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Megújul Gül Baba türbéje
Gül Baba türbéje felújításához több mint hárommillió euróval –- mintegy 930 

millió forinttal –-- járul hozzá Törökország –-- tájékoztatta lapunkat a II. kerületi 
önkormányzat. A beruházás költségmegosztásáról szóló megállapodást a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatója, Szivek Norbert, valamint a 
Török Együttmûködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) igazgatóhelyettese, 
Birol Cetin írta alá Budapesten. A szerzôdés alapján a magyar és a török állam 
közösen fizeti Buda egyik meghatározó részének megújulását. Láng Zsolt, a II. 
kerület polgármestere az együttmûködés aláírásakor kiemelte: Gül Baba türbé-
je amellett, hogy ismét méltó és szép emlékhely lesz, új közösségi térként is 
szolgálhat a környékbelieknek. A beruházásban a kerületi önkormányzattal 
együttmûködésben megújul három környezô utca, közöttük a Gül Baba utca is. 
Az építmény tágabb környezetében elhelyezkedô, mindenki által látogatható 
közpark új padokat, díszkutat és közvilágítást kap. Kialakítanak egy új zöld 
területet, egy egyedülálló függôkertet is, amelyben lépcsôzetesen követik 
egymást az örökzöldek és a virágos növények. Az emlékhely körüli lépcsôk és 
parkolóhelyek is megújulnak.

A muszlimok legészakabbra és egyben legnyugatabbra található szent helyét 
legutóbb húsz évvel ezelôtt renoválták, de a nem megfelelô anyaghasználat 
miatt az épületegyüttes állapota leromlott. Gül Baba a feltételezések szerint a 
janicsárokat nevelô, tanító dervisként Nagy Szulejmán utasítására érkezett 
Budára, hogy itt iskolát nyisson. A dervis 1541. szeptember 2-án halt meg. Sírja 
fölé 1543 és 1548 között türbét emeltek. Már az 1699. január 26-i karlócai 
békében a török tárgyalók egyik feltétele az volt, hogy Gül Baba síremlékének 
fenn kell maradnia. Az épület 1914-tôl pedig mûemlékként van nyilvántartva.
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Április 18-án Andrea, Ilma név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Aladár, 
Apolló, Hermina, Lambert, Uziel, 
Uzon, Uzor, Verner névnapja van.
Április 19-én Emma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Emmi, 

Ezékiel, Galatea, Garfield, Gerold, Gil-
da, Girót, Kocsárd, Leó, Leon, Lionel, 
Malvin, Malvina, Orália, Timon, Zse-
rald, Zseraldin, Zseraldina névnapja 
van.
Április 20-án Tivadar névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aladár, 

Aladin, Alarik, Dejte, Konrád, Kurt, 
Odett, Odetta, Odil, Odília, Töhötöm, 
Vincencia névnapja van.
Április 21-én Konrád névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Abelárd, 

Adolár, Anasztáz, Anzelm, Anzelma, 
Kurt, Simeon, Zekô, Zelma, Zelmira, 
Zsombor névnapja van.
Április 22-én Csilla, Noémi név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Attila, 

Kájusz, Kelemen, Kelen, Leonidász, 
Naómi, Noé, Szemirámisz, Tácia, Tali-
ta, Tania, Tánya, Tatjána, Vaszília 
névnapja van.
Április 23-án Béla névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Achilles, 

Achillesz, Adabella, Adalbert, Adal-
berta, Adalbertina, Ahillész, Albert, 
Egon, Egyed, Fortuna, Fortunáta, Gel-
lért, Gerhárd, Györe, György, Györk, 
Györke, Héla, Hella, Ila, Ilka, Illa, Il-
ma, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilus, Norma, 
Sándor névnapja van.
Április 24-én György névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Baján, 

Bajcsa, Bajka, Bebóra, Becse, Boján, 
Bojána, Bojta, Bojtorján, Bonifác, Bó-
nis, Csobád, Debóra, Edbert, Egbert, 
Egberta, Egmont, Egon, Fidél, Fidélia, 
Gaszton, Gyöngyvirág, Györe, Györ-
gyi, Györgyike, Györk, Györke, Honó-
riusz, Hunor, Hümér, Kardos, Kászon, 
Melióra, Melissza, Melitta, Nefelejcs, 
Sába, Sebô, névnapja van.
Április 25-én Márk névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aisa, Aj-

nácska, Ajsa, Ángyán, Ányos, Ervin, 
Ervina, Ervínia, Everard, Hajnácska, 
Izmael, Kalliszta, Kasszandra, Már-
kus, Niké névnapja van.

Átadták a Mindszenty-
emlékérmeket

Balás Béla katolikus püspök, Kipke Tamás író, újságíró, Süveges 
Gergô újságíró és Szalai Katalin, a Kairosz Kiadó cégvezetôje kapott idén 
Mindszenty-emlékérmet. Az elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyûlés 
alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezetô elnöke adta át az Ország-
házban.

Az elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Mindszenty 
Társaság ügyvezetô elnöke adta át az Országházban.

Lezsák Sándor Balás Bélát méltatva kiemelte: a kommunista diktatúra 
legvészterhesebb idôszakában is következetesen törôdött a fiatalok hitokta-
tásával és nevelésével. Velük sportolva, balhátvédként kapta a Beton atya 
becenevet. Balás Béla fiatal papként megszerzett ragadványneve máig meg-
maradt, ma azonban már nem eredményes védekezô játékára, hanem „rendít-
hetetlen hitére, kitartására és elvhûségére” utal --- fogalmazott.

Az Országgyûlés alelnöke szólt arról, hogy a félárvaként Kelenföldön felnö-
vô Balás Béla a Regnum Marianum mozgalomban egész életét meghatározó, 
gondoskodó közösségre talált. Érettségi után jelentkezett kispapnak az Eszter-
gomi Érseki Hittudományi Fôiskolára. Mivel kispapként is aktív tagja maradt a 
Regnum Marianum közösségnek, harmadévesen több tanulótársával együtt 
elbocsátották a fôiskoláról. Kizárása után másfél évig mezôgazdasági munkás-
ként dolgozott, takarított, míg nagy nehézségek árán visszakerült a szeminá-
riumba. 1965-ben szentelték pappá. Papi szolgálatának volt olyan idôszaka, 
amikor évente helyezték át, hogy ne legyen ideje közösséget teremteni, és 
elôfordult, hogy egyszerre húsz ügynök figyelte és jelentett róla.

A rendszerváltás után, 1992-ben szentelték püspökké, elôbb váci segédpüs-
pökként szolgált, majd 1993-ban II. János Pál pápa kinevezte az akkor 
alapított Kaposvári Egyházmegye élére --- ismertette Lezsák Sándor.

Balás Béla 2016 márciusában betöltötte 75. életévét, és benyújtotta Ferenc 
pápának nyugdíjazási kérelmét, azóta apostoli kormányzóként vezeti az egyház-
megyét.

Kipke Tamás „négy évtizedes hiteles újságírói munkássága elismeréseként 
vehette át a kitüntetést, „különös tekintettel a rendszerváltást megelôzô idô-
szakban a hazai keresztény újságírás hagyományainak határozott továbbvite-
léért” --- hangzott el.

Süveges Gergôt „a közszolgálati médiában nyújtott tevékenységéért, írói, 
könyvszerkesztôi és közösségfejlesztôi munkásságáért” tüntették ki.

Szalai Katalint pedig a „keresztény szellemiségû könyvkiadás területén 
végzett magas színvonalú két évtizedes szerkesztôi és gazdasági szakértôi 
tevékenységéért”.

A díjat adományozó Mindszenty Társaság 2004-ben alakult, célja Mindszenty 
József emlékének ápolása, a volt fôpap történelmi életmûvének megismertetése 
a közvéleménnyel, a bíboros teljes életútjának feltárása, továbbá boldoggá 
avatásának szorgalmazása.



A magyar kormány reagálása 
az amerikai külügyminisztérium 

közleményére
Dr. Kovács Zoltán kormányszóvivô a Kormány.hu oldalon reagált az 

Egyesült Államok CEU-val kapcsolatos közleményére.
A külföldi felsôoktatási intézmények mûködését érintô javaslatról adott ki az 

amerikai külügyminisztérium egy közleményt, melyben azt írták: ha elfogadják 
a javaslatot, az hátrányosan érintené a Közép-Európai Egyetemet (CEU), és 
akár a bezárásához is vezethet.

Kovács Zoltán szerint Magyarország kormánya meglepetten tapasztalja, 
hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma ténybeli tévedéseken alapuló 
sajtóközleményt tett közzé –-- olvasható a Kormány.hu oldalon.

Azt is írta: „Magyarország szuverén ország, amely külkapcsolatait a köl-
csönös tisztelet, a jószándék és a megegyezésre törekvés jegyében alakítja.

Magyarországon szándékaink szerint csak olyan, nem európai uniós állam-
hoz tartozó egyetemek mûködhetnek, amelyekrôl Magyarország államközi 
szerzôdést kötött az érintett állammal. 

Ennek megfelelôen Magyarország kormánya készen áll arra, hogy tárgyalá-
sokat folytasson az Egyesült Államok kormányával Soros György 
Magyarországon mûködô egyetemérôl.”

Úgy tudjuk, a magyar kormány a hivatalos válaszát nem az amerikai külügy-
minisztériumnak, hanem a Fehér Háznak küldi el.

1956-os online adatbázist 
mutatott be az OSZK

Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
szabadon elérhetô online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról 
fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez 
rendelve térképen böngészhetik az érdeklôdôk, valamint elérhetik a Szabad 
Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is.

A portál segíthet az ‘56-os események rekonstruálásában
A forradalom napjaiban készült több ezer fényképet, hosszabb-rövidebb 

filmsnittet és hangfelvételt felvonultató portál nagy mértékben hozzájárulhat 
az 1956-os események hiteles történetének rekonstruálásához és megismerte-
téséhez --- mondta el szerdán Budapesten Tüske László fôigazgató, aki szerint 
az 1956-os Emlékbizottság támogatásával létrejött magyaroktober.hu oldal a 
kutatók által eddig nem ismert összefüggéseket is feltárhat.Hozzáfûzte: a Sza-
bad Európa Rádió magyar osztályának 1956. október 22. és november 12. között 
elhangzott adásainak közzétételével napra, órára, percre lebontva pontosan le-
het nyomon követni, mit tudhattak az emberek a forradalom ideje alatt. A 
hanganyagok nem csupán kutathatóak, de letölthetôek és szabadon felhasz-
nálhatóak.

Simándi Irén történész kiemelte: 1997-ban született megállapodás arról, 
hogy az OSZK-ban kaphatnak helyet a Szabad Európa Rádió magyar osztályának 
archív hanganyagai, amelyek 4617 tekercsen maradtak fenn. 2001 ôszén érkez-
tek a könyvtárba a rádió 1956-ban sugárzott hangdokumentumai 311 darab 90 
perces kazettán.

A gyûjteménnyel együtt mintegy 1,2 millió oldalnyi, egyelôre feldolgozatlan 
iratanyag is érkezett, valamint az OSZK számos interjút is készített a rádió 
egykori munkatársaival --- fûzte hozzá a kutató.

Lukács Bea, az OSZK Történeti Interjúk Tára munkatársa felidézte: a 
Szabad Európa Rádió forradalom alatti adásainak felvételei csupán azért 
maradhattak fent, mert közvetlenül a szovjet beavatkozás után vizsgálat indult 
Németországban a rádió ellen és bekérették az átjátszóállomáson rögzített 
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adásfolyamot.

A rádiót akkor sokan azzal vádolták, hogy értelmetlenül, már a biztos vereség 
tudatában buzdította fegyveres ellenállásra a magyar felkelôket a szovjet 
túlerôvel szemben. A szalagokat a koblenzi Bundesarchivumban helyezték el 
zárt anyagként, csupán 40 év múltán fedezték fel magyar rádiósok ismét a 
páratlan forrásanyagot --- hangsúlyozta.

A Magyar Október portálon szereplô teljes hanganyag nem csupán meghall-
gatható és letölthetô, de az adások szó szerinti leiratát is közzétették --- tette 
hozzá Lukács Bea.

Hanák Luca, az OSZK kutatója az adatbázisban fellelhetô mozgóképes 
anyagokról szólva kiemelte: kezdetben kizárólag magyar operatôrök örökítették 
meg az eseményeket, késôbb osztrák, lengyel, angol, amerikai, olasz és svájci 
stábok is érkeztek az országba. A kor technikai feltételei miatt mindössze 2-10 
másodperces snitteket készítettek.

Mintegy nyolc órányi mozgóképes anyag, több mint 700 filmrészlet található 
jelenleg az oldalon. A felvételek utóélete miatt sok az átfedés a különbözô gyûj-
teményekben megôrzött snittek között ---- mutatott rá. Hozzáfûzte: a budapesti 
felvételek mellett a nyugati határon átkelô magyar menekültekrôl készült 
snittek is szerepelnek a tudástár anyagában.

Hanák Luca kiemelte: a fényképek és snittek egy részét még nem sikerült 
feldolgozni, azonosítani a helyszínt vagy a felvételen szereplô személyeket. 
Ezeket külön fülön keresztül érhetik el az internetezôk és ôk is segíthetik a 
meghatározást.
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A német szoci 
bosszút forral.

A küldöttek százszázalékos támoga-
tásával választották meg Martin 
Schulzot vasárnap a Német Szociálde-
mokrata Párt (SPD) elnökének Berlin-
ben a párt rendkívüli kongresszusán.

A titkos szavazáson érvényesen vok-
soló 605 küldött mindegyike (!) az 
egyedüli jelöltként induló politikusra 
adta le szavazatát.

Ez igen!
Ilyen elsöprô gyôzelemre még a leg-

sötétebb afrikai diktatúrákban sem 
nagyon volt példa.

Úgy látszik a brüsszeli ballib elit már 
is összezárt a baloldali politikus védel-
mében, mert egyetlen egy tiltakozást, 
elhatárolódásra való felszólítást nem 
olvashattunk részükrôl.

Pedig Schulz sok szempontból kiver-
hette volna már a biztosítékot és nem 
csak a vasárnapi gyôzelme miatt.

De úgy látszik a Német Szociálde-
mokrata Párt új elnöke tisztában van a 
helyzetével, hiszen már is beszólt Or-
bán Viktornak és a magyar kor-
mánynak.

Azt állította, Magyarországon, Len-
gyelországban és Törökországban tá-
madják a médiát, elnyomják az ellen-
zéket, ellehetetlenítik a mûvészeket. 
Orbán Viktort pedig a demokrácia ci-
nikus és gonosz ellenségének titulálta 
(neve említése nélkül) –-- olvasható a 
PestiSrácok.hu cikkében.

A politikus már korábban is Orbán 
Viktorban és a nemzetállamokban ta-
lálta meg az Európai Unió legnagyobb 
ellenségét a mainzi egyetemen tartott 
beszédében.

Az a Schulz tehát, akit Berlusconi 
már évekkel ezelôtt úgy jellemzett, 
hogy tökéletesen megfelelne egy náci 
tábor kápójának szerepére, most rév-
be ért.
Kezdhetnek rettegni a német szo-

cialisták.
Csépányi Balázs
 (Magyar Idôk)

Nem értjük
A miniszterelnökként többszörösen 

megbukott, most éppen az általa grün-
dolt Demokratikus Koalíció néven 
mûködô és minden felmérés szerint a 
parlamenti küszöb környékén lavírozó 
kicsiny párt elnöki posztján ülô Gyur-
csány Ferenc egy budapesti pártren-
dezvényen szólalt fel.

Bár ne tette volna!
„Fletó” ugyanis most épp azt találta 

mondani, hogy egy számukra remény-
beli 2018-as kormányváltás után a 
„nyugalom, a gyarapodás és a jólét 
országát” fogják megteremteni.

Szerencsére azonban a magyar vá-
lasztópolgárok nem felejtenek, nem 
felejtik a Gyurcsány-kormány idején 
már megtapasztalt „nyugalmat”, „gya-
rapodást” és „jólétet”, amely hazugsá-
gokra épülô választási kampányt, fo-
lyamatos megszorításokat, hazánk 
totális eladósítását és az efféle kor-
mányzás ellen teljes joggal tiltakozók 
szemének kilövetését jelentette.

És, hogy mire alapozzuk a magyar 
emberek józanságát?

Most éppen a Nézôpont Intézet leg-
frissebb felmérésére, amely szerint a 
megkérdezettek döntô többsége jövô 
ilyenkor is hivatalában tartaná a való-
ban a nyugalmat és a gyarapodást 
képviselô és azt meg is teremtô jelen-
legi kormányt.

Juhász Attila
(Magyar Idôk)

REGNUM MARIANUM 
EGYHÁZKÖZSÉG

HÚSVÉTI BÚCSÚ
2017. április 16-án, Húsvétvasárnap, 

délelôtt 11 órakor 
ÜNNEPI SZENTMISE

a St. Colman templomban
Utána a minden évben megrendezett 

BÚCSÚ
a templom mögötti udvarban,

Cím: St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava

Victoria összes magyarságát szeretettel 
várja a Regnum Marianum 
Egyházközség vezetôsége!

Felkérjük a családokat, hogy a 
nagypénteki elôkészítô munkálatokhoz, 

mint a múltban, az idén is jöjjenek 
segíteni. Elôre is köszönjük!

Hazatértek a magyar rendôri 
kontingens tagjai

Budapesten köszöntötte a Macedóniából hazatért magyar rendôri kontingens 
tagjait Halmosi Zsolt, az országos rendôrfôkapitány rendészeti helyettese, aki 
egyidejûleg elbúcsúztatta a Szerbiába kiutazó újabb egységet - közölte az 
Országos Rendôr-fôkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.

Azt írták: Macedóniában a magyar rendôrök együttmûködtek a helyiekkel. 
Fôként járôrszolgálatot láttak el a jogellenes határátlépések megelôzése és 
felderítése érdekében, valamint közremûködtek az embercsempészek és a Ma-
cedóniába érkezô illegális bevándorlók elôállításában. A kontingensben részt 
vevô szakértôk nemcsak a határ közvetlen közelében teljesítettek 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Tudjuk viszont, hogy önkéntesekkel, 

útmutató könyvecskékkel, térképek-
kel és pénzzel is támogatják a Soros-
alapítványok az útra kelt migránsok 
tömegét. Ezek szerint tehát Soros 
György az oroszoknak dolgozik? A 
Katrein-akciót nem a CIA szervezte. 
Ekkora marhaságot az amerikaiak 
nem csinálnak. Pénzembereket, új-
ságírókat, emberjogi aktivistákat sej-
tek a háttérben.

– Azt is mondta, hogy a politiku-
sok voltak azok, akik nem enged-
ték cselekedni.

– A politika csak az igényeit, vagyis 
a titkosszolgálati munka fŒ irányát 
tudja meghatározni, és a realizálások-
ba szól bele adott esetben. Egyébként 
egy titkosszolgálati embert nem lehet 
leállítani. Ô megy elŒre, gyûjti az 
információkat, teszi a dolgát. Tudja, 
mire figyeltem fel? Arra, hogy az 
interjú nemcsak az Orbán-kormányt 
keveri bele a történetbe, de az MSZP-t 
is az oroszokhoz kapcsolja Galambos 
Lajos személyén és a Galambos-
ügyön keresztül. Ugye, Œ volt a Nem-
zetbiztonsági Hivatal egykori veze-
tŒje. Az interjú az objektivitás érzetét 
igyekszik kelteni ezzel, pontosabban 
azt, hogy a mai magyar politikai elit 
alkalmatlan az ország vezetésére. 
Jobb és bal egyaránt, úgy, ahogy van. 
Váltsunk tehát, lépjünk elŒre, halad-
juk meg a múltat, amihez persze új, 
romlatlan erŒkre van szükség…

– Például a Momentumra?
– Talán éppen errŒl akarja meggyŒz-

ni az embereket Soros György az 
Indexen keresztül. Egyébként gyak-
ran kiviteti újságíróit Amerikába, egy 
kis továbbképzésre.

– Épp az ilyen amerikás kirán-
dulásokról írt Udo Ulfkotte Meg-
vásárolt újságírók címû köteté-
ben…

– Ez ismert dolog. Világos, hogy az 
Orbán-kormány és a kormányfŒ lejá-
ratása mellett a kialakult orosz–ma-
gyar kapcsolatoknak is ártani akart 
az interjú. Hagyjuk is, hogy hány 
orosz kém ténykedik Magyarorszá-
gon. Ostobaság lett volna Moszkvától, 
ha nem telepít ide, egy NATO-tagor-
szágba kémeket. Elvégre, úgymond, 
ellenségek vagyunk. De a baráti álla-
mok szolgálatai is dolgoznak nálunk, 
gyûjtik az információkat, befolyáso-
lási akciókat szerveznek.

