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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

a pákozdi csata helyszíne és a debreceni Nagytemplom, közéjük tartozik most 
már az esztergomi Várhegy és Vízivárosban található prímási palota is --- tette 
hozzá Völner Pál. Azt mondta: az általa tavaly kezdeményezett, és Erdô Péter 
bíborossal egyeztetett módosító javaslattal az Országgyûlés elfogadta, hogy 
Esztergom is ebbe a sorba illik.

Szent Istvánt Esztergomban koronázták királlyá, ott alakították ki az egyház 
székhelyét, jelenleg is a katolikus egyház fô egyházmegyéje, a költô Balassi 
Bálint ott esett el a török elleni hadjáratban, Mindszenty József bíboros pedig 
ott van eltemetve - sorolta az államtitkár azokat a nevezetességeket, kiemelkedô 
eseményeket, amelyek ezt a rangot lehetôvé teszik.

Völner Pál megemlítette azt is, hogy a prímási levéltárban található az 
Aranybulla legrégebbi másolati példánya, az 1233-as beregi egyezmény ere-
detije, a várban pedig a reneszánsz Bakócz-kápolna és Esztergomban tekint-
hetôk meg a keresztény múzeum kincsei is.
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Április 7-én Herman névnapja 
van. 

Kibôvített naptárak szerint Ar-mand, 
Armanda, Armandina, Ármin, Árpád, 
Asszunta, Azucséna, Jelek, József, 
Kreola, Kreszcencia, Lotár, Man-na, 
Mária, Szenta, Urzulina névnapja van.
Április 8-án Dénes névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dienes, 

Júlia, Julilla, Julitta, Valter, Walter, 
Zselyke, Zsüliett névnapja van.
Április 9-én Erhard névnapja van. 

Kibôvített naptárak szerint Csoma, 
Csombor, Csomor, Dömötör, Dumáta, 
Dusán, Dusánka, Lél, Pszihé, Vince 
névnapja van.
Április 10-én Zsolt névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ezékiel, 

Fulvia, Habilán, Polidor, Radamesz 
névnapja van.
Április 11-én Leó, Szaniszló név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ariel, 

Ariéla, Ariella, Arietta, Arlen, Arlett, 
Gemma, Glenda, Glenna, Glória, Go-
diva, Leon, Leona, Lionel, Szatmár 
névnapja van.
Április 12-én Gyula névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Baldvin, 

Csaba, Csanád, Csobád, Konstantin, 
Némó, Oxána, Sába, Sebô, Száva, Sza-
vanna, Szépa, Szépe, Szilárd, Zenina, 
Zénó névnapja van.
Április 13-án Ida névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Béla, 

Hermina, Martin, Martos, Mína, Min-
ka, Minna, Minni, Minóna, Mirka, Nor-
ma névnapja van.
Április 14-én Tibor névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bende, 

Bene, Benedek, Benediktusz, Euszták, 
Gusztáv, Jusztián, Jusztin, Lavínia, Li-
da, Lídia, Maxim, Tibéria, Tiborc, To-
mázia, Tomazina névnapja van.
Április 15-én Anasztázia, Tas név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aldó, 

Atala, Cézár, Neste, Neszta, Nyeste, 
Oktávia névnapja van.
Április 16-án Csongor névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim, 

Bánk, Bános, Bende, Bene, Benedek, 
Benediktusz, Bernadett, Bernadetta, 
Bernarda, Bernardina, Cecil, Cecilián, 
Detti, Enikô, Eni, Encsi, Joachim, Joá-
him, Joakim, József, Lambert, Lam-
berta, Tercia, Zonga, Zongor névnapja 
van.
Április 17-én Rudolf névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztá-

zia, Anicét, Árnika, Asma, Csongor, 
Ince, Kiara, Klára, Megyer, Nasztázia, 
Nefelejcs, Neszta, Nyeste, Radiszló, 
Radó, Ralf, Raul, Rázsoly, Rázsony, 
Rezsô, Rolf, Rudolfina, Zea, Zia, Zon-
ga, Zongor névnapja van.

Ferenc pápával találkozott 
Orbán Viktor

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. márc. 30-án

1 AUD = 219.11 Ft

Uniós csúcsot tartottak Rómában, az EU-s vezetôk közös nyilatkozatot írtak 
alá az alapító szerzôdések 60. évfordulója alkalmából. Orbán Viktor is az 
olasz fôvárosban van, Ferenc pápával is találkozott.

Pápai audiencia ---- ezzel a képaláírással posztolt frissen egy fotót Orbán 
Viktor a Facebook-oldalán. A fényképen az látszik, hogy Ferenc pápa fogadja a 
magyar miniszterelnököt.

Gyalogos zarándoklatot 
szerveznek Nagyváradra 

a Szent László-év kapcsán
Négynapos gyalogos zarándoklat indul Gyomaendrôdrôl Nagyváradra Szent 

László király tiszteletére májusban --- hangzott el a programot beharangozó 
sajtótájékoztatón, Budapesten.

Szent László-év programjaihoz kapcsolódó, 110 kilométeres zarándoklat má-
jus 11-én indul a Szent László által alapított nagyváradi egyházmegye egykori 
legnyugatibb pontjáról, és a Körös völgyében haladva május 14-én érkezik meg 
Nagyváradra, László király 1192-es szentté avatásának helyszínére --- közölte 
Dénes Zoltán címzetes kanonok, a zarándoklat fôszervezôje.

Hazatér a lovagkirály Gyôrben ôrzött ereklyéje is
Böcskei László nagyváradi püspök kiemelte: a zarándoklatot záró, 

körmenettel egybekötött szentmisére több évszázad után „hazalátogat” Nagy-
váradra Szent László Gyôrben ôrzött ereklyéje. Az ünnepi szentmise fô 
celebránsa Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz. A 
programra a magyar zarándokok mellett szlovák, lengyel horvát csoportokat is 
várnak, mert minden népet szeretnének megszólítani, amely ôrzi Szent László 
emlékét --- tette hozzá.

Szent László sírja az általa építtetett nagyváradi székesegyházban a szentté 
avatása után vált Európa-szerte ismert zarándokhellyé. A nagyváradi Szent 
László-kultusz a protestantizmussal és a várbeli katedrális megsemmisülésével 
alábbhagyott. Az újkorban 1914-ben szervezték meg elôször a Szent László-kör-
menetet. A diktatúra idején ugyan zarándoklatot és körmenetet nem lehetett 
szervezni, de a Szent László-ünnepet a templom falai között megtartották. A 
zarándoklatok hagyományát az 1990-es fordulat után elevenítették fel újra.

Böcskei László szólt arról is, hogy az emlékévben számos programmal 
várják a nagyváradiakat és az odalátogatókat. A városban októberig Szent 
László-villamos is jár, magyar, román, angol felirattal és egy képpel, amelyen 
Szent László átadja a nagyváradi kanonoknak a templomépítési megbízást és az 
épület terveit. A nagyváradi püspök hangsúlyozta: ha az „egyházát és népét 
építô szent király nyomaiban akarunk járni, nekünk is fel kell vállalnunk az 
építést, emellett követnünk kell ôt az értékek mentésében is”.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, hogy a 
Szent László-évben számos programot rendez a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) és azok az egyházmegyék --- így a gyôri, a kaposvári és a 
debrecen-nyíregyházi ----, amelyek különösen is kötôdnek Szent Lászlóhoz. Az 
MKPK központi rendezvénye június 26-án és 27-én Gyôrben lesz. Ezt megelô-
zôen, június 24-én megemlékeznek a Szent László által 925 éve összehívott 
szabolcsi zsinatról, amely rendeleteivel megszilárdította a katolikus hitet Ma-
gyarországon. A szabolcsi földvár mellett Erdô Péter bíboros mutat be szentmi-
sét, és erre a szertartásra is elviszik Szent László Gyôrben ôrzött ereklyéjét.

Az egyházmegye másik kiemelt programja a június 27-i katonai zarándoklat, 
amelyet a tábori püspökség szervez Somogyvárra, a minden magyar katona 
védôszentjeként is számon tartott király elsô temetési helyére.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese arról 
beszélt, a Szent László-év keretében a nemzeti identitást erôsítô távoktatási 
programot hirdetnek a diaszpórában élô és határon túli magyaroknak.

Nemzeti emlékhely
Nemzeti emlékhellyé avatják az esztergomi Várhegyet és a Vízivárost --- 

mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
Völner Pál elmondta: a Nemzeti Örökség Intézete köteles felügyelni ezeket 

a helyeket, gondoskodni róluk, ha szükséges, kezdeményezni felújításukat, egy 
emlékkôvel, sztélével kell megjelölnie magyar és angol nyelven ôket. Emlékez-
tetett arra, hogy a nemzeti emlékhelyekrôl külön törvény szól, ebbe a kategóriá-
ba --- mint mondta --- „legkiemeltebb nemzeti, történelmi emlékeink” tar-
toznak. A törvény szigorúan leírja, hogy ezeknek a helyeknek milyen 
feltételeknek kell megfelelniük, a többi között egy adott történelmi korszakban 
az ország életében meghatározó szerepet kellett játszaniuk, kiemelkedô sze-
mélyiségeknek kell hozzájuk kötôdniük, további kritérium az identitásképzô 
szerep, és az emlékhelyeknek erôsíteniük kell az összetartozást.

Van egy kiemelt nemzeti emlékhely, a fôvárosi Kossuth tér, a Parlament és 
környéke, valamint további tizenhat, köztük a budai Vár, a mohácsi emlékhely, 



Hungarikum lett az Egri Bikavér
A Hungarikum Bizottság a hungarikumok sorába emelte az Egri Bikavért, a 

Kodály-módszert, a magyar pásztor- és vadászkutya fajtákat, valamint a tiszai 
halászlét; a Magyar Értéktár újabb kilenc értékkel bôvült --- a döntést Fazekas 
Sándor földmûvelésügyi miniszter jelentette be kedden Egerben a bizottság 
ülése után.

Az egri várban, borászok részvételével tartott sajtótájékoztatón taps fogadta, 
amikor Fazekas Sándor bejelentette: hungarikummá vált a világszerte ismert 
vörösbor, az Egri Bikavér. A tárcavezetô felidézte, hogy 81 éve ugyanezen a 
napon jött létre az Egri borvidék, mint jogilag önálló bortermô terület Darányi 
Kálmán földmûvelésügyi miniszter döntése alapján.

Fazekas Sándor ismertette a bizottság további döntéseit is. A Hungarikumok 
Gyûjteményébe került a Kodály-módszer, Kodály Zoltán népzenei hagyományo-
kat megôrzô, továbbadó, dokumentáló és oktató zenepedagógiai rendszere.

Gazdagítják a gyûjteményt immár a hazai tájhoz tartozó, évszázados te-
nyésztôi munka eredményei, a magyar pásztor- és vadászkutya fajták. Új hun-
garikum a jellegzetes Tisza-menti étel, az alapanyagok tekintetében az ôsi 
halászkultúrát ôrzô tiszai halászlé is.

A Magyar Értéktárba vette fel a bizottság az erdélyi polihisztor, építész, 
kultúrpolitikus Kós Károly életmûvét, továbbá a magyar gulyáslevest, mint 
világszerte ismert népi eredetû ételünket, és a történelmünket végigkísérô ôsi 
magyar fegyvernemet, a Magyar Huszárt.

Az értéktárba került a magyarság hôsies helytállását, az 1848/49-es 
hagyományokat megjelenítô aradi Szabadság-szobor és a honfoglalásra 
emlékeztetô egyedi mûalkotás, a Feszty-Körkép.

A Magyar Értéktár részévé vált továbbá a modern magyar festészetet elin-
dító nagybányai mûvésztelep és festôiskola; a Csabai Kolbászfesztivál, mint az 
ország meghatározó gasztronómiai rendezvénye; és Dr. Bakonyi Károly szô-
lônemesítô életmûve, mivel az általa nemesített fajták elôreviszik a szôlészek, 
borászok munkáját.Az értéktárat gazdagítja Torockó épített öröksége is. Faze-
kas Sándor elmondta: az erdélyi kisváros, Torockó világörökség várományos, 
és a Földmûvelésügyi Minisztérium, mint a hungarikumok gondozója, közben-
jár azért, hogy az UNESCO világörökségi listáján is megfelelô elismerésben 
részesüljön.

A miniszter úgy fogalmazott: a régi és a mostani értékek harmóniáját 
jelentik ezek a döntések, mutatják, hogy a régmúlt és a közelmúlt magyarsága 
egyaránt csúcsteljesítményekre képes.

A Hungarikumok Gyûjteményébe így már 64 érték tartozik, a Magyar 
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HÍREK
Értéktár pedig 152 tagúra bôvült.

Nyitrai Zsolt, Eger és térsége fideszes országgyûlési képviselôje, minisz-
terelnöki megbízott, az Egri Bikavér hungarikummá válásának kezdemé-
nyezôje azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a siker az Egri borvidék szôlésze-
inek, borászainak köszönhetô.

A képviselô szólt arról, sokan dolgoztak azért is, hogy 81 éve, pont ezen a 
napon megalakult az Egri borvidék. Közülük kiemelte Petró Kálmán egri 
szôlôtermelôt, országgyûlési képviselôt, és Braun Károlyt, aki 1936-ban pol-
gármestere volt Egernek, és egyben az egyik legnagyobb szôlôtermelô.Nyitrai 
Zsolt elmondta: az Egri borvidéken több mint tízezren élnek szôlészetbôl és 
borászatból. A borvidék zászlóshajója az Egri Bikavér, azért pedig, hogy védett 
márka lett, nagyon sokat tett Gröber Jenô, Knézich Károly ‘48-as tábornok 
unokája.

A Tokaji aszú mellett az Egri Bikavér az egyetlen borfajta, amelyik a 
hungarikumok közé emelkedett, ezért a képviselô azt kezdeményezi, hogy 
készüljön el egy nívós, az Egri Bikavér történetét, múltját, jelenét bemutató, 
magyar, angol és lengyel nyelvû kiadvány, amely itthon és külföldön is öregbíti 
a borvidék és az új hungarikum jó hírét.

Négy éve folyamatosan nô a 
munkaerôpiac

Csaknem négy éve folyamatosan nô a munkaerôigény, elsôsorban a verseny-
szférában – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatásért 
és képzésért felelôs államtitkára az M1 aktuális csatornán a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva.

Cseresnyés Péter hozzátette: a munkavállalókat a legnagyobb mértékben a 
versenyszféra „szívta fel”, 144 ezerrel nôtt a foglalkoztatottak száma. A köz-
foglalkoztatottak száma egy év alatt 14 ezerrel csökkent, ami az elsôdleges 
munkaerôpiac élénkülését jelzi – mutatott rá. Hangsúlyozta, azt szeretnék 
elérni, hogy a közfoglalkoztatás csak átmeneti forma legyen, akik tudnak, az 
elsôdleges munkaerôpiacon helyezkedjenek el.

A kormány tervei szerint néhány éven belül 40-50 ezerrel csökkentenék a 
közfoglalkoztatottak létszámát.

Kiemelte: az ifjúsági munkanélküliségi ráta 11,1 százalékra csökkent, 
miközben 2010 körül még közel 30 százalékos volt.
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Ôszinte beszélgetés.
Fekete-Gyôr András, a Momentum el-

nöke Kálmán Olgánál vendégeskedett a 

Hír TV-ben. Meglepô ôszinteséggel 

mondta el, hogy a Momentum más, mint 

mindenki más. Hogy miben más, az nem 

derült ki, mert a MoMo megjelenése óta 

pontosan ugyanazokat a paneleket haj-

togatja, hajtogatják, mint a teljes balli-

berális ellenzék.

A leggyakoribb válasznak a „nem hi-

szem” és a „nem tudom” tûnt. Vélhetôen 

a pártvezetô hitvallása szerint egy mar-

káns politikust az határoz meg, ha nin-

csenek ismeretei a társadalomról és az 

emberekrôl, ahol és akik között él. Illet-

ve, ha a felmerülô problémákra nem 

kínál megoldást.

A beszélgetés részvevôi fel sem fedez-

ték, hogy annak erôteljes leleplezô jel-

lege lett: kiderült, hogy a MoMonak né-

hány félhangos hôbörgésen kívül 

semmije sincs.

Fekete-Gyôr András még „szerényen” 

azt is elmondta, hogy ‘most’ nem szeret-

ne miniszterelnök lenni.

Nos, emiatt egy momentumot sem kell 

aggódnia. ‘Most’ sem.

Schiffer kaszált
Schiffer András, az LMP volt társel-

nöke a Figyelônek adott egy igen széles 

csapásvonalon haladó interjút. Botka 

Lászlóról például elmondta, hogy annak 

idején Bokrostól Bajnaiig minden meg-

szorító csomagot megszavazott, így sze-

génységellenes politikája cseppet sem 

hiteles.

Majtényi esetleges miniszterelnök-je-

löltségérôl azt mondta, ha a balliberális 

pártok ismét kormányfô-jelölti casting-

ba kezdenek, a végén még harmadjára 

is kétharmaddal ajándékozzák meg Or-

bán Viktort.

Schiffernek volt néhány kedves szava 

a Momentumhoz is, ezek közül globa-

lizációpártit és az új generációs neoli-

berálist emelnénk ki most.

Nincs ez mindig így, de Schiffer And-

rással ezúttal nem kívánunk vitába száll-

ni.

