Hé, szomszéd! Disznót vágunk, 

aztán elkélne egy kis segítség!
--- Mi kéne, kés?
--- Nem, disznó!

***
A Szovjetunióban kihirdetik a poli-

tikai viccpályázat eredményét. Elsô 
díj: húsz év...

lyek kijelölése során arra törekedtek, 
hogy illeszkedjenek a Balatonon vég-
zett korábbi történeti kutatásokhoz.

A tó északi partjainál akár 17 ezer 
éves üledékek is találhatók, a déli 
partok közelében az üledék fiatalabb. 
A lágy iszapot egészen három méteres 
üledékmélységig kézi erôvel sikerült 
mintázni, három méter alatt sekélyvízi 
környezetet jelzô, homokos, csiga- és 
növényi maradványokban gazdag, ke-
ményebb üledéket találtak, ami fel-
tehetôleg a tó kialakulásának idôsza-
kára volt jellemzô.

A kiemelt, átlagosan 4-4,5 méteres 
üledékoszlopokat számos vizsgálatnak 
vetik alá az elkövetkezô hónapokban. 
Az üledék pollen- és árvaszúnyog-ma-
radványainak elemzése több klíma-
paraméter mennyiségi becslését teszi 
majd lehetôvé, emellett az egyik leg-
fontosabb feladat az üledékek kor-
meghatározása radiometrikus mód-
szerekkel.

A kutatók célja a területen a Balaton 
kialakulásától máig végbement kli-
matikus és olyan fontosabb ökológiai 
változások, mint a vízszint, a tápanyag-
ellátottság, vagy a növényzet minél 
pontosabb leírása, különös tekintettel 
az utolsó 2000 évre.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
Vállalkozó fiatalok
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Olasz - magyar 

örökség CsodaMilanóban és 
Rómában - Szônyi Zsuzsa és 
Triznya Mátyás A kom-
munista diktatúra alatt 1949 
januárjában  elindulnak Ze-
begénybôl, egy kis magyar 
faluból az ismeretlen felé, 
hogy szabadon élhessenek 
Európában. A Cinecitta 
világa és Róma egyedülálló 
képi látványa elevenítik fel 
az olasz - magyar kultúrát 
szolgáló életútjukat.
09:15 Világ 
09:40 Summa 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:30 Tanúságtevôk
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:30 Bolond április (1957)
Szereplôk: Krencsey Mari-

anne (Katinka), Mensáros 
László (Gida), Sulyok Mária 
(Kristófné), Mednyánszky 
Ági (Zsuzsi),  Karinthy Fe-
renc novellája alapján ké-
szült film. Gidát egyetemi 
társai a csinos, fiatal öz-
vegyasszonnyal, Katinkával 
ismertetik össze. A húszé-
ves fiú azonnal beleszeret 
az asszonyba. Megbeszélik, 
hogy hétvégén Gida leutazik 
Esztergomba, ahol Katinká-
nak férje után örökölt háza 
van. Mindketten várakozás-
sal tekintenek a gáláns ka-
land elé, de a háziasszony 
túlzó gondossága mindent 
elront.
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk
Maglód epizódjával a 

Budapest kapujában fekvô, 
bájos, élhetô kisvárosba 
csalogatunk mindenkit.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy!
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina 
16:05 Duna anzix

Árpád vezér legkedvesebb 
szigete - Barangolás a 
Csepel-szigeten
16:25 Hogy volt?! A 

FÁBRY Sándor nevének 
hallatán szinte mindenkinek 
elsôként az általa vezetett 
show jut az eszébe. 
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

  A Csík zenekar
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték  Lelket 

építô hagyaték - A magyar 
népmese
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!

            A FÁBRY
02:30 Bolond április (1957)   

Magyar játékfilm  (ff.)
 04:05 Hogy volt?!