– Baráti? Az amerikaiak lehall-
gatták Merkelt, aztán kiderült, 
hogy a német szolgálat sem tétlen-
kedett Washingtonban, az Izrael 
és az USA közötti kémbotrányok 
pedig bejárták a világsajtót…

– Ott voltam azokon a tárgyaláso-
kon, amelyeket a rendszerváltás után 
folytattunk az immár baráti szolgála-
tokkal. Arról természetesen senki 
sem akart lemondani, hogy informáci-
ókat gyûjtsön és tájékoztassa saját 
kormányát a szövetségi rendszeren 
belül történŒ dolgokról. Abban álla-
podtunk meg, hogy egyet nem te-
szünk: nem szervezünk be ügynökö-
ket a baráti országokban.

– Áll ez az egyezség?
– Amíg ott voltam, állt. A többiek 

viszont nem voltak ennyire elegánsak. 
A beszervezésnek egyébként külön-
bözŒ technikái vannak. Nemcsak az, 
hogy leteszem a tízezer dollárt és 
mutatom, hol írja alá a titkos papírt 
az ember. Vannak, akik berohangál-
nak az amerikai vagy bármelyik 
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nagykövetségre Budapesten, akár az 
oroszra is. Pletykálnak, panaszkod-
nak, híreket visznek, információkat 
adnak. Nem írtak alá semmit, nem is 
kapnak semmit. De sokkal nagyobb 
kárt okoznak ezzel, mintha tudatos 
ügynöki munkát vállaltak volna. Azt 
gondolják, hogy barátoknál járnak, 
beszélgetnek egy jót, miközben ön-
kéntelenül is feltérképezik a magyar 
belpolitikai életet, annak minden ér-
zékeny háttérelemével együtt.

– Ön olyan pozícióban volt, hogy 
láthatta, kik járnak be…

– A magyar politikai elit túlnyomó 
része bejárt, jobbról és balról egy-
aránt. Emberi dolgokról van szó, 
érezni akarták egy nagyhatalom ba-
rátságát, hogy meghallgatják Œket, és 
ezzel saját szemükben is többnek, 
fajsúlyosabbnak látszanak, építgetni 
akarták egy kicsit a karrierjüket. 
Ennyi az egsz, gondolták Œk.

– Azért az megdöbbentô, ha 
George Soros már eléri a titkos-
szolgálatokat is.

– Ez nem zárható ki, de mégsem így 
mûködik a dolog. A globalista hatalmi 
elit mindenütt az általa kiválasztott 
politikusokat igyekezett a hatalom 
csúcsaira ültetni. Például egy Mer-
kelt, egy Obamát és folytathatnám. A 
globalista elit rajtuk keresztül irá-
nyítja a titkosszolgálatokat, mert ez 
így törvényesnek látszik. Ez komoly 
feszültségeket és meghasonlásokat 
okoz a nyugati szolgálatokon belül. 
Nem hülyék dolgoznak ott, ismerik a 
valóságot, de a politika nem engedi 
tovább Œket bizonyos pontokon.

– De ha a magyarok ellen dolgoz-
nak, akkor valahogy senki sem 
húzza be a féket.

– Ezt másként látom. Amit hét éve 
mûvelnek velünk szemben, ide értve 
a CIA akcióit is, az csupán marginális 
jelenség. Bennünket az NGO-kon, a 
civil szervezetek zászlója alatt betele-
pített és kiképzett csoportokon ke-
resztül támadnak. Nyitnak egy irodát 
a környezet, az emberi jogok vagy a 
demokrácia védelmére, és a kevés, 
valóban beavatott vezetŒ elhiteti a 
munkatársakkal, önkéntesekkel, hogy 
valamilyen jó és szent cél érdekében 
tevékenykednek. Ezt látni a migráció 
kapcsán is.

– Sok a félrevezethetô ember?
– Sok, még a barátaim között is. 

Nehezen értik meg, hogy nem azért 
akarja lecserélni egy politikai párt 
vagy csoport Orbán Viktort, hogy 
majd jobb állapotokat teremtsen az 
országban. Azért kell nekik a hata-
lom, hogy érvényesíthessék a saját 
érdekeiket, illetve azokét az idegen 
erŒkét, akik mögöttük állnak. Erre 
épül a liberális világrend, és ezt törte 
meg nálunk Orbán Viktor, Ameriká-
ban pedig Donald Trump. Egyébként 
Trumpot is ugyanaz az erŒ, az 
amerikai hadiipar támogatja, mint az 
elŒzŒ elnököket. Csakhogy ez a lobbi 
érzékelte a kudarcokat, és most 
másképpen akarja folytatni. Nem 
úgy, hogy mindenütt háborút visel, és 
csupán romokat hagy maga után. 
Trump nem akar háborúzni, nem 
használni akarja a fegyvereket, 
hanem eladni. Mit is üzent legutóbb a 
NATO tagállamainak? Azt, hogy nin-
csenek rendesen felszerelve. De 
Amerika majd felszereli Œket. Az 
ilyen üzletekhez viszont önálló, dön-
tésre képes nemzetek kellenek.

A háborús fenyegetés kérdése
– Ha már itt tartunk, Katrein 

Ferenc utalt az ön elméletére mint 
nyilvánvaló tévedésre, mert sze-
rinte nincs itt semmiféle háború, 
nyugodtak az utcák.

– Pechje volt, mert két-három napon 
belül beütött a londoni merénylet. Ez 
persze nem olyan háború, mint a 
hetvenöt évvel ezelŒtti. Akkor, ha be-
repültek Budapest felé a szövetséges 
bombázók, megszólaltak a szirénák, 
mindenki futott az óvóhelyre, majd 
feljött onnan fél óra múlva, amikor 
lefújták a riadt, és folytatta a nor-
mális életét. Londonban, a Westmins-
ternél azonban nem szólalt meg 
semmiféle sziréna, váratlanul és alat-
tomosan csapott le az ellenség, kon-
krétan egy iszlám katona, mert Œk 
katonák, nem terroristák. Értsük meg 
végre!

– Szinte mindig kiderül, hogy a 
szolgálatok már addig is sok adat-
tal rendelkeztek egy-egy merény-
lôrôl. Csakhogy nem lehetett ki-
emelni ôket, mert a bíróságok nem 
fogadták el az operatív módon 
gyûjtött információkat. Meddig 
marad ez így?

– Békében fontos az ártatlanság 
vélelme. De most nincs béke. Negy-
venmillió muszlim él Európában, és 
egyre inkább radikalizálódik. Ehhez, 
vagyis a háborús helyzethez kellene 
igazítani a törvényeket is. Az Iszlám 
Állam egyre több katonát fog átkül-
deni a földrészre, mert vészesen 
szûkül a területe az arab térségben.

– Kiirtani az Iszlám Államot, 
likvidálni a vezetôit, ez hangzott el 
nemrég egy washingtoni nemzet-
közi konferencián. A politikusok 
nem szoktak így beszélni. Mi tör-
tént?

– Békében tényleg nem beszélnek 
így. Ez már a háború hangja. De még 
mindig furcsa, hogy a NATO Orosz-
ország ellen védekezik, vagyis egy 
olyan állam ellen, amelyik nem tá-
madta meg. Aki viszont folyamatosan 
támadja, az ellen nem tesz semmit. 
Ráadásul Törökország tagja a NATO-
nak, ennek ellenére azzal fenyegetŒ-
zik, hogy ránk engedi a migránsok 
tömegét. Ha így folyatja, ki kell tes-
sékelni a szövetségbŒl. De errŒl senki 
sem beszél. Az a helyzet, hogy képte-
lenség Európa védelmét tovább fo-
kozni a béke szabályaival. Nemcsak 
azt kell kiiktatni, aki vét, de azt is, aki 
véteni készül Európa ellen. És itt nem 
csupán az embercsempészekre vagy 
a dzsihádistákra gondolok. Hanem 
azokra a politikusokra is, akik gyen-
gítették Európa védelmét.

– Azt mondta egy nyilatkozatá-
ban, hogy Katrein Ferenc haza-
árulást követett el az interjúval. 
Súlyos vád.

– Meg kell nézni alaposabban a 
törvényeket, mert nincs kizárva, 
hogy ez tényleg hazaárulás volt. 
Szerintem sértett ember, vissza akart 
vágni annak a szolgálatnak és annak 
a rezsimnek, amelyik elbocsátotta. 
Most Ausztriában él. Nyilván söröz-
getett a barátaival, mesélgetett ezt-
azt, érdekes figurának akart látszani. 
És elindult az információ… Vannak 
körök, akik pont ezeket az embereket 
és ezeket a történeteket keresik. 
Összeállt egy rögtönzött csapat, és 
felépítették az akciót.

– Mennyi pénzt kaphatott?
– Nincsenek szabott árak, de biztos 

vagyok benne, hogy bŒkezûen megju-

talmazták. És ha ideges lett, vagy 
megtorpant, akkor biztosították róla, 
hogy egy demokratikusabb, igazsá-
gosabb Magyarországért nyilatkozott.

– Mikor mondjuk ki, hogy mi 
történik valójában, és hogy Soros 
is csak egy kifutófiú?

– Ez nem a mi játékunk. Ezt a 
kérdést Amerikában kell a helyére 
tenni. Meglátjuk, mire képes és med-
dig bírja Donald Trump. Új veszély, 
hogy Európa kettészakad, és felépül 
az új vasfüggöny, körülbelül ott, ahol 
azelŒtt is volt. És ha ez így lesz, meg 
kell kérdezni majd magunktól, kire is 
támaszkodhatunk a jövŒben. Sajnos 
onnantól kezdve más lehetŒségünk 
nem lesz, csak Moszkva.

Sinkovics Ferenc

A jobboldali amerikai hírtelevízió 
arról számol be – és folytatott az ügy-
ben beszélgetést „Strategic Room” 
címû mûsorában –, hogy George 
Soros beavatkozása az európai poli-
tikába felkeltette az amerikai kong-
resszus figyelmét.

Soros tevékenysége miatti aggo-
dalmakat a legutóbb a magyar mi-
niszterelnök hangoztatta, aki a múlt 
héten nekiment Soros »birodalmának« 
és azzal vádolta, hogy »pénzek tonnáit 
és nemzetközi nehéztüzrséget« vet 
be.

De napokkal korában Washington-
ban republikánus törvényhozók el-
kezdtek kérdéseket feltenni arról, va-
jon az amerikai adófizetŒk pénzét 
használják-e Soros projektjeinek tá-
mogatására a kis, konzervatív kor-
mány vezette Macedóniában.

A republikánus képviselŒ, Chris-
topher Smith (New Jersey) vezeté-
sével a kongresszus képviselŒháza 
tagjainak egy csoportja az Obama 
által kinevezett Jess Baily (macedó-
niai amerikai) nagykövetnek írt leve-
let választ kérve. A republikánus 
Mike Lee szenátor (Utah) szintén 
aggodalmát fejezte ki, hogy pénz 
áramlik Soros Nyílt Társadalom 
alapítványai felé, mindez egy olyan 
szélesebb körû aggasztó kereten be-
lül, hogy az amerikai nagykövetség 
pártpolitikában egy adott oldal mellé 
áll.

„HihetŒ jelentéseket kaptam arról, 
hogy az elmúlt években a macedóniai 
amerikai misszió aktívan beavat-
kozott Macedónia pártpolitikájába, 
valamint médiakörnyezetét és a civil 
társadalmat alakítja, gyakran egy 
adott politikai meggyŒzŒdésû csopor-
tokat elŒnyben részesítve másokkal 
szemben”, áll Lee levelében.”

Ezen aggodalmak azt mutatják, 
hogy erŒsödik Soros európai akcióival 
kapcsolatos konzervatív visszacsapás.

A Fox News ezután ismerteti, 
miként csapott oda Orbán Viktor 
Soros „határokon átterjedŒ birodal-
mának”.

Soros Nyílt Társadalom alapítványa 
visszalŒtt azzal, hogy Orbán más 
kérdésekrŒl akarja elterelni a fi-

gyelmet. („Érdekes”, hogy a hazai 
ellenzéki pártok és sajtója 2010 óta a 
kormány minden nagyobb lépése ese-
tén ezt a „figyelemelterelési” manŒ-
vert hangoztatja.)

Laura Silber, a Nyílt Társadalom 
alapítványok fŒ kommunikációs 
vezetŒje azt nyilatkozta az Associated 
Press amerikai hírügynökségnek, 
hogy „A Nyílt Társadalom alapítvá-
nyok több mint 30 éve támogatnak 
civil társadalmi csoportokat Magyar-
országon, és ezek mélyreható problé-
mák megoldásával foglalkoznak az 
oktatásban, egészségügyben, a média-
szabadság és a korrupció terén. Min-
den, ezen munka és ezen csoportok 
elleni támadás kizárólag olyan kísér-
let, hogy eltereljék a figyelmet a kor-
mány tehetetlenségérŒl, hogy e prob-
lémákkal foglalkozzon”.

Nikola Gruevski korábbi macedón 
miniszterelnök kijelentette, hogy So-
rosnak „döntŒ befolyása” van hazája 
politikájára.

Lee nemrégiben találkozott mace-
dón parlamenti képviselŒkkel, akik 
átadtak neki egy „Stop Operation 
Soros” („Állítsátok le a Soros Hadmû-
veletet”) nevû mozgalomról készült 
fehérkönyvet, amely azt írja, ameri-
kai pénzt használnak baloldali ügyek 
finanszírozására, beleértve utcai láza-
dásokat, valamint Saul Alinsky „Sza-
bály radikálisoknak” címû könyve 
macedón változatának megvalósítása 
érdekében.

A 40 oldalas fehérkönyvben az SOS 
csoport azt állítja, az USAID kor-
mányszervezet anyagi eszközeit hasz-
nálják fel az aktivisták és a szigorúan 
csak baloldali médiumok pénzelésére.

A Nyílt Társadalom alapítványok 
szervezete nem válaszolt a Fox News 
ez irányú kérdésére.

Az amerikai külügyminisztérium 
február 9-i válaszában arról tájékoz-
tatta Lee képviselŒt, hogy a szkopjei 
amerikai képviselet az amerikai 
érdekek nem elfogult és átlátható 
elŒmozdításáért dolgozott. Azt is 
állította, hogy az amerikai kormány 
segítsége nem terjedt ki pénzügyi 
támogatásra Macedóniában, de azt 
megjegyezte, hogy 2002-tŒl a jelenig 
az USAID három alkalommal nyújtott 
támogatást a macedóniai Nyílt Tár-
sadalom Alapítványnak, mégpedig 5 
millió dollár értékben azért, hogy „a 
macedón állampolgároknak segítsen 
a kormányt felelŒssé tenni” tevékeny-
ségeiért.

Az USAID honlapja rákapcsolódik a  
www.soros.org.mk címre, és ott ol-
vasható, hogy a projekt több száz 
macedón ifjat képezett ki „ifjúsági 
aktivizmusban és a médiaeszközök 
használatára”.

Smith republikánus képviselŒ az 
USAID Soros-támogatását 9,5 millió 
dollár összegûre becsülte.

A Fox News tévén errŒl beszélgetŒ 
Brad Blakeman republikánus stra-
téga kijelentette, hogy Soros „egy 
csomó hálót szövŒ pók”.

Lovas István

Amerikai törvényhozók vizsgálják
a Soros-csoportok finanszírozását
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A Magyar Kormány 2010-ben a ma-
gyar nemzet határokon átívelŒ újra-
egyesítését, valamint a magyar kö-
zösségek közti bizalom helyreállítását 
állította nemzetpolitikájának közép-
pontjába. Az új nemzetpolitikai irány-
vonal egyik legfontosabb eleme volt 
annak megfogalmazása, hogy a diasz-
pórában élŒ magyar közösségek az 
egységes magyar nemzet egyenrangú 
tagjai. A szemléletváltás értelmében 
az általános nemzetpolitikai célok 
egyszerre vonatkoznak minden kül-
honi magyar területrészre – így a 
diaszpórára is –, emellett pedig a 
nemzetpolitikában külön figyelem 
irányul a magyar diaszpóra speciális 
helyzetére. 

Tekintettel a diaszpórában élŒk spe-
ciális helyzetére, a magyar diaszpóra 
külön cselekvési területként került 
meghatározásra: a diaszpóra magyar-
ságára való odafigyelés, a diaszpóra 
identitásának megerŒsítése a nemzet-
politikai stratégiai dokumentum kie-
melt cselekvési területe. Magyaror-
szág elemi érdeke, hogy a világon 
bárhol élŒ magyarokat egyéni, illetve 
közösségi szinten is megszólítsa. 

A diaszpórában élŒ magyarok hely-
zetelemezése tekintetében több szem-
pontot is figyelembe kell vennünk. 
Ha a diaszpóra közösségeirŒl beszé-
lünk, meghatározó szempont az egyén 
és a közösség viszonya. Ez alapján 
vannak szervezethez tartozó, illetve 
nem tartozó egyének. 

Céljaink megfogalmazásánál figye-
lemmel kell lennünk azokra a diasz-
pórában élŒ többedgenerációs leszár-
mazottakra, akik nem beszélik a ma-
gyar nyelvet. 

Fontos hangsúlyoznunk a diaszpórá-
ban élŒ gazdasági, tudományos, poli-
tikai elit szerepét. Ôk sok esetben 
kapcsolatban állnak Magyarországgal, 
illetve a Kárpát-medencében élŒ ma-
gyarsággal. 

A diaszpóra tekintetében célzott fi-
gyelmet kell szentelnünk a Magyaror-
szágot újonnan elhagyókra. Ehhez 
egyrészt tagjává kell válniuk az adott 
magyar diaszpóraszervezetnek, más-
részt Magyarországhoz kötŒ progra-
mokkal kell megszólítanunk Œket. 
Ezzel a kategóriával elsŒdleges cé-
lunk az, hogy néhány éven belül haza-
költözzenek Magyarországra. (1)

A diaszpóra megtalálása: 
azonosítás 
Minden stratégiai tervezés alapja az 

intézkedésekkel elérni kívánt célcso-
port meghatározása. A magyar diasz-
pórapolitika kiindulópontja a világ 
számos országában szétszóródott ma-
gyarsággal kapcsolatos információk 

összegyûjtése. Az új magyar emigrá-
ció – a klasszikus kivándorlási hullá-
mokkal összevetve – arányaiban 
kisebb, idŒben jobban eloszlik, s in-
kább gazdasági, mint politikai jelle-
gû. Az 1990-es években megtorpant 
magyar emigráció a 2000-es évek 
második felében – kiváltképp a 2008-
as gazdasági válság kirobbanását kö-
vetŒen – felélénkült. A magyar emig-
rációt tovább gyarapítja a határon 
túli magyarok Nyugat-Európába és a 
tengerentúlra történŒ elvándorlása, 
mely az utóbbi években szintén nö-
vekvŒtendenciát mutat. 

JelentŒs magyar kolónia él Ausztrá-
liában, a 2011. évi ausztrál népszám-
lálási adatok alapján 69 167 fŒ. A ma-
gyar diaszpóraközösség Új-Dél-Wa-
les, Victoria és Queensland államok-
ban, elsŒsorban Sydney, Melbourne 
és Adelaide városokban él. Az új-
zélandi hatóságok 2013-ban 1482 ma-
gyar származásút regisztráltak. 

A magyar diaszpóra 
intézményrendszere 
A diaszpóraszervezetek a világban 

szétszóródott magyarságot jelenítik 
meg intézményes formában, egyúttal 
pedig keretet biztosítanak a magyar 
identitás megŒrzésére sokszor több 
ezer kilométerre az anyaországtól. A 
társadalmi, kulturális szervezeteken 
és ernyŒszervezeteken kívül a ma-
gyar kultúra és nyelv megŒrzését 
szolgálják a cserkészcsapatok, az 
egyházak, a magyar nyelvû médiu-
mok és a hétvégi iskolák. Ezek együtt 
alkotják a magyar diaszpóra intéz-
ményrendszerét. 

Társadalmi és kultu-
rális szervezetek 
Újabb tömeges magyar migrációs 

hullámok érkezése híján, a helyi kö-
zösségeknek szembe kellett nézniük a 
kulturális asszimiláció folyamatával, 
ami a többségi társadalomba való be-
olvadáshoz és így a Kárpát-medencén 
kívüli magyar közösségi élet megszû-
néséhez vezethet. (2)

Média 
Az elsŒ világháború kitöréséig csak 

az Amerikai Egyesült Államokban 
több mint száz magyar lap jelent 
meg. A magyar diaszpóraközösségek 
XX. századi fejlŒdéstörténetében 
nagy törést jelentett a második világ-
háború alatt és az azt követŒ idŒszak-
ban kialakult felekezeti és politikai 
megosztottság, amely a sajtóorgánu-
mokra is jelemzŒ volt. Napjainkban a 
diaszpórában mûködŒ magyar nyelvû 
média igen sokszínû: a különféle 
nyomtatott és online sajtóorgánumok, 
rádió- és tévémûsorok más-más te-
matikában nyújtanak ismereteket és 
közérdekû híreket magyar nyelven a 
diaszpórában élŒknek. Többségük kis 
példányszámban megjelenŒ, alacsony 
költségvetéssel mûködŒ, elsŒsorban a 
helyi kisközösséget érintŒ esemé-
nyekrŒl hírt adó médium. 