(Magyar Idôk)
Technikai okokra 

hivatkozik 
a képviselô.

A Facebook-on jelentette be a Demok-

ratikus Koalícióból való kilépést a párt I. 

kerületi önkormányzati képviselôje, Ve-

res Dávid. A képviselô „technikai okok-

ra” hivatkozik. Ezt az indoklást, még sa-

ját facebookos ismerôsei is hihetetlennek 

tartják.

A pestibulvar.hu értesülései szerint a 

háttérben a párton belül húzódó generá-

ciós –-- hatalmi ellentét feszül. Amelyben 

látszólag éppen nem a fiatalok állnak 

nyerésre.

Az indoklás ugyanis kísértetiesen ha-

sonlít a párt ifjúsági szervezetének ko-

rábbi elnöke nyilatkozatához –-- Szarvas 

Koppány Bendegúz három hete mondott 

búcsút a Gyurcsány-pártnak, szintén 

„technikai jellegû” okok miatt.

De a folyamat nem most kezdôdött, le-

het, hogy azért pörögtek fel az esemé-

nyek mert a hajó elkezdett gyorsabban 

süllyedni. Emlékezetes, hogy tavaly 

szeptemberben –-- nagy port felverve 

maga körül –-- a DK-alapító, elnökségi 

tag Kerék-Bárczy Szabolcs távozott a 

pártból. Veres azt írta, hogy független 

képviselôként folytatja a munkát az I. 

kerületi önkormányzatban.

Mi pedig nem csodálkoznánk, ha a Mo-

mentum Mozgalomnak pár héten, hóna-

pon belül lenne már önkormányzati 

képviselôje (mondjuk az I. kerületben).

(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!
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Tessék haladni!
Na nem most, az azért nem lenne túl 

politikus, hanem tavaly szeptemberben 

egy interjúban, amikor a brit fôvá-

rosban pont nem volt terrortámadás, 

de sok más helyen azért igen. Ne 

legyünk igazságtalanok, a munkáspárti 

politikus ugyanott arról is beszélt, 

hogy semmi sem fontosabb számára, 

mint megteremteni a londoniak biz-

tonságát, s ezért biztos akar benne 

lenni, hogy a helyzet magaslatán lesz 

minden hatóság és felelôs személy 

abban az esetben, ha Londont támadás 

éri.

Londont szerdán támadás érte. 

Egészen biztosan minden hatóság a 

helyzet magaslatán volt. Mégis sike-

rült valakinek a parlamenthez hajta-

nia, elütnie embereket, leszúrnia egy 

rendôrt. Az áldozatok hozzátartozóit, 

azt hiszem, kevéssé vigasztalja a tény, 

hogy a hatóságok igazán pengék, és 

bizonyára hamar felderítenek min-

dent. Most arról beszélnek a felelôs 

brit politikusok, hogy a londoniakat 

nem lehet megtörni, nem hajolunk 

meg a terrorizmus elôtt és hasonlók. 

Ez támadás a demokráciánk ellen, de 

nem hagyjuk magunkat. Hiába, nem-

csak a hatóságok, a politikusok is 

gyors reagálásúak Európában, hiszen 

csak fel kell csapniuk a közlemény-

sablonokat tartalmazó mappát. Akár 

kiadhatnák a sajtónak Francois Hol-

lande két évvel ezelôtti nyilatkozatát, 

amelyet a Charlie Hebdo megtámadása 

után adott ki – mégis, ki venné észre?

Hasonló dacos optimizmus jellemezte 

a politikusi nyilatkozatot és a main-

stream sajtót a tavaly karácsonyi ber-

lini terrortámadás után. Méltatták a 

rendôrség hatékonyságát, a berliniek 

lélekjelenlétét, megint mindenki a 

helyzet magaslatán volt, mit nekünk 

terrortámadás, pikk-pakk összetakarí-

tottak, és ment az élet tovább, csak 

semmi pánik. Mehet a hátba veregetés 

meg a betontömbök mindenhova, 

ugye, a terrortámadás után, nem pedig 

elôtte. Mert ugye, a terrortámadás 

már csak ilyen, mint szerencsétlenebb 

vidékeken a földrengés, a tornádó 

vagy a szökôár. Egy kis gyász meg 

zászlós profilkép a Facebookon, gyer-

tyagyújtás, és az élet megy tovább.

Persze a terrorizmus azért mégsem 

szökôár, tudják ezt a politikusok is. 

Ilyenkor fontos elôkerülniük a libe-

rális és zöldpárti felelôs törvény-

alkotóknak, hogy figyelmeztessenek, 

semmiképp se hagyjuk megtörténni 

az akárhány ember halálánál is bor-

zalmasabb következményt, a jobb-

oldali populistafasisztanácik politikai 

tôkekovácsolását, amely hátrányosan 

érintené a legkellemesebb jóléti állam 

kiválasztásának alapvetô emberi jo-

gát.

Amikor a terrortámadások kapcsán 

arról beszélgetünk, hogyan teljesí-

tenek a biztonsági szolgálatok, a ha-

tóságok, a politikusok meg mindenki 

más, akinek a dolga minket megvédeni, 

akkor persze joggal illeti dicséret 

azokat, akik éppen jól teljesítenek. 

Elismerés jár az elhivatott mentôsnek, 

a bátor rendôrnek, az alkalmi hôsök-

nek, de mindez nem támaszt fel senkit. 

Sôt, tegyük hozzá, nem is igazán elôzi 

meg a következô támadást. De való-

jában az sem, ha felszámolják a tet-

tesek körüli kisebb-nagyobb háló-

zatokat, razziáznak, szétcsapnak. 

Továbbra is arról van szó ugyanis, 

hogy ha egekbe emelik is a ké-

szültséget, és minden sarkon gép-

pisztolyos rendôr áll, az sem jelent 

érdemi megelôzést, irányváltást az 

eddigi ostoba és vak politikához ké-

pest. Európa – Földi László kitartóan 

ismételt mondásával élve – háborúban 

áll, de ezt nem hajlandó tudomásul 

venni, akárhányszor is ismételhetjük 

el. Béke van, és a békében hozzá-

szoktatjuk magunkat a gondolathoz, 

hogy bármikor csúnya halált halha-

tunk a plázában, a buszmegállóban 

vagy akárhol máshol. A nyugati em-

berek most éppen arra büszkék, hogy 

a terrortámadások után sóhajtanak 

kettôt, és élik tovább az életüket, aho-

gyan eddig. Nem hagyjuk magunkat 

megfélemlíteni, szajkózzuk vissza a 

felelôs nyugati politikusokat, hozzá 

nem téve, hogy hát megölni viszont 

igen.

Mentségek gyártásában mindig is 

erôs volt a nyugati politika, és jobbnál 

jobb magyarázatok születnek arra is, 

miért ott történnek a terrortámadások 

Európában, ahol. A nyilvánvaló össze-

függéseket kimondani persze már 

nehezebb ügy. 

Itt van például Brüsszel polgár-

mestere, Yvan Mayeur, aki a tavalyi 

támadások évfordulóján arról beszélt, 

hogy a városban mûködô mecsetek az 

iszlám keményvonalasok, a szalafisták 

kezén vannak. De – tette hozzá sietve 

– Brüsszel azért nem a dzsihád fô-

városa, és egyébként is, nemcsak 

belgákat felrobbantó dzsihadisták 

veszélyesek, hanem az olyan „szél-

sôségek” is, mint Le Pen, Trump vagy 

Putyin. Tapsvihar a szocialista város-

vezetônek!

Tehát nincs itt semmi látnivaló, ked-

ves európai polgárok, haladjanak to-

vább!

Még mindig igaz a nyugati világra, 

hogy mindenki emlékszik, mit csinált 

2001. szeptember 11-én. 

Mára a döbbenetbôl csak az apátia 

maradt. 

Ön emlékszik rá, mit csinált 2015. 

november 13-án, 2016. és 2017. már-

cius 22-én vagy 2016. július 14-én?

Ôry Mariann
(Magyar Hírlap)

Tisztelt Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetség!

Nagyon szerencsésnek érzem magam 
azáltal, hogy megismerhettem, illetve 
hallhattam önök felôl, hiszen Ko-
lozsváron létem egyik legnehezebb 
pillanatában fedeztem fel önöket egy 
Csíkszeredai ismerôsöm által, akinek 
éppen panaszkodtam arról, hogy mi-
lyen nehéz idôszakon megyek ke-
resztül. Ö mesélt önökrôl, és hogy ho-
gyan mûködik a Szövetségük, java-
solta, hogy lépjek kapcsolatba Bálint 
Kálmán úrral, aki az Ausztráliai Er-
délyi Magyar Szövetség egyik oszlopos 
tagja. Megkerestem Kálmán bácsit, 
akinek nagyon szépen köszönöm, hogy 
segített és támogatott mindenben.

Két alkalommal részesülhettem az 
önök által nyújtott támogatásban, amit 
nagyon szépen köszönök. Második al-
kalommal egy rendkívüli támogatás 
részese voltam, amelyet Kálmán bácsi 
támogatása révén kaptam meg, egy 
rendkívüli kérelem benyújtása után.  
Mind két esetben nagyon sokat segített 
az önök által nyújtott támogatás, hi-
szen nem tudtam volna, fentartani 
magam az ösztöndíjaimból illetve ab-
ból, amit a szüleim tudtak adni. Isten 
fizesse! 

Ahogyan már bemutatkozó levelem-
ben is említettem egy kis falucskából 
származom, amelynek Kostelek a ne-
ve. Hihetetlenül büszke vagyok a kicsi 
falumra, mert ott van a Szellô Nép-
tánccsoport, amelynek tagja lehetek, 
illetve ott vannak a világon a legjobb, 
és legösszetartóbb mulatni vágyó 
emberek. Itt születtem egy három 
lányos családban, amelybôl a legkisebb 
most tizenegyedik osztályos,a középsô 
testvérem már befejezte a poszt-
graduális líceumot és a Csíkszeredai 
korházban kezdett el dolgozni január 
óta. Mivel hármon vagyunk testvérek 
nagyon nehéz a szüleinknek támogatni 
bennünket, mert gazdálkodással fog-
lalkoznak otthon a faluban, amibôl 
nagyon minimális profitot termelnek, 
ezért is fordultam önökhöz, illetve 
kértem a segítségüket.

A líceumot a másik két húgomhoz 
hasonlóan Csíkszeredában végeztem 
és a Csángó Bentlakás diákja voltam, 
érettségi után Kolozsvárra jöttem 
egyetemre a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kolozsvári karára, 
nemzetközi Kapcsolatok és Európai 
Tanulmányok szakra, amelyet az ta-
valy fejeztem be. Most pedig elsôéves 
mesteris hallgató vagyok ugyan itt 
Diplomácia és Interkulturális Tanul-
mányok szakon, amely az alapképzés 
folytatása. 

Mindig is érdekelt az, hogy mi, 
hogyan mûködik a világban és nagyon 
sok kérdésem volt az ezeknek kap-
csolatrendszerét illetôen ezért is úgy 
választottam, mint az alapképzést, 
mint a mesterit, hogy kérdéseimre 
választ kapjak, ami meg is történt, 
illetve minden nap új dolgokat meg 
ismerhetek, tanulhatok, tehát nem 
bántam meg soha, hogy ezt a szakot 
választottam. Nagyon jó dolog szá-
momra, hogy anyanyelvemen tanul-
hatok a Sapientia Egyetem keretén 
belül, illetve az is nagyon jó dolog, 
hogy ez az intézmény olyan, mint egy 
nagycsalád, mindenki mindenkit tá-
mogat. Hála a tanároknak és a jó 
kommunikációnak most is éppen egy 
protokoll versenyre készülünk, ami 
Budapesten lesz május elején. Tehát 
úgy érzem megtaláltam a helyem ezen 
az egyetemen. 

A mesteri mellett néptáncolok a 
Kosteleki Szellô Néptánccsoportban is, 
illetve a Kolozsvári Ördögtérgye 
Néptánc együttesben is. Nagyon sze-
retem a néptáncot, és a hagyományokat 
ôrizni tovább adni.  Szerencsés vagyok, 
hiszen az egyetemen is azt tanulom, 
amit mindig is szerettem volna és nép 
táncolhatok egy nagyon jó együttesben, 
ami a kolozsvári életemet nagyon 
feldobja, és úgy érzem, hogy nem telik 
el egy pillanat sem az életemben ha-
szontalan dolgokra.

Mindemellett itt Kolozsváron vi-
gyázok egy kis fiúra minden délelôtt 
hat órában. Az ösztöndíjaim mellett 
még kellett valami munkát vállalnom 
ahhoz, hogy az albérletem fizethessem, 
meg minden költségemre legyen meg 
a pénzem. Természetesen ezt addig 
csinálom, csak amíg mesterizek, mert 
utána valami sokkal komolyabb állást 
szeretnék vállalni.

Nagyon nehéz mesteri mellett, 
néptánc mellett dolgozni is, sokszor 
nagyon ki vagyok merülve, de azon 
gondolkodom, hogy ha egészség van, 
akkor mindent meg lehet oldani kicsi 
akarattal, még ha nehézségekbe is 
ütközünk, vannak jó emberek, mint 
önök, hogy éppen amikor elveszettnek 
érezzük, magunkat akkor küldi az Úr 
az utunkba.

Nagyon háláson köszönöm támo-
gatásukat, és i gérem, hogy nem 
csalódnak bennem, minden erômmel 
azon dolgozom, hogy jó tanulmányi 
eredményekkel végezzek, és ne okoz-
zak csalódást azoknak, akik bíznak 
bennem és támogatnak, amiben csak 
tudnak. Isten fizesse a támogatásukat!

Mindanyuknak kívánok erôt, egész-
séget és kitartást mindenben, hogy 
örömet okozhassanak sok hozzám 
hasonló továbbtanulónak, akik önök-
nek is köszönhetik elôrehaladásukat.

Isten fizesse meg fáradozásaikat, 
amelyeket értünk tesznek!

Tisztelettel Üdvözlöm a Szövetség 
minden tagját!

Lívia

Hálás köszönetemet szeretném ki-
fejezni mindazoknak akik áldozatos 
munkájukkal segitettek megrendezni 
a nagyon sikeres és kulturális fontos-
ságu Hungarofest-t.

Minden egyes személy egy nagyon 
értékes láncszem volt ebben az óriási 
megmozdulásban.

Tiszteletükre egy vacsorát rendez-
tünk máricus 31-én Ifjusági teremben, 
mindenkit szeretettel fogadtunk!

Adományozok listaja a 
Hungarofest 2017 rendezésére:
Knox City Council
Qatar /Acland Travel
Arrowsmith & Petrucelli Insurance 

Brokers
Palinka Imports
Louis & Judith Gebhardt
Arpad Elderly Welfare Society
Specline Architects
L.K. & S. Legal
Mould Squad
Bendigo Bank Wantirna
Bognár Magdi
Mike & Hermina Toth
Géza & Etelka Juhász 

Marót Márti Fôszervezô 
a Magyar Központ Igazgatósága 

nevében.



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (3)
A MAGYAR DIASZPÓRA 

TANÁCS ALAPÍTÓ 
NYILATKOZATA

A magyar emberek 2010-ben példát-
lanul széles és erŒs összefogást hoz-
tak létre, ami a nemzetpolitika meg-
újításához vezetett. Ezt tükrözi ha-
zánk 2012. január 1-jén hatályba lépŒ 
Alaptörvénye, amely szerint „Ma-
gyarország az egységes magyar nem-
zet összetartozását szem elŒtt tartva 
felelŒsséget visel a határain kívül élŒ 
magyarok sorsáért, elŒsegíti közössé-
geik fennmaradását és fejlŒdését, tá-
mogatja magyarságuk megŒrzésére 
irányuló törekvéseiket, egyéni és 
közösségi jogaik érvényesítését, kö-
zösségi önkormányzataik létrehozá-
sát, a szülŒföldön való boldogulásukat, 
valamint  elŒmozdítja együttmûködé-
süket egymással és Magyarország-
gal.” 

A Magyar Diaszpóra Tanács a vilá-
gon szétszórtságban élŒ magyarság 
szervezeteinek közös fóruma, amely 
a diaszpórában élŒk sajátos igényeit 
és érdekeit tartja szem elŒtt, vala-
mint 

megteremti a diaszpóra magyar-
ságának önálló képviseletét. (1)

A Magyar Diaszpóra Tanács és a 
Magyar Állandó Értekezlet – egy-
mással szoros együttmûködésben – a 
közös gondolkodást, valamint a ma-
gyar nemzet jelenét és jövŒjét meg-
határozó döntésekhez való hozzájáru-
lást szolgálják. 

– Egyetértenek abban, hogy a Ma-
gyar Diaszpóra Tanács biztosít intéz-
ményes fórumot a diaszpórában élŒ 
magyarság számára az összetartozás-
tudat erŒsítése, az önazonosság meg-
Œrzése és a nemzeti integráció meg-
valósítása érdekében. 