     A Csík zenekar
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

2017. március 2. MAGYAR ÉLET 15. oldal
MárciusMárcius 6 6. hét. hétfôfô MárciusMárcius 7 7.. keddkedd MárciusMárcius 8 8. szerda.  szerda

MárciusMárcius 9 9. csütörtök.  csütörtök

MárciusMárcius 10 10. péntek. péntek Március 11. szombatMárcius 11.  szombat Március 12. vasárnapMárcius 12.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda
10:05 Református magazin
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Úton-útfélen
10:55 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Római karnevál 

(1975)  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Tolnay Klári 

(Margit), Gábor Miklós (az 
író), Tomanek Nándor (Zé-
nó), Gelley Kornél (a direk-
tor) Miközben Margitka, az 
egykor híres primadonna a 
halálra készül padlásszobá-
jában ---  úgy érzi, nincs már 
számára hely ebben a vi-
lágban --- a színházban igen 
kínos helyzetbe kerül az 
igazgató. Egy delegációval 
Magyarországra érkezik 
egy egykor híres író, kinek 
darabjait - elsôsorban forra-
dalmi mondanivalójuk mi-
att - kötelezô tananyagként 
tanítják ma már az iskolá-
ban, színrevitelük azonban 
kétes sikerrel járna. 
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
Kathy-Horváth Lajos 

hegedûmûvész, zeneszerzô, 
az Európai Tudományos és 
Mûvészeti Akadémia tagja 
tôsgyökeres józsefvárosi. 
Természetesen elôször 
gyermekkorát idézi fel a 
Fecske - és a Bérkocsis 
utcában, ahol fölnevelkedett, 
ahol elsô lépéseit tette zené-
szi pályáján.
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló
16:25 Hogy volt?!

 Mester és tanítványai -   
Szinetár Miklós
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:55 7. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték

Fogyó legelôkön - A magyar 
pásztor Magyar ismeret-
terjesztô sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!

 Mester és tanítványai - 
Szinetár Miklós
02:30 Római karnevál 

(1975) Magyar tévéjáték
03:55 7. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk 
09:45 Útravaló
10:05 Az én ’56-om 
Füki László
10:15 A sokszínû vallás
10:30Kérdések a Bibliában
10:45 Debrecen, a refor-

máció városa 
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Így szól az Úr! 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:40 Tizenötezer pengô 

jutalom (1985) Szereplôk: 
Garas Dezsô (Piber), Almási 
Éva (Piberné), Kern András 
(Spitzer), Kozák András 
(Fregovics), Béres Ilona 
(Fregovicsné), Ödön, a vál-
lalatigazgató gáláns kaland-
ba keveredik egyik beosz-
tottjával egy hotelszobában. 
A szomszédos szobában 
rablók osztoznak a zsákmá-
nyon, Ödön a rendôrségre 
rohan, és segítségével el-
fogják ôket. 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Az én ’56-om
Újlaki István Csaba
13:50 Az én ’56-om 
Bácskai Endre
14:05 Magyar Krónika 
14:35 Család és otthon
15:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria 
16:05 Duna anzix 
Görögök a Duna mentén - 

Százhalombatta és Beloi-
annisz
16:25 Hogy volt?!

  Aranydiplomások
1965. Miközben az 

amerikaiak egyre többször 
teszik fel a kérdést Johnson 
elnöknek, hogy miért kell 
egyre több katonát küldeni 
Vietnámba, a britek az iro-
dalmi Nobel –díjas minisz-
terelnöküket, Winston 
Churchillt gyászolják
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Zenés filmsorozat
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája  
00:30 Hagyaték  Gyógyító 

hagyatékA népi gyógyászat
00:55 Himnusz

 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?!
Aranydiplomások 1965. 
02:30 Tizenötezer pengô 

jutalom   Magyar tévéfilm
  03:50 Nyitottstúdió (1995)   

   Huzella Péter dalai
04:10 Szenes Iván      írta . ,   

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:15 Iskolapad 
09:40 Élô egyház
10:00 Katolikus krónika
10:25 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:30 Buborékok (1983)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Körmendi János 