Nemzeti Regiszter 
A világ magyarsága közti minden-

napi párbeszéd, az egymásról való 
tudás bŒvítése jegyében Magyaror-
szág útjára indította a Nemzeti Re-
gisztert, amely 2011. október 17-étŒl 
érhetŒ el a www.nemzetiregiszter.hu 
oldalon. Megalkotásának célja, hogy 
közvetlenül lehessen kapcsolatba lép-
ni a világ számos pontján élŒ vala-

mennyi magyarral. A honlap hasznos 
információkat tartalmaz a magyarság 
közéleti kérdéseirŒl, illetve közös te-
ret teremt az egymástól távol élŒ 
magyar közösségek számára. A nyu-
gati diaszpóraszervezetek itt megoszt-
hatják egymással és az oldalra láto-
gatókkal az általuk szervezett progra-
mokat, beszámolókat, illetve képet és 
videót is feltölthetnek. A honlapon 
folyamatosan frissülve olvashatók a 
legfrissebb, nemzetpolitikai vonatko-
zású közéleti, politikai, kulturális hí-
rek. Emellett az eseménynaptár funk-
ció segítségével hetekkel elŒre infor-
mációt lehet kapni az elkövetkezŒ 
eseményekrŒl, például a kihelyezett 
konzuli napokról. A Nemzeti Regisz-
ter a magyarság azon tagjaira is 
számít, akik már kevésbé beszélik a 
magyar nyelvet, a honlap ezért angol 
nyelven is elérhetŒ. Ugyanitt olvas-
hatók a KŒrösi Csoma Program 2013 
és 2015 közötti ösztöndíjasainak be-
számolói (a program 2016-tól saját 
weboldala van), a Mikes Kelemen 
Program kutatóinak beszámolói, vala-
mint a Julianus Program keretében 
beérkezett magyar értékek adatlapjai 
is. A honlap mellett mûködik a Nem-
zeti Regiszter Facebook-oldal, amely 
a fenti célokat a közösségi média 
interaktívabb eszközeinek és lehetŒs-
égeinek felhasználásával támogatja. 

A Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága minden hét elsŒ 
napján nemzetpolitikai összefoglalót 
készít, amely két nyelven – magyarul 
és angolul – foglalja össze az elmúlt 
hét legfontosabb, a Kárpát-medence 
és a diaszpóra magyarságát érintŒ 
híreit és eseményeit. A nemzetpoliti-
kai összefoglalót mintegy 1000 cím-
zettnek küldjük ki szerte a világon. 

A közmédia diaszpó-
rának szóló mûsorai 
A diaszpóra magyarságával való 

kapcsolattartásban kiemelkedŒen fon-
tos szerepet játszik a magyar közmé-
dia. A hét televízió- és hat rádiócsa-
tornát, valamint az MTI magyar álla-
mi hírügynökséget magába foglaló 
Médiszolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelŒ Alap (MTVA) célja, hogy 
közös információs teret biztosítson a 
világ magyarsága számára, amelyben 
a külhoni magyarok életét bemutató 
hírek és események az anyaországi-
akkal együtt megjelennek, és a világ 
minden magyarja számára elérhetŒvé 
válnak. 

A külhoni magyarság szempontjából 
különösen fontos a Duna Televízió és 
a Duna World csatorna. ElŒbbi a 
nemzeti fŒadó, és egyben a legnézet-
tebb közszolgálati csatorna, amely 
több mint húsz éve ugyanazzal a kül-
detéstudattal végzi feladatát: közös 
kulturális teret képez a határon túl 
élŒ magyarok számára. A diaszpóra 
magyarsága tekintetében jelentŒsebb 
az utóbbi, a Duna World, amelynek 
mûsorstruktúrája az M1 hírtelevízió 
és a Duna TV mûsorainak válogatásá-
ból áll, a világ magyarságának tévé-
zési szokásaihoz igazodott idŒpontok-
ban vetítve. A tévécsatorna egyik 
legfontosabb, a világban szétszórtság-
ban élŒ magyarságot megszólító mû-
sora az Öt kontinens – egy nemzet. 
Minden héten jelentkezŒ adásában 
arra keres választ, miként lehet távoli 
országokban megŒrizni a magyar 
identitást, és hogyan lehet népszerûsí-
teni a magyar kultúrát. A csatorna 

másik fontos, a külhoni magyarságra 
fókuszáló magazinmûsora a Határta-
lanul magyar IsmeretterjesztŒ Soro-
zat, amelyben felkeresik és bemutat-
ják a világ különbözŒ pontjain élŒ 
magyar közösségeket, egyesületeket, 
szervezeteket, klubokat, egyéneket. A 
Kossuth Rádión a rendszerváltozás 
óta hallható, naponta jelentkezŒ 
Határok nélkül  címû mûsor hírt ad 
az elszakított nemzetrészek és a 
diaszpóra életérŒl, illetve az Œket 
érintŒ döntésekrŒl és eseményekrŒl. 

 
Anyagi támogatás 
Mûködési és programtámogatást 

biztosítunk a világ legkülönbözŒbb 
pontjain mûködŒ magyar egyesületek, 
szervezetek és intézmények számára. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a diasz-
pórában mûködŒ anyanyelvi és hagyo-
mányŒrzŒ gyermek- és ifjúsági prog-
ramok, valamint a cserkészet támoga-
tására. 2010 óta több esetben nyújtot-
tunk anyagi segítséget annak érdeké-
ben, hogy a diaszpórában élŒ magya-
rok közösségi tereket, házakat, ifjúsá-
gi központokat hozzanak létre, vagy a 
már meglévŒket felújítsák. Az elmúlt 
években többek között a Torontói 
Magyar Ház építésének befejezésé-
hez, a svédországi Ifjúsági Központ 
és a Bécsi Magyar Otthon épületének 
megvásárlásához, valamint az argen-
tínai, a brazíliai és az uruguayi ma-
gyar házak felújításához járultunk 
hozzá. Támogatjuk a diaszpórát célzó 
kezdeményezések, így a ReConnect 
Hungary – Magyar Birthright Prog-
ram, a Vendégségben Magyarorszá-
gon – Külhoni magyar fiatalok talál-
kozójának és a nyugati magyarság 
kétévente megrendezésre kerülŒ 
Kufstein konferenciájának megvaló-
sulását. Segítjük a diaszpóra magyar-
sága jeles kiadványai – többek között 
a Bécsi Napló, az ausztráliai Magyar 
Élet és a Prágai Tükör – megjele-
nését. 

Aktív konzuli hálózatok 
A magyar konzuli szolgálat felada-

tainak összetétele, minŒsége, különö-
sen pedig az intézendŒ ügyek mennyi-
sége jelentŒs változáson ment keresz-
tül az utóbbi években. Az elmúlt hat 
év fejlesztéseinek köszönhetŒen mára 
elmondható, hogy a világ számos 
szegletében, komplex körülmények 
között mûködŒ magyar konzuli hiva-
talok a külföldön élŒ magyar állam-
polgároknak a szolgáltatások széles 
körét nyújtják. 

A konzuli szolgálat – döntŒ részben 
magyar állampolgárok számára – 
nyújtott szolgáltatásainak száma 
2010-ben még mintegy 80 000, míg 
2015-ben már közel 430 000 ügyet 
számlált. Az utóbbi számnak több 
mint egyharmada volt honosítási ké-
relem. A konzulátusok nemcsak az 
egyszerûsített honosítás folyamatá-
ban vállalnak kiemelt feladatot: az új 
magyar állampolgárok az állampol-
gárság megszerzését követŒen min-
den egyéb, a magyar közigazgatás kö-
rébe tartozó kérelmeikkel, kérdéseik-
kel is a magyar külképviseletek kon-
zuljaihoz fordulhatnak. 

A kormány jelentŒs erŒfeszítéseket 
tesz annak érdekében is, hogy a kon-
zuli szolgáltatásokat minden külföl-
dön élŒ honfitársunk számára köze-
lebb hozza lakóhelyéhez. Ennek je-
gyében 2017 végével bezárólag 115 
külképviseleten folyik majd valami-

lyen jellegû konzuli tevékenység. 
2014 óta a kormány a következŒ 
helyeken nyitott, illetve nyit konzuli 
szolgáltatásokat is biztosító külképvi-
seleteket, amelyek közül több meg-
nyitásánál kifejezett szempont volt a 
székhely vonzáskörzetében élŒ nagy-
számú magyar közösségek ottléte 
vagy a konzuli védelem hatékonyabb 
ellátása: Stuttgart, Düsseldorf (Né-
metország), Melbourne (Ausztrália), 
Toronto (Kanada), San Francisco 
(USA), Chicago (USA), Sao Paulo 
(Brazília), Quito (Ecuador), Lima 
(Peru), Bogota (Kolumbia), Accra 
(Ghána), Addisz-Abeba (Etiópia), 
Luanda (Angola), Abuja (Nigéria), 
Kazany (Oroszország – Tatár Köz-
társaság), Taskent (Üzbegisztán), 
Manila (Fülöp-szigetek), Kuala Lum-
pur (Malajzia), Ulánbátor (Mongólia), 
Erbil (Irak), Ho Si Minh-város (Viet-
nam), Hongkong (Kína), Wellington 
(Új-Zéland). Mindemellett a már mû-
ködŒ magyar külképviseletek éves 
szinten csaknem ezer alkalommal 
rendeznek a külképviselet székhe-
lyétŒl eltérŒ településeken, közel 200 
helyszínen kihelyezett konzuli napo-
kat. 

*
A magyar diaszpórapolitika straté-

giai célrendszere címû magyar állami 
kiadvány ismertetését jövŒheti szá-
munkban folytatjuk.

Két megjegyzés a
szerkesztô részérôl
(1) „A Magyarországot újonnan 

elhagyók váljanak tagjává az adott 
magyar diaszpóraszervezetnek.” A 
gyakorlatban ez nem mûködik. A ge-
nerációs gap kevés a magyarázatra. A 
régiekre (emigránsokra) az értékmeg-
Œrzés a jellemzŒ, a mostani jövevények  
jó esetben is csak érzéketlenek a nem-
zeti emlékezés tartalma iránt. Nekünk 
fájt eljönni, más hazát építeni. Egyesü-
leteinknek ez adott tartalmat.
(2) Az asszimilációt ne úgy kép-

zeljék el, hogy ha valaki nem jár el a 
magyar egyesületekbe, akkor auszt-
rállá válik. Vagy a másik oldaláról 
nézve: ha eljár az egyesületi rendez-
vényre, magyar identitását azzal tart-
ja meg. Aki magyar nyelvi környezet-
ben, magyar iskolázottsággal nŒtt fel, 
az soha nem fog új környezetébe 
asszimilálódni, viszont, aki gyerek-
ként itt iskolázott, magyarországi em-
lékei nincsnek, csak a szülŒi házban, 
családban szerez magyar identitás-
mennyiséget, ami egyénileg változó. 
Magyar egyesületekbe eljárnak, szü-
leikkel, amíg el nem jön önálló házon 
kívüli szórakozásuk ideje. Azután ma-
gyar egyesületben ritkán látjuk Œket, 
ugyanakkor magyarságuk többet je-
lent nekik, mint a házon kívüli kör-
nyezet világa. Nem mindig volt ez 
így. Valamikor az itt felnövekvŒk az  
ausztrál környezet hatására ausztrál 
identitásra váltottak. Ilyen ma már 
nincs. A mai itteni magyar gyerek 
iskolai pajtásainak már csak kis része 
angolszász eredetû. A multikulturális 
keverékben, a sokféleségben fokoza-
tosan elkopik az ausztrál identitás 
domináns érzelmi megvallása. Tehát 
nincs domináló vonzó helyi nemzeti 
karakter, hanem többféle fajta cso-
portok összessége, amelyek minde-
gyike alapvetŒen idegen a magyar 
gyermek számára. Ez közvetve ked-
vez magyarsága megtartásában. 

(Folytatjuk.)
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Bejegyezte az Európai Bizottság az 
európai kisebbségi szervezetek által 
közösen összeállított Minority Safe-
Pack címû európai polgári kezdemé-
nyezést --- közölte hírlevelében a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ).

A kezdeményezôknek a bejegyzéstôl 
számítva egy év áll rendelkezésükre, 
hogy az Európai Unió egymillió állam-
polgárának az aláírásával erôsítsék 
meg kezdeményezésüket, amely lehe-
tôvé teszi, hogy jogalkotás kezdôdjön 
az európai kisebbségvédelemrôl.

A polgári kezdeményezés beterjesztôi 
eredetileg tizenegy, a kisebbségek 
számára fontos területen kérték jogal-
kotásra az Európai Unió intézményeit. 
A bizottság részleges bejegyzést ha-
gyott jóvá, amely kilencet tartalmaz 
az eredeti tizenegy javaslatból.

* * *
Az olasz ügyészség elvette családjától 

és védett helyen helyezett el egy 14 
éves lányt, miután Bolognában élô 
bangladesi szülei leborotválták a fejét, 
mert nem akarta kendôvel eltakarni.

A lány két nôvérét is eltávolították a 
szülôktôl. Az anya és az apa ellen lelki 
bántalmazás miatt vizsgálat indult.

A Bologna városában élô, muzulmán 
vallású bangladesi családanya teljesen 
leborotválta a helyi általános iskola 
nyolcadik osztályába járó lánya haját. 
Így büntették meg, miután észrevet-
ték, hogy a lány az otthonukból kilépve 
azonnal levette a fejét fedô kendôt, 
amellyel szülei az iskolába is küldték.

A lánnyal történteket az iskola igaz-
gatója jelezte a hatóságoknak.
Virginio Merola bolognai polgár-

mester „elfogadhatatlan szülôi vissza-
élésrôl” beszélt. Hozzátette, „aki 

Olaszországba jön, annak a mi tör-
vényeinket és alkotmányunkat kell 
tiszteletben tartania”.
Yassine Lafram, a bolognai muzul-

mán közösség koordinátora szerint a 
szülôk magatartásának semmi köze a 
valláshoz, inkább téves kulturális hoz-
záállásról van szó, mivel az iszlám 
semmit nem kényszerít a hívôkre.

Az eset a húszéves pakisztáni lány 
Hina Saleem sorsára emlékeztetett, 
akit apja és más férfirokonai 2006-ban 
az észak-olaszországi Brescia városá-
ban megöltek, mert nem viselt fejken-
dôt és nyugatiasan öltözködött. 2009-
ben egy Olaszországban felnôtt 
marokkói lányt ölt meg az apja, mivel 
olasz vôlegénye volt.

A l’Espresso címû hetilap tavalyi 
felmérése szerint Olaszországban 
több mint 145 ezer 15-24 éves muzul-
mán fiatal él, és többségük már ott 
született.

* * *
Négy éve nem látott magasságokba 

emelkedhet az arany árfolyama, 
amennyiben a negatív kamatok és az 
emelkedô infláció kombinációja fel-
pörgeti a nemesfém iránti keresletet. 
Egyes elemzôk szerint jelenleg éppen 
egy bikapiac elején vagyunk.

Az arany ára idén elérheti az unci-
ánkénti 1400-1500 dolláros szintet is --
– mondja Ronald-Peter Stoeferle, az 
Incrementum ügyvezetô partnere. A 
nemesfém 2013 szeptemberében for-
gott utoljára 1400 dolláron.
Bika vagy medve?
Idén az hajtotta fölfelé az aranyat, 

hogy számos befektetô megriadt attól, 
Donald Trump talán mégsem lesz 
képes bevezetni a korábban beígért 
gazdaságélénkítô terveit. Ráadásul a 

brexittel kapcsolatos bizonytalanságok 
csak tovább fokozták a menedékeszköz 
iránti keresletet.

Egy ilyen környezetben pedig az 
emelkedô infláció is az aranyat támo-
gatja –-- írja a Bloomberg.

Egyelôre még a „technikai senki föld-
jén” vagyunk, és a szezonális hatások 
sem igazán kedvezôk --– mondta Sto-
eferle. Az igazi felfutás azonban a 
nyár elején kezdôdhet, mivel jelenleg 
még csak egy bikapiac kezdetén va-
gyunk –- tette hozzá.

Mindazonáltal nem mindenki szem-
léli ilyen optimistán az arany jövôjét. 
A Société Générale például azt java-
solja ügyfeleinek, hogy még a mostani 
felívelés idején adjanak el, mivel úgy 
számolnak, az amerikai jegybank sze-
repét betöltô Fed kamatemelési cik-
lusa, illetve a politikai események 
korlátozott hatásai az arany árának 
csökkenését eredményezhetik.

A bank várakozásai szerint az idei 
negyedik negyedévben 1125 dolláron 
áll majd a nemesfém, ami nagyjából 
egybeesik a Bloomberg által megkér-
dezett elemzôk prognózisainak 1230 
dolláros mediánjával.
Globális infláció
Ezzel párhuzamosan a tavalyi negye-

dik negyedév legmegbízhatóbb arany-
ár elôrejelzôjének számító BNP Pari-
bas is óvatosságra intett ebben az 
évben. A pénzintézet még januárban 
jelezte, az arany valószínûleg gyengül-
ni fog, amennyiben a Fed folytatja a 
kamatemelését és fenntartja a dollár 
erejét.

Amellett, hogy a Fed várakozásai sze-
rint az amerikai infláció hamarosan 
eléri a célként meghatározott 2 száza-
lékos szintet, Európában is az árak 
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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

Rákosi elvtárs 
125 éves

A Magyar Nemzet egy hosszú cikkel 
emlékezett meg „Sztálin legjobb ma-
gyarországi tanítványa“ születésének 
125. évfordulójáról.

Hej, de voltak a 60. évfordulón olyan 
könnyeket varázsló, szívbe markoló 
nóták mint, aszongya:

Rákosi a legjobb apa
Minden dolgozó a fia
Gondot visel az országra
Békére és szabadságra

Tôle kaptunk minden szépet
Neki visszük szíveinket
Ôt tiszteljük jó munkával
Többet, jobbat tanulással.

Akkoriban nem tûnt fel, hogy a nótá-
ból kimaradtak a dolgozó nôk, anyák 
és lányok, ( de ha volt akinek ez feltünt 
az nagyon vigyázott és befogta a szá-
ját.)

Az internetes lexikonban olvashatjuk, 
hogy a Horthy rendszerben Rákosi 
kivételes elbánásban részesült a sze-
gedi Csillagbörtönben. Zárkája egész 
nap nyitva volt, szabadon járkált az 
irnoki helye és cella között. Idônként a 
politikai foglyokkal pártgyûlést is tar-
tott. A többiektôl eltérôen a csomagot 
nem osztotta meg a rabtársak között. 
Feltûnôen sok pénze volt, amit Moszk-
vában élô testvére Rákosi Zoltán (1945 
után Bíró Zoltán) Domokos József 
ügyvéden keresztül juttatott Mátyás-
hoz. Fivére figyelmeztette Rákosit, 
hogy olyan idôk járnak Moszkvában (a 

harmincas évek Nagy Terrorja), hogy 
jobb helyen van a Csillagban mint a 
Szovjetunióban. (Ezen a Horthy rend-
szert gyalázó magyar „haladók” elgon-
dolkodhatnak)

A Rákosi rendszer számadatai meg-
döbbentôek. 1950 és 1953 között 1 mil-
lió embert vontak ügyészi eljárás alá 
és minden második ellen vádatot is 
emeltek, és 40 ezren voltak rendôri 
ôrizetben illetve internálva. A rend-
szerre mind párton belül mind orszá-
gosan a féktelen terror volt a jellem-
zô.

A Rákosi korszakról elmondhatjuk, 
hogy fele sem volt tréfa, de hemzseg-
tek a Rákosi viccek, amik rendszerint 
a „bölcs vezér” „ritka szép” frizuráját 
vették célba. Ezekbôl hármat:

Rákosi munkás-ruhát öltve járja az 
utcákat, mert tudni akarja, hogy 
mennyire szeretik ôt az emberek. Be-
téved egy moziba, ahol a hiradóban 
éppen Rákosi emelkedik szólásra. Er-
re a közönség felpattan kezdôdik a 
vastaps és él-jen-Rákosi-él-jen-Rákosi. 
Rákosi boldogan vigyorog, amikor a 
háta mögül valaki a fejére csap és a 
fülébe súgja: TAPSOLJ KOPASZ 
MERT ELVISZ AZ ÁVÓ!