– Üdvözlik a Nemzeti Regiszter lét-
rehozását, amellyel a Magyar Kor-
mány 

meg kíván szólítani minden ma-
gyart, éljen bárhol a világon. (2)

– Tudomásul veszik azt a sajnálatos, 
de elkerülhetetlen jelenséget, hogy a 
diaszpórában élŒ másod-, illetve töb-
bedgenerációs leszármazottak közül 
vannak, akik már nem beszélik a 
magyar nyelvet. Egyetértenek abban, 
hogy a magyar nemzet nem mondhat 
le róluk sem. Megegyeznek abban, 
hogy az egységes magyar nemzetnek 
kiemelt figyelmet kell forditania a 
magyarul már nem beszélô, diasz-
pórában élô nemzettársaira. (3)

Budapest, 2011. november 17. 

Magyar Diaszpóra 
Tanács II. ülés 
Zárónyilatkozat 

A Magyar Kormány hangsúlyozot-
tan számít 

a diaszpórában élô magyar kö-
zösségekre, a befogadó államban 
felhalmozott szellemi potenciáljuk-
ra (4)

és kulturális örökségükre a világ 
magyarsága megbecsültségének és 
versenyképességének együttes meg-
erŒsítése érdekében. 

– Üdvözlik a Julianus-program elin-
dítását, amelynek célja, hogy részle-
tes kataszter készüljön a magyar 
tárgyi örökségekrŒl – épületekrŒl, 
mûalkotásokról, emlékmûvekrŒl, em-

léktáblákról, utcákról, könyvtárakról, 
levéltárakról és múzeumokról a ma-
gyar kultúra széleskörû megismerhe-
tŒsége erdekében. 

– Fontosnak tartják, hogy a 
Magyarország elleni, sokszor po-

litikai indíttatású támadásokat el-
hárítsák, tompítsák és hozzájárul-
janak az ország hiteles megítélésé-
nek helyreállításához. (5)

– Támogatják a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség együttmûködését 
a Kárpát-medencei magyar cserkész-
szövetségekkel és a nyugati magyar 
ifjúsági szervezetekkel annak érde-
kében, hogy a jövŒ nemzedékének 
erkölcsi stabilitása és magyarság-
tudata erŒsödjön. 

– Elismerik és támogatják a diasz-
pórában szolgáló egyházak munkáját 
a magyar közösségek megerŒsítése 
érdekében. 

– Fontosnak tartják, hogy a kulturá-
lis kapcsolatok mellett 

a gazdasági kapcsolatok is meg-
erôsödjenek, (6)

hogy Magyarország gazdasága ilyen 
módon is fejlŒdjön. 

Budapest, 2012. október 8. 

Magyar Diaszpóra
Tanács III. ülés
Zárónyilatkozat 

 A Tanács az egységes magyar 
nemzet szerves részét képezŒ diasz-
póra magyarsága képviseletében, a 
Magyar Állandó Értekezlettel szoros 
együttmûködésben tevékenykedik a 
diaszpóra és az anyaország kapcsola-
tának szorosabbra fûzéséért, valamint 
a magyar közösség identitásának 
megerŒsítéséért.

–  Az egyetemes magyarság törté-
nelmi sikereként értékelik az egysze-
rûsített honosítási eljárást, amelynek 
köszönhetŒen az Alaptörvény által is 
deklarált egységes magyar nemzet 
valóban közjogilag is egyesült. 

–  Üdvözlik, hogy a Magyar Ország-
gyûlés 2012 novemberében elfogadta 
a választójogi törvény módosítását, 
miszerint külhoni magyar állampol-
gárok is részt vehetnek a magyaror-
szági választásokon.

–  Üdvözlik, hogy 2014-ben folytató-
dik a diaszpóra magyarságát segítŒ 
KŒrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Prog-
ram. A program keretében magyaror-
szági fiatalok látogattak el a diaszpóra 
közösségeihez, ahol közösségépítŒ 
tevékenységükkel segítették a diasz-
póra szervezetek hagyományápoló és 
identitásŒrzŒ munkáját, valamint erŒ-
sítették a Magyarországhoz való kötŒ-
désüket. 

–   Kiemelten támogatják a Julianus 
Program mûködését, amely a világ-
ban fellelhetŒ magyar értékeink és 
emlékeink összegyûjtését célozza. 

–  Egyetértésüket fejezik ki, hogy a 
diaszpórában felhalmozódott, magyar 
vonatkozású hagyatékokat méltó mó-
don meg kell Œrizni a jövŒ nemzedé-
kek számára. Igény mutatkozott a 
tagok részérŒl, hogy létrejöjjön a 
Mikes Kelemen Program, amelynek 
célja, hogy a diaszpóra tárgyi örök-
ségét ápoljuk, rendezett módon össze-
gyûjtve Magyarországra szállítsuk, 
és gondoskodjunk késŒbbi méltó fel-
használásáról. 

Budapest, 2013. november 6. 

Magyar Diaszpóra
Tanács IV. ülés
Zárónyilatkozat 

2014-ben a magyar nemzet közjogi 
egységének kiteljesedéseként a diasz-
pórában élŒ magyar állampolgárok is 
részt vehettek 

a parlamenti választáson így im-
már mostantól össznemzeti parla-
ment képviseli (7)

a magyar nemzet közös ügyeit, szol-
gálja a nemzeti egységet. 

–  Üdvözlik a kiemelkedŒen sikeres 
KŒrösi Csoma Sándor ösztöndíjprog-
ram folytatását, amely az ösztöndí-
jasok kibŒvített létszámának köszön-
hetŒen még eredményesebben szol-
gálta a diaszpóra magyar közössé-
geinek megerŒsítését. 

– Üdvözlik a 2013. július 15-én út-
jára indult Julianus Programot, mely-
nek célja, hogy bemutassa a diaszpó-
rában fellelhetŒ magyar értékeket, és 
betekintést nyújtson a világban szét-
szórtságában élŒ magyar közösségek 
identitásmegŒrzŒ munkájába. 

Örömüket fejezik ki, hogy a Mikes 
Kelemen Program támogatja egy 
gyûjtemény létrehozását a Magyar-
ság Háza közremûködésével, amely 
megŒrzi és bemutatja az értékes 
magyar hagyatékokat rendszerezve, 
hogy fennmaradhassanak a jövŒ ge-
nerációi számára. 

–   A másod- és harmadgenerációs 
fiatalok magyar identitása kulcskér-
dés az egész nemzet számára, ezért a 
tagok szorgalmazzák a diaszpórában 
élŒ fiatalok anyanyelvi oktatását, az 
identitást átörökítŒ foglalkozások 
megszervezését. 

–  Elismerik azt a szerepet, amelyet 
a diaszpóra szervezetei, kiemelten a 
magyar nyelvû egyházi közösségek 
játszanak a magyar nemzetpolitika 
céljainak elérésében, a magyar iden-
titás megŒrzésében, valamint kifeje-
zik együttmûködési készségüket a 
további közös munka kapcsán. 

–  Aggodalmuknak adnak hangot a 
nyugati sajtóban megjelenŒ, Magyar-
országot érŒ, kettŒs mércét alkalmazó 
támadásokkal kapcsolatban. Kérik és 
szívesen fogadják a magyar kor-
mányzat tájékoztatását ezen ügyek-
ben, és kijelentik, hogy 

együttmûködnek a Magyar Kor-
mánnyal a közvélemény, a sajtó és 
a politikai szereplôk hiteles tájé-
koztatásában azokban az orszá-
gokban, ahol élnek. (8)

Budapest, 2014. november 19. 

Magyar Diaszpóra
Tanács V. ülés
Zárónyilatkozat 

A Magyar Diaszpóra Tanács a Ma-
gyar Kormány tanácsadó testülete-
ként immáron négy éve vesz részt a 
világ magyarságát érintŒ ügyek és a 
diaszpóra magyarságát célzó prog-
ramok alakításában. A KŒrösi Csoma 
Sándor Program, amely a célországok 
számának növekedésének köszönhe-
tŒen újabb magyar közösségek meg-
erŒsítéséhez járulhatott hozzá. Im-
máron 26 országban tevékenykednek 
a kiküldött ösztöndíjasok a diaszpó-
rában élŒk identitásának megerŒsíté-
se érdekében. Az idei évben a 

tavalyihoz hasonlóan 100 ösztöndíjas 
utazott a szervezetekhez, hogy segítse 
és ösztönözze a magyar közösségek 
tevékenységét. 

– Üdvözlik a diaszpórában fennma-
radt magyar hagyatékokról és tárgyi 
örökségekrŒl való gondoskodást vál-
laló Mikes Kelemen Program eddigi 
eredményeit. A program keretében 
összegyûjtött adományok hazaszállí-
tása, és azoknak az Országos Szé-
chényi Könyvtár munkatársai által 
végzett katalogizálasa folyamatban 
van. Üdvözlik a Magyar Nemzeti 
Levéltár bekapcsolódását a program-
ba, amelynek eredményeképpen a 
gyûjtés kiterjedhet a könyveken 
kívül a levéltári anyagokra is. Örö-
müknek adnak hangot annak kapcsán, 
hogy a program idén, digitalizálást, 
történeti kutatások és életút interjúk 
készítését is vállalta, amelynek érde-
kében 10 ösztöndíjas érkezett a 
diaszpóra szervezetekhez. 

–  Támogatják azt a döntést, hogy a 
diaszpóráról összegyûlt tudás bemu-
tatasára Emigrációs és Diaszpóra 
Központ jöjjön létre, amely vállalja a 
diaszpóra gyûjtemények adatbázisban 
való feldolgozását, a diaszpórában 
élŒkkel való kapcsolat erŒsítését, 
állandó és idŒszaki kiállításokon mu-
tatja be a magyar emigráció törté-
netét, a témában tudományos és 
ismeretterjesztŒ elŒadásokat, konfe-
renciákat szervez. 

Támogatják a világban fellelhetŒ 
magyar értékeket és emlékeket be-
mutató Julianus Program folytatását. 
Üdvözlik, hogy a program segítségé-
vel már több száz magyar emlék vált 
elérhetŒvé a Nemzeti Regiszteren. 
Arra bíztatják a tagszervezeteket, 
hogy adatszolgáltatásukkal, saját 
gyûjtésükkel járuljanak hozzá a ka-
taszter folyamatos bŒvítéséhez. 

Budapest, 2015. december 2. 

Magyar Diaszpóra
Tanács VI. ülés
Zárónyilatkozat 

– Üdvözlik a Magyar diaszpórapoli-
tika – Stratégiai irányok címû doku-
mentum elkészítését.  

–  Örömüket fejezik ki, hogy 2016-
ban is folytatódik a KŒrösi Csoma 
Sándor Program, amelynek segítsé-
gével az elmúlt három évben össze-
sen 34 ország magyar közösségeihez 
érkeztek ösztöndíjasok. Idén is 100 
fiatal segíti munkájával a diaszpórá-
ban mûködŒ magyar szervezetek 
közösségépítŒ tevékenységét. 

–  Sikeresnek ítélik a veszélyeztetett 
emigrációs hagyatékok megmentése 
érdekében indított Mikes Kelemen 
Programot, amelynek keretében fo-
lyamatosan zajlik a felajánlott könyv-
tári és levéltári anyagok hazaszállí-
tása, feldolgozása és kiajánlása. Üd-
vözlik, hogy hét kutató közremûködé-
sével tovább folytatódik a gyûjtés a 
tengerentúli magyar közösségek köz-
pontjaiban. 

– Üdvözlik a Julianus Program foly-
tatását, aminek eredményeképpen 
eddig több száz magyar emlék vált 
megismerhetŒvé a Nemzeti Regisz-
teren. Elkötelezettek a tekintetben, 
hogy adatszolgáltatásukkal, saját 
gyûjtésükkel a jövŒben is segítik a 
kataszter folyamatos bŒvítését. 

– Üdvözlik, hogy elindult a diaszpó-
rában élŒ magyar gyermekek és fia-
talok Kárpát- medencei táboroztatása, 
aminek lebonyolítója a Rákóczi Szö-
vetség. A program segítségével a 
résztvevŒk élményeket és tapasztala-
tokat szerezhetnek, kapcsolatokat 
építhetnek. Bíznak a program sike-
rében, reménykednek annak folyta-
tásában. 

– Támogatják azt, hogy a diaszpó-
rában élŒ és a határon túli magyar 
fiatalok jobban megismerjék egymást 
és Magyarország kulturális kincseit a 
Diákok Határok Nélkül (Students 
Without Boundaries program – Ma-
gyarságismereti Mozgótábor) és a 
ReConnect Hungary – Magyar Birth-
right Program keretében. 

–  Méltányolva az egyházak és cser-
készet szerepét a magyar közösségek 
identitásának megŒrzésében, fontos-
nak tartják a keresztény, keresztyén 
nevelési programok megerŒsítését a 
diaszpórában. 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai 
kinyilvánítják elkötelezettségüket a 
fentiekben rögzített elvek érvényre 
juttatásában, a kijelölt feladatok el-
végzésében. 

Budapest, 2016. november 30. 

ÖSSZEGEZÉS
Hiányt pótolunk ezeknek az ismere-

teknek közzétételével, pedig megér-
demelnék a nemzeti kormány gondos-
kodása folytán létrejött intézmények, 
hogy széles körben ismertté váljanak. 
Mintha  nem lenne hetilap, amely év-
tizedeken át tájékoztat egyebek mel-
lett a közösségi élet eseményeirŒl. 

A Magyar Diaszpóra Tanács éven-
ként eddig megtartott összejövetele-
ire vendégül látta az ausztráliai ma-
gyar egyesületek vezetŒit, azon a fel-
tételezésen, hogy Œk képviselik az 
egész itteni magyarságot Budapes-
ten. ErrŒl a hat összejövetelrŒl, ahol 
rendszerint megjelenik és beszédet 
tart, üzenetet küld Orbán Viktor mi-
niszterelnök. Még jó, hogy olvassuk 
az eseményrŒl a magyarországi ujsá-
gok beszámolóját, de a minket képvi-
selŒ egyesületi vezetŒk nem adnak 
tájékoztatást az általuk állítólag kép-
viselt újságolvasóknak. 

A minden dícséretet megérdemlŒ 
létrehozott intézmények, mint például 
a KŒrösi Csoma Sándor Program, 
megfelelnek a várakozásoknak, de 
helytelen olyanokként tekinteni ezek-
re, mint amelyek megoldják a nem-
zetegyesítés legfŒbb feladatait.

Az egyesítésre szánt nemzet diasz-
póra részének nemzetpolitikai gya-
korlati stratégiája alapvetŒen helyte-
len szemléletre épült. A gyakorlat 
úgy véli megjeleníteni a világban 
szétszórtan élŒ magyarokat, mint a 
törzsországi és az elhatárolt nemzet-
részek magyarjait – képviselŒi által. 
A képviseleti demokrácia mindenütt 
sikos talaj, de a szórványmagyarság 
esetében teljes képtelenség. A nagy-
világ magyarjai képviselhetetlenek.

Ennek a sorozatnak az általános 
tájékoztatáson túl az is a feladata, 
hogy rámutasson a helytelen pálya-
állításra.

A fenti ismertetŒben kövér betûk-
kel szedett és sorszámmal megjelölt 
részek jelzik a kifogásolható eleme-
ket. Jelzik, hogy a nemzetpolitikai 
elemzŒk nem konzultáltak a diaszpó-
ra szakértŒivel.               (Folytatjuk.)
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A fekete márciusként ismert, 1990 
márciusában történt véres román-
magyar összecsapás újbóli kivizsgá-
lását kérte Románia fôügyészétôl Biró 
Zsolt parlamenti képviselô, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) elnöke.

Az MPP  közleménye szerint a pártel-
nök beadványában üdvözölte, hogy az 
1989-es romániai forradalom dosszié-
jának az újbóli megnyitása mellett na-
pirenden szerepel az 1990-es bukaresti 
bányászjárás (a Zsil völgyi bányászok 
bukaresti husángos erôdemonstráci-
ója) ügyének az újbóli kivizsgálása. A 
képviselô megjegyezte: „a fekete már-
ciust és a bányászjárást szervezôk 
mögött ugyanazon sötét erôk sejthe-
tôk”.

Biró Zsolt magyarellenes pogrom-
ként említette a marosvásárhelyi fe-
kete márciust az Augustin Lazar 
fôügyészhez benyújtott beadványban. 
1990. március 19-én husángokkal és 
fejszékkel felszerelt román falusi fér-
fiakat szállítottak Marosvásárhelyre, 
hogy védjék meg a várost a magya-
roktól. Az erôszakosan fellépô, sok 
esetben ittas férfiak feldúlták a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) székházát, súlyosan bántal-
mazták Sütô András írót. A magyar-
ellenes pogromkísérlet másnap is 
folytatódott, ekkor azonban magyar 
ellentüntetés is szervezôdött. A ma-
gyarok segítségére érkeztek a cigá-
nyok azzal a felkiáltással, hogy „Ne 
féljetek magyarok, megjöttek a cigá-
nyok” és kikergették Marosvásárhely 
fôterérôl a husángos román paraszto-
kat, és a velük szimpatizáló marosvá-
sárhelyi románokat.

A marosvásárhelyi összecsapásnak 
halálos áldozatai is voltak: három ma-
gyar férfit szándékosan gázoltak ha-
lálra. Az események után a román 
igazságszolgáltatás kizárólag a ma-
gyar ellenreakciót vizsgálta, a husán-
gos, fejszés falusi románok felbujtóit 
azóta sem azonosították. Az ügyészségi 

vizsgálatok során 30 ember ellen 
emeltek vádat, akik valamennyien 
magyar, illetve roma nemzetiségûek 
voltak. Két embert tíz, egyet hat, a töb-
bit pedig két, illetve egy év börtönbün-
tetésre ítélték.