(Solmay Ignác), Psota Irén 
(Solmayné), Egri Márta 
(Solmay Szerafina), Incze 
József (Solmay Róbert), 
Szidónia, a Somlay ház úr-
nôje szerint „családi boldog-
ság legfôbb föltétele, hogy a 
férj nejének minden kíván-
ságát teljesítse”. Ezzel azon-
ban öt felnôtt gyerekével 
együtt romlásba dönti a csa-
ládot. Ignác, a családfô 
hiába törôdik bele, hogy 
neje filozófiájának engedel-
meskedve mindent megad-
jon a feleségének, a gyere-
keknek, a vejeknek, a ké-
rôknek, és egyéb szerencse-
vadászoknak, anyagilag 
nem bírja családja igényeit.    
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Esély
15:10 Életkerék 
15:40 Öt kontinens
16:05 Duna anzix 
Római városromok a ma-

gyar Duna mentén - Duna-
újváros és Dunaföldvár
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
16:25 Hogy volt?!

Nyertes Zsuzsát köszöntjük
1983-ban végzett a Színház- 

és Filmmûvészeti Fôiskolán, 
azóta a színpad az élete. 
Számos filmben, színdarab-
ban, vígjátékban, kabaréban 
játszott és játszik ma is. 
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték  Magyarok 

nyilai - A honfoglaló magyar 
harcos Magyar ismeret-
terjesztô sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!

Nyertes Zsuzsát köszöntjük
02:30 Buborékok (1983)

Magyar tévéfilm
Dunai Tamás (Adolf, inas), 

Mikó István (kereskedô-
segéd), Bálint Mária, Bôsze 
Péter, Némedi Mari, Mik-
lósy György (dr. Gombos, 
ügyvéd).Szidónia, a Somlay 
ház úrnôje szerint „családi 
boldogság legfôbb föltétele, 
hogy a férj nejének minden 
kívánságát teljesítse”. 
Megállíthatatlanul közele-

dik a teljes anyagi csôd.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Van képünk hozzá – 
 Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jelenetei
 08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28 
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz
Kathy-Horváth Lajos
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:40 Légy jó mindhalálig 

(1936) Magyar játékfilm
Szereplôk: Dévényi László 

(Nyilas Misi), Ráday Imre 
(Edelényi Török János), 
Vízváry Mariska (anyja), 
Réthy Anna (Ilonka, a hú-
ga), Csortos Gyula (Pó-sala-
ky úr),Nyilas Misi, a debre-
ceni kollégium diákja sze-
rencsésnek mondhatja ma-
gát. Nemcsak pakkot kap 
otthonról, de két munkája is 
lesz. Latinra tanítja Dorog-
hyék lusta fiát Sanyikát
13:00 Híradó 
13:20 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
Kóka Rozália népmûvész, 

elôadómûvész portréja 
Nincs élôbb a mesénél
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    Arany János
történelemszemléletérôl,   

14:45 Hangvilla  A több 
húrú, pengetôs hangszerek 
több évezredes múltra te-
kintenek vissza lant formá-
ban, és gitár formában is    
15:20 Hogy volt?!
A Csík zenekar
16:20 Körülvesznek dalok, 

versek – Czuczor Gergely 
élete és munkássága 
150 éve halt meg a bencés 

szerzetes költô, nyelvtudós, 
tanár.
17:15 Család-barát 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk Nagyvázsony
A Kab-hegy aljában fekvô  

jól ismert kirándulóhely 
minden történelmi múltunk 
iránt fogékony túrázó szá-
mára.
20:00 Csak színház és más 

semmi (2. széria) Alinda 
hazugsága egyre több bo-
nyodalmat von maga után
21:00 Híradó 
21:30 A Bagi Nacsa Show

  22:25 Munkaügyek Chip 2
Hivatalnokaink egy nézhe-

tetlen reklámot forgattak a 
chiprôl.
22:55 Opera Café   A Ma-

gyar Állami Operaház 
23:30 Evangélium

00:00 Olaszmagyar örökség
Szônyi Zsuzsa és Triznya 
Mátyás
00:25 Ízôrzôk
Iszkaszentgyörgy
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal Hajós 
 02:30 Légy jó mindhalálig 

(1936)  Magyar játékfilm        
03:40 Nyitott stúdió (1993)
Balatonalmádi koncert- 
Hegedôs együttes
04:05 Csak színház és más 

semmi (2. széria)
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Hajós  Marcsi felfedezi a 

környék hagyományait és 
jellegzetes ételeit, illetve az 
is kiderül, mi az „anyatúró”,    
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
11:30 Nápolyt látni és.. 