A második vicc olyan kis- kocsma 
színvonalú:

Rákosi egy zsúfolt vonaton utazik, az 
Ávosok lezárták a vécéket de egy utas-
nak sürgôsen mennie kell, így hát 
nincs jobb megoldás mint, hogy le-
húzzák az ablakot és az utas kidugja a 
fenekét. A peronon már egy tömeg 
várja Rákosi elvtársat és meglátván az 

utas fenekét megkezdôdik a vastaps 
és él-jen-Rákosi él-jen-Rákosi. Az 
egyik ünneplô odaszól: te sógor ez nem 
úgy néz ki mint Rákosi, mire a sógor- 
mit beszélsz, hát ott lóg a szívar a 
szájában!

A harmadik vicc a legrövidebb:
--- Hallottad, hogy Rákosit kitüntették 

Törökországban?
--- ???
--- Most úgy hívják, hogy SEGG-FEJ-

BEJ

Manapság már kevesen vannak, akik 
az iskolákban akkoriban ezt énekel-
ték:

Országunk erôs, szabad
Úttörôk énekeljetek
Rákosi elvtárs bennünket
Boldog jövôbe vezet.

Sokan vannak akik a Horthy rendszer 
egyik legnagyobb mulasztásának te-
kintik azt hogy nem került egy kötél 
Rákosi Mátyás nyakába.

Kádár nosztalgiások elgondolkozhat-
nak azon, hogy Rákosi hazatérését a 
Szojetúnióból megengedélyezték vol-
na, ha két dologba beleegyezik:
Nem politizál
Elfogadja az állandó rendôri fe-

lügyeletet
Mivel ezt Rákosi elutasította bizván 

abban, hogy kádárék mindent elron-
tanak és akkor ôrá megint szükség 
lesz így elmulasztotta Pesten felujítani 
régi barátságát Gerô Ernôvel és szov-
jet számûzetésben halt meg.

Kroyherr Frigyes
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emelkedése tapasztalható.
Februárban például 2 százalékos volt 

az eurózóna fogyasztói árinflációja, 
ami a legmagasabb 2013 februárja óta. 
Ugyanebben a hónapban az Egyesült 
Királyságban az inflációs 2,3 százalé-
kos volt, ami egyszerre tükrözi a font 
gyengülését a brexitszavazást követô-
en, illetve az olajár emelkedését.

* * *
Háromszázhúsz millió euróval  támo-

gatja a rák elleni küzdelmet Spanyolor-
szágban Európa leggazdagabb embe-
re, a Zara divatárumárkát megalapító 
Amancio Ortega alapítványa.

Az adomány fordulópontot jelent a 
2001 óta mûködô alapítvány életében, 
korábban ugyanis kizárólag Andalúzi-
ára és Galiciára korlátozta tevékeny-
ségét.

Az alapítvány történetének eddigi 
legnagyobb adományából azonban a 
spanyol autonóm közösségek mind-
egyikébe fog jutni.

A pénzt a rák elleni küzdelemben 
használt legmodernebb egészségügyi 
felszerelések és berendezések, köztük 
sugárterápiás és diagnosztikai eszkö-
zök beszerzésére fordítják.

Ortega alapítványa tavaly 40 millió 
eurót adományozott az Andalúziai 
Egészségügyi Szolgálatnak. Két évvel 
ezelôtt 17 millió euróval támogatta 

emlôrák kiszûrését szolgáló eszközök 
beszerzését Galiciában és az elsô su-
gárterápiás központ felállítását Lugó-
ban.

A Forbes Magazine szerint Ortega, az 
Inditex textilipari vállalat 81 éves ala-
pítója a leggazdagabb ember Európá-
ban. Becsült vagyona 76,2 milliárd 
dollár, éves jövedelme 400 millió doll-
ár. Ortega elsô üzlete, a Zara, 1975-ben 
nyílt meg.

* * *
A menekülôeszközök felé vették az 

irányt a befektetôk, ami egyesek sze-
rint a Donald Trump választási
gyôzelmét követô rali végét vetíti elô-
re. A „szuperpénz” iránti kereslet-nek 
Kína is a felhajtóereje, miközben az 
amerikai értékpapír-felügyelet a jövô 
héten dönthet a bitcoin ETF-kereske-
désérôl.

Péntekre 1265 dollárt adtak a bitcoi-
nért; ezzel a nyolc éve létezô krip-
topénz értéke elôször haladta meg az 
arany unciánkénti árát. A bitcoin idén 
már 33 százalékkal ér többet, mint 
tavaly, az elmúlt 12 hónapot tekintve 
pedig 200 százalékot nôtt az értéke --– 
emlékeztet a Financial Times. Szak-
értôk két tényezôvel magyarázzák a 
rekordárfolyamot. Kínában egyre töb-
ben a „szuperpénz” irányába fordulnak 
a jüanban való megtakarítás helyett, 

és a Portfólió.hu szerint az ázsiai 
országban lecsengôben van az év eleji 
ellenôrzési hullám, amelynek célja a 
tôkekorlátozási törekvések megóvása 
volt. A kínai felügyelet tartott attól, 
hogy ezt sértik a bitcoinbefektetések, 
ezzel közvetve gyengítve a jüant. A 
másik ok: Amerikában a Bloomberg 
szerint legkésôbb a jövô hét végéig 
dönt arról az értékpapírpiaci felügye-
let, hogy engedélyez-e egy bitcoinalapú 
ETF-et, azaz tôzsdén jegyzett befekte-
tési alapot.

2013-ban –- amikor elôször lépte át az 
ezerdolláros határt –-- a digitális pénz 
értéke már megközelítette az arany 
árfolyamát, de ezután jelentôs érték-
vesztésen ment keresztül, és csak az 
elmúlt hónapokban kapott újra szárny-
ra. Árfolyama meglehetôsen ingadozó 
az aranyhoz képest: január elején 1100 
dollárt is ért, majd hamar több száz 
dollárt veszített ebbôl.

Az arany a befektetôk hagyományos 
menedéke, így a Trump-kormánnyal 
kapcsolatos, illetve az euró árfolyamát 
is érintô francia politikai bizonytalan-
ságok miatt sokan választják. De a 
nemesfém mégsem olyan vonzó már, 
mint alacsony hozamkörnyezetben, az 
amerikai tartalékbank, a Fed kamat-
emelési ciklusának kezdete elôtt volt, 
noha a kilátásait továbbra is jónak 
tartják. „2016-ban jó éve volt az arany-

nak, a makrogazdasági körülmények 
és a korábbi évek elhalasztott kereslete 
pedig 2017-ben is magasan tartja a 
nemesfém iránti igényt” –-- írta az 
Aranyvilágtanácsra hivatkozva a 
Conclude.hu.

* * *
A Selina Juul által vezetett pazar-

lásellenes mozgalom elérte, hogy kor-
mányzati és vállalati szinten is változ-
tatásokat vezessenek be annak 
érdekében, hogy minél kevesebb élel-
miszer kerüljön a kukába.

Selina Juul tizenhárom éves korában 
érkezett Dániába Oroszországból, és 
elmondása szerint megdöbbent azon, 
hogy mennyi élelmiszert pazarolnak el 
az országban. „Egy olyan országból 
származom, ahol át kellett élnünk az 
élelmiszerhiányt, és megesett, hogy 
nem voltunk benne biztosak, hogy 
másnap is lesz mit ennünk” --- mondta 
egyik beszédében. Juul a pazarlás 
elleni küzdelméhez egy szervezetet is 
alapított, amellyel elérte, hogy a dán 
kormány is fellépjen az ügy érdekében, 
valamit azt is elintézte, hogy az ország 
legnagyobb szupermarket-hálózata 
felhagyjon az „egyet fizet, kettôt kap”-
--típusú akciókkal, amelyek nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az így meg-
vásárolt termékek végül a szemetes-
ben kössenek ki.

Az elmúlt öt év során Dánia az élel-
miszerpazarlás elleni küzdelem egyik 
élharcosává vált, javarészt az aktivista 
tevékenységének köszönhetôen. Az 
üzletláncok megváltozott üzletpolitiká-
jának köszönhetôen az országban 25 
százalékkal kevesebb élelmiszert dob-
nak ki, mint öt évvel ezelôtt.

* * *
Behatolóknak nevezte az amerikai 

erôket Bashar Al-Assad szíriai elnök, 
és azt mondta, „valamilyen konkrét” 
lépést vár Donald Trump amerikai 
elnöktôl az Iszlám Állam (IÁ) nevû 
terrorszervezet elleni harc elsôdleges-
sé tételére tett ígérete kapcsán.

Assad kijelentette, hogy az IÁ elleni 
szíriai harc fokozásának ígéretét ol-
vasta ki Trump nyilatkozataiból.

„Eddig semmit nem láttunk megvaló-
sulni ebbôl a retorikából”

–-- mondta Assad a Phoenix kínai tele-
víziós csatornának adott nyilatkozat-
ban, hozzátéve, „reméljük, hogy a kor-
mányzata megvalósítja, amit hallot-
tunk”.

Az Egyesült Államok vezette katonai 
szövetség az IÁ ellen harcol Irakban 
és Szíriában. Barack Obama elôzô 
amerikai elnök idején az amerikai po-
litika egyes, Aszad ellen harcoló láza-
dókat támogatott, akik nem ismerték 
el Aszadot legitim elnöknek -– emlékez-
tetett a Reuters brit hírügynökség.

Szíriában a szövetségesek kurd és 
arab milíciák oldalán harcolnak, jelen-
leg a dzsihadisták de facto „fôvárosa”, 
az észak-szíriai Rakka bekerítéséért 
és végleges visszafoglalásáért.

Az amerikaiak vezette szövetségesek 
bejelentették, hogy további 400 ame-
rikai katonát küldenek Szíriába, hogy 
segítsenek Rakka visszafoglalásában, 
és megakadályozzanak minden össze-
csapást Törökország és a Washington 
támogatását élvezô szíriai kurdok mi-
líciái között.

Az amerikai katonák Manbedzsba 
történô felvonultatásával kapcsolatos 
kérdésre válaszolva Assad kijelentet-
te:

„Minden, a meghívásunk nélkül Szí-
riába érkezô külföldi katona behato-

ló”.
Hozzátette, nem hiszi, hogy ez segíte-

ne. A szíriai elnök kijelentette, hogy 
„elvben” továbbra is lát lehetôséget a 
Trumppal való együttmûködésre, bár 
gyakorlatilag semmi sem történt ezen 
a téren.

Az IÁ elleni amerikai vezetésû hadjá-
rat szerinte csak „néhány légicsapás”, 
ennél átfogóbb megközelítésre van 
szükség.

Assad megjegyezte, hogy a Moszkva 
támogatta Szíriai Arab Hadsereg „na-
gyon közel” van Rakka városához, 
elérte az amerikaiak támogatta kurd 
erôk ellenôrzése alatt lévô területek 
határát. Hozzátette, hogy Damaszkusz 
számára Rakka elsôrendûen fontos, de 
jelezte, hogy a jövôben lehetséges ha-
sonló támadás a keleti határnál fekvô, 
teljesen az IÁ kezén lévô Deir Ezzor 
kormányzóság ellen is.

Az elnök elmondta, hogy nem fûz 
nagy reményeket a Genfben folyó 
Szíria-közi tárgyalásokhoz, de is egy 
lépés egy hosszú úton. Hozzátette, 
hogy a szíriaiaknak saját maguknak 
kell dönteniük a politikai rendezésrôl, 
és errôl népszavazást is tartanak 
majd.

Assad üdvözölte a Szíria és az iszla-
mistákhoz csatlakozó ujgurok elleni 
kínai hírszerzés között együttmûkö-
dést. Mind mondta, Pekinggel egyre 
jobbak a kapcsolatok.

Kína és Oroszország februárban 
megvétózta az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsába benyújtott határozatterveze-
tet, amely szankciókkal sújtotta volna 
Damaszkuszt, amiért vegyi fegyvere-
ket vetett be a háborúban.
Orientalista.hu –-- Zenobia MTI 

nyomán
* * *

Felelôtlenségnek és a szerb–boszniai 
kapcsolatokra nézve ártalmasnak ne-
vezte Alekszandar Vucsics szerb 
miniszterelnök a szomszédos Bosznia-
Hercegovina  lépését.

Bosznia-Hercegovina ugyanis  hiva-
talosan megfellebbezte a hágai Nem-
zetközi Bíróság tíz évvel ezelôtt hozott 
ítéletét, amely felmentette Szerbiát a 
boszniai Srebrenicában véghezvitt 
népirtásban való kollektív bûnösség 
felelôssége alól. Amennyiben jóvá-
hagyják az ítélet felülvizsgálatát, az 
eljárás több évig is eltarthat.

A Balkan Insight hírportál szerint a 
bosnyákok, horvátok és szerbek alkot-
ta Bosznia-Hercegovina úgy nyújtott 
be fellebbezést a hágai bíróságon, 
hogy abba a háromtagú boszniai ál-
lamelnökség horvát és szerb tagja 
nem egyezett bele, csupán bosnyák 
kollégájuk, Bakir Izetbegovic hagyta 
jóvá. Mladen Ivanics, a boszniai ál-
lamelnökség soros, szerb elnöke alkot-
mányellenesnek nevezte a kezdemé-
nyezést. Szerinte tettével Izetbegovic 
aláásta a hatalommegosztáson alapuló 
kormányzást és politikai válságba 
sodorta az államalakulatot.

Az MTI jelentése szerint az állam-
elnökség tagjai ültek össze, hogy tár-
gyaljanak Izetbegovic kezdeményezé-
sérôl, ám az ülés megszakadt, mert 
Izetbegovic távozott. Újságíróknak azt 
mondta: a bosnyákokat vádolják azzal, 
hogy válságot okoznak az országban, 
holott a válságot azok okozták, akik 
bûncselekményeket követtek el a ki-
lencvenes években. „A felülvizsgálatot 
az igazság kiderítéséért kezdeményez-
tük” –-- tette hozzá.



„Akit, mindenki szeret,” --- adhat-
nám a címet ennek a beszélgetésnek. 
Bizony, Marót Márti az az ember, 
akivel, ha találkozol, mosolyognod 
kell, mert sugárzik róla a kedvesség, 
szeretet és nem tudsz hozzá fordulni 
olyan kéréssel, amelyet ne teljesítene. 

Kevesen tudják róla, hogy 18 éve már 
kapott --- az önkéntes, vagy nevezzük 
társadalmi munkájáért --- kitüntetést a 
John Hovard prime ministertôl, ezt 
a kitüntetést csak mineden 100 évben 
adják ki. Mártinál jobb vezetôségi 
személyiség nem kell. Épp olyan jól 
beszéli az angol nyelvet --- és ír, olvas 
---, mint a magyart és talán mélyebb 
szókinccsel. Mindegy a  beszélgetés 
témája ô mindenhez hozzá tud szólni 
bármelyik nyelven, tehát tárgyaló 
képes úgy a magyar kormány felé, 
mint az ausztrál vezetôség felé, ahogy 
ezt már bizonyította többször. 

Hol születtél, nôttél fel, családod, 
szüleid társadalmi helyzete, élete?

Szentendrén születtem, ott nôttem 
fel. Az édesapám, hivatásos katona- 
tiszt volt, a háború után leszerelt, 
nem akart a kommunizmus alatt 
szolgálni. Betették egy papírgyárba 
éjjeliôrnek Szentendrén. Édesanyám 
szülei földbirtokosok voltak. Háború 
után a gyerekeik között gyorsan fel-
osztották a birtokot, így édesanyám 
egy gyümölcsöst örökölt és valószínû, 
hogy ez mentett meg minket az éhha-
láltól.

Édesapád, hogy menekült meg a 
Don-kanyarból?

Édesapámnak az orosz fronton volt, 
ott elôtték a sarkát, mely elmér-
gesedett, amerikai fogságba került, 
ahol majdnem amputálták a lábát, 
egy magyar fiatal orvos mentette 
meg ettôl. A fél sarka maradt meg, 
mely a járásba természetesen meg-
mutatkozott. Édesanyám nem tudott 
semmit apámról, akit egy amerikai 
katona ki akart vinni Amerikába, de 
ô a családjához ragaszkodott és haza 
tért. Édesapám élete végéig katona 
maradt, kemény ember volt, egyenes, 
becsületes, nagyon szerettem ôt, de 
édesanyámat is, aki egy gyengéd 
mindent elôteremtô asszony volt, 
jószívû, aki sokszor négyfélét fôzött, 
hogy mindenkinek kedvezzen.

Testvéreid vannak?
A szüleim mind a két részrôl ôzvegyek 

voltak, mikor összeházasodtak, két 
féltestvérem volt, majd késôbb két 
kisöcsém született.

Szerencsétek volt, hogy ilyen családi 
helyzetben a kommunisták nem tele-
pítettek ki titeket. Te hogyan tudtál  
otthon tanulni?

Én mindig kitûnô tanuló voltam, 
álandóan arra törekedtem, hogy a leg-
jobb jegyeket vigyem haza, mindig 
segítettem azoknak, akiknek kevésbé 
ment a tanulás. Édesanyám be akart 
íratni hittanra, de az osztályfônököm 
lebeszélte róla. Akkor megbeszélte a 
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Bagin Lívia  

Beszélgetés Marót Mártával
pappal, hogy én az iskola után besur-
ranok és résztveszek az órákon. Ezt 
én a barátnômnek elmondtam, aki 
beárult és akkor én négyest kaptam 
magatartásból. Nagyon fájt.

Márti, már megismertük szüleid jel-
lemét, te hogyan ismered magad, hogy 
látod a szemályiségedet?

Nekem nagyon fontos az egyenesség 
az igyekezet és az embereken való se-
gítés. Nagyon családcentrikus vagyok. 
Nagyon fontosak nekem a férjem, 
gyerekeim, unokáim, testvérem.

Hogyan kerültél Ausztráliába?
Én akartam eljönni, még ugyancsak 

gyerek voltam, de az elhatározásom 
végleges volt. Unokanôvéremmel 
aki mar felnôtt volt, és nôvéremmel 
indultunk neki a határnak, édesapám 
elkísért minket a határig, ahol oroszok 
elkaptak, de unokanôvéremmel meg-
szöktünk, nôvéremet mások segítették 
át a határon. 

A szüleim utánunk jöttek megtaláltak 
bennünket, így  egyesült a család. 
Három éves kisöcsém ott halt meg 
tüdôgyulladásban. Nagyon szerettem, 
rettenetes volt mindnyájunknak. Itt 
született már egy kistestvérem, 
öcsém, Magyar Mihály, aki két gyer-
mek atyja.

Ha már gyermekeknél tartunk, ne-
ked hány van belôlük?

Három nagy lányom van, Melissa, 
Andrea és Kriszti. Andreának egy 
kislánya van, míg Krisztinek kettô. 

Nagyon jó gyerekek, törödnek ve-
lünk. Szeretik egymást is.

Férjedet, hogy hívják?
Marót Kálmán.
Mi a legmagasabb iskolai végzettsé-

ged és milyen munkakörökben dolgoz-
tál? 

Könyvelô vagyok és mindig ilyen 
munkakörben dolgoztam közepes 
nagyságú vállalatokban, általában 
mint Financial manager, egy helyen 
mint General Manager.

Majd nyolc évet töltöttünk farmon, 
úgy vettük meg, hogy levolt robbanva 
és saját erôbôl hoztuk fel egy nagyon 
jól menô és híresséé vált Dairy 
farm-má, ahol 180 tehenünk volt. 
Magkrumplit is ültettünk.

Mit csinálnak a magkrumplival?
Ezt egymás után négyszer kell elül-

tetni és utána Edgel vette meg. Volt, 
hogy 35 acre-t is beültettünk. Ez állami 
felügyelet és Edgel kontract alatt volt. 
Nagyon sikeres volt a farm annyira, 
hogy „mintagazdaság” lettünk és 
újságokban írtak rólunk. Magyar, 
japán, ameriakai,  szakemberek --
- folytathatnám a sort --- látogattak 
meg minket. Új elektromos kerítést 
készítettünk, áttértünk a silózásra, 
egy modern fejôdét építettünk. Mikor 
eladtuk, nagyon szép gazdaság volt. 
Az állatok szeretve voltak. Kriszti lá-
nyunk ott született.

Hogyan változott meg aztán az élete-
tek?

Visszajöttünk Melbournebe és 
megvettünk egy nagy Newagency-t. 
Sok kérvényezô volt, de szerencsére 
mi kaptuk meg. Utána mind már 
mondtam fôkönyvelôként dolgoztam.