A marosvásárhelyi fekete márciusra 
hivatkozva alakította újra a bukaresti 
kormányzat a román belügyi titkos-
szolgálatot, a Román Hírszerzô Szolgá-
latot (SRI). A korábbi titkosszolgálat, a 
kommunista politikai rendôrségként 
mûködô Securitate a diktatúra bukása 
után megszûnt.

* * *
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 elsôdle-
gessé 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 -– emlé-
keztetett a Reuters brit hírügynökség.

Szíriában a szövetségesek kurd és 
arab milíciák oldalán harcolnak, je-
lenleg a dzsihadisták de facto „fôváro-
sa”, az észak-szíriai Rakka bekeríté-
séért és végleges visszafoglalásáért.

A héten az amerikaiak vezette szövet-
ségesek bejelentették, hogy további 
400 amerikai katonát küldenek Szíri-
ába, hogy segítsenek Rakka visszafog-

lalásában, és megakadályozzanak 
minden összecsapást Törökország és a 
Washington támogatását élvezô szíriai 
kurdok milíciái között.

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

„Minden, a meghívásunk nélkül Szíri-
ába érkezô külföldi katona behatoló”. 

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 had-
járat szerinte csak „néhány légicsa-
pás”, 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 Szí-
ria-közi tárgyalásokhoz, de is egy lé-
pés 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 határozatterve-
zetet, amely szankciókkal sújtotta vol-
na Damaszkuszt, amiért vegyi fegy-
vereket vetett be a háborúban.
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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

Fütyültek 
a „haladók”

2017. Március 15-én az 1848-as forra-
dalom megemlékedésére megrende-
zett ünnepélyt zavarta egy néhány tu-
cat „haladó” „demokrata” sipolással és 
ordibálással.
Nagy Ervin a „Magyar Hirlap”-ban 

így fogalmazott:
„A hangos kisebbség a gyülekezési és 

a véleménynyilvánítási jogra hivat-
kozva, a megemlékezô ünneplô kö-
zönség érzéseit, illetve az ehhez fûzôdô 
jogait sértette meg. A Juhász Péter 
által öszetrombitált kisebbség alkot-
mányos jogaira hivatkozva azokkal 
voltaképp visszaélve, a jogszabályok 
tartalmi hiányossága miatt, törvénye-
sen megsértette egy közösség jogait.

A gyülekedési jog ugyanis olyan 
alapjog, amely minden embert megil-
let, ..... csak abban az esetben korlá-
tozható ha bûncselekményt követnek 
el az egybegyûltek.”

Nagy Erwin szerint ezek a korlátok 
nem elégségesek, és szükség van arra, 
hogy egy hangos kisebbség ne tudjon 
úgy visszaélni alapjogaival, hogy a 
család vagy a nemzet közösségeinek 
jogait semmibe vesse.

Egy hasonló példa az, amikor a Bizet-
Carmen opera hallgatóságának a bika-
viadalt ellenzô kisebbsége kifütyüli a 

színészeket amikor a toreador kórust 
éneklik a színpadon.

A magyar történelem 1944-48 idôsza-
kát ma a balliberálisok mint a demok-
rácia aranykorának értékelik. De ha 
már a fütyülésrôl van szó akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a mi „haladóink” 
sok mindenre fütyültek. Fütyültek a 
római jogra, fütyültek a „nullum cri-
men sine lege”-re ami arra utal, hogy 
elkövetésük idején a vádlott által elkö-
vetett cselekmények nem minôsültek 
bûncselekményeknek.
Dr. Bárdossy László miniszterelnök 

tárgyalása a magyarországi igazság-
szolgáltatás egyik mélypontja volt 
1945-46-ban. A tárgyalás során úriem-
ber módjára viselkedett az ôt gyalázó 
ordítozó trágálkodó hallgatóság dacá-
ra is. Tárgyalása során hatalmas tör-
ténelmi és jogismeret birtokában ér-
velt és fogalmazott. Mint mûveltség-
ben mind nyelvtudásában helyenkint 
jogi ismereteivel felülmúlta a bíráit.

Rákosi Mátyás egy alkalommal jelent 
meg a tárgyaláson, ahol érzékelte a 
vádlott intellektuális fölényét. Este 
gépkocsit küldött Major Ákoshoz a 
népbíróság elnökéhez, és figyelmeztet-
te, hogy ne vitatkozzon Bárdossyval, 
hanem rövid kérdésekre rövid vála-
szokat követeljen, ennek hiányában 
vonja vissza a szót.

Major Ákos pályafutásának talán leg-
érdekessebb ténye, hogy mint bíró ki-

szolgálta a Horthy, Rákosi és a Kádár 
rendszereket. Védôügyvédként szere-
pelt az 1956-os forradalom résztvevôi-
nek pereiben, ezen szerepe ellenére 
többször maga kért súlyosbítást és 
még halálos itéletet is. Az internetes 
lexikon szerint nagyon szerette nézni 
a halálos ítéletek végrehajtását.

Fütyült a „haladó” „nép” bíróság az 
1848 III tc. -re ami szerint egy volt 
miniszterelnök felett csak e célra fel-
állított parlamenti különbizottság ítél-
het. A per jegyzôkönyvébôl kiderül 
hogy „halk tanácskozás után” a “nép”--
- bírói végzés az 1848-as törvény felé 
helyezte a „nép”-bíróság törvénycik-
keit.

Végül, nézzük meg, kik voltak azok az 
eminens magyarok, akik 1848-ban 
kormányban szolgálták a hazát. Kezd-
jük a mártir halált halt gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnökkel, de köztük 
találjuk gróf Széchenyi Istvánt, Kla-
uzál Gábort, báró Eotvös Józsefet, 
Kossuth Lajost, és a haza bölcsét az 
igazságügy miniszter Deák Ferencet 
is, akinek tárcája döntô szerpet ját-
szott az 1848 III tc. elôkészítésében.
De a mi „haladóink” mindenkinél 

okossabbak hozzájuk képest még a 
„haza bölcse” sem ér semmit, és azt 
hiszik, hogy nekik mindent szabad.

Kroyherr Frigyes
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* * *
Hetven évre emelhetik az állami 

nyugdíj eléréséhez szükséges korha-
tárt Nagy-Britanniában a foglalkozta-
tási és nyugdíjügyi tárca (DWP) ja-
vaslata szerint. A fokozatos átállás 
értelmében a mai 30 évesek már ké-
szülhetnek arra, hogy csak 70 évesen 
szerzik meg a nyugdíjjogosultságot -– 
írja a BBC. A választóvonal 1986. áp-
rilis elseje lenne, aki ennél késôbb 
született, már biztosan késôbb mehet 
nyugdíjba.

Létezik egy másik elôterjesztés is, 
amely John Cridland kormánymeg-
bízott nevéhez fûzôdik, s amely azt 
javasolja, hogy a 45 év alattiak köte-
lezôen húzzanak le még egy munkás-
évet, és csak 68 évesen tehessék majd 
le a lantot. Most még 65-66 évesen is 
nyugdíjba lehet menni, de ez a lehe-
tôség kifutó rendszerben 2020-ig meg-
szûnik. Cridland szerint a 68-as sem 
lenne a végsô korhatár, azt egy évti-
zedenként lehetne emelni, de legfel-
jebb egy évvel. A korhatár elôtti nyug-
díjazások, a kivételezések viszont 
teljesen megszûnnének. Mindkét ver-
zió legalább hatmillió dolgozót érint 
kedvezôtlenül.

E két változat közül kell döntenie 
májusig a brit törvényhozásnak. Bár-
melyiket választják is, a 70 éves álta-
lános és kötelezô nyugdíjkorhatárt 
2054-ig mindenképpen el kell érni -– 
derül ki a kormány társadalombiz-
tosítási háttérintézményének (GAD) 
számításaiból. A „70-es” forgatókönyv-
nél azzal számoltak, hogy aki nyugdíj-
ba megy, annak még átlagosan húsz 
éve lehet hátra, azaz közel 90 éves ko-
rukig még utalni kell nekik a nyugdí-
jat.

A szigetországban is belátták, hogy 
jelenlegi formájában nem fenntartható 
az állami nyugdíjrendszer, mivel a já-
randóság értékét folyton emelni kell, 
miközben egyre nô a nyugdíjasok ará-
nya a teljes társadalmon belül, egyfelôl 
azért, mert egyre kevesebb a járulék-
termelô, másfelôl pedig azért, mert a 
várható élettartam is nô -– szerencsé-
re.

A GAD számításai szerint sürgôsen 
újra kell hangolni a korhatárokat: 
amíg a 68 évet a hatályos nyugdíjtör-
vény értelmében 2044-ben kellene 
elérni, ezt a dátumot 16 évvel ko-
rábbra, 2028-ra kellene elôrehozni. Ez 

az intézkedés azonban már az 50 plu-
szos korosztályt is rendkívül kedve-
zôtlenül érintené. Steve Webb koráb-
bi nyugdíjügyi miniszter élesen 
kritizálta ezt az elképzelést, mondván: 
ez szembemegy a parlament szándé-
kával, és egyértelmûen a pénzügymi-
nisztérium szempontjait nézi.

Nemcsak a korhatárnál, hanem a 
nyugdíjak megállapításánál is változá-
sok lesznek. A következô parlamenti 
ciklusban várhatóan megszüntetik a 
hármas szabályt, amely szerint a 
nyugdíjakat vagy az átlagos béreme-
léssel, vagy az inflációval, vagy fixen 
2,5 százalékkal emelik attól függôen, 
melyik közülük a legmagasabb érték. 
Ha a béremelésekhez igazítanák a kor-
rekciót, akkor a nyugdíjkiadások a 
mai, GDP-arányosan 6,7 százalékról 
5,9 százalékra csökkennének, igaz, 
csak 2066-ra.

* * *
Április elsejétôl emelik Nagy-Britan-

niában a minimálbért. A kötelezôen fi-
zetendô órabér a 25 évnél idôsebb 
dolgozóknál a múlt októberi 7,20 font-
ról 7,50 fontra  nô. 

A leggyengébben fizetett 16-17 éves 
korosztálynál 5 pennyvel 4,05 fontra 
igazítják a minimális órabér szintjét. A 
kötelezô béremelés alól kivételt 
képeznek az önfoglalkoztatók, a be-
segítô családtagok, a háztartásbeliek, 
az önkéntesek és a vállalatigazgatók, 
utóbbiakra más szabályok vonatkoz-
nak.

* * *
Idén is Bill Gates a világ leggazda-

gabb embere a Forbes listáján, jelen-
legi vagyonát 86 milliárd dollárra be-
csüli az amerikai üzleti magazin.

A 61 éves üzletember, a Microsoft 
szoftveróriás társalapítója a 4. egy-
mást követô évben vezeti a világ leg-
gazdagabbjainak listáját, amelynek 
élén összesen 18 alkalommal állt az 
elmúlt 22 évben.
Warren Buffett amerikai tôzsdegu-

ru, a Berkshire Hathaway holding 
vezetôje, Bill Gates jó barátja, a har-
madikról a második helyre rukkolt 
elôre 75,6 milliárd dollárra becsült 
vagyonnal.

Az idei lista harmadik helyére kata-
pultált elôre 72,8 milliárd dollárral 
Jeff Bezos, az Amazon internetes 
óriáscég 53 éves alapítója és elnök-

vezérigazgatója, akinek vagyona 61 
százalékkal nôtt egy év alatt sikeresen 
terjeszkedô cége tôzsdei árfolyama 
szakadatlan emelkedésének köszönhe-
tôen.

A tavaly második, Amancio Ortega, 
az Inditex textilipari vállalat és a Zara 
divatárumárka 80 éves alapítója a ne-
gyedik helyre csúszott vissza 71,3 mil-
liárdos vagyonával Bezos üstökösszerû 
elôretörése miatt.
Mark Zuckerberg, a Facebook 32 

éves alapítója 56 milliárd dollárra be-
csült vagyont mondhat a magáénak, 
ezzel az ötödik helyre lépett elôre a 
tavalyi hatodikról. A mexikói Carlos 
Slimnek, aki 2010 és 2013 között a világ 
leggazdagabb emberének számított, 
idén csak a hatodik helyezéshez volt 
elegendô 54,5 milliárd dollárra becsült 
vagyona.

A világ húsz leggazdagabb embere 
között négyen vannak, akik 60 évesnél 
fiatalabbak, mindannyian az internet 
mágusai, Bezoson (53) és Zuckerber-
gen (32) kívül a Google társalapítói, az 
egyaránt 43 éves Larry Page és Sergey 
Brin.

A lista 1850 olyan személyt sorol fel, 
akinek becsült vagyon eléri az 1 milli-
árd dollárt.

A magyar származású Soros György 
tôzsdespekuláns a 33. helyen áll 25,2 
milliárd dollárra taksált vagyonnal (ta-
valy 24,9 milliárdra becsülték befekte-
téseinek értékét, akkor ez a 23. helye-
zéshez volt elegendô).

* * *
A szigorított menekültügyi szabály-

zásról szóló osztrák kormánydöntést 
követôen számos bírálatot fogalmaztak 
meg a nagyobbik koalíciós partner, az 
Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 
soraiból azzal kapcsolatban, hogy az 
eddigi gyakorlattól eltérôen kiesnének 
a szociális ellátórendszerbôl mindazok, 
akiknek elutasították a menedékké-
relmét, akkor is, ha nem hagyják el az 
országot.

A szociáldemokrata és néppárti koa-
líció megegyezésével született szigo-
rúbb eljárás szerint komoly pénzbün-
tetéssel vagy elzárással sújtanák 
azokat a menekülteket, akik elutasítás 
esetén nem hagyják el az országot 
vagy az eljárás során hamis doku-
mentumokkal próbálják magukat iga-

zolni. A törvénymódosítást még a par-
lamentnek is el kell fogadnia.
Hans Peter Doskozil, a szociálde-

mokrata védelmi miniszter a közszol-
gálati rádió (Ö1) mûsorában arról be-
szélt, hogy nem rögtön a kérelem 
elutasítását követôen vonnák meg a 
támogatást, hanem akkor, ha az eluta-
sított menedékkérô nem mûködik 
együtt, vagyis sem a visszatérést se-
gítô tanácsadást, sem a kitoloncolására 
várók átmeneti szálláson való elhelye-
zését követôen nem hagyja el az or-
szágot.

Az Ö1 rádió tudósításában az is el-
hangzott, hogy a kitoloncolásra váró-
kat menekültközpontba szállítanák, 
azonban arról még nem egyezett meg 
a kormány, hogy pontosan hol létesít 
ilyeneket. Az ott elhelyezettek elhagy-
hatnák a központot, de várhatóan a 
tartományt vagy az illetékes közigaz-
gatási egységet nem.

A segélyszervezetek mellett az SPÖ 
parlamenti frakciójának egy része, va-
lamint a bécsi szociáldemokrata vá-
rosvezetés is kritikával illette a dön-
tést, arra hivatkozva, hogy ha az 
emberek nem kapnak szociális támo-
gatást, növekedni fog a bûncselek-
mények és a hajléktalanok száma. Az 
Osztrák Szabadságpártot (FPÖ) képvi-
selô bécsi polgármester-helyettes, Jo-
hann Gudenus viszont bejelentette: a 
tartományi parlament elé terjeszti, 
hogy általánosan minden szociális tá-
mogatást vonjanak meg a menedékké-
rôktôl.
Wolfgang Sobotka --- néppárti --- 

belügyminiszter az osztrák közszol-
gálati televízióban (ORF) csütörtökön 
este arról beszélt, hogy ha az elutasított 
menedékkérôk nem távoznak önként 
és a meghatározott idôben az ország-
ból, akkor megvonják tôlük az állami 
segítséget. „El kell ismerniük az Auszt-
riában érvényes jogi elôírásokat” ---
jelentette ki.

A belügyi tárcavezetô bemutatott 
egy hároméves biztonsági tervet is, 
amely jellemzôen a kormányprog-
ramban elfogadott lépéseket tartal-
mazza. Tájékoztatása szerint ezáltal 
szeretnék növelni a lakosság bizton-
ságérzetét és bizalmát, mert a mene-
külthullám és a növekvô munkanél-

küliség miatt jelentôs aggodalmak 
tapasztalhatók. Úgy vélte, hogy Auszt-
riának a világ legbiztonságosabb or-
szágának kell maradnia.

A mintegy hatvanoldalas, 160 intézke-
dést magába foglaló stratégiai tervezet 
szerint állandó biztonsági irányítást 
hoznának létre, amely szükség esetén 
gyors intézkedésekrôl dönthetne, nö-
velnék a kiberbûnözés elleni küzdel-
met, továbbá válságkezeléssel megbí-
zott biztonsági kabinet alakulna a 
kancellár elnökletével. A terv szerint 
növelnék a rendôrségbe vetett lakos-
sági bizalmat, fejlesztenék a rendôrség 
felszereltségét, szélesítenék a veszélyt 
jelentôk megfigyelhetôségének felté-
teleit, és magasabb büntetést szabná-
nak ki a csoportos nemi erôszakot 
elkövetôkre.

Sobotka bejelentette azt is, hogy uni-
ós szinten kulturális és vallási párbe-
szédet kezdeményezne az iszlámról.