(1972)  Szereplôk: Váradi 
Hédi (Dr. Szegedi Anna), 
Bujtor István (Dr. Szegedi 
Péter), Ernyey Béla (Laczkó 
Ferenc), Halász Judit (Esz-
ter), Páger Antal (Anna ap-
ja), Kovács György, Gre-
guss Zoltán, Haumann Pé-
terSzegedi Anna, a nápolyi 
kiküldetésbôl hazatérô jo-
gásznô válni akar ügyvéd 
férjétôl,
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Olasz - magyar 

örökség Maestro Peskó
Peskó Zoltán, a milanói 

Scala,  a Velencei Teatro La 
Fenice, a RAI, Európa 
operaházainak és koncert-
termeinek karmestere 
14:20 Az én ’56-om 
Újlaki István Csaba
14:30 Az én ’56-om 
Bácskai Endre
14:35 Rejtélyes XX. század 

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

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVALAz égbe temetett 
tábornok - Bem József  a 
magyar és az európai 
történelem egyik meghatá-
rozó lengyel születésû sze-
mélyisége
17:30 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal (2017)  
Hajós  tavaszi évadnyitó 
21:00 Híradó
21:30 Pátkai püspök - 

Irsától Londonig (2014)A jó 
pásztor, az angliai evangé-
likusok nyugalmazott püs-
pöke 1956-ban hagyta el 
Magyarországot
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2014) Egy utópisztikus 
miniállam: nincstelen gaz-
dagok Egy közösség
23:25 Hangvilla

Március van, a forradalmak 
és a hôsök hónapja. 
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?!   Volt egy

szeregygyermekszínház
02:30 Egy lány elindul  

(1937)  Forgatókönyvíró: Zi-
lahy Lajos; Zene: Fényes 
Szabolcs;
03:45 Nyitott stúdió (1993)   

  Egyszólam
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00  Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Nagyok 
Székely László
09:15 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:25 Önkéntesek
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Az   Alcobaca-i ko-
lostor Portugália egyik leg-
nagyobb templomegyütte-
se a gótikus stílusú közép-
kori építészet gyöngysze-
me. 1985 óta az UNESCO vi-
lágörökségi istájánszerepel.   
11:50 Rendszáma isme-
retlen (1963) Magyar tévé-
film  Szereplôk: Alfonzó 
(Sarkadi), Angyal Sándor 
(Szalai ôrmester), Csala 
Zsuzsa (Margó), Felföldi 
Anikó (Nádorné), Egy sze-
rencsétlen baleset folytán 
Péter (Körmendi János), 
lottón nyert moszkvicsával 
elüti vágyai tárgyát, a fiatal 
vegyészmérnök hallgatót, 
Irént. A hôsszerelmes hely-
zete nem egyszerû, hiszen 
nem csak az érzéseit, hanem 
a cser-benhagyásos gázolás 
tényét is be kell vallania 
szíve választottjának...
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
Székely László 
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix 
Bolgárok a magyar Duna 

mentén - Barangolás a 
Csepel-szigeten sziget nevét 
állítólag a honfoglaló Árpád 
vezér egyik ügyes lovásza 
után kapta. 
16:25 Hogy volt?! Verebély 

Iván születésnapjára Már 
gyerekkorában elha-tározta, 
hogy színész lesz, és ez nem 
is csoda, hiszen édesapja 
gyógyította a XX. század 
legnagyobb színészeit.
17:20 Család-barát 
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

Mögötted a törvény, elôtted 
is az legyen - A magyar 
királyi csendôrség
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!

 Verebély Iván születésnap-
jára
02:25 Rendszáma ismeret-

len (1963) Magyar tévéfilm      
03:35 Magyarország, 
szeretlek!
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek    

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjukA 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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@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

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