Három kislányod közben, hogyan 
illeszkedtek be a változásokba?

Ôk nem érezték azt meg. Nagyon 
fontos volt számunkra az iskolázta-
tásuk, sportokban való részvételük. 
Melissa többszörös ausztrál bajnok 
volt asztaliteniszben. Andrea Aszta-

liteniszben Victoria-i ifjúsági bajnok 
volt. Késôbb abbahagyta. Kriszti 
kajakban többszôrös Ausztral bajnok 
volt, a prágai Világbajnokságon 
bekerült a döntôbe. Többször járt 
a Skandináv országokban kajak 
versenyeken és nyert ifjúsági baj-
nokságokat.

Egyetemre járt mind a három cse-
metém és többszörös diplomások.

Melissa, aki a Melbournei egyetemen 
tette le doktorátusát ösztöndíjjal, egy 
részét a Harvardi egyetem meg-
hívására,  ott fejezte be.

Neked hogyan kezdôdött a kapcsola-
tod a magyar közösségünk társadalmi 
munkájával?

Mikor megérkeztünk Melbourne-be, 
Varga atya szárnyai alatt az Elgin 
Ave-i kastélyban 7 évig tanítottam 
magyart a vasárnapi iskolásoknak, 
nagyon szerettem ôket.

Mikor visszajöttünk  a gyerekeimet 
bevittem a cserkészetbe.

Átvettem a Faith Feri bácsitól a 
Magyar Központ gazdasági oldalát. 
Utána igazgató lettem.

Hogy van ez, hogy annyi igazgató 
van a Magyar Központban? Hogyan 
mûködnek összhangban? Ez sok em-
bernek nem világos.

A Szövetkezetekben van egy bizo-
nyos számú igazgatóság, két igazgató 
reprezentálja a Szövetkezetet az Er-
nyô szervezetben, amit úgy hívnak, 
hogy Hungarian Community CO-Op 
Association és ennek a nevén van 
az épület és az egész hozzátartozó 
földterület birtok levele.

A két család, aki ajándékozták ezt 
a földet, Hende és Jandó család 
leszármazottjának benne kell lenni az 
igazgatóság között ez most személy 
szerint Hende József.

Amikor kétkezi munkáról van szó te 
attól sem  hátrálsz meg példát mutava 
másoknak. Talán azért van, hogy akiket 
felkérsz munkára, felsorakoznak mel-
letted. Például vegyük mindjárt alapul 
Hungarofestet. Hogyan terveszted 
meg, hogyan tudtad az embereket 
magad mellé állítani?

A Hundarofest régóta mûködik, 
idén én vállaltam el a szervezést. A 
feladatok fel vannak osztva részekre, 
rengeteg van pl. ételkészítés, ételki- 
adás nagyon fontos, de természetesen 
minden más rész kapcsolódik egy-
máshoz és kifogástalanul kell, hogy 
mûködjön.

Szervezni kellett, média, adómányo-
zók, díszvendégeket meghívni, 
ügyelet. A kiállítást harmadszor 
csinálom, nagyon sikeres volt, a 
vendégkönyvbe nagyon szépeket 
írtak. Olyan személyekkel dolgozni, 
mint Mrena Terike festômûvészünk, 
aki a kezimunka részét állította ki. 
Világos István a Történelmi részt, 
míg a Kék Duna a sport kiállítást 
szervezte. Máshol nem tudok neveket 
közölni, mert 150 ragyogó munkát 
végzô nevét nehéz lenne felsorolni. 
Mindenesetre pénteken március 31-én 
vacsora vendégünk volt a teljes stáb 
az Ifjúsági Teremben és mi igazgatók 
vendégeltük meg ôket és szolgáltuk 
ki. Tóth Zsuzsi fôzött, csoda finomat. 
Nagyon jól sikerült. Itt csak újfent 
elmondhatom, hogy, köszönet külön-
külön mindenkinek.

A Hungarofest szerinted, hogyan zá-
rult, hozta az elmúlt évek színvonalát, 
reményeit, mennyire volt sikeres?

Nagyon jól sikerült, morálisan is 

nagy sikert  aratott. Nagyon sok fiatal 
családos, kisgyerekes volt jelen, ami 
nagyon pozitívan könyvelendô el. 
Nagyon sok visszajelzést kaptunk, 
melyek dícsérô, elismerô vélemények 
voltak, melyeknek nagyon örültünk.

Meghívtuk a Multiculturális Com-
missionert, aki mind mondta: sok 
helyen volt, de még ilyen kedves fo-
gadtatásban nem részesült.

Meghívtam a Polgármestert, és 
Kepviselôket ôk azok, akik adnak 
segítséget minden szó nélkül. Jó 
munkamegosztásos kapcsolatunk van 
velük.

Milyen nagyobb feladatra készülsz 
most és természetesen a Magyar 
Központ?
Multicultural Harmonia Festi-

val 2018. március 24-25-én lesz 
megtartva itt a Magyar Köz-
pontban. Különbözô nemzetiségi 
bizottságok közös munkájából jön 
létre. Olasz,  indiai, magyar, arab és 
délamerikai. Van egy 15 nemzetiségû 
alap csoportunk, de utoljára 20 
nemzetiségû csoport szerepelt a 
fesztiválon. Nagyon jól kijövünk egy-
mással.

Most, hogy Fodor Sándor elment 
téged választottak meg a Victoria-i 
Magyar Tanács Elnökének. Ez milyen 
újabb feladatokat ró rád? A Diaszpóra 
tanács elnöke is te lettél? Mész Bu-
dapestre a gyûlésekre?

Én nem vagyok a Diaszpóra Tanács 
elnöke, de ezeken a gyûléseken én 
képviselem a VMT-ot, így mennem 
kell erre az ülésre. A Diaszpóra 
elnôksége a következô gyûlésen fog 
eldôlni.

Te egyben nagymama is vagy, hogyan 
tudod egyeztetni a feladataidat a csa-
ládi háttérrel?

A Hungarofest alatt Sabrinát (2 
éves kis unoka), bevittem szerdán 
és csütörtökön --- ezeken a napokon 
vigyázok rá ---, a központba és 
Csernik Szende mesemondó is vi-
gyázott rá, de elôtte nekem segített 
mosni az ablakokat. 

A férjed Kálmán, hogyan segíti tár-
sadalmi munkádat?

Kálmán mindenben támogat és ahol 
csak tud segít.

Ki a kedvenc íród és miért?
Gróf Wass Albert, azért szeretem 

ôt, nemcsak mert gyönyörûen írt, 
hanem egy igaz ember volt, akit 
bántalmaztak jogtalanul és Ô mégse 
írt vagy tett  semmi negatív kitételt 
azok felé, akik ezt megérdemelték 
volna. Gyûlöletet nem lehetett tôle 
olvasni. Még Passuth Lászlót 
is nagyon nagyra tartom, mert a 
történelem a mindenem és ahogy ô ír, 
csodálatos.

Én sem tudok gyûlölni. Nem jó a ha-
rag, elveszi más értelmesebb dolog 
véghezvitelét.

Hogyan deffiniálnád a szeretetet, 
hitet?

A kettô szerintem elég közel van 
egymáshoz. Ha hiszek Istenben, akkor 
hiszek a jóságában és szeretetében. 
A szeretet mindent át tud hidalni, 
olyanra teszi képessé az embert, 
amire nem is gondolna.

Márti, téged miért szeretnek az em-
berek?

Ha ez így igaz, akkor azért, mert én is 
szeretek mindenkit.

Te mit kérnél a magyar közösségünk-
tôl?
Összetartást, együttmûködést, 

szeretetet. Ez minden közösségre 
érvényes.

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 
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www.magyarelet.net



Influenzásan ülök a tévé elôtt, vá-
rom az Oscar-díj átadását, várva, 
hátha lesz esetleg újabb magyar 
filmsiker a tavalyi zseniális film 
után. Lett.
Bízom az Istenbe’, Az az igaz Isten 

lakozjék lelkembe’.
(Archaikus népi imádság, Gyimeskö-

zéplok)
Eszembe jut az egyik alkotó tavalyi 

mondata, miszerint nem érezte jól ma-
gát, mert a díjátadás körüli ünnepség, 
a körítés minôsített orvosi esetnek 
volt tekinthetô. Példának említette az 
úgynevezett seat fillerek esetét. Va-
gyis jól öltözött emberek sorban álltak 
azért, hogyha a Los Angelesben meg-
rendezett gálán valaki feláll, kimegy 
például a mellékhelyiségbe, akkor ne 
maradjon üres szék, gyorsan leülhes-
sen a helyére. Így az alkotó is megsaj-
nált egy ilyen várakozót, hát jó szívvel 
átadta díszhelyét.

A leírt példa is megmutatja, hogy 
mostanság a fogyasztói, virtuális világ 
milyen messze, fényévnyire került a 
valóságtól. Talán a hollywoodi habve-
rés ennek a legjobb példája. Az „isa 
por ës homou vogymuk” (íme, por és 
hamu vagyunk) gondolatkörétôl igen-
csak messze áll. Húsvét táján az 
ember elgondolkodik ilyesmirôl.
Amirôl szeretnék írni, az éppen 

ennek a kontrasztja.
Boldog vagyok, hogy hozzávetôle-

gesen harminc esztendôvel ezelôtt 
olyan példákkal, személyekkel talál-
kozhattam, amelyek révén feltárult 
egy mostanra végképp letûnt olyan 
régi világ, amely valószínûleg a kö-
zépkor mélyen vallásos emberére le-
hetett általánosságban jellemzô. Erre 
a világra a nyolcvanas évek végi Er-
délyben leltem rá, ott olyan életpél-
dákkal szembesülhettem, ahol szinte 
az egyetlen szempont az Isten szere-
tetére való ôszinte ráhagyatkozás 
volt. Mindezt egyszerû falusi gaz-
dálkodó emberek testesítették meg, 
de az erdélyi ferences rendi tarto-
mányban akkor élô idôs ferencesek is 
így éltek. Álljon itt pár példa.

Ránézek az egyik esküvôi ajándé-
komra: vörösbársony-alapon egy ha-
vasi gyopárból kirakott kereszt egy 
üveglap alatt. A virágot a Békás-szoros 
környékén szedték, és az eltelt évtize-
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SZÉLSÔSÉGES TÁRSADALMAINK
HÚSVÉTOT VÁRVA NEM ÁRT BELELÁTNUNK 
KORÁBBI KOROK VALLÁSOS LELKÜLETÉBE

dek alatt sem fakult meg. Hátán egy 
írás olyan gyöngybetûkkel, amelyet 
manapság ritkán látni: „A legnagyobb 
hatalom a szeretet. Szeretettel a leg-
kisebb testvéretek: Ivó testvér, 1990. 
VI/30”.

Ki volt ô: egy olyan alacsony, mindig 
derûs székely ferences szerzetes, aki 
az egész életét folytonos imádkozással 
töltötte. Balázs Antalként született a 
gyergyói Kilyénfalván 1918-ban, ha-
mar árvaságra jutott. Tizenhat éves 
kora után egészen 2000-ben bekövet-
kezett haláláig egyszerû, vagyontalan 
életét a ferences renden belül élte le. 
Csak szolgált, míg élt, számos papi, 
szerzetesi, de családi hivatás fakadt az 
általa folytatott beszélgetések nyo-
mán. Merthogy ezek a pályák igenis 
élethivatások.

A román kommunista hatóságok a 
ferencesek munkáját is megpróbálták 
ellehetetleníteni, így Ivó testvér is 24 
évet töltött házi ôrizetben. Fô bûne az 
volt, a gyermekekkel foglalkozott. 
Szelídsége miatt nem tudtak rajta 
egyéb fogást találni. Megmondta, ha 
ezt a hatóságok nem akarják, akkor ne 

engedjék hozzá a gyermekeket, de ô 
elküldeni nem fogja ôket. Még az orto-
dox román ajkú gyermekek is csopor-
tosan jártak hozzá.

Idôs korában többször is meglátogat-
hattam a Háromszéken levô esztelneki 
és a csíksomlyói rendházban. Ha 
megérkeztünk, ha elindultunk, ha dél 
volt, vagy ha csak egy kis szabadideje 
volt, akkor megfogta a kezem, vagy 
kezünket feleségemmel, és kedvesen 
behúzott magával a templomba, hogy 
imádkozzunk együtt. Egyszerûen ek-
kor érezte jól magát. Nemegyszer 
imádság elôtt összekulcsolta kezünket, 
hogy szeressük Máriát és a Jóistent. 
Mindene volt Mária, Szûzanya-
imádságokat végeztünk.

Leültetett bennünket szobájába, al-
bumait, akkurátusan (1944 és 1994 kö-
zött) gyöngybetûivel írt naplóját muto-
gatta. Az albumokban rajzok, idézetek 
voltak, ezek szellemisége ifjúságának, 
az 1920-as évek katolikus gondolko-
dóinak (Prohászka Ottokár püspök, 
Tóth Tihamér) szellemiségét tükröz-
ték vissza évtizedekkel késôbb. Több-
ször ültetett le a kápolnában csak az-

ért, hogy vallásos énekekkel 
imádkozhassunk, harmóniumon ját-
szott. Tudom, hogy sokat imádkozott 
másokért, távollétünkben értünk is.

Isten egyszerû teremtményeként ki-
válóan ismerte és gyûjtötte a mezei 
füveket, és gyakran kínálta vendégeit 
az általa szedett növényekbôl készült 
gyógyteákkal. Ismerte ezek hatásait.

Vajon mi lehet naplóival? Egy alka-
lommal utaltam rá, hogy nem lehetne-
e közkinccsé tenni mások épülésére is, 
akkor egy pillanatra mérges lett rám. 
Lehet, nem is örülne, hogy mostanság 
róla írok. Ennek oka szerénysége, hi-
szen ô a legkisebb testvér, aki erre 
nem méltó. Jellegzetes testtartása 
volt, mindig lehajtott fejjel járt. Bú-
csúzáskor mindig odaszaladt a csap-
hoz, és vízzel csalt könnyet a szemére 
humorral téve nehézzé a búcsúzást. 
Elôtte azért felpróbáltatta a habitust 
(ferences öltözetet).

Az általam megismert erdélyi feren-
cesek hasonlóképpen éltek. Ismertem 
olyan testvért, aki fiatalon is egy ko-
porsóban aludt, így szem elôtt tartva, 
hogy múlandók vagyunk. („Én lefek-

szem én ágyamba, testi-lelki kopor-
sómba”.)

Hasonló gondolkodással, életfelfogás-
sal egyszerû gazdálkodó embereknél 
is találkoztam. Az erdélyi Gyimesben 
tejet akartam venni egy idôs nénitôl. 
Pénzt nem vett el, de hosszan beszélt 
magáról. Világossá vált, hogy ezek az 
egyszerû, hagyományos jellegû, ha-
vasi gazdálkodást folytató csángó 
emberek „imafelhôben” élnek. Napjuk 
legkülönbözô szakaszait kitölti a temp-
lomban használatos és a „hivatalos” 
egyházi gyakorlaton kívülálló, úgyne-
vezett archaikus imádságok elmondá-
sa.

Felidézve azt a középkorban általá-
nosnak mondható gondolkodástípust, 
amely folyamatosan kereste a születés 
misztériumát és szenvedés értelmét, 
és amelynek jellemzôje az Úristenbe 
minden körülmények között vetett 
feltétlen bizalom volt. Tejivás közben 
több ilyen gyönyörû régies imádságot 
is megosztott velem. A kezdete így 
szólt: „kimenek ajtóm eleibe”. Azóta át 
is lépett rajta…

Más alkalommal, 1989-ben, Moldvá-
ban jártam. Történt, hogy az egyik 
faluban házigazdám súlyos asztmás 
beteg volt. Ottlétemkor bizony hirtelen 
fulladás jelentkezett. Gyógyszer nem 
lévén a „fejérnép” (a felesége) kezét a 
beteg fejére helyezve népi ráolvasást 
végzett el. Volt benne pogány jelké-
pekre való utalás, Szûzanya, elôkerül-
tek a templomban használatos imád-
ságok is. Mindenesetre a fulladás 
abbamaradt.

Nem mondom, hogy egy XXI. száza-
di, már nyugatinak számító nagyváros-
ban ugyanígy kellene megélnünk az 
életünket és a vallásosságot. Hiszen 
eltérô a múltunk, a családi hátterünk, 
egyszerûen más társadalomban élünk. 
Meg kell találnunk a környezetünknek 
megfelelô utat. Ugyanakkor nem árt 
belelátnunk más, korábbi korok val-
lásos lelkületébe. Hogy véletlenül se 
felejtsük el: „isa por ës homou 
vogymuk”.

Akkor sem, ha az Oscar-díj amerikai 
pompájáról sem ez jut eszünkbe.

Dr. Szabó Endre
(Magyar Idôk)
A szerzô orvos

(Nagyböjti meditáció) Máté ev. 4: 
1-11

A keresztyén egyházak klasszikus 
textusa nagyböjt idején Jézus hármas 
megkísértésének története a pusztá-
ban. Messiási szolgálata megkezdése 
elôtt Jézusnak el kellett döntenie mi-
lyenfajta messiás akar lenni, hiszen 
korabeli népének története tele volt 
messiásokkal, szabadítókkal, megvál-
tókkal, akik bár rövidebb-hosszabb 
ideig Rómától elnyomott népének sza-
badságot szereztek ugyan rettenetes 
áldozatok által, azonban mindig rendre 
elbuktak.

Legeredményesebb Júdás Makka-
beus volt, aki atyjával és testvéreivel 
felkelést robbantott ki Kr.e. 167-ben a 
hellénista Seleucida uralkodó Antio-
chus Epiphanes IV, a vallást is el-
nyomó politikájával szemben. Soro-
zatos csatákban gyôzve 164-ben 
visszaállította országa függetlenségét. 
Azonban ez csupán száz évig tartott, 
mert Kr.e. 63-ban Pompeius római 
hadvezér véget vetett Júdea független-
ségének s azt római provinciává tette.

Nem csoda, hogy a szabadsága el-
vesztését fájlaló nép egy új messiás-
szabadító eljövetele utáni égô vára-
kozásban élt. Jöttek is önjelölt 

Két út
messiások, akik véres harcokban sor-
ra buktak el. Ezek között is kiemelkedô 
a zsidó háború, melyrôl Josephus 
Flavius írt s mely Jeruzsálem, majd 
Massada pusztulásával végzôdött 70-
73 között.
Jézus negyven napos böjtjén há-

romféle lehetséges messiás-típus je-
lent meg elôtte:

1. A szociális reformeré, aki a kö-
vekbôl is kenyeret tud produkálni, 
megoldva a minden korban az em-
beriséget sújtó éhezés tragikus prob-
lémáját. Azonban Jézus meg volt gyô-
zôdve, hogy a kenyér-kérdés 
megoldása emberi feladat s nem 
követel isteni beavatkozást. Fonto-
sabbnak tartotta Isten igéjével azaz 
lelki táplálékkal való élést.

2. Majd a hihetetlen mutatványokkal 
mködô messiás képe jelenik meg a 
templom tetejérôl való leugrásban és 
sértetlen földet érésben. Ezt az isten-
kísértô messiási típust is elvetette Jé-
zus, mert tudta azt, hogy népének nem 
látványosságokra van szüksége, ha-
nem ennél jóval többre.

 3. Végül megjelent elôtte a politikai 
messiás fogalma is, amikor a Kísértô a 
világ uralkodójává tette volna cserébe 
a neki való szolgálatért. Jézus elvetette 
ezt is, hiszen hogyan lehetett volna Is-
ten országát építeni a Sátán szövetsé-
gében? S arról is meg volt gyôzôdve, 
hogy a világnak nem egy új uralkodóra 
van szüksége –-- ezekbôl volt elég --- 
hanem egy újfajta messiásra: egy 
lelki-spirituális típusra. Legyôzte eb-
ben is a Kísértôt, mondván: „Az Urat, a 
te Istenedet imádd és csak néki szol-
gálj!”. Ezután angyalok szolgáltak 
néki.

Egyébként, Isten megadta néki a 
fenti csodákat: 7-4 ezer embert ven-
dégelt meg néhány kenyérbôl és hal-
ból; a keresztrôl nem leszállt, hanem 
az égig emeltetett fel; terjedô uralmát 
a világban pedig a 2000 éves egyház 
bizonyítja. Érdemes néhány fontos, de 
elfelejtett tanulságot felidézni Jézus 
nagyböjti történetébôl.

Az egyik az, hogy a Kísértô kísértése 
gondolatokban jelenik meg, mint 
ahogy a Szentlélek ihletése is gon-
dolatok révén történik. Korunk embe-
re elveszette azt a képességét, hogy 
különbséget tudjon tenni a lelkében 

felbukkanó kétféle gondolat között. 
Innen ered korunk gondolati zavaro-
dottsága. A kétféle gondolat megíté-
lése között a lelkiismeret és a Szentírás 
szava a döntô --– amint volt ez Jézus 
esetében is.