A tervben szerepel az is, hogy alkot-
mányba foglalnák a befogadható me-
nekültek számának felsô határát, és 
felszámolnák az illegális migrációs 
útvonalakat. Errôl korábban azonban a 
néppárti miniszternek nem sikerült 
meggyôznie a szociáldemokrata koalí-
ciós partnert. A jelenleg hatályos kor-
mánydöntés értelmében idén 35 ezer 
menedékkérelmi eljárás indulhat 
Ausztriában. A néppárt korábbi javas-
lata szerint azonban mindössze 17 ezer 
embert kellene beengedni az ország-
ba.

Gondoskodni kell az uniós külsô ha-
tárok védelmérôl, hogy a közösség 
megôrizhesse döntésképességét a 
migráció legális formáival és a me-
nekültek befogadásával kapcsolatban 
--- hangsúlyozta Joachim Gauck né-
met államfô Berlinben Alexander
Van der Bellen osztrák elnökkel 
folytatott megbeszélése után. Joachim 
Gauck kiemelte, hogy Németország 
továbbra is az „európai megközelítést” 
képviseli és „innovatív megoldásokra” 
törekszik. A „renacionalizálódás” köze-
pette a menekültválság ügyében is azt 
kell elôtérbe helyezni, ami összeköti 
tagállamokat, és nem azt, ami szétvá-
lasztja ôket, és az EU-ból a „szolidaritás 
Európáját” kell felépíteni --- mondta. 
Ez vonatkozik a menekültválságra is, 
elengedhetetlen a külsô határok elle-
nôrzése, hogy a közösséget „ne sodor-
ják el” olyan helyzetek, amelyek azért 
alakulnak ki, mert tagjai nem tudnak 
idôben közös döntésre jutni --- fejtette 
ki Joachim Gauck. Az osztrák államfô 
hangoztatta, hogy nem szabad „vak
engedelmességgel térdre borulni” a 
nacionalizmus és a „kisállamiság” kép-
viselôi elôtt, és szembe kell fordulni 
„Európa önkéntes összetöpörödése 
elôtt”.

A Brexit --- a brit uniós tagság meg-
szüntetése --- „tragikusan hibás dön-
tés”, de sok európainak, fôleg a fiata-
loknak felnyitotta a szemét. 
Felismerték, hogy „a jövôjükrôl van 
szó” --- mondta Alexander Van der 
Bellen. Kiemelte: tudja, milyen az, 
amikor nem lehet szabadon utazni, 
mert a hetvenes években a fallal kör-
bevett Nyugat-Berlinben dolgozott. Ez 
is azt mutatja, hogy az EU a „szabadság 
garanciája”. Mint mondta, „a nemzeti 
szuverenitás illúzió”, és nem csak a 
kisebb országoknak kell „összefogni 
szuverenitásukat”, hiszen egy olyan 
nagy állam, mint Németország sem 
tudja egyedül mindenben érvényesíte-
ni az érdekeit.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

KÖLTÔMÚZSÁK 
VERSEI

(Költészet Napja, 2017. április 11)
BONCZA BERTA (CSINSZKA) 
Boncza Berta (1894-1934) erdélyi föld-

birtokos családból származik. Svájcban 
nevelkedik, tizenhat évesen hódította 
meg az akkor már hírneves Ady Endre 
szívét. 1914-ben találkoztak elôször Csu-
csán, akkortól jelentek meg az elsô 
Csinszka-versek Adytól. 1915-ben házas-
ságot kötöttek. Ady halála után Csinszka 
elôbb Babits-csal, majd Márffy Ödön-
nel tartott fenn szerelmi kapcsolatot, 
illetve házasságot. Közismert múzsa-
szerepe mellett egyetlen verseskötetét 
is nyilván tartják (Csinszka versei, 
1931), amit 2000-ben újra kiadnak (No-
ran Kiadó). 

Forrás:http://mek.oszk.hu/kiallitas/
erdelyi/csinszka.htm

CSUCSA
Szemed szenteltvizeknek kútja,
az utad a Krisztusok útja.
Szent uj tüzek, vágyak és harcok,
Páris, asszonyok, hivô arcok, -
nincsen elôtted uj már semmi.
A nagyvilágot összejártad,
titkát, bûnét láttad, csodáltad
és mégis tudsz még gyermek lenni,
szüzen pirulni, szégyenkezni.
A vágyad, hited, álmod tiszta,
aludni a bölcsôd vár vissza,
drága, félelmes, szent, kegyetlen,
de megható vagy, de egyetlen!...
1915
VALLOMÁS A CSODÁRÓL
Figyeljetek rám, fiuk-lányok,
hadd testálom örökre rátok
a Csodát, mit szememmel láttam,
kezemmel fogtam, simogattam,
szivét szivembe befogadtam...
Nem láthatjátok többé mását,
emberformában élô társát
a Csodának, ki lánggal égett,
míg egy órában porrá égett.
Égig lobbant az égô fáklya,
könnyes szemem rémülten látta
a fényt, ami elemésztette.
Kezem még a kezét kereste,
kezembe tévedt finom ujját,
keskeny körmét, karcsu csuklóját.
Barna haja lobogó selyme
tegnap még vállam havát verte,
igéket hirdetett a szája,
vonagló ajka bús korállja
áldást és átkot hagyott rátok...
Emlékezzetek, fiuk-lányok.

Szemem barnult arcokra vonza
ma is bôrének izzó bronza,
sötét szemének kékes lángja
éget ma is egy más szempárban,
szeszélyes rajzu, meleg szája
rámijeszt egy idegen szájban, 
mégsem lesz neki soha mása,

mert a Csodának nincsen párja.
Homloka ivelt boltozatja
alatt tüzelt két, bús szeme,
megbabonázóan fekete,
óriás tava a titoknak,
sírásoknak, szédült álmoknak.
Sorvasztó tüzû rosszasága
mélyén vezekelt a jósága.
A jósága - az ô jósága -
minek nem lehet soha mása.

Figyeljetek jól, fiuk-lányok,
hadd testálom örökre rátok
a titkot, mit közelrôl láttam.
Szívét szívembe befogadtam,
a hitemet zsámolynak adtam,
mégsem láthatom többé mását,
emberformában élô társát.
Nem hasonlithat senkire,
sem a szeme, sem a szíve,
kínból halálba szépült szája,
sem az áldása, sem az átka, -
mert a Csodának nincsen párja.

1931 nyara

Kosztolányi éles nyelvû felesége, az 
írói tehetséggel is megáldott, Harmos 
Ilona például ilyennek látta Boncza 
Bertát, azaz Csinszkát: „Örökösen 
izgatott volt, harcra kész és harcias, ba-
zedovkóros ingerlékenység élt benne. 
Kegyeket osztogatott mint Adyné, más-
részt mint Boncza Bertuska, Boncza 
képviselô úr egyetlen leánya. Afféle 
kaszinómorál, katonatiszti lovagiasság 
és könnyelmûség jellemezte… Szép 
nem volt éppen, de rendkívül nagy, vi-
lágító-kék, kerek szeme, kicsi, vékony, 
ideges alakja megfelelt a dekadens kor-
szak ízlésének. Fegyelmezetlen volt, bo-
hém, amellett megmaradt örök dzsentri 
bakfisnak a svájci nevelôintézetben, 
már özvegykorában s késôbb, új házas-
ságában is. Leveleket, dilettáns verseket 
írogató, merész modorú, kokottokkal 
barátkozó, éjszakákat végigivó és ciga-
rettázó földesúri kisasszonynak.”

Arról csak sok évtized elteltével érte-
sülhetett a nagyközönség, hogy Ady ha-
lála után, 1919-ben, a huszonöt éves 
Csinszka lobogó szenvedéllyel fordult 
Babits Mihály felé. Levelezésükbôl --– 
amely 1994-ben látott napvilágot --– 
kiderül, hogy nemcsak barátságot, szö-
vetséget, hanem az egész életét kínálta 
Babitsnak, aki már-már elutasítóan vi-
selkedett vele szemben, s csak idônként 
vette le álarcát, hogy megmutassa szá-
mára sem közömbös Csinszka. Végül 

1921-ben Babits Tanner Ilonát (írói 
nevén Török Sophie) vette feleségül. 
Csinszka nehezen, de elfogadta az elu-
tasítást, 1922-ben házasságot kötött a 
Nyolcak egyik tagjával, Márffy Ödön 
festômûvésszel.

* * *
TANNER ILONA

 (TÖRÖK SOPHIE)
Tanner Ilona (Tanner Ilona Irén Lujza 

Kamilla, 1895-1955) „beházasodott” az 
irodalomba Török Sophie (azaz Tanner 
Ilona, irodalmi nevét Kazinczy Ferenc 
feleségétôl kölcsönözte) páratlanul rö-
vid idô alatt került személyes és –-- ezzel 
szoros összefüggésben –-- irodalmi kö-
zelségbe a Nyugattal. Míg más asszo-
nyok hosszú levélváltásokat követôen 
fogadtak a férfiak uralta szerkesztô-
ségben, vagy valamelyik kávéház ter-
mében, addig Török Sophie számára 
egyenesen kinyitották az ajtókat foga-
dásképp (persze ô is többszöri próbálko-
zás után kapott végleges belépôt). 

A gyors felfedezés (majd a gyors 
„eltûnés” is) Babits Mihályhoz kötôdik, 
aki egyfelôl élettársa, majd férje, más-
felôl a Nyugat folyóirat egyik legtekin-
télyesebb költôje és szerkesztôje volt. 
Ez a körülmény nem hagyható figyel-
men kívül, amikor leszögezzük, hogy 
Török Sophie a Nyugatnak magasan a 
legtöbbet közölt nôírója volt: húsz év 
alatt (1921 és 1941 között) mintegy 150 
mûve jelent meg a lapban, és kötetei 
közül hármat ugyancsak a Nyugat Kiadó 
adott ki. 

VERSEK I – MINT NAPOS ME-
ZÔN…

Mint napos mezôn kóborlót követi
árnyéka, így követnek engem félelmeim.
Futok: velem futnak. Megállok --- ôk is
megállnak sarkamba hullva.
Senki sem lehet közelebb hozzám,
ha szeretet hajol felém --- körülállnak
s eltakarnak elôle.
Aki megérint engem
félelmeimet érinti.

Azelôtt tüztôl féltem és sülyedô
hajótól, rablóktól féltem, leskelôdô
gyilkos kezektôl. Azóta kusza lettem
és komplikált. Már csak magamtól félek.
Testemnek minden pórusa ellenségem.
Etetem és altatom és ápolom ôt,
s ezer ötlettel támad ellenem naponta,
hogy felvacogtassa éjszakáimat.

Innyem már nem tudja a jót,
füleim a szépet és szemem az enyhitôt.
Keserüt eszem és rémeket látok, s fülembe
szívem szorongó félelme zakatol.
Testem a gyönyörre emlékezni is elfelejtett.
Fájdalom vagyok és félelem vagyok.
S mig eszem és alszom
süket erôim hizlalják
növelik egyre nagyobbra bennem
a szörnyeteget.

ÔSZINTESÉG
Titok: ami szégyennel fáj.
Titok: amit szeretet sava sem old, -
ezt a titkot add nekem! --- igy kértek
igényes szemeid. Azt hitted
titkom kacér kendô testemen, s ha
ledobom, zenével hull, mint Salome öve.
Azt hitted: titkomat bontva szebb leszek
inyenc vágyaid elôtt. Testvérem, barátom!
Titkom az ember titka, nem fátyolos asszonyé...
Ha szóra bírsz: a szennyes szenvedôt találod,
de néma csókomban ellenség vagyok:

kendôzô, rejtôzô, szerelmet ôrzô.
Férfi, ki erôs kezeddel bátran vezetsz
és ijedt szemeiddel szememhez kap-

kodsz tanácsért ---
istenedtôl kérdezd, melyik részt adja
ingadozó szívednek?
Barátom, mit értesz titok alatt?
Költô, mire gondolsz, mikor azt mondod:
ôszinteség!

1931-1933

„Nekem sajnos nem adatott meg vala-
mi maradandót alkotni, hiába készültem 
kisgyerekkorom óta írónak, ma –- mint a 
legnagyobb élô magyar író felesége --– 
távolabb vagyok ettôl, mint valaha. Pe-
dig ma minden lap nyitva áll a verseim 
számára, de soha senkitôl ôszinte kri-
tikát, vagy jóakaratú biztatást többé 
nem kapok –-- írásaim csak egy szem-
pontból érdekesek: hogy Babits Mihály 
életének intimitásait árulom bennük. 
(…) Milyen örökkévalóság várhat énre-
ám? Túlvilágban nem hiszek, s vajon 
feljegyzi-e nevemet az irodalomtörténet, 
mert jó ebédeket fôzök az uramnak, s ha 
fáj a torka, borogatást teszek a nyakára? 
Munkáira alig teszek hatást, csak fele-
ség vagyok, semmi egyéb, s az irodalom 
számára sokkal fontosabb nálam az a 
fogarasi kis cukrászleány, kihez leg-
szebb szerelmes verseit írta.”…. „Mióta 
felesége vagyok, szinte ô a cenzorom, 
csak most sokkal szigorúbb. Nagyon 
sokáig nem engedett át semmit a cen-
zúrán, de most már Babits Mihálynak is 
kezdenek tetszeni –-- Babits Mihályné 
versei.”

Forrás: http://cultura.hu/kultura/
muzsak-kik-koltok-is-voltak/

* * *

KÁROLYI AMY
Károlyi Amy a közös alkotás híve volt 

Károlyi Amy vagyis Károlyi Mária, 
Budapesten született 1909. július 24-én 
és 2003. május 29-én hunyt el Budapes-
ten. Weöres Sándor feleségeként nagy 
tisztelet vette körül, csakhogy Károlyi 
Amy nem elégedett meg a múzsa szere-
pével, maga is elismert, kiváló költô és 
mûfordító volt.

ODA KELL ADNI AMI VAN 

Mindennek ára van,
vagy ára lesz.
Oda kell adni,
ami van,
hogy megkaphassuk,
ami lesz.

Oda kell adni asztalunk,
oda kell adni ceruzánk,
és tudni, hogy asztaltalan
s ceruzátlan lét vár reánk.

Odaadni a takarónk,
és langyosra fûtött szobánk,
és tudni, hogy takaratlan
és párnátlan lét vár reánk.

Az is lehet, hogy az a mínusz,
a földöntuli, pluszt megér,
és minden láznál égetôbb
a csillagok termelte dér.

Papírkosárba vethetôk
a szerzett tapasztalatok,
és átképzôssé változom,
ha itt hagyom, mi itt vagyok.

Mi vagyok itt egyáltalán?

és megérem-e a papírt,
amire egykor jobb kezem
még zsinórírás nélkül írt,

csak jobbra dôlve egyszerûn
mint a szélfútta fák,
ahogy diktált a tél, az ôsz
vagy amit a május fujdogált,

lehet, hogy máris ott vagyok,
a határtalanban kerengô,
hol színtelenbe torkollik a szín,
és milliárd év egy esztendô.

Forrás: http://gondolkodom.hu/karolyi-
amy-oda-kell-adni-ami-van/

ÖRÖKSÉG

Ki hagyta rám e furcsa örökséget?
tán javasasszony volt a drága,
füveket, gombát egybefôzô
tündér, boszorkány, ükanyó, párka,

kezében órjás kertészolló,
az életekbôl itt-ott levágott,
s élet-darabokból foltozott
nekem egy foltos bohóc-virágot.

Ezt a világot hagyta rám,
a sok mögött mégsem egészet,
a csupa kérdô- és gondolatjel,
mi a világból az enyém lett.

KÉK VIRÁG

Ezt a libegést, karcsuságot,
könnyüséget és bánatot!
Ha kezedbe veszed, vigyázva fogd.
Két ujjal téptem, lepke alól.
Ha ereszteném, ô is szállna.
Halványkék, szárnyas libegéssel,
ô is a lepkék után járna.
De más a sorsa.
Nem hal meg szépen. -
Eltikkad gyürüs ujjaim,
s tenyerem forró börtönében.

„Nem reflektorfényben és keltetôgép-
ben váltam költôvé –-- írja Örök újra-
kezdés címû vallomásában. –- Lassan és 
sötétben dolgoztak bennem a kreatív 
erôk, szinte biológiai türelemmel és 
nyugalommal. A sorsom ráért. A 40-es 
évek elején Babits nyitotta meg a Nyu-
gatot a teljesen ismeretlennek, s adott 
olyan útravalót, melybôl ma is élek.” 

„Számomra –-- az irodalmi köröktôl 
messze élô embernek –-- a Nyugat a 
tiszta, romlatlan levegôt, az irodalom 
mércéjét és a tiszta értékek védelme-
zôjét jelentette. Erôs érzelmi szálakkal 
fûzôdtem a lap köréhez, már csak azért 
is, mert ott volt mesterem, Babits Mi-
hály is, akitôl egyszerre tanultam meg a 
költészet ABC-jét és felsôbb osztálya-
inak anyagát is. Álmaim beteljesülését 
jelentette, hogy a Nyugatban publikál-
hattam. A Nyugat végtelenül sokat je-
lentett irodalmunk számára. Ablakot 
nyitott a nagyvilágra, és élesztôt adott az 
igaz irodalom kenyerébe.”

Forrás: http://cultura.hu/kultura/muzsak-
kik-koltok-is-voltak/

(Dr Kapantzian Artúr 
összeállítása)

* * *
ÉRTESÍTÉS
Felhívjuk honfitársaink, minden ked-

ves támogatónk figyelmét, hogy a közeli 
Húsvéti Ünnepekre való tekintettel, eb-
ben az évben kivételesen a tényleges 
naptól eltérôen, 2017 április 22-én, szom-
baton délután 3-órai kezdettel ünnepel-
jük a Költészet Napját, a Magyar Köz-
pont, 760 Boronia Road, Wantirna Társa-
dalmi Klub (Social Club) helyiségében!

Szeretettel várunk mindenkit.

Dr Kapantzian Artúr
titkár

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság (Irodalom Barátok)Ady Csinszkával
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Az elmúlt 

hét

TÜZES „SZURKOLÓK”
Már az Újpest–Fradi futballderbik 

patinája sem a régi. Az elmúlt héten 
megrendezett rangadón például 
egyetlen hagyományôrzô verekedés 
sem történt, felgyújtott kukáról, fel-
borított rendôrlóról nem tudunk, esz-
közhasználatról (nuncsaku, boxer, 
dobócsillag stb.) sem érkezett hír. Az 
esemény legaktívabb résztvevôje 
ezúttal a rendôrség volt. A nehéz-
vasban posztoló készenlétiek már 
órákkal a kezdés elôtt hermetikusan 
lezárták a munkáskerületet, nemhogy 
autóval, még rollerral sem lehetett be-
hajtani az objektum közelébe. Mintha 
a pápa érkezne…

A Megyeri út és veszélyeztetett kör-
nyéke számottevô kár nélkül úszta 
meg a szurkolói erôfelmérôt, mond-
hatnánk: nagyobb volt a füst, mint a 
láng. Az viszont (mármint füst) tény-
leg volt –-- a hazai ultrák néhány 
degeneráltjára most is rájött a petár-
dázás, füstbomba-hajigálás. Valahogy 
sosem tudtam megérteni ezeket a pi-
román kreténeket. Egy ember, aki ak-
kor érzi boldognak magát, ha idvezült 
vigyorral a fején elhajíthat egy puk-
kancsot, amitôl ménkû füst kerekedik. 
Hôsünk ilyenkor áhítattal nyugtázza, 
hogy hosszú percekig senki nem lát 
semmit, néha a játékot is megállítja a 
bíró. (Két napra rá pedig megbüntetik 
a klubot, amelynek csapatáért drukkol 
–- állítólag –- ô, a füstös „szurkoló”.)

A pszichológus azt mondja: gyakorló 
elmebeteggel állunk szemben, aki 
kisebbségi érzésben szenved (dur-
rogtatnia kell, hogy többnek érezze 
magát), kezelésre szorul. Már csak azt 
nem értem, hogy ezt a kezelést miért 
nem kezdik el már a lelátón a beteg 
mellett álló normális drukkerek. Sze-
rintem a biztonsági emberek szemet 
hunynának néhány nevelô célzatú 
pofon felett, ha azt a füstös kapná.

FELZAKLATOTT 
ÁLLAPOT

A testület nem kis megrökönyödésére 
a meghívott Medgyessy Péter meg-
jelent az Országgyûlés gazdasági bi-
zottságának keddi ülésén, ahol az Eu-
rópai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
februárban nyilvánosságra hozott 
metrójelentését vizsgálták. Nagy ese-
mény az ilyesmi a bizottság életében.

A volt kormányfô azt mondta: eljött, 
mert ô „tiszteli a demokrácia intéz-

ményeit”. (Értsd: nem akkora bunkó, 
mint a három másik „demokrata” -– 
Demszky Gábor, Gyurcsány Ferenc 
és Bajnai Gordon --–, aki a füle botját 
sem mozdította a meghívásra.) Más 
kérdés, hogy a bizottság ezzel együtt 
sem lett okosabb, Medgyessy ugyanis, 
bár kétségkívül beszélt, nem sokat 
mondott. Azt magyarázta: ha történtek 
is szabálytalanságok, azokról ô nem 
tudott, személyes felelôssége pedig 
nem lehetett. Cégének amúgy sem az 
volt a feladata, hogy befolyásoljon 
bármiféle döntést, csupán az, hogy fel-
készítse a megbízót, hogyan kell meg-
nyerni a tendert. Megtudtuk, szegény 
még a díjazását (600 000 euró) is csak a 
legvégén kapta kézhez.

Mellesleg, árulta el bizalmasan, az 
OLAF-jelentést nem kell túl komolyan 
venni, az utóbbi években elég sokat 
tévedett a hivatal, gyenge lábakon áll-
nak ezek a vádak. Egyébként sem fel-
tételezi, hogy bárki sáros lenne ebben 
az ügyben, fôleg nem Demszky. 
Ugyan már! Mindenesetre –-- tette 
hozzá kissé feddôleg –-- a kormánynak 
most kutyakötelessége kiállni az or-
szág érdekeiért, ki kell harcolnia, hogy 
keveset vagy semmit se fizessünk 
vissza azokból az uniós pénzekbôl.

A legviccesebb az volt, amikor a kér-
désre –-- Miért mondta 2004-ben, hogy 
az SZDSZ tele van korrupciós ügyek-
kel? –-- Medgyessy azt válaszolta: „Ak-
koriban elég felzaklatott állapotban 
voltam.”

Pedig ez volt az egyetlen mondata, 
amit országlása során hitelesnek érez-
tem. Most ez a hitel is lejárt.

HATÁRESET
Már megint lesújtott ránk az Emberi 

Jogok Európai Bírósága (EJEB).
Keddi hír: „A magyar hatóságok az 

emberi jogok európai egyezményét 
megsértve tartottak fogva két bangla-
desi menedékkérôt 2015 ôszén a rösz-
kei tranzitzónában, késôbbi visszakül-
désük Szerbiába pedig azzal a kocká-
zattal járt, hogy embertelen bánás-
módnak lesznek kitéve görögországi 
befogadóközpontokban”.

Van valami visszatérôen mániákus 
abban, ahogyan idôrôl idôre fogást ta-
lál Magyarországon a strasbourgi jo-
gásztársaság. Így visszatekintve nem 
emlékszem, volt-e olyan hónap mosta-
nában, hogy ne sóztak volna a nya-
kunkba valami elmarasztalásfélét „az 
európai jogok” megsértése miatt. Két 
megátalkodott retrókommunistának 
(Fratanoló János, Vajnai Attila) példá-
ul azért kellett fizetnünk milliós bánat-
pénzt, mert az EJEB szerint az elvtár-
sak –-- szemben a magyar törvényekkel 
–-- igenis jogszerûen viselhetnek ka-
bátjuk hajtókáján vörös csillagot.

Korábban Hagyó Miklós volt szocia-
lista városvezetô a barátságtalan hazai 
tömlöcviszonyokért cserébe kapott te-
temes kárpótlást. (Szegénynek megsé-
rültek az emberi jogai, ugyanis fölfá-
zott a nyirkos zárkában, ráadásul a 
hiányzó komfort miatt néhány hónap 
alatt negyven kilót leadott –-- 134-rôl 
94-re fonnyadt.)

Galambos Lajos nyugállományú 
kémfônöknek meg azért kellett fizet-
nünk tízezer eurót, mert az EJEB sze-
rint túl sokáig kényszerült elôzetesben 
üldögélni, amit már nagyon unt a bol-
dogtalan… Volt olyan is, hogy vallási 
tevékenységet nem folytató, és így 
megszüntetett trükkös kisegyházak-
nak ítélt meg bánatpénzt a strasbourgi 
bíróság. Sorolhatnám tovább.

Most meg itt ez a legújabb „jogtip-
rás”… Volt képünk visszaküldeni a 

tranzitzónából a föltartóztatott idege-
neket. Újabb milliókat fizethetünk, 
mert tettük a dolgunkat, védtük Euró-
pa schengeni határait.
Vajon a józan ész határait ôrzi-e 

valaki?

METRÓHUZAT
„Nagyon érdekes –-- kezdte anek-

dotáját Demszky Gábor –--, hogyan 
született az OLAF (Európai Csalás 
Elleni Hivatal) metrójelentése.”

A megújult Hír TV Egyenesen Kál-
mán Olgával minapi mûsorában osz-
totta meg a történetet a korábbi szabad 
demokrata fôpolgármester; s mivel itt 
nem akasztotta meg senki a bevezetô 
mondatok orbitális hazugságai után, 
zavartalanul ráépíthette a „nagyon 
érdekes” történetet.

Íme, a Demszky-verzió. 2010-ben, 
amikor a Fidesz megszerezte a kéthar-
madot, Orbán Viktor leváltotta az Álla-
mi Számvevôszék (ÁSZ) elnökét, és 
kinevezte a saját emberét, Domokos 
Lászlót, aki nyomban vizsgálatba kez-
dett a 4-es metró körül. Készíttetett 
egy százoldalas jelentést, amely irdat-
lan (és természetesen valótlan) veszte-
séget állapított meg. Errôl persze fel-
jelentés készült –-- voltaképpen ez 
alapján állította össze mostani vádjait 
a megvezetett OLAF –-- mesélte a té-
vénézôknek szegény, hírbe hozott 
Demszky.

Ehhez képest (emlékeztet a PestiSrá-
cok.hu) ezt a bizonyos ÁSZ-vizsgálatot 
nem 2010-ben, hanem 2009-ben (még 
Bajnai Gordon pislogása idején) ren-
delte el Kovács Árpád ÁSZ-elnök (va-
gyis nem Domokos László), akit mel-
lesleg nem „leváltottak”, csupán lejárt 
a mandátuma 2009. december 31-én. A 
többi stimmel. Igazából nem is csodál-
kozom, hogy Demszky ezt a „metróáti-
ratot” miért nem az Országgyûlés 
gazdasági bizottsága elôtt adta elô 
(oda el sem ment), helyette a Hír TV-
ben, elôtte meg a Budai Liberális 
Klubban panaszkodott a piszok Orbán-
rezsimre, illetve a Klubrádió hallgatóit 
tájékoztatta, mennyire ártatlan.

Csak szólok: Demszky mellett az 
MSZP–SZDSZ-ámokfutás többi emble-
matikus anyaszomorítója (Hagyó, 
Hunvald, néhai Verók és mások) ellen 
sem a Fidesz-korszakban kezdôdött 
eljárás, nem Orbán Viktor adott rájuk 
„kilövési parancsot” –-- már az elôzô 
ciklusban is megérezték, hogy szaguk 
van…

SOPRONI-
BEMUTATKOZÁS

Akit érdekel a párttá lett Momentum 
szellemisége és nyelvezete, nézze visz-
sza mielôbb az Echo TV Aktuális címû 
mûsorát –-- az abban megszólaló Sop-
roni Tamás alelnök maga a fésületlen 
válasz. A nézô már a legelején fölkapja 
a fejét, amikor a harcos entellektüelt 
alakító alelnök nemes egyszerûséggel 
át akarja venni a mûsorvezetôi szere-
pet az egyébként e célból ott tartózko-
dó Földi-Kovács Andreától.

Az elsô kérdésre –-- Bocsánatot kér-e 
a párt Mécs János tagtárs vidékgyalázó 
írásáért? –-- elnézô derûvel az ábráza-
tán arról kezdett értekezni, hogy Ör-
kény országában mindenki érti a „kifi-
nomult iróniát”. (Mintha Mécs Jankó 
vidékrühellôs merengése ilyen lenne.) 
És már mondta volna tovább az elter-
vezett kampányszózatot, a mûsorveze-
tô azonban ragaszkodott szerepéhez, 
nem engedett a tenyérbe mászó ember 
tempójának. Soproni Tamást (aki ko-
rábban az Együtt–PM–MSZP–DK kö-
zös színei ben is föllépett már) lá-

thatóan kibillentette panelvigyorából 
a kudarc, innen kezdve azt kezdte el 
bizonygatni, hogy pártja mennyire jó 
úton jár, lám, már a magyar vidék is 
odavan értük, Gyôrben például kétszá-
zan (az elnök szerint százötvenen) vol-
tak az elôadásukon… (Ez igaz, bár 
nagy részük anyázni érkezett, táblákat 
meg fityiszeket mutogattak.)

A beszélgetés intellektuális csúcs-
pontja az volt, amikor Soproni alelnök 
egy közbekérdéssel – „Ki a f@…om az 
a Szabó Pál?” – próbálta meg cáfolni, 
hogy pártja kapcsolatot ápolna egyes 
leharcolt mozgalmi elvtársakkal. (Sza-
bó Pál annak idején a Gyurcsány-
kormány közlekedési minisztereként 
üldögélt a kabinetüléseken.) Még hogy 
a Momentum és a libsibolsik…? Hal-
latlan! (Soproni még a legendás Haris 
Évát is megtagadta, mondván, az is-
mert vezércsináló asszony csak né-
hány szék kölcsönzésével támogatta a 
rezsim elleni föllépést.) Engem érde-
kelne, mit mond az egészre a „fantomi-
zált” Szabó Pál…

LÁBUK ALÓL A PÁSTOT
Elfogult lesz ez az írás, az újságíró 

sincs fából. A történet tárgya –-- az 
ország legrégebbi vívótermének sorsa 
–-- személyes emlékeket is ébreszt 
bennem. Én szóltam…

A borzongás, ami az évszázados te-
rembe lépve végigfut rajtam, végül is 
érthetô. Ifjúkorom számolatlan délu-
tánját, estéjét töltöttem itt, a pesti Pus-
kin mozi fölötti terem pástjain. Ráa-
dásul a házigazda, akivel most kezet 
fogok, Pap Jenô, maga is vívótermi 
„rekvizitum”. (Hajdan együtt verse-
nyeztünk, Jenô két világbajnoki ara-
nyig jutott –-- a szakosztály vezetése 
mellett még ma is pástra lép --–, én, 
szerényebb múlt után, pennára cserél-
tem a párbajtôrpengét.)

Keserves a cikk apropója. A 117 éves 
OSC-vívóterem a megmaradásáért 
küzd. Huszonötmilliós bérletidíj-tarto-
zás halmozódott fel, az önkormányzat 
be akarja zárni a helyiséget. (Talán 
iroda lesz a helyén vagy szépségszalon, 
ki tudja…) A túléléshez elvileg sok 
helyrôl jöhetne támogatás –-- de nem 
jön. Jön viszont a havi 360 ezer forint-
ról szóló számla. A sportolói tagdíjak 
(a felnôttek mellett gyerekek, veterá-
nok és kerekesszékesek is vívnak itt) 
nem fedezik a kiadást. Vannak klubok, 
amelyek ingyen kapnak termet az ön-
kormányzatuktól (némelyiket még 
támogatják is), Pap Jenôéknek nincs 
ilyen szerencséjük.

Hol ott ez a hely maga a sporttörté-
nelem. (A hajdani kaszinóból kialakí-
tott teremben –-- bár törvény tiltotta --
– még párbajokat is vívtak a múlt 
század elején.) Egykor e falak közt 
adta a vívóleckéket a legendás Italo 
Santelli mester, a sportág hazai meg-
honosítója. Az innen induló bajnokok 
felsorolása bele sem férne a cikkbe. 
Egyikük, a Nemzet Sportolója, Kulcsár 
Gyôzô négy olimpiai aranyat nyert.

Van, aki vállat von: „Na és? Mi van, 
ha el kell költözni? Máshol is lehet 
vívni.” Hogyan magyarázzam el neki, 
hogy ennek a visszhangos, repedezett 
falú, öreg vívóteremnek –-- mint Boka 
grundjának –-- szelleme van?

„DICSÔSÉGES 133”
Alig másfél évvel a sajnálatos orosz-

országi események után (Auróra, bol-
sevizmus, Lenin, miegyéb) --– második-
ként a világon --– Magyarországon is 
elkezdôdött a kommunizmusnak neve-
zett emberkísérlet.

1919. március 21-én –-- kilencvennyolc 

éve –-- a Gyûjtôfogházból kiengedett 
Kun Béla és fegyenctársai kikiáltották 
a Tanácsköztársaságot. A rosszarcú, 
barna bôrkabátos hordát a politikusnak 
alkalmatlan, a degenerációval jegyben 
járó Károlyi Mihály köztársasági el-
nök szabadította az országra. Mintha 
az éppen véget ért háborúban kivér-
zett, csonkolás elôtt álló hazának nem 
lett volna éppen elég baja… A proletár-
diktatúra programját legtömörebben 
a Lenin-fiúkkal parádézó Szamuely 
Tibor népbiztos fogalmazta meg: „A 
hatalom a mi kezünkben van. Aki azt 
akarja, hogy visszatérjen a régi ura-
lom, azt kíméletlenül fel kell akaszta-
ni.” Neki is látott…

A százharminchárom napon át tartó 
ámokfutás egyfajta elôzetese volt a 
második világháború után ránk vörös-
lô negyvenévnyi sötétségnek. A ma-
gyar iskolákban 1919 „dicsôséges 133 
napjáról” hazudtak 1945-tôl egészen a 
rendszerváltásig; a legelvetemültebb 
népbiztosokról utcákat, tereket, lakta-
nyákat neveztek el.

Nem véletlen, hisz a névadók közül 
sokan maguk is Kun Béla kompániá-
jában szocializálódtak. Rákosiék az 
egykori középkáderekrôl sem feled-
keztek meg, a még munkaképes kom-
münároknak állást biztosítottak a ké-
sôbbi Államvédelmi Hatóság pincésze-
teiben.