A másik az, hogy nem lehet sikeres az 
emberi közösség, társadalom megvál-
toztatása „kívülrôl befelé” ható mód-
szerekkel, feltételezvén, hogy a kül-
sôleg szabaddá tett ember majd 
belsôleg is szabaddá válik. Ez auto-
matikusan nem következik be, mert 
szabadság helyett szabadosság ural-
kodik el –-- a belsô rabságnak egy 
újabb változata, mely aláássa az em-
ber és társadalma létét. A történelem 
erre elegendô példát mutat fel. Jézus 
módszere az elôbbi fordítottja: „be-
lülrôl kifele” ható szabadság. Egy 
lélekben szabad társadalmat sokáig 
nem lehet rabláncokban tartani.

A harmadik tanulság az, hogy meg 
kell nézni és minôsíteni azt, akinek 
kezébôl a felkínált ajándék milyen 
feltétekkel lehetne a mienk. A 2000 
évvel ezelôtt köztünk járt Jézus ezt 
nagyon megnézte. Vajon jöhet-e is-
tentelen rendszerektôl, pártoktól, ve-
zetôktôl, személyektôl valami valóban 

jó, még akkor is, ha az legkívánatosabb, 
legcsábítóbb csomagolásban, mint 
valami exkluzív kincs, érték, megoldás 
és jó kínáltatik fel?
Itt az ideje, hogy újra komolyan 

vegyük ezeket a régi igazságokat, a 
magunk, közösségünk és nemzetünk 
érdekében –-- nehogy újra kiját-
szottak, becsapottak és kárvallottak 
legyünk.

Rev. Dr. Pungur József 

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. április 14-én péntek de. 11 órakor 
Nagypénteki ISTENTISZTELET

A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskaiban

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

2017. éprilis 16-án vasárnap de. 11 
órakor Húsvét Ünnepi Istentisztelet és 

Úrvacsora közösség
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!
930-tól --- 12 óráig vasárnapi iskola a Bocskai 

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 április 14-én pénteken  de. 11.30 órakor 
 Nagypénteki Istentisztelet Úrvacsora Közösség

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

2017. április 16-án vasárnap de 11.30 
Húsvét Ünnepi Istentisztelet Úrvacsora Közösség

Igét hírdet: Nt. Péterffy Kund
 Dean Park. 2017. április 16-án vasárnap du. 16.00 órakor Húsvét 

Ünnepi istentisztelet és Úrvacsora Közösség
Igét hírdet: Nt. Péterffy Kund

Erzsébet Otthon 1 Symonds Rd. Dean Park
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

ADELAIDE (SA) 2017. április 14-én pénteken de. 11 
órakor Nagypénteki ISTENTISZTELET 
2017. április 16-án vasárnap de. 11.órakor Húsvét 
Ünnepi Istentisztelet Úrvacsora Közösség

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 április14-én péntek de. 11 órakor  Nagypénteki rövid áhítat
 2017. április 16-án vasárnap de. 11 órától Húsvéti 

Istentisztelet Úrvacsora osztással
 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.április14-én du. 2 órától Húsvéti istentisztelet 
Úrvacsora osztással(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. április 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek 

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

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK  Brisbaneban és Gold Coaston
Április 14-én, a Marsden-i Magyar Házban délelôtt 11 órától.

Nagypénteki rövid áhítat és ezt követôen Jézus élete címû film vetítése (magyar szinkron) Lukács 
evangéliuma alapján. Cím: 150 Fourth Ave, Marsden

Április 16-án, a marsden-i Magyar Házban Húsvéti Istentisztelet
Úrvacsora osztással de. 11 órától. Cím: 150 Fourth Ave, Marsden

Április 16-án, Gold Coaston Húsvéti istentisztelet
Úrvacsora osztással délután 2 órától. Még nem tudom melyik templomban lesz.

Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnének istentiszteleten részt venni, 
magyar közösségben lenni, egymással ismer-kedni.

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok! Nt. Kovács Lôrinc

2017. április 14-én pénteken de. 11. órakor NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
2017. április 16-án de. 11 órákor HÚSVÉT ÜNNEPI ISTENTISZTELET

és Úrvacsora Közösség Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Road Nth. Fitzroy 3068  Az Edinburgh parkkal szemben

11-es villamos a Collins Street-rôl 20 megálló
Gyerekek számára húsvéti tojás keresés a templom udvarán

Ezután finom ebéd a templom melletti Bocskai teremben.
Ez alkalommal két nyelvû lesz az Istentisztelet, hogy a magyarul nem beszélô családtagok is részt 

tudjanak venni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház 

Áldott Húsvéti Ünnepeket 
kíván tagjainak, 

hozzátartozóinak,barátainak.
Nt. Dézsi Csaba
Csutoros István 

fôgondnok

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
SYDNEYBEN

2017. április 14 Nagypéntek:
Strathfield 11.30 --- Úrvacsorai Közösség

2017. április 16 --- Húsvét vasárnap:
Strathfield 11.30 -- Úrvacsorai Közösség

CANBERRA: 16.00 -- Úrvacsorai Közösség

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
ADELAIDEBEN

2017. április 14-én Nagypénteki 
Istentisztelet 11 órától

2017. április 16-án Húsvéti 
istentisztelet és Úrvacsora Közösség, 

ugyancsak 11.órától

És nyolc nap múlva ismét benn valának az ô tanítványai, Tamás is ô velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, 
és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az 
én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívô.”

János evangéliuma 20, 26-27
Jézus – feltámadása után már sokadszorra – megjelenik a tanítványok közösségében. Minden ilyen feltûnése 

változást hoz egy-egy ember életébe. A történetben Tamás, a kételkedô tanítvány meggyôzése történik meg. Ô 
láthatja a Feltámadott sebeit, átszúrt oldalát – és megrémül.

Sokszor látjuk mi is Krisztust életünkben: néha a maga dicsôségében, néha pedig megcsúfoltatva, ahogy a világ 
gúnyolja ôt.

Ha Húsvét napján, ünneplésünk közepette megjelenne, a maga feltámadott dicsôségében és az Atyától ráruházott 
korlátlan hatalmában, minden bizonnyal nekünk is szükségünk lenne arra a bíztatásra, amelyet a tanítványainak – 
köztük a kételkedônek is – mondott: Békesség néktek! (Folytatás a 11. oldalon)
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Az elmúlt 
hét

LELKEK AJTAJÁN 
KOPOGTATOTT

Életének harmadát, papi pályájának 
felét börtönben vagy számûzetésben 
töltötte a 125 éve, 1892. március 29-én 
született Mindszenty József bíboros, 
Magyarország utolsó hercegprímása. 
Hitéért nemcsak a kommunisták küld-
ték rács mögé, 1944–1945-ben Szálasi 
is börtönbe hurcoltatta.

Ha valaki, Mindszenty József a saját 
bôrén tapasztalhatta meg, ami mára 
már evidencia: a diktatúrák egy tôrôl 
fakadnak.

Valódi „bûne” mindenkor az volt, 
hogy kiállt a hívô emberek jogaiért, a 
szabad vallásgyakorlásért. Küldetésé-
rôl egy helyütt így ír: „Hivatott ébresz-
tôként kopogtatok lelkek ajtaján, az 
örök igazságokat közvetítem népem-
nek és nemzetemnek.” Nem csoda, 
hogy a kék cédulás választásokkal ha-
talomra jutó kommunistákat felbô-
szítette a fôpap elképesztô népszerû-
sége, hiszen a templomok látogatot-
tsága az ô gyôzelmük dacára is folya-
matosan nôtt. Rákosi Mátyás már 
hatalomra kerülésének pillanatában 
tudta: hogy megtörhesse a magyarság 
szellemét, elsôként vele, a hazai ke-
reszténység legnagyobb hatású szó-
szólójával kell leszámolnia.

(A hit megtiprása mindenkor kom-

munista alapvetés volt. A szellemi 
örökösöknél ma is az.) A vezér aljas-
sága nem ismert határokat: 1948 kará-
csonyán vitte el Mindszentyt az ÁVO. 
Az Andrássy út 60.-ban az ottani szo-
kásoknak megfelelôen agyba-fôbe 
verték, ételeibe –-- szovjet „recept” 
szerint –-- agymosó szereket kevertek. 
Nem csoda, hogy a gyalázatos kirakat-
perben a fôpap minden képtelen vádat 
beismert.

Csak a forradalom utolsó napjaiban 
szabadulhatott, de mindössze pár órát 
tölthetett idekint. A megszállók elôl az 
amerikai nagykövetségre kellett me-
nekülnie –-- ott élt tizenöt éven át. 1971 
szeptemberé ben (egy rosszízû szent-
széki kompromisszum eredménye-
ként) hagyhatta el Magyarországot. 
Hamvai 1991 tavaszán kerültek haza 
Ausztriából.
Talán egyszer („boldog”) emléke-

zete is méltó helyére kerül.

EGY BOLDOGTALAN 
BOLDOG

Kilencvenöt éve halt meg IV. Ká-
roly, az utolsó magyar király. Az egyik 
legszerencsétlenebb uralkodónk. Bár 
2004-ben a pápa boldoggá avatta, nem 
hinném, hogy rövid élete során valaha 
is az volt… Országlása sokkal inkább 
hasonlított egy szomorújátékra, gyön-
gére sikerült tragikomédiára, sem-
mint uralkodásra. A jámbor fiatalem-
ber nem készült (és a dinasztia sem 
szánta) államférfinak, ám 29 eszten-
dôsen a Habsburg-ház felborult örök-
lôdési rendje úgy hozta, neki kellett 
követnie a trónon a 86 évesen elhunyt 
–-- 1848 óta uralkodó –-- Ferenc József 
császárt és királyt. Méghozzá épp a 
világháború kellôs közepén.

A békepárti Károly minden porciká-
jában irtózott a vérengzéstôl; az elsô 
pillanattól azon volt, hogyan tudná ki-
menekíteni a birodalmat a világégés-
bôl. Mondani sem kell, erre esély sem 
volt… Az ifjú uralkodónak végig kel-
lett néznie, ahogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia kivérzik, s 1918 ôszén né-
hány hét alatt darabjaira hullik.

Ha Károly itt pontot rakott volna ki-
rályi karrierje végére, talán megússza 
a további keserûséget. De nem… A 
Svájcba menekült exuralkodó úgy 
érezte: Istentôl kapott felhatalmazással 
újra el kell foglalnia a trónt, és erre 
egyedül Magyarországon van esélye. 
A folytatás ismert: visszatérési kísér-
letei éppoly erôtlenre sikerültek, mint 
rövid uralkodása.

A csatának is alig nevezhetô budaörsi 
lövöldözés után a megtört Károlyt 
Horthyék átadták az antantnak, 
amely hamarosan Madeira szigetére 
vitte az utolsó magyar királyt. Onnét 
fél évre rá a kíméletlen spanyolnátha 
vitte el. Ô harmincnégy évet, dinasz-
tiája hat és fél évszázadot élt.

Hogy aztán igazi magyar királynak 
mondható-e a sokszorosan (1620, 1707, 
1849, 1921) trónfosztott Habsburg-
dinasztia sarja, az egy másik kérdés. 
Ha engem kérdeznek, hevesen rázom 
a fejem…

VÉGREHAJTÓI 
KAMARA VARIETÉ

Jövôre már nem dolgozhat idehaza 
olyan bírósági végrehajtó, akinek 
nincs jogi végzettsége, vagy legalábbis 
nem kezdte meg a tanulmányait. Hál’ 
istennek! Épp ideje, hogy arra alkal-
mas emberek döntsenek tíz- és száz-
millió forintokról, családok sorsáról, 
ne pedig –-- tisztelet a kivételnek –- 
azok az arrogáns, alulmûvelt, cezaro-

mán suttyók, akiknek elképesztô 
ámokfutásairól szinte hetente hallunk, 
olvasunk. Nos, januártól nincs mese: 
ha nincs papír, viszlát!

A magyar végrehajtói szakma már 
régóta rászolgált arra, hogy gatyába 
rázzák. És nem csupán az alkalmazot-
tak alulképzettsége miatt. Érzéketlen, 
bugris emberek ármádiája lepte el a 
pályát, nem véletlen, hogy erôs utálat 
övezi a hazai gyülekezetet… Egy példa 
régebbrôl: úgy mentek ki végrehajtani 
egy vidéki szociális otthonba --– kará-
csony másnapján! –--, hogy az ott lakó 
idôs embereket „elfelejtették” értesí-
teni… Vagy ott volt Balogh Ágnes 
sztárvégrehajtó esete. A vaslady egy 
parkolási tartozást úgy „rendezett”, 
hogy az adósnak egyszerre három 
számlájáról emelt le 70-70 ezer fo-
rintot, lefoglalta az autóját, többmilliós 
üzletrészét, és végrehajtási jogot jegy-
zett be az ingatlanára.

Az ombudsman már évekkel ezelôtt 
megállapította: sérti a tisztességes el-
járáshoz való jogot –-- az akkor még –-
- a Magyar Bírósági Végrehajtói Ka-
mara nevû társaság, hiszen még pa-
naszkezelési és etikai szabályzata sem 
volt, szankciókat csak a legritkább 
esetben alkalmazott a lebukott vég-
rehajtókkal szemben. (Az érintettek 
panasza nagyjából annyit segített, 
mint halottnak a csók…) Ehhez képest 
a kamara tízmilliós mulatságokat ren-
dezett. Elôfordult: „közgyûlésükre” 
egy teljes luxusszállodát béreltek ki a 
kétszáz végrehajtónak és csókosaiknak 
úgy negyvenmillióért. Volt ott eszem-
iszom, malacsült, bélszín, saját cím-
kézésû bor, neves énekesek, hadd ne 
soroljam…

Jó lenne a zsivány végrehajtókat vég-
re elhajtani!

MITÔL „CIVILEK”?
Egy régóta esedékes keresztelôün-

nepséget javasol a Századvég. A köz-
vélemény-kutató egyik mostani tanul-
mánya során arra jutott: ideje lenne, 
ha a külföldi forrásokból fenntartott 
különféle „nem kormányzati” szerve-
zeteket nem civil, hanem lobbista bri-
gádokként tartanák számon. Merthogy 
azok.
Hagyjuk már a ködösítést!
Se legitimációjuk, se társadalmi tá-

mogatottságuk nincs ezeknek a kot-
nyeles gyülekezeteknek. Kéretlen 
prókátor valamennyi. Csak jönnek, 
nyüzsögnek, háborognak, miközben 
alig leplezett ideológiákat terjesztenek. 
Idegen zsoldban állnak, de ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a civil szervezetek 
szabályai vonatkozzanak rájuk is.

Mondja már meg valaki, mitôl civil 
az Amnesty International, a Társaság 
a Szabadságjogokért, a Magyar Hel-
sinki Bizottság, a K-Monitor vagy az 
Eötvös Károly Intézet? Utána kellene 
nézni, honnan jönnek az ôket mûköd-
tetô hatalmas pénzek, kik az „önzetlen” 
támoga tóik… Éppen itt az ideje kirázni 
mindnyájukat az álságos „civil öltözé-
kükbôl”. Nem is új az ötlet. Olyan de-
mokráciák, mint Ausztria, Németor-
szág vagy az Egyesült Államok, már 
régóta lobbistaként kezelik a ködös 
hátterû „humanistákat”. Nem „orbáni 
képzelôdésrôl”, van szó, ahogyan azt 
próbálják beállítani.

E mûcivilek komoly közvélemény-
formáló erôvel rendelkeznek (néme-
lyiknek nagyobb a súlya, mint egy 
kisebb államnak), befolyásukat egy jól 
körülhatárolható ideológia terjesztésé-
re használják. Közös ismertetôjelük: 
aggodalom az emberi jogokért (mene-
kültkérdés, azonos nemûek házassága, 

drogliberalizáció stb.), ha tiporják azt, 
ha nem, hiszen csak így „indokolt” be-
leszólni a nemzetállam életébe. 
Lobbisták? Inkább szélhámosok a leg-
rosszabb fajtából.

A TRUBADÚR ÉS ERÔSS
A pesti „nyóckerben” sem beszélhe-

tünk még baloldali egységrôl. A minap 
például helyi MSZP-szimpatizánsok 
nemes egyszerûséggel felpofoztak 
egy liberális aktivistát a festôi Mátyás 
téren, amiért az állítólag túl agresz-
szívan érdeklôdött a szocialisták vá-
lasztási programja iránt. Ámbár az is 
lehet, hogy ez nem pontosan így volt, 
ugyanis a sajtóban megszólaló szemta-
núk mindegyike másképp emlékszik a 
történtekre.

Az egyik verzió szerint az idôközi 
önkormányzati választásra készülô 
trágár trubadúr, Pityinger Dopeman 
László szocialista kampánycsapata 
éppen jelöltje nagyszerûségét hirdette 
a téren, amikor megjelent a színen a 
késôbb szájon kapott (más tudósítások 
szerint mellbe rúgott) liberális akti-
vista, bizonyos Erôss Gábor és család-
ja. Nem is igazán a filigrán emberke 
megjelenésével volt baj, hanem a 
provokatív járásával és azzal, hogy --– 
egyikük szerint –- „kamerát nyomott 
az auránkba”. Talán még ezt is elnézte 
volna neki a kampánycsapat, ha a 
liberális atléta nem használ erôs sza-
vakat az egyik kampányoló hölggyel 
szemben –-- így azonban a szocialista 
brigád kénytelen volt megrugdosni 
Erôss aktivistát.

A liberálisok viszont arról számoltak 
be, hogy az égvilágon semmiféle anyá-
zás nem történt, Erôss ember csupán 
meg akarta örökíteni a szocialista 
szövetségeseket; akár még termékeny 
vita is kialakulhatott volna a videóké-
szítés után. Ehhez képest Dopeman 
méltatói (maga a dalnok nem volt je-
len a mérkôzésen) –-- tárgyalás mellô-
zésével –-- fölrúgták az érdeklôdô 
aktivistát.
Messze még az ellenzéki egység.
A tudósítások legtöbbje portrét is 

mellékel a két fôszereplôrôl, Dope-
manrôl és Erôssrôl. Mit mondjak, 
egyiküktôl sem szeretnék autót vásá-
rolni.

NAGYPÉNTEKI TRÜKK
A munkaadói szférát a jelek szerint 

továbbra is hidegen hagyja a keresz-
tényi gondolatkör. Ezúttal a munka-
szüneti nappá lett nagypéntek kapcsán 
tervezik újra megmutatni, mennyire 
fütyülnek a hívôk lelkivilágára.

Még az újjászületésrôl és az áldozat-
hozatalról szóló ünnepen is igazolni 
kívánják, hogy ôk maguk nem hajlan-
dók semmiféle áldozathozatalra. Hí-
rek szerint a termelôi szektorban több 
cég is úgy döntött, hogy a nagypénteki 
„kiesést” ellensúlyozandó nagyszom-
batra rendeli be dolgozóit. The time is 
money –-- az idô pénz. (Ide egy mélyrôl 
jövô, cifra mondatot akartam írni, de 
aztán –-- nagypéntekrôl lévén szó --– 
eszembe jutottak Jézus szavai a ke-
resztfán: „Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, hogy mit cseleksze-
nek!”) Szó se róla, burzsujaink gya-
korlatias –--- vagy ha úgy tetszik, 
pogány –-- lépését nem tiltja a törvény, 
hiszen az csak a nagypénteket nyilvá-
nította munkaszüneti nappá.

Az áldozathozatal meg ugye nem 
munkaadói kategória, nem mozgatja 
meg az ottaniak lelkét. Ha van nekik 
egyáltalán… (Palkovics Imre, a Mun-
kástanácsok elnöke felháborítónak 
nevezte a spekuláló vállalkozásokat. 

Szerinte nemes cselekedet volt a kor-
mánytól, hogy munkaszüneti nappá 
nyilvánította az ünnepet, gyalázatos 
lenne, ha a vállalatok most a nagyszom-
bati munkavégzéssel büntetnék a dol-
gozókat.)

Megjegyzem, a történet nem túlsá-
gosan meglepô, hiszen a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége 
már a legelsô pillanatban elfogadha-
tatlan és inkorrekt lépésnek nevezte a 
pihenônap ötletét, mondván, az sem 
gazdasági, sem versenyképességi 
szempontból nem jó lépés. (Az ô 
trezorban rekedt bukszaszempontjuk 
szerint –- A szerk.)

A munkáltatók úgy látják: félô, hogy 
az ünneppé lett nagypéntek növelni 
fogja a munkaerôhiányt.