Kései, nosztalgiázó utódaikba még 
most is bele-belebotlunk.

ZÁSZLÓISZONY
Új nemzeti lobogót igényelhettek a 

kifakult, megszürkült régi helyett a 
március tizenötödikei ünnep elôtt az 
egyik budai kerület lakói. Ahogyan 
várni lehetett, sokan éltek az ingyenes 
lehetôséggel. „Föl is voltak lobogózva 
szépen a patinás budai házak” –-- írja 
Lévai Katalin az akcióról elmélkedô, 
minapi Népszava-cikkében. Igazából 
nem is ez a zászlógesztus háborította 
föl a szigorú szerzôt, inkább az, amit a 
kerületi újság levelezési rovatában 
olvasott minderrôl az ünnep után. „Dôl 
a levelekbôl a túlhajtott lelkesedés, 
ordít róluk az elkötelezettség a fenn-
álló politikai hatalom iránt..., a krémen 
a hab mégiscsak az a levél, melynek 
szerzôje ekként köszön el önkormány-
zati vezetôjétôl: »Hazafias nagylelkû-
ségüket megköszönve, tisztelettel…«”

Hát ez tényleg nonszensz! Kapnak 
valamit a lakók, és van képük azt meg-
köszönni. Hallatlan!

Innen kezdve a haragos cikkíró szatí-
rába csap át, az irónia fegyverzetéhez 
nyúl:

„Egyetlen ajándék zászló is csodát 
mûvel. Megeleveníti legszebb magyar 
hagyományainkat Horthy Miklóstól 
Orbán Viktorig, vagy tán még mesz-
szebbre is visszanyúlhatunk történel-
münkben. Egészen a feudális földesú-
rig, aki legföljebb megbökte a kalapja 
karimáját... Csak idô kérdése, és a 
hálás budai polgár újra földig hajol az 
elöljáróságok elôtt, s visszatér a csen-
dôrpertu.”

És mondja, mondja leárazott „szelle-
mességeit” Lévai Katalin, a megbol-
dogult Medgyessy-kormány egykori 
minisztere, akinek olvasatában Horthy 
Miklós és Orbán Viktor egy önkor-
mányzati zászló alatt szövetségre lép a 
földig hajoló, hálás budai polgár elôtt. 
Hogy miért zavarja Katalin asszonyt a 
nemzeti lobogó? Mert nemzeti. És lo-
bog.

ahogy 

Pilhál György 

látta
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. április 9-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-
ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins 

St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától Nôszövetségi gyûlés a 
Nagyteremben

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 április 9-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. április 9-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 április 9-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

órakor Bibliaóra
2017.április (minden hónap harmadik 

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

számára 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. április 9-én 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,
vallási megkülönbôztetés nélkül 

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

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

Bibliaóra a Bocskaiban

SZÜRETI BÁL A BOCSKAIBAN
Nagy sikerrel zajlott le Szüreti bálunk a Bocskai Nagyteremben. Telt ház volt, egy üres szék sehol, jó 

hangulat, jól mulató vendégek, finom vacsora, zsúfolt táncparkett, tele  energikus táncolokkal...
Még mit lehet mondani? Csak azt, hogy, egy igen jól sikerült rendezvény volt. Köszönet minden kedves 

vendégnek, akik eljöttek támogatni az estet. Azoknak is, akikkel rég nem találkoztunk, jó volt újból együtt 
lenni.
Az est sikeréhez --- gondolom ---, hogy hozzájárult a finom „kacsasült” vacsora, amit Kômüves Laci --- az 

estünk szakácsa ---, készített, a finom torták a croydoni bakery-tól és a közkedvelt Székely zenekar játéka.
Végül szeretném megköszönni, azoknak akik segítettek a rendezésben, a Körtesi családnak adományukért,

Boros Emilnek, aki a bárpultnál mûködött, Sima Editnek, Budaházy Zsuzsának és Csutoros Juliának,
akik a tombolát vezették. Köszönet azoknak is, akik a tombolákat adómányozták, sajnos nem tudom 
mindenkinek a nevét.
Csutoros Istvánnak, aki az asztalfoglalást rendezte, és mindazoknak köszönet, akik az est végén ott ma-

radtak segíteni.
A viszontlátásra, remélem, hogy találkozunk megint a következô rendezvényünkön. Csutoros Júlia 

Minden kedden 12 órától Bibliaóra Nt. Dézsi Csaba irányítása alatt, utána szeretet 
vendégség a Bocskaiban. Mindenkit szeretettel várunk.

Rendezze születésnapját, 

névnapját, családi --

- baráti összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek 

kertében a Bocskai 

Nagyteremben.

Terem, aztalfoglalás, 

Csutoros István 9439 7067 

vagy 0407 683 002, 

Nt. Dézsi Csaba 

0414 992 653 számokon 

A vasárnapi asztal 

foglalásoknak

12 - 2 óra között: 

az ebéd ára 10 dollár 

fejenként és nincs 

teremfoglalási díj, viszont 

kell helyet foglalni a fenti 

számokon.
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Szüreti bál a Bocskaiban
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Magyar emléktábla avatás Melbourne-ben

Történelmet írtunk Melbourne-
ben! Közel egy év elôkészület után 
végre sikerült felavatni a hálaadó 
emléktáblát a Station Pier-en. Ma-
gyarország Melbourne-i Konzuli Iro-
dája és a Victoriai Magyar Tanács 
(VMT) közösen kezdeményezte a tábla 
állítását, és szerencsére a helyi önkor-
mányzat nem gördített komoly akadá-
lyokat a kezdeményezés elé. – Azért 
nem volt teljesen akadálymentes sem 
a dolog –-- árulta el lapunknak Bako-
nyi Péter a tábla egyik kezdemé-
nyezôje –-- Elsôre csak a magyarok 
nevében kérvényeztük az emléktábla 
engedélyezését, de ekkor még elutasí-
tották. Kövesdy Évával és Andrással 
sokat beszéltem akkoriban az ötletrôl, 
akiknek nagy tapasztalatuk volt az el-
múlt évekbôl a hasonló kezdeménye-
zésekkel kapcsolatban, és közösen ju-
tottunk arra a megoldásra, hogy min-
den nemzet nevében állítanánk egy 
köszönetnyilvánító táblát Ausztrália 
segítô és támogató hozzáállásáért, 
csak annyit kérünk, hogy had tüntes-
sük fel, hogy „állította a magyar kö-
zösség”. Mivel a VMT és a Konzulátus 
ezt egyaránt elfogadható kompromisz-
szumnak találta, belevágtunk. És láss 
csodát: egybôl engedélyezték! –-- me-
séli mosolyogva Péter. Az önkormány-
zat álláspontja az ügyben érthetô, 
mert ha csak a magyarok állították 
volna, joggal követelhetnék más or-
szágok szülöttei is, hogy ôk is állíthas-
sanak hasonlót. Így azonban rövid idôn 
belül emléktábla parkok alakulnának 
ki, és mindegyik értékét veszítené. 

De mirôl is szól pontosan ez az em-
léktábla?! A magyar közösségben mél-
tán jól ismert és kedvelt Zágon Lajos 
(többek között számos egyéb emlék-
tábla, a Wantirnai Magyar Központban 
található templom tervezôje stb. --– a 
szerk.) által megálmodott kompozíción 
(lásd.: fotó) az alábbi szöveg olvasható 

resve az 1940-es és 1970-es évek 
között. Állította a Magyar Közös-
ség, Melbourne 2016”

2016 szerepel rajta, mert a kezdemé-
nyezés akkor történt, az anyagi hátte-
ret pedig az 1956-os Emlékbizottság 
teremtette meg hozzá a Konzulátuson 
keresztül, a forradalom és szabad-

volt ez a hely.
Az avatáson megjelent és felszólalt 

vendégek személye a lehetô legmaga-
sabb rangra emelte az ünnepséget. 
Bakonyi Péter, Magyarország Kon-
zuli Irodájának vezetôje köszöntôje 
után a „házigazda”, Port Melbour-
ne polgármester asszonya, Berna-

szabad magyar fordításban:
„Hálás köszönet Ausztráliának 

azoktól, akik itt léptek elôször en-
nek az országnak a földjére mene-
déket és az új kezdet reményét ke-

ságharc 60. évfordulójára. 
Az emlékmû közvetlenül a kikötô be-

járatánál található, középen, minden-
honnan jól látható helyen. A következô 
években, évtizedekben felbecsülhe-
tetlen számú ember fogja látni és ol-
vasni, hogy a magyarok, más nemze-
tek nevében is hálát adtak mindazért, 
amit ettôl az országtól kaptak.  Ezzel 
kapcsolatban Marót Márta a VMT 
elnöke azt mondta: Biztos vagyok ben-
ne, hogy akármilyen nemzetiségû az, 
aki meglátja a táblát, épp oly’ kedves 
és meleg érzések tódulnak szívükbe, 
mint a miénkbe, hiszen majdnem 
mindannyiuk megtalálta számítását 
itt, ebben a csodálatosan szabad or-
szágban. Ugyanakkor a victoriai ma-
gyarság magáénak tekintheti ezt az 
emléktáblát, hiszen annyi emlék ma-
radt meg abból az idôbôl mikor leg-
többjük a Station Pier-en lépett elôször 
új hazája földjére –-- majd hozzátette, 
szerinte évente legalább egyszer ide 
kellene zarándokolnia honfitársaink-
nak, és találkozni azokkal, akiknek 
életében egyaránt fontos mérföldkô 

érkezett az avatásra, és mondott 
ünnepi beszédet, amiben kihangsúlyoz-
ta, hogy minden magyar nevében be-
szél, akik most nem tudják egyesével 
kifejezni hálájukat Ausztrália segítô 
és befogadó tetteiért. Bruce Atkin-
son, a Victoriai Parlament felsô há-
zának elnöke a magyarok Ausztráliá-
hoz hozzáadott értékeit emelte ki és 
méltatta honfitársainkat, amiért oly’ 
sokat tettek azért, hogy hazája még 
szebb, jobb és élhetôbb ország lehes-
sen. Marót Márta, a VMT elnöke meg-
hatottan zárta le a hivatalos részt saját, 
személyes történetével, ami természe-
tesen szintén az egyik hajóhoz kötô-
dött. Az avató ünnepségre ellátogatott 
Dr. Gruber Attila nagykövet úr is 
Canberrából.
Patócs Joanna gyönyörû hangján 

elénekelte a két nemzet himnuszát. 
Csutoros Sebastian csodálatos cselló-
játékával pedig tovább emelte a prog-
ram színvonalát.

A vendégek többsége ugyan magyar 
volt, de a nyilvánosan meghirdetett 
eseményen megjelentek lengyel kö-
zösségi vezetôk is és ausztrálok is, 
akik felmenôi különbözô nációkhoz 
tartoztak (német, holland stb.), de még 
emlékeztek, hogy vagy ôk, vagy szü-
leik valamelyik hajón érkeztek Auszt-
ráliába. Így vált Melbourne kikötôjé-
ben egy magyar nemzteti ünnep egy-
ben multikulturális eseménnyé. Aki 
teheti, látogasson el a Station-Pier-
re, és csodálja meg saját szemével 
ezt a csodás emléktáblát!

(S.T.)

dene Voss szólt szívélyesen az egybe-
gyûlt mintegy száz emberhez. Ma-
gyarországról Dr. Lengyel Györgyi, 
az Emberi Erôforrások Minisztériu-
mának közigazgatási államtitkára 



 2017. április 6.                                         MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal   

SPORT

Az ünnepelt bunyós 
szerény maradt

Felavatták az ökölvívó-legenda Papp 
László egész alakos szobrát a fôváros 
XII. kerületében, a MOM Kulturális 
Központ mellett.

A Gesztenyéskertben felállított alko-
tás leleplezése elôtt Pokorni Zoltán, a 
Hegyvidék polgármestere ünnepi be-
szédében a többi között azt emelte ki, 
hogy a sokak által csak Papp Laciként 
emlegetett háromszoros olimpiai baj-
nok bokszoló több szállal kötôdött a 
kerülethez. „A mai bajnokok csak ál-
modhatnak arról a szeretetrôl és ra-
jongásról, amely Papp Lászlót vette 
körül annak idején. Mindezek ellenére 
ô mégis megmaradt szerény srácnak” 
– hangsúlyozta a polgármester. 

Az olimpiai bronzérmes, amatôrként 
és profiként is világbajnok Erdei Zsolt 
megtiszteltetésnek nevezte, hogy ô is 
ünnepi köszöntôt mondhatott, mert 
Papp László gyerekkorától nagy pél-
daképe volt, s máig az maradt. Sze-
rencsésnek nevezte magát, amiért 
személyes emlékei is vannak a le-
gendáról, aki annak idején többször 
megfordult a válogatott edzésein, s 
adott tanácsokat mindenkinek.

Az ünnepi beszédek után leleplezett 
szobor Fekete Géza alkotása, aki Papp 
László Budapest Sportarénában lát-
ható mellszobrát is elkészítette.

***

A XII. kerületben nem 
feledkeztek el háromszoros 

olimpiai bajnokunkról
5 perces interjú: Ifj. Papp László, a 

legendás ökölvívó fia
– Elégedett azzal, ahogyan 2003-ban 

elhunyt édesapja emlékét ápolják?
– Az az igazság, hogy többnyire fel-

lángolások vannak, de minden egyes 
alkalomnak nagyon örülünk, amikor 
apámról valamilyen módon megem-
lékeznek. Köztudott, hogy Angyal-
földön még életében díszpolgárrá vá-
lasztották, a XII. kerületben pedig 
posztumusz díszpolgár lett, és most itt, 
a Gesztenyéskertben avatták fel a 
szobrát. Szóval ez a két kerület – és 
talán még Lágymányost említhetném 
– dicséretes módon ápolja az emlékét.

– Hogyan került a szobor a Geszte-
nyéskertbe?

– Eredetileg úgy volt, hogy a szom-
szédban található Magyar Olimpiai 
Bizottság elé kerül a szobor. De nem 
bánom, hogy változott a helyszín, mert 
úgy tudom, a MOB rövidesen elköl-
tözik. Bizonyára kevesen tudják, hogy 
apám annak idején a Magyar Optikai 
Mûvekben volt inas, azaz ipari tanuló, 

ott lett mûszerész. Ezért is örülök en-
nek a helyszínnek, mert a Geszte-
nyéskert karnyújtásnyira van az egy-
kori gyártól, a MOM-tól.

– Úgy tudom, hogy a tizenkettedik 
kerületben élt a Papp család.

– Igen, csekély negyvenkét éve élünk 
a kerületben, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Ez a szoboravatás akár 
édesapám születésnapi köszöntôje is 
lehetne, hiszen ha megélte volna, most 
lenne kilencvenegy éves.

– Kinek az ötlete volt egyáltalán a 
szobor?

– A MOM kulturális központ finan-
szírozta a szoboravatót, és támogatta a 
díszpolgárrá avatást is. Szóval le a 
kalappal a központ vezetôi elôtt.

– Októberben lesz tizennégy éve, 
hogy az édesapja elhunyt. A család 
mennyire tudta feldolgozni a feldol-
gozhatatlant?

– Természetesen nincs nap, hogy ne 
gondolnék rá, és szerencsére az én 
gyermekeim, az ô unokái próbálják a 
közösségi oldalakon több-kevesebb si-
kerrel ápolni az emlékét. Az ilyen ese-
mények, mint ez a szoboravatás is, 
sokat segítenek lelkünknek, és ha az 
édesapám onnan fentrôl lenézett, és 
látta az ünnepséget, akkor az ô 
csibészes kacsintásával jelezte volna, 
hogy elégedett.

Burkovits Ferenc
(Magyar Hírlap)

kôzésen 19 gólt szerzett.
Utóbbiak közül talán az 1966-os 

világbajnokságon a braziloknak rúgott 
gólja él róla képként a legtöbbekben. 
Annál szebb gólt keveset lôttek a vb-
történelemben. 1966 egyébként is 
nagy éve volt: ôsszel négyet rúgott a 
franciáknak (4:2) és hármat az 
osztrákoknak (3:1) a Népstadionban. 

A franciák ráaggatták a legtalálóbb 
becenevét: Monsieur Gol. Abban az 
esztendôben hetedik lett a France 
Football Aranylabda-szavazásán.

Fájdalmasan korán, 1989. szeptember 
29-én hunyt el Budapesten.

Esélyünk sem volt az 
Európa-bajnok ellen

Ronaldo-duplával móresre tanította 
Portugália a magyar labdarúgó-válo-
gatottat Lisszabonban, látótávolságon 
kívül a vb.

A közös futballmúlt alapján semmi 
esélyünk nem volt a gyôzelemre 
Portugália ellen, soha nem sikerült 
még nyerni – még Puskásék idejében 
sem – a luzitánok ellen, most ráadásul 
Európa-bajnokként fogadták Dzsud-
zsákékat Cristiano Ronaldóék úgy, 
hogy mindkét csapatnak csak a 3 pon-
tot érô siker volt elfogadható ahhoz, 
hogy a délután Lettország ellen pont-
jainak számát 15-re növelô Svájcot 
üldözôbe vegye.