Jézusról, áldozathozatalról szót sem 
ejtettek. Ki az? Mi az?

AZ IGAZSÁGOSZTÓ
Vajon ki volt az a kivételes stratéga, 

aki kitalálta Botka László szocialista 
miniszterelnök-jelölt „Fizessenek a 
gazdagok!” feliratú megaplakátját?

Annyi biztos, bárki plagizálta is a rá-
kosista retrószöveget, nem állt kétszer 
sorba, amikor az észt osztogatták. 
(Nem zárható ki, maga a messzi tá-
volba tekintô szegedi polgármester 
ötlötte ki az épületes proletárdema-
gógiát. Mondják, vannak furcsa dolgai 
Lászlónak.)

Magasabb labdát mindenesetre nem 
is adhatott volna a kormányoldalnak a 
revansra készülô szocialista élcsapat. 
Épp csak fölragasztották a plakátot, 
máris kitört a pártok fölötti, országos 
méretû, obligát röhögés.

Éppen ô, Botka, a luxusélet frontem-
bere nyomja ezt a demagóg szöveget? 
Hehehe, óriási! (Tegnapi számunkban 
megírtuk: hajszál híján magát az öt-
letgazdát is leterítené a tervezett 
luxusadó, hiszen havi illetménye –-- a 
hivatalos –- épp súrolná az egymilliósra 
tervezett limitet.)

A Ripost arra emlékeztet, hogy a „pu-
ritánná lett” politikus korábban élt-
halt az egzotikus utazásokért (Zan -
zi bár, Maldív-szi ge tek, vörös-ten ge ri 
korallzátonyok stb.), még a gazdasági 
válság éveiben sem mondott le 
hobbijáról. Egy alkalommal az akkori 
Hír TV lecsapott rá, hogy szolgálati 
sofôrje fuvarozza feleségestül Szeged-
rôl Ferihegyig meg vissza a kéthetes 
zanzibári téli „nyaralásakor”.

Elôfordult, hogy Bécsbe rendelte ki 
az önkormányzat autóját, amikor –-- a 
Maldív-szigeteki nyárból jövet –-- a 
nagy havazás miatt Budapest nem fo-
gadta a gépét… (A cikk megjelenése 
óta Botka Facebook-oldaláról eltûntek 
a tengeri búvárkodásokról beszámoló 
fotók, helyükre a család „mátrai gom-
bászós” felvételei kerültek.) Pár hó-
napja, amikor pártja felajánlotta neki 
a miniszterelnök-jelölti posztot, épp a 
kies Maldív-szigetekrôl üzent: még 
gondolkodik, vállalja-e.

Tényleg érdekelne, ki fedezte föl Bot-
kában a nemzet Robin Hoodját.

ahogy 
Pilhál György 

látta

 (Folytatás a 10. oldalról)
Világunk tele van békétlenséggel, 

zavarral, elvárásokkal és kudarcok-
kal.

Megváltó Urunk feltámadásával új 
értelmet adott életünknek. A kudar-
cok, sikertelenségek ellenére is, vagy 
éppen azért bízni Benne, aki elesett-
ségünk ellenére felkarol bennünket.

Keresztyén hitünk legnagyobb ünne-
pén, Krisztus feltámadását ünnepelni 
hívjuk híveinket. Legyünk együtt az 
ünnep istentiszteleti alkalmain; közös-
ségben – mint a tanítványok, mint 
hitvalló ôseink, mint eleink – és érez-
zük, lássuk meg Isten szeretetét ebben 
a világban: azt a szeretetet, melyet 
egyszülött Fiában mutatott meg, Akit 
azért adott erre a világra, hogy, aki 
hisz Ôbenne, örökké éljen.

Jézus Krisztus feltámadását és Isten 
szeretetét hirdetve áldott húsvéti 
ünnepet kívánunk mindenkinek. 

Nt. Dézsi Csaba



 12. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                           2017. április 13.    

KRÓNIKA
Hullámzó vôlegény

A Gold Coast-i Magyar Egyesület 
jó-voltából március 18-án került be-
mutatásra a Hullámzó vôlegény címû 
színdarab. A Tamási Áron által 

fogyatékossággal élô Terézt (Zita 
Farczadi Kershaw). Bagi (Kerekes 
Samu) és Zelma (Horváth Gyöngyi) 
perlekedését a fel-fel csendülô vidám 
cigányzene tette még színesebbé. Bogyó 
(Kovács Boglárka) a vénlány Teréz 
unokahúga jóvoltából Bodrogi gyanút 
fog, hogy nem jó vásár készül itt és 
Czirmosné (Sipos Ika) kitartó unszo-
lására, mégiscsak nemet mond a lány-
kérésre. Persze nem is Tamási Áron 
lenne, ha nem vittünk volna valami gyö-
nyörû, építô mondanivalót haza magunk-

kal. Bodrogi újra alkotni kezd, Kósáné 
elengedi adósságát, Bogyó és Bodrogi 
szerelemmel egy párrá válnak. 

Hogy mi is a tanulság?
 Légy hû önmagadhoz, álmaidhoz, 

értékeidhez. Maradj szívedben min-
dig Magyar, röghöz kötött, még a 
Gold Coast-i arany homokban is. 

Köszönjük a Queenslandi Magyar 
Színtársulatnak a színvonalas, vidám 
estét. 

Várjuk a következô bemutatót!
Mádi Viki

létrehozott színmûben egy fazekassá 
`csúszott` iparmûvész a fôszereplô. Vô-
legénnyé akkor válik szegény Bodrogi 
(Dohi Adam), amikor adósságát nem 
bírja már törleszteni. Házinénije a csa-
lafinta Kósáné (Kovács Gertrúd) re-
méli, hogy egy gazdag menyecskét sze-
rezve Bodroginak, remény lesz egy gaz-
dag hozományra, s az adósságok kifize-
tésére.

Bodrogi vonakodva bár, de mégis ellá-
togat a lányos házhoz, ahol megismeri 
jövendôbelijét a kicsit idôsecske és testi 

A  Farsang
 A farsang egy zajos nevetéssel teli 

mulatság amelyet ôsi hiedelmek, babo-
nák hívtak életre. A középkori hiedel-
mek szerint a tél utolsó napjaiban, ami-
kor a nappalok egyre rövidebbek, azt 
hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz 
szellemek ez által életre kelnek. Ezért 
vigadalommal, felvonulással beöltö-
zéssel és boszorkánybábú égetéssel 
akarták ezeket a gonosz szellemeket 
elûzni. A régi jelmezek, mind ijesztôek 
voltak, hogy elûzzék a halált és a hideget. 
Az elsô jelmezesek pedig halottas me-
netet imitálva masíroztak, ebbôl alakult 
ki a mai modern karnevál.

A farsang csúcspontja tehát  hagyomá-
nyosan a karnevál, amit magyarul a 
farsang farkának nevezünk. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyó keddig ter-
jedô 3 nap, ami nagy mulatságok köze-
pette megrendezett tulajdonképpeni 
télbúcsúztató. Számos városban ekkor 
rendezik meg a híres karneválokat (riói 
karnevál, velencei karnevál), Magyaror-
szágon pedig a farsang legnevezetesebb 
eseményét, a mohácsi busójárást.  

A Gold Coaston minden évben rendsze-
resen megtartjuk ezt a hagyományt a 

Emberek, akik nélkül a magyar közösségek 
nem tudnának mûködni!

Az 1848-as ünnepi mûsor után, kedves kötelességemnek tettem eleget, amikor a 
közösség elé szólítottam Szalai Józsefet és a feleségét, Magdát. Meglepôdtek, 
nem tudták, miért!

A Gold Coast-i Magyar Egyesület vezetôsége Örökös Tagsággal ajándékozta meg 
mindkettôjüket mint egyesületünk állandó támogatóit!  Nagyon szerencsések azok 
a közösségek, kiknek tagjai között Szalai Józsefek vannak! Mindnyájan tudjuk, 
hogy támogatók nélkül sok közösség becsukhatta volna már a kapuját. Hálásak 
vagyunk és nagyon köszönjük, a Jó Isten áldását kérjük Rátok!               H.Gy.

kis gyerekes családok örömére. Idén is 
volt köztük kalóz,szakács,királyány,kis 
kacsa még ballerina is. Volt ott minden  
jó társaság, zene, tánc, móka és kacagás. 
De idén olyan történt ami még soha! 
Véletlenül betévedt hozzánk a Gold 

Coast-i hullámok bajnoka  a Samu,  ki-
nek hosszú fonott fekete  haja nagyon 
látványosra sikeredett, arról nem is be-
szélve, hogy a gyerekek a szörfdeszkáját 
egy percre sem hagyták üresen.

   Na meg persze újra nagyon finoman 

fözött a konyha a rántott husi mind el-
fogyott egytöl --- egyig. Ne felejtsük el 
azt sem, hogy a finom magyar italok 
minden rendezvényen ott virulnak a kis 
sarokban.  Már ezért érdemes hozzánk 
ellátogatni, nem igaz?

   A lényeg a lényeg az hogy mindenki  
nagyon jól szórakozott kicsitôl a nagyig.  
Mindig öröm látni azt, hogy itt is ugyan-

úgy megtudjuk ôrizni a hagyományain-
kat és  hogy mindig sikerül egy kellemes 
közös kis délutánt összehozni, ahhoz 
hogy egy kicsit enyhítsük a honvágyat 
meg hogy összerázódjunk az itteni ma-
gyar honfitársainkal.

Polgár Timea

Emlékezés az 1848 – as Hôsökre
Március 18.án elég szép számban jelentünk meg a Broadbeach-i Senior Citizen 

Centre-ben. 
A szokásos virsli ebéd és kávé után az alkalomhoz illôen feldíszített színpad elôtt, 

Kerekes Samu az egyesület elnöke köszöntötte a megemlékezésre összegyûlt 
embereket. 

Az ünnepségen jelen volt Dr. Nt. Kovács Lôrinc tiszteletbeli konzul aki szintén 
köszöntötte az embereket, majd Dr.Gruber Attila nagykövet úr üzenetét 
tolmácsolta.

A Napsugár Kórus 3 dallal készült . Ég és föld között, Sírva mulat a magyar és 
Valaki mondja meg...Krecsik Sydney a kórus legfiatalabb tagja, Tamás István, 
Tiéd ez az ország címû versét szavalta.

A Szívárvány Iskola apraja, nagyja szerepelt ezen az ünnepségen.  A kicsik már a 
megjelenésükkel lesöpörték a közönséget a lábáról! A lányok pártában a fiúk 
csákóban, piros-fehér-zöld szalagokból készült zászlókkal a kezükben szerepeltek.  
Énekeltek, meneteltek és még versikéket is mondtak! 

A mûsor Petôfi: Nemzeti Dal címû verse köré volt összeállítva. Pálfi Brandon 
remek tolmácsolásában hallhattuk. A refrént az iskolások együtt mondták. A 12 
pontot Bereznay Barna a magyar zászlóval a vállán olvasta fel. Nagyon jó volt 
hallgatni Bárány Robit és testvérét Laurát, hogy mennyit fejlôdött a magyar 
kiejtésük, az igyekezetükrôl nem is beszélve!  Iskolánk legújabb diákjai, Nina és 
Lulu Boros 1 éve érkeztek Magyarországról, így az Ô szavalásukat nagyon szép 
kiejtéssel hallhattuk! 

Természetesen megemlékeztenkünk a 13 Aradi Vértanúról is, hisz igaz, hogy 
október 6. végezték ki Ôket, de ezért a forradalomért adták életüket.

Jómagam egy olyan verset választottam, amely szerény véleményem szerint 
minden alkalomra, mindig elmondható. Sok-sok mondanivalója és üzenete van. 
Sajó Sándor: Magyarnak lenni...

A vedeó bejátszásokért Kerekes Samu volt a felelôs. Amióta a technika ekkorát 
fejlôdött, egy kicsit megkönnyiti a munkánkat.

Köszönettel tartozunk a Gold Coast-i mgyarságnak, hogy évrôl-évre részt vesznek 
a megemlékezéseken, így a Hôsök iránti tisztelet nem múlik el! Külön köszönet a 
szülôknek, hogy elhozzák a gyermekeket a magyar iskolába és így minden évben 
egy pici történelmet is tanulnak, szinte cseppenként adagoljuk a kis nebulókba. 
Közösen felkelthetjük az érdeklôdésüket és amit ma mégcsak szajkóznak, holnap 
érteni fogják. Miért csináljuk? Mert közösségben élni jó! 

H.Gy. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Párkány, 2. Benja-
min Brittené, 3. Arad, 4. Nedvesség-
kedvelô, 5. James Fenimore Cooper, 6. 
Isztembul, 7. A Gilgames címû eposzé, 
8. Gulácsi Lajosé, 9. Hét percig, 10, 
Alphonse Daudet regényei.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve annak a filmtrükknek, 

amellyel a szabadban éjszakainak tûnô 
jeleneteket forgatnak nappal?

2. Mi a neve  Klagenfurt folyójának?
3. Melyik híres operaénekes nevét 

fordíthatnánk így, „csendes vasárnap”?
4. Mi a neve az egy éves szarvasbika 

- még elágazás nélküli - agancsának?
5. Melyik vármegye székhelye volt 

Alsókubin?
6. Melyik nagy francia költô déduno-

kája volt Charlotte Corday, Marat gyil-
kosa?

7. Mi a neve annak a népnek, amely-
bôl a bibliai Góliát származott?

8. Ki volt II. János Károly elôtt az 
utolsó spanyol király?

9. Mi a neve a gépkocsik ütközésé-
nél használt tesztbábunak?

10. Mit jelent magyarul, „Si tacu-
isses philosophus mansisses”? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az emberiséget ôsidôk óta két dolog 

foglalkoztatja:
1. Ki a fene találta fel a munkát.
2. A többiek miért nem verték azon-

nal agyon.
* * *

Megáll két rendôr egy pékségnél. 
Bemegy az egyik, majd egy pár perc 
múlva kijön. Odaszól a társának:

--- Ha kitalálod, mennyi kakaós csigát 
vettem, tiéd lehet mind a kettô!

* * *
--- Mi a különbség a jó ügyvéd és a 

sztárügyvéd között?
--- ???
--- A jó ügyvéd ismeri a törvényt. A 

sztárügyvéd ismeri a bírót.
* * *

--- Ki az abszolút hülye?
--- ???
--- Aki bemegy egy régiségkereske-

désbe, és megkérdezi, hogy van-e va-
lami újdonság.

* * *
Agresszív kismalac sétál az erdôben, 

találkozik Nyuszikával.
Hozzávágja a palacsintáját, mire a 

Nyuszika:
--- Ez szándékos volt?
--- Nem! Lekváros!

* * *
Egy nô panaszkodik a barátnôjének:
--- Tegnap este megmondtam a fér-

jemnek, hogy elegem van belôle,  s 
holnap --- beadom a válókeresetet --- 
aztán kimentem a kertbe megnyu-
godni.

 És? --- kérdezte izgatottan a barátnô.
 --- Pár perc múlva egy nagy durra-

nást hallottam!
 --- Jaj, Istenem! Csak nem lôtte fôbe 

magát?
 --- Nem! Pezsgôt bontott a mocsok.

* * *
Mennyit adsz a feleségemért?
 --- Semmit!
 --- Viheted!

* * *
Újdonsült férj tapintatosan kérdezi a 

feleségétôl:
 --- Mondd kicsi szívem! Miért csak 

térdig vasalod ki a nadrágomat?
 --- É ppen most akartam szólni 

drágám, egyetlenem, hogy meg kel-
lene toldanod a vasalózsinórt. 

* * *
A férj dicsekvése:
 --- Legalább tíz  évvel fiatalabbnak 

 érzem magam, amikor reggelente 
megborotválkozom. 

Mire a feleség:
 --- Drágám! Akkor nem borotvál-

koznál meg néha inkább lefekvés 
elôtt?

* * *
  --- Na, most lebuktál! ---  üvölti a 

feleség. Már tudom, hogy kivel csalsz 
meg, most már csak azt  kell kideríte-
nem, hogy mivel?

* * *
 Férj az anyósához:
 --- Anyuka, mondtam, hogy ne beszél-

jen magában. Utána nem fogja tudni, 
kitôl hallotta azt a sok hülyeséget.

* * *
Egy várandós asszonyka ellenôrzésre 

megy az orvosához. A vizsgálat után 
szégyellôsen megszólal:

 --- A férjem megkért, hogy kérdezzek 
meg valamit.

 --- Tudom, tudom --- feleli a doki.
 --- Megnyugodhat, a szex nem 

veszélyes egészen a terhesség utolsó 
hónapjá ig.

 --- Nem egészen errôl van szó. Ha-
nem arról, hogy nyírhatom-e továbbra 
is én a füvet.

 * * *
Á dám heverészik a Paradicsomban, 

Egyperces tudományMagyar cseresznyefajták 
sikere Ausztráliában

Bár Magyarország és Ausztrália 
között nagy a távolság és ez nemcsak 
földrajzi értelemben mutatkozik je-
lentôsnek, hanem nagy különbségek 
figyelhetôk meg a két ország éghajla-
tában is. E különbségek ellenére si-
kerként kell elkönyvelni, hogy néhány 
magyar nemesítésû gyümölcsfajta 
megtalálható az ausztrál gyümölcster-
mesztésben. 

Az 1980-as illetve 1990-es évek for-
dulóján egy ismert Victoria Állambeli 
gyümölcsfaiskolás látogatott Magyar-
országra a Gyümölcs- és Dísznövény-
termesztési Kutatóintézetbe Buda-
pestre. A látogatás során az ausztrál 
partner a magyar nemesítésû cseresz-
nyefajták iránt érdeklôdött, a látogatás 
végén öt magyar nemesítésû fajtát 
illetve fajtajelöltet választott ki az 
ausztrál partner, melyeket ausztrál 
klímaviszonyok között szerette volna 
kipróbálni. A Kutatóintézet elküldte a 
kért növényanyagot Ausztráliába, 
amit kötelezôen karanténba raktak az 
ausztrál hatóságok, hogy meggyôzôd-
jenek az anyag patogénmentességérôl. 
A kötelezô karantén után valamennyi 
fajta a faiskoláshoz került és egy olyan 
kísérletbe állították, ahol más fajták-
kal hasonlították ôket össze, elsôsorban 
a termésmennyiségüket és a gyü-
mölcsminôségüket (gyümölcsméret, 
gyümölcshús keménység, gyümölcs-
szín, íz) értékelték. 

Az eltelt idô alatt a korai érési idejû 
Rita@ és a középkorai idôben érô Car-
men@ fajták bizonyultak a legjobbnak 
és kerültek szabadalmi oltalmazásra 
Ausztrália területén is. A Rita@ fajta 
önmeddô (pollenadóval kell telepíteni), 
a fajtaszortimentben a legkorábbi éré-
si idôvel rendelkezik, ezzel a fajtával 
indul a cseresznye szezon nemcsak 
Magyarországon és Ausztráliában, ha-
nem a világ számos országában (külö-
nösen Spanyolországban), ahol e fajta 

a termesztésben megtalálható. Gyü-
mölcsei 23-24 mm átmérôjûek, sötét-
piros színûek, középhosszú kocsányú-
ak, édes ízûek, középkemény húsállo-
mányúak. E fajta annak ellenére na-
gyon sikeres, hogy ha esô éri a gyü-
mölcsök színesedésének idôszakában 
termései repednek. Fája erôs növeke-
désû, kicsit magasra növô, ritkán elá-
gazó, csüngô habitusú. A Carmen@ 
fajta 10 – 14 nappal késôbb érik, mint a 
Rita@ fajta, Magyarországon június 
10-e környékén, Ausztráliában decem-
ber elején szüretelhetô. E fajta is ön-
meddô, pollenadó szükséges a sikeres 
termesztéséhez. Gyümölcsei 30 mm 
körüliek, gyümölcsmérete alapján 
tartják a jelenlegi fajtaszortiment ki-
emelkedô fajtájának a magyar neme-
sítésû Carmen@ fajtát nemzetközi vi-
szonylatban is. Termései világospiros 
színûek, középkemény húsállományú-
ak, édes ízûek. Fája középerôs növe-
kedési erélyû, könnyen alakítható, vi-
szonylag kis helyet foglal el. Mindkét 
fajta dr. Brózik Sándor és dr. Apostol 
János munkáját dicséri. Fajtáink elsô-
sorban Victoria Állam farmjain talál-
hatók meg. 

Az ausztrál partnerek részérôl érdek-
lôdés mutatkozik további magyar ne-
mesítésû cseresznyefajták kipróbálása 
iránt, ezért lehetôségem volt a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
Kulturális és Tudománydiplomáciáért 
Felelôs Államtitkárság ösztöndíjának 
segítségével egy hetet Melbourne-ben 
eltölteni. A Melbourne-i Magyar 
Konzuli Iroda külgazdasági attasé-
jával, Vágó Ritával közösen elôké-
szített és összeállított program so-
rán számos jelenlegi és lehetséges 
partnert kerestünk fel, akik mege-
rôsítették, hogy érdeklôdnek a ma-
gyar eredmények iránt. 

dr. habil. Bujdosó Géza 
* * *

Ismeretterjesztô rovatunk új munka-
társsal gazdagodott, havi rendszeres-
séggel megjelenô cikkei minden bi-
zonnyal nagy érdeklôdésre számíthat-
nak. 
Bemutatkozásként ezt írta önma-

gáról:
Nevem Bujdosó Géza, a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Gyümölcstermesztési Kutató Intézeté-
nek tudományos fômunkatársa va-
gyok. 1999-ben végeztem a budapesti 
Kertészeti és Élelmiszertudományi 
Egyetemen, 2007-ben védtem meg 
doktori (PhD) értékezésem gyümölcs-
termesztés témakörében az Egyete-
men, 2017-ben habilitáltam szintén e 
témakörben. A kutató munka mellett 
az Intézet nemzetközi kapcsolatait 
irányítom. Eddigi munkám során hat 
éven keresztül részt vettem a felsô-
oktatásban, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Kar 
Gyümölcstermô Növények Tanszékén 
mint oktató --- kutató tevékenykedtem, 

jelenleg vendégoktató vagyok. Saját 
angol nyelvû választható (B) tárgyat 
indítottam „Growing of Nut Fruit 
Species” címmel. A tudományos köz-
életben is aktívan részt veszek; a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Kerté-
szeti és Élelmiszertudományi Bizott-
ság Gyümölcstermesztési Albizottság 
titkáraként, valamint a European Fru-
it Research Institute Network-ben 
nemzeti képviselôként és e szervezet-
ben a Nut Tree Working Group elnö-
keként. 

Irány a napfény! 
Pótoljuk a D-vitamint!
A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, 

mely a szervezetben raktározódik. A 
D1-, D2- és D3-vitaminok tartoznak a 
D-vitamin gyûjtônév alá, közülük a 
szervezet számára legjobban felhasz-
nálható forma a D3-vitamin. Provita-
minja a 7-dehidro-kolekalciferol, 
melybôl a napfény UVB sugarának 
hatására a bôrben képzôdött D3-vi-
tamin jut a szervezetbe. Azonban nem 
a napfény az egyetlen lehetôség a D-
vitamin felvételére, tápanyagokkal is 
magunkhoz veszünk D3-vitamint, 
ilyen források a tejtermékek, a tojás, a 
tôkehal és a tôkehal májának az olaja.

Napsütéses idôben akár fél óra sza-
badban eltöltött idô is elég lehet, hogy 
napi D-vitamin- szükségletünket fe-
dezzük. A téli borongós hónapok alatt 
azonban gyakran alakul ki hiányál-
lapot, pótlásáról ezért különösen fon-
tos ekkor gondoskodunk, vizsgálatok 
támasztják alá ugyanis, hogy a D-
vitamint rendszeresen szedôk körében 
jóval alacsonyabb számban fordul elô 
influenza és egyéb légúti megbete-
gedés. A D-vitamin ezen kívül szerepet 
játszik az allergiás ekcéma és allergiás 
asztma kialakulásának megelôzésében 
is. A szakemberek példaértékû ös-
szefogásának eredményeképpen új 
ajánlást dolgoztak ki a D-vitamin bevi-
telére, amely az egészséges felnôttek 
esetében napi 1500-2000 Nemzetközi 
Egység (korábban 400, majd 800 NE 
volt). 

egyszer csak megkérdi:
 --- Uram! Mi az a szex?
--- Eredj Évához, majd tôle megtudod! 

--- hangzik a válasz. 
Á dám elmegy, hogy megkeresse 

Évát, majd kisvártatva visszajön.
 --- Uram, mi az a migrén?

* * *
Az idôsödô, de még mindig mutatós 

asszonyka felkeresi az orvost.
 --- Mit tegyek, doktor  úr? Már a 

nyolcadik gyerekemet várom.
 --- Ön okos asszony, --- próbálja 

felvilágosítani az orvos --- miért nem 
védekezik?

 --- Védekezem én, kérem, de a férjem 
sokkal erôsebb.

* * * 
 Már 20 éve házas vagyok és még 

mindig ugyanazt a nôt szeretem ..
 --- Fantasztikus!
 --- Igen, de elég veszélyes is! --- Ha a 

feleségem megtudja, agyonüt!
 * * *

 --- Drágám, holnap elmegyek a pa-
pádhoz  s megkérem a kezedet. Sze-
rinted mit vegyek fel?

 --- Hát, ahogy ôt ismerem, golyóálló 
mellényt!

* * * 
 Férfi a borbélynál ülve átszól a 

manikûrös lánynak:
 --- Te, szépségem, nem vacsoráznál 

velem ma este? Gyertyafény, halk 
zene, a többi meg majd kialakul...

 --- Nem lehet, férjnél vagyok.
 --- Hát mondd azt neki, hogy egy 

barátnôddel mész moziba!
 --- Mond meg neki te! Épp téged 

borotvál.
* * * 

 Tessék mondani, nem zavarja ma-
gukat, hogy minden nap gyakorolok a 
hegedümön? --- kérdezi Károlyka a 
szomszédot.

 --- De igen, nagyon zavar.
 --- És nem tetszene tudni ezt 

megmondani a papámnak?
* * *  

Két skót:
 --- Adjál egy cigit! --- Nem tudok, 

otthon felejtettem.
 --- Oké, akkor rágyújtok a magamé-

ból, de megadod!
* * *

  Minden hangszeren tudok játszani, 
kivéve a cimbalmot, mert ott beesik a 
húrok közé a kártyalap.

* * *
Az apa becipeli a felismerhetet-

lenségig piszkos gyereket a játszótér-
röl.

 --- Hát te hol jártál?! --- kiált fel a 
mama, egy nagy pofont érdemelnél!

 --- Ne pofozd meg fürdetés elött, 
lehet nem is a miénk.

* * *
 Lenin haldoklik és még egyszer 

utoljára megbeszél mindent Sztálinnal, 
a követôjével.

--- Egyetlen dolog miatt aggódom --- 
mondja Lenin --- mégpedig, hogy 
fognak-e téged követni az emberek? 
Mit gondolsz Sztalin elvtárs?

--- Fognak, bizonyára fognak.
--- Remélem --- mondja Lenin --- de mi 

lesz, ha mégsem?
--- Nem probléma --- mondja Sztálin --

- akkor téged fognak követni, Lenin 
elvtárs!

* * *
A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát:
– Milyen idôben vannak ezek az igék: 

én fázom, te fázol, ô fázik.
Móricka felel:
– Hideg idôben.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 Három jármód (2009)  

Portugál dokumentumfilm-
sorozat  A lovas sport  „fô-
városa” Golega. 
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Kapcsoljuk Rómát! 

Urbi et Orbi!
10:25 Világ-Nézet
10:50 Az M.M.M. támoga-

tásával Néma harang 
Boroskrakkó Erdélyben 

mintegy 150 olyan, egy-
koron magyar falu van, ahol 
néhány évtizeddel ezelôtt 
még mûködött a templom.  
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Nem élhetek mu-

zsikaszó nélkül (1935)
Magyar játékfilm  Sze-

replôk: Jávor Pál (Balázs), 
Somogyi Erzsi (Pólika), Del-
ly Ferenc (Viktor), Sághy 
Györgyi (Birike), Gózon 
Gyula (Lajos bácsi) Balázs 
és Pólika az elsô házassági 
évfordulójukat ünneplik. 
Már két napja tart a 
mulatság, amikor váratlanul 
megjelenik Balázs barátja, 
Viktor.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Ízôrzôk Komlóska
község Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében, Mis-
kolctól közúton kb. 70 kilo-
méterre északkeletre. 
13:50 Öt kontinens 
14:20 Itthon vagy! 
14:45 Roma Magazin 
15:10 Domovina 
15:40 Duna anzix (2011)

Piaci forgatagban - Braila
A kofák sorai között meg-

annyi vásárló tolong, s ke-
resi a számára legmegfe-
lelôbb portékát. 
15:55 Tájháztéka (2013)

Mátraderecske a Heves 
megyében található Recsk 
jelentôs történelmi múlttal 
bír. A palóc tájházban él-
hetjük meg a hagyományt. 
16:25 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk (2012)

Rácalmás  „a vizek hazája”. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!   Sasvári 

Sándor felvételeibôl
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Isten ajándéka - Vizek, for-
rások a magyar hagyomány-
ban
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 Nem élhetek 

muzsikaszó nélkül
Magyar játékfilm  (ff.)
 03:50 Jövô Idôben (2012)

   04:00   Hogy volt?! Sasvári 
Sándor felvételeibôl
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012) 
Rácalmás Magyar ismeret-

terjesztô sorozat  A Duna 
jobb partján, mellékágak és 
öblök találkozásánál, költôi 
szépségû környezetben fek-
szik Rácalmás
07:40 Ridikül
Én és én
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Térkép
09:25 Család és otthon
09:45 Magyar gazda 
10:10 Református magazin
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Reformáció hétrôl 

hétre
10:50 Metodista ifjúsági 

mûsor
11:00 Ortodox ifjúsági 

mûsor
11:05 Az M.M.M. támo-

gatásával Néma-harang 
Diód Magyar ismeretter-

jesztô sorozat
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Valaki (1975)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Almási Éva 

(Edit), Csûrös Karola, Ga-
rics János, Kalocsay Miklós, 
Körmendi János, Lázár Ti-
bor, Mensáros László (Cor-
tin), Örkényi Éva, Rupnik 
Károly, Simon Géza, Szath-
máry István, Tóth Péter
Molnár Ferenc 1931-ben írt 

színmûvébôl készült tévé-
játék Almási Éva és Men-
sáros László fôszereplésvel.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz 
Michelisz Norbert Európa-

kupa és többszörös világ-
bajnoki futamgyôztes autó-
versenyzô
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:00 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Unser Bildschirm 
15:55 Útravaló 
16:20 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

Görgeteg Somogy megye 
déli részén fekvô, 1200 
lelkes kisközség. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 8. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Az igazságos - Mátyás 
király emlékezete
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Valaki (1975)

Magyar tévéjáték
 03:35 Nyitott stúdió (1995) 
Túloldalon - Huzella Péter   

04:00 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)Nikla
a „niklai remetérôl”, Ber-

zsenyi Dánielrôl ismer. 
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Magyar Krónika
09:25 Médiaklikk
09:45 Útravaló
10:00 Az én ’56-om
Csürke Károly
10:05 A sokszínû vallás 
10:20 Luther reformációja
10:35 Így szól az Úr! 
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Reformáció hétrôl 

hétre
11:00 Az M.M.M. támoga-

tásával Néma harang 
Magyarsárd
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 A hamis Néró (1968)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Básti Lajos 

(Varro), Dániel Vali (Mar-
cia), Egri István (Cejon), 
Gyôrffy György, Iglódi Ist-
ván (Knops), Kállai Ferenc 
A történet szerint a hírhedt 
Néró császár bukása és ha-
lála után a kegyvesztett 
Varro szenátor (Básti La-
jos)egy, a császárhoz meg-
szólalásig hasonlító faze-
kasmesterrôl (Ôze Lajos) 
azt állítja, hogy az nem más, 
mint az életben lévô Néró 
császár
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kék bolygó 
13:40 Az én ’56-om

 Baranyi László
13:50 Az én ’56-om

  dr. Nemes György
14:05 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria 
16:00 Duna anzix (2011)

Tojáshéj a Dunában 
16:20 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

Domoszló a Mátra déli 
lankáin fekvô település
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Fehér barátok - Pálos sors, 
magyar sors
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta
02:20 A hamis Néró (1968)
Magyar tévéjáték  (ff.)
03:45 Jövô-Idôben (2012)

  04:00  Szenes Iván írta
  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Domoszló a Mátra déli 

lankáin fekvô település, 
Eger és Gyöngyös között. 
07:35 Ridikül
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:05 Isten kezében
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:55 Az M.M.M. támo-

gatásával Néma harang 
Magyarsüllyemûemlékek 

romosak, elszomorító lát-
ványt nyújtanak, és arról a 
korról tanúskodnak, amikor 
a magyarság még nem volt 
szórványban.
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Antigoné (1965)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Balázs Péter, 

Bálint András, Bôsze 
György, Gábor Miklós 
(Kreón), Gönczöl András, 
Gyôrffy László, Hendel Ró-
bert (Haimón), Juhász Já-
cint, Kardos Gábor, Kertész 
Péter, Kohut Magda (Anti-
goné), Örök emberi sors-
kérdéseket boncolgat az 
Antigoné. Sors, hatalom, 
szabadság, emberség és 
embertelenség, igazság és 
igazságtalanság, ön-betel-
jesítô jóslat. Az egy-más 
kezétôl harcban elesett 
testvérpár, Antigoné test-
vérei közül Eteoklésznek 
díszes temetés jár, mert 
hazája védelmében hullt el.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:40 Esély 
15:00 Életkerék
15:30 Öt kontinens
16:00 Duna anzix (2011)

Lókoponyák és kék-fehér 
házak között - A Duna-delta 
zárkózott lakói
16:20 Szenes Iván írta (2014 

Zenés filmsorozat
17:10 Család-barát
18:20 Ízôrzôk (2012)

  Penyige A mai epizódban a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébe látogatunk. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Van képünk hozzá – 
Válogatás a Rádiókabaré 

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

Végtelen víztükör - A 
Balaton a magyar lélekben
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:15 Antigoné (1965)

Magyar tévéjáték  (ff.)
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

  Angelitosz
04:00 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:35 Ízôrzôk (2012)
Penyige A mai epizódban a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, a Tisza-Szamos 
közén, a Szenke-patak part-
ján fekvô Penyige község 
hagyományait és ételeit 
ismerhetjük meg az ott élôk 
segítségével.
07:10 Kulturális Híradó
07:40 Nótahangverseny

A zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színházban
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Itthon vagy!
09:20 Szerelmes földrajz
Michelisz Norbert Európa-

kupa és többszörös világ-
bajnoki futamgyôztes autó-
versenyzô
09:45 Rúzs és selyem
10:15 Öt kontinens 
10:40 Az M.M.M. támoga-

tásával Néma harang 
Marosszentimre
10:50 Angol nyelvû hírek
11:10 Don Juan legutolsó 

kalandja (1958) Don Juant 
(Várkonyi Zoltán), a csábítót 
megátkozza Sevilla kor-
mányzója: csak addig élhet, 
amíg egy nô vissza nem 
utasítja. Hála ennek az 
átoknak, Don Juan 400 éve 
él csélcsap boldogságában, 
amikor Budapestre érkezik.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15  Az M.M.A. portré-

sorozata Jánoskúti Márta - 
A részletek poétája
14:10 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
 14:40 Hangvilla
15:20 Hogy volt?!   Sasvári 

Sándor felvételeibôl
16:15 Az M.M.M. támoga-

tásával Szembesítés - ada-
lékok egy pogromhoz 
17:15 Család-barát 
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk Mezôtárkány
A régmúltból örökölt kato-

likus templom védôszentje 
Szent János apostol. 
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)  A bukta Niki szülei 
büszkék arra, hogy a lányuk 
egy utazási irodában dol-
gozik és a falujukból szer-
veznek is egy csoportot.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 

  21:35 A Bagi Nacsa Show
  22:30 Tóth János(2017)
 Köpök a síromra  János 
depresszióba esik, hogy 
annyi idôs, mint mikor el-
veszítette az édesapját
23:00 Opera Café
23:30 Evangélium
00:00Három jármód (2009)   

Portugáliában a lovas sport  
„fôvárosa” Golega.
00:30 Világörökség Portu-

gáliában   Az Alcobaca-i kolostor
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:30 Gasztroangyal (2017)   
  Lórév  községbe látogat, 
ahol a lakók többsége szerb   
02:25 Virtuózok 2017
  Válogató - kicsik 
04:05 Mindenbôl egy van 

kapnak egy csomagot De 
vajon mi lehet benne?
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Lórév  Marcsi megismerke-

dik a kompos hagyományok-
kal, és megkóstolja a ma-
lacsültet, melyet kifejezet-
ten neki készítenek. 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Minden tudás 
09:10 Profit7
09:30 Kárpát expressz 
09:50 Noé barátai
10:20 Térkép
10:45 Az M.M.M. támoga-

tásával Néma harang 
Nema Erdélyben 
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Virtuózok 2017
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Az én ’56-om
Bolba Lajos
13:55 Az én ’56-om
dr. Nemes György
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:35 Magyar Elsôk (2006)
Az elsô magyar régésznô
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  Egy Hunyad me-
gyei, nemesi származású le-
ány, Torma Zsófia, 25 ké-
rôjét elutasítva így nyilat-
kozott egyszer: „Eltökéltem, 
hogy a tudománynak szen-
telem életemet.” 
14:55 Rúzs és selyem
15:20 Önök kérték
16:20 Az M.M.M. támo-

gatásával Ragaszkodás 
Zajta 1920. június 4-e
16:45 Ragaszkodás Vállaj
17:20 Család-barát
18:55 Öt kontinens
19:30 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal (2017)   

  Lórév 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:30 A MAGYAR REND-

ÔRSÉG NAPJA Servo Per... 
(2014)   Arthur Troop emlé-
kére, az International Police   
21:55 Servo Per... (2015)
 Arthur Troop születésének 
100. évfordulójára
22:15 Harmincad u. 6. 
22:25 Az On The Spot 

bemutatja: Egy gádzsó uta-
zása Romanisztánban (2015) 
Ki kicsoda Ezüst Medve-
díjas színész, szociális mun-
kás, kovács, költô, ügyvéd, 
cipôpucoló, polgármester, 
fémgyûjtô, pap, látó – mások 
mellett ôk a fôszereplôi  
sorozatnak, amely az Euró-
pában élô romákról szól.
23:20 Hangvilla

  23:45 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom
  00:15 Magyar elsôk (2003)   
Az elsô magyar nyomda
00:30 Mesterember

  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!   Nem-
csák Károly születésnapjára
  02:25 Az aranyfej (1963)

   Magyar bûnügyi film
Steven, a híres bûnügyi 

szakértô Magyaror. jön egy 
bûnügyi konferenciára. 
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Görgeteg Magyar ismeret-

terjesztô sorozat
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Nagyok
09:25 Esély 
09:50 Kék bolygó 
10:10 Új nemzedék 
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
11:05 Az M.M.M. támo-

gatásával Néma harang 
Kecsed Erdélyben mintegy 

150 olyan, egykoron magyar 
falu van, ahol néhány év-
tizeddel ezelôtt még mû-
ködött a templom. 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában (2008) A Coa völ-
gye A kôkorszak iránt 
érdeklôdôk szívesen láto-
gatják  avilágörökség részét 
képezô Coa völgyi parkot.
11:45 A ravaszdi leányzó és 

az IBUSZ vendégek (1967)
Magyar tévéjáték  (ff.)
A ravaszdi leányzó törté-

netét a boccaccio-i szelle-
mes pajzánság és irónia 
jellemzi. A modern egye-
temista lány, Rózsi egy fia-
tal tanársegédbe szerelmes, 
kapcsolatuk komoly
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:05 Nagyok
14:35 Kárpát expressz 
15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:25 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:55 Duna anzix (2011)

Úszó nádszigetek - A Duna-
delta kapujában Magyar 
ismeretterjesztô sorozat    A 
magasból nádtengernek 
tûnô, több mint 500 ezer 
hektárnyi területû Delta 
körülbelül 6-7 ezer éves. 
16:20 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)  Nikla
Somogy megye északi ré-

szén, a Balaton déli partján 
fekvô, 750 lelkes falu,  
„niklai remetérôl”, Berzse-
nyi Dánielrôl ismert. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték Az ôrállók 

földjén - Az Ôrség
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 A ravaszdi leányzó és 

az IBUSZ vendégek (1967)
  03:20 Jövô-Idôben (2012)
  03:35           Magyarország, 
szeretlek!
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

HÚSVÉTI
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

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 

Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.

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

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

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

Bentlakó gondozónôt
keresünk idôs hölgy mellé 

Bondi Junction-ban 

április végétôl.

Felügyelet, ellátás naponta 

délután 5-tôl délelött 10-ig, 

nappal pedig heti két napon 

könnyû házimunka. 

Különálló szoba fürdôszobával 

modern épületben, 

jó közlekedéssel.

Kiváló lakásmegoldás 

középkorú hölgy számára.

Érdeklôdés:

marykery@bigpond.net.au
vagy

0409 118-379