Az elsô percekben úgy tûnt, az ál-
mokból lehet is valami, kiválóan állt a 
lábán a kényszerûségbôl az újonc 
Vinícius Paulóval felálló hátsó alakzat. 
Ronaldo a 7. percben kapott elôször 
levegôt, de bôdületesen rosszul találta 
el a labdát. A 12. percben azért jobban 
félhettünk egy 20 méteres szabad-
rúgásnál, ekkor azonban a sorfal be-
segített Gulácsi kapusnak. 

A 17. percre állandósult a portugál 
fölény, Dzsudzsák Balázsnak kellett 
kisegítenie a tizenhatosunkon belül 
Bese Barnabást egy becsúszó sze-
reléssel. A 20. percben Quaresma és C. 
Ronaldo játszott úgy össze, hogy 
megint csak néztünk, Gulácsinak kel-
lett kiimádkoznia a labdát a jobb al-
sóból, hogy aztán fél óra után kétszer 
is maga mögé nyúljon… 

Egy bal oldali szárnytámadás végén 
Ronaldo centerben magára húzta a 
védelmünket, mögötte pedig André 
Silváék megoldották, Silva volt a gól-
szerzô, 1-0 oda. Négy perccel késôbb 
André Silva egy elôreívelést letett 
sarokkal C. Ronaldónak, aki nem sokat 
gondolkodott azon, mit csináljon a 
csúszós labdával, amely a jobb alsóban 
kötött ki.

A második játékrészre nem sokat vál-
tozott a játék képe, csak annyira, hogy 
nem voltak már annyira harapósak a 
portugálok, a 65. percben így is beta-
láltak újra, C. Ronaldo megint sza-
badrúgáshoz jutott, és a Gulácsi Péter 
által talán nem a legjobban felállított 
sorfal mellett simán elrúgta a labdát a 
hosszúra, ami a kapufát érintve hullott 
a hálóba.

Óriási ziccerünk nem is volt a 90 perc 
során, és kiemelni sem lehet igazán 
senkit. Fontos tanulság a selejtezô-
sorozat félidejében, hogy Portugália 
és Svájc mostantól egymás között 
fogják eldönteni, melyikük jut ki 
egyenes ágon a 2018-as oroszországi 
labdarúgó-világbajnokságra. 

A magyar válogatott június 9-én 

20.45-kor Andorrában szerepel. 
Vb-selejtezôk, B csoport
Portugália–Magyarország 3-0 (2-0)
Lisszabon, Estádio da Luz, 57 816 

nézô, 
A csoport további mérkôzései:
Svájc–Lettország 1-0 (0-0)
Andorra–Feröer (0-0)
Az állás 5 forduló után: 
1. Svájc (15 pont), 
2. Portugália (12), 
3. MAGYARORSZÁG (7), 
4. Lettország (5), 
5. Feröer (3), 
6. Andorra (1)

Értékelések
Bernd Storck szövetségi kapitány
– Azt gondolom, láthattuk a különb-

séget a csapatok között, amit kímé-
letlenül kihasználtak. Nem engedtünk 
túl sok lehetôséget az ellenfélnek, de 
ilyen színvonalon ez sem elég. Nem 
tudok neheztelni a fiúkra. Túl könnye-
dén adtuk át a labdát az ellenfélnek, a 
második félidôben jobbak voltunk. A 
második helytôl most 5 pontra kerül-
tünk, de az én játékosaimnak nagyon 
sok nemzetközi mérkôzésre van szük-
ségük, hogy fel tudják venni a ver-
senyt az ilyen ellenfelekkel.

Dzsudzsák Balázs csapatkapitány 
 – Az elsô 30 percben partiban vol-

tunk, de késôbb pontatlanok voltunk 
elöl. Igazából uralni tudták a mér-
kôzést a portugálok, de ehhez ránk is 
szükség volt. Portugália bármikor 
bárkit meg tud lepni, amit mi kigon-
doltunk, 30 percig mûködött, a hibáin-
kat kegyetlenül kihasználták. Ameddig 
bármiféle esélyünk van a kijutásra, 
harcolni fogunk, Portugália jön még 
Budapestre.

Gera Zoltán
– Tudtuk, hogy nem lesz egyszerû a 

világklasszisok ellen, nehéz volt ôket 
megállítani a középpályán. Ami le-
hetôségük volt, kíméletlenül kihasz-
nálták, a félidei 2-0 után nem volt 
nehéz dolguk, a második játékrészben 
a tartásunkat próbáltuk megôrizni. 
Nem erre számítottunk, próbáltuk 
megnehezíteni a portugálok dolgát, de 
nem sikerült a kontrajátékunkat meg-
valósítani. Sokat tanultunk ebbôl a 
mérkôzésbôl, nagyszerû hangulat volt, 
és gyönyörû a stadion.

Szalai Ádám szerint fájó kimondani, 
de ez a 3-0-s vereség a realitás a 
magyar labdarúgó-válogatott számára 
az Európa-bajnok Portugália 
vendégeként.

„Nehéz most mit mondani. Idejöttünk 
az Európa-bajnokhoz és simán 
kikaptunk. Sajnos ennyivel jobbak. 
Egyelôre nem tudok a pozitívumokra 

gondolni” - mondta csalódottan a 
Hoffenheim csatára.

Kalmár Zsolt viszont látott olyan 
dolgokat, amelyeket sikerült meg-
valósítania a csapatnak. Szerinte 
helyenként sikerült jól megtartani a 
labdát és kihozni a hátsó harmadból. 
Úgy vélte, a legnagyobb probléma az 
volt, hogy nem tudták végigvinni az 
akciókat.

„Sok kidolgozott helyzetük nekik sem 
volt, de azt a keveset kiválóan kihasz-
nálták. Ha egy pici területet kapnak, 
máris életveszélyes támadásokat 
tudnak vezetni” - beszélt a riválisról 
Kalmár.

Gulácsi Péter többek között arról 
beszélt, hogy az elsô gólnál tehetetlen 
volt, a másodiknál Cristiano Ronaldo 
takarásból lôtte el a labdát, viszont a 
harmadik találatnál úgy érezte, 
hibázott, mivel az ô oldalára érkezett a 
Real Madrid szélsôjének szabad-
rúgása, de egy lépést tett befelé, 
amiatt nem érte el a labdát.

A Leipzig kapusa nem kívánt a 
világbajnoki selejtezôcsoport állásával 
foglalkozni, mert úgy vélte, jelen 
helyzetben - a százszázalékos éllovas 
svájciak nyolc, a portugálok pedig öt 
ponttal elôzik meg a magyarokat 
„féltávnál” - lépésrôl lépésre kell 
haladni.

„Elsôként nyerni kell júniusban 
Andorrában, aztán meglátjuk a többi 
eredmény hogyan alakul” - mondta 
Gulácsi.

Gyurcsó Ádám úgy érezte, nem volt 
sokkal jobb a portugál válogatott, de 
minden egyes hibát kegyetlenül 
kihasznál, ezért a világ egyik 
legjobbja.

„Azért volt kevesebb lehetôségünk, 
mert világklasszis csapat ellen ját-
szottunk, nem azért, mert kevesebb 
támadó szellemû futballista volt 
pályán. Mindent megtettünk, a labdát 
sikerült jól megtartanunk, de az utolsó 
passzok nem sikerültek. Ennek egyik 
oka, hogy a mi játékosaink nem 
topligákban játszanak. Tanulnunk kell 
ezekbôl a meccsekbôl” - értékelt az 
MTI kérésére Bernd Storck szövetségi 
kapitány, aki hozzátette, a 
játékosoknak azt mondta, emelt fôvel 
hagyhatják el a stadiont.

Kollégája, Fernando Santos a cso-
portállásról udvariaskodva úgy véle-
kedett, nem szabad még leírni a ma-
gyarokat a kijutásra esélyes csapatok 
közül, hiába kerültek most jelentôs 
hátrányba.

A magyar válogatott legközelebb 
június 5-én Oroszországot fogadja 
barátságos mérkôzésen, majd négy 
nappal késôbb Andorra vendége lesz 
vb-selejtezôn.

Monsieur Golra 
emlékezünk

Tisztelôi, barátai Farkas Jánosra em-
lékeztek. A Vasas egykori – nem túlzás 
– világklasszis csatára most ünnepelte 
volna hetvenötödik születésnapját.

A Ferencvárosban született, mégis az 
angyalföldi klub híveinek bálványa 
lett. Pedig hajdanán ott futballozott a 
Haller tér környékén a srácokkal, 
mígnem leigazolt a Fások csapatába, 
ahonnan átlépett a László Kórházhoz. 
Az ötvenes évek végén a Budapest 
minden pályáját bejáró tehetség-
kutatók felfigyeltek rá, már az ifjúsági 
válogatott kiszemeltjeként került a 
Vasashoz. 1959-ben, 17 évesen bemu-
tatkozott már a piros-kékek elsô csa-
patában.

Farkas János négy bajnoki arany-
érmet (1960–1961, 1961–1962, 1965, 
1966), három KK-gyôzelmet (1962, 
1966, 1970) szerzett a Vasassal, 
amelynek mezében 270 bajnokin 169 
találatot jegyzett, ezzel a klub örök-
listáján csak Szilágyi Gyula elôzi meg. 
Pazar és emlékezetes mérkôzéseket 
játszott piros-kékben, 1967-ben, a 
chilei Hexagonal-torna megnyerése 
után Pelé Santosa akarta a soraiba 
hívni. 1964-ben olimpiai bajnok lett, 
1968-ban játszott Rio de Janeiróban a 
világválogatottban, 33 válogatott mér-
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A slow fox nevû 
táncé, 2. Bendegúz, 3. Fantom, 4. Ya-
moussoukro, 5. Petz Samu, 6. Makay 
Ödön, 7. A Sulina-ág, 8. Dugonics And-
rás író, matematikus, 9. Pruszliknak, 
10, Binom.

E heti kérdéseink:
1. Mi a szlovákiai Sturovo magyar 

neve?
2. Kinek az operája a csavar körbe 

fordul?
3. Mi volt az Arad vármegye szék-

helye?
4. Mit jelent a --- fôleg növényekre 

alkalmazott --- higrofil jelzzô?
5. Ki írta A mézvadász, A kém és A 

vörös kalóz c. regényeket?
6. Melyik a világ egyetlen olyan 

városa, amely két kontinensen fekszik?
7. Melyik irodalmi mû szereplôje 

Utnapistim?
8. Melyik 20. századi magyar festô-

mûvész alkotása a Dante találkozik 
Beatricével?

9. Mennyi ideig tart a vizílabda-
mérkôzések egy negyede?

10. Kinek a regényei A kis izé, a 
Levelek a malomból és a Tarasconi 
Tartarin.? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
GÓBÉSÁGOK
A pesti turista elôször járt Székely-

földön, a Hargitán kirándulva talál-
kozott a pakulárral. Egybôl eszébe 
jutott a finom juhtúró, amirôl barátai 
meséltek, s amit egyszer meg is kós-
tolt, de mivel emberünk sokat hallott a 
székelyek szûkszavúságáról és agya-
fúrtságáról, nem rontott ajtóstól a 
házba, hanem finoman rákérdezett a 
pakulárra:

 –-- Adj’ Isten! Tud-e esetleg egy 
helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?

A pakulár rásandított:
–-- Há’ má’ hogyne tudnék! Vévévé 

pont jútúró pont com.
* * *

Jô haza Mári nén’ a bótbó’ s mondja:
–-- Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. 

Mi lesz most?
–-- Semmi. Kevesebbet eszünk.

* * *
Mondja mérgesen az orvos Pista bá’-

nak:
–-- Minden pohár pálinka, amit meg-

iszik, egy héttel megrövidíti az életét!
–-- A’ nem lehet, doktor úr. Akko’ én 

má’ tíz éve e’lennék temetve.
* * *

Pista bá’ összeveszett az asszonnyal. 
Kiment, s bévágta maga mögött az 
ajtót.

17 esztendô múlva hazajött, letette a 
kalapot, s a lájbit és leült a padra. 

Kérdi a felesége:
–- Hol vót?
–-- Künn.

* * *
Kérdezi a székely asszony vénlegény 

fiát, Pistát:
–-- Fiam, levágtam egy tyúkot, mit 

fôzzek belôle?
–-- Pálinkát, édösanyám.

* * *
Pista bá’ bemegy a kocsmába. Leül, 

kér egy deci szilvapálinkát, és fejét 
csóválva motyog, hogy vannak meg-
magyarázhatatlan dolgok.

Megint kér egyet, aztán megint, s 
mondogatja tovább.

 Kérdi a kocsmáros:
–- Mit nem lehet megmagyarázni?
–-- Úgy jártam, hogy kimentem 

tehenet fejni. Felrúgta a vedret.
Megpróbáltam túlról, de ott es fel-

rúgta. Mondom, megpróbálom hátul-
ról, de úgy es felrúgta. Erre a két hátsó 
lábát kiköttem a pajta oldalához, leül-
tem fejni, erre elkezdett csapkodni a 
farkával. Gondoltam, felkötöm a far-
kát a gerendához. Felálltam  a fejô-
székre  s mivel hirtelen nem kaptam 
kötelet, megódtama nadrágszíjat, fele-
meltem a tehén farkát, erre szíj nélkül 
leesett a nadrágom.

 Béjött az asszon. 
A tehén lába kikötve, a farka felkötve, 

én állok a fejôszéken kiódott szíjuval, a 
bokámnál a gagyám.

 Na, erre mondom, hogy vannak 
dolgok, amiket nem lehet megmagya-
rázni...

* * *
Pista bá’ hangosan és igencsak ha-

misan énekel a lakodalomban. Mondja 
neki többi vendég:

–-- Eisze inkább táncoljon, Pista bá-
csi!

–-- Mé’, fiaim?
–-- Me’ a port jobban bírjuk!

* * *
Új lakó költözik Pista bá’ szomszéd-

ságába. Este –-- fél szemmel a szom-
szédot lesve –-- kiment a kertbe.  Az 
öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy 
bödönt.

 Másnap reggel jöttek a milicisták:
–-- Mit dugdos maga, fegyvert, mi-

lyen tiltott dolgot?

Egyperces tudomány20 érdekesség  
Erzsébet királynôrôl

A 65. éve uralkodó II. Erzsébet min-
den délelôtt 11 órakor felhajt egy gin-
tonikot.  Továbbá utálja a paradicsomot 
és a macskákat, kedvenc miniszter-
elnöke pedig Harold Wilson volt.

 Hogy miért? Elmeséljük!
Február 5-én volt hatvanöt éve, hogy 

II. Erzsébet az angol királynô. Ô a 
negyvenedik brit uralkodó azóta, hogy 
Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte 
a trónt, de a 91. életévéhen járó Er-
zsébet egyik elôdjének sem adatott 
meg ilyen hosszú élet és ennyi idô ezen 
a trónon. Az uralkodás nagy-britanniai 
hosszúsági rekordját már 2015. szep-
tember 9-én megdöntötte. Ezt a rekor-
dot addig a napig üknagymamája, az 
1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória 
királynô tartotta 63 évvel, hét hónappal 
és három nappal. Összegyûjtöttünk 
róla egy nagy csokornyi érdekességet, 
amit soha senki nem gondolt volna 
ôfelségérôl.

1.) Útlevél nélkül utazik. Mivel 
mindenki tudja róla, hogy ki ô, egy-
szerûen nem kell igazolnia magát. Le 
sem tartóztathatják, ha esetleg bûn-
cselekményt követne el, ugyanis a 
bíróság az ô nevében jár el. Még 
jogosítványt sem hord magával!

2.) Kiválóan bánik a fegyverekkel. 
Ha fegyvert lát, nem tud ellenállni a 
kísértésnek, hogy meghúzza a ra-
vaszt.

3.) II. Erzsébet 1976-ban küldte az 
elsô e-mail üzenetet, egy brit kato-
nai bázisról. A felhasználói neve 
HME2 (Her Majesty Elizabeth 2) volt, 
az üzenetben pedig az ARPANET fel-
használóit értesítette arról, hogy elér-
hetôvé vált a CORAL 66 nevû progra-
mozási nyelv.

4.) Több mint harminc corgie 
fajtájú kutyája volt; a legelsôt még 
kislányként kapta az édesapjától. A 
macskákat viszont utálja, mert gye-
rekkorában az egyik csúnyán megkar-

molta ôt.
5.) Állítólag több mint ötezer ka-

lapja van, legalábbis az uralkodása 
ideje alatt annyi különbözô fejfedôt 
láttak rajta. Még arra is szoktak fo-
gadni az emberek, hogy különbözô 
társasági eseményeken milyen színû 
fejfedôben jelenik meg.

6.) László Fülöp Elek, egy magyar 
udvari festô készítette el róla az elsô 
portrét 1933-ban. A királynô ekkor 
még csak hatéves volt.

7.) Beceneve is van: Lilibet. Ezt 
azért kapta, mert gyerekkorában nem 
tudta kiejteni a saját nevét.

8.) Róla készült a világon a leg-
többször forgalomban lévô pénzér-
me.

9.) Saját bankautomatája van a 
Buckingham-palota pincéjében, 
amelyet egy nagyon flancos privát 
bank biztosít, a Coutts biztosít a szá-
mára.

10.) A királynô elsô miniszterelnöke 
nem más volt, mint a legendás 
Winston Churchill, akit annyira el-
bájolt az ifjú Erzsébet, hogy jóformán 
beleszeretett.

11.) Nyílt titok, hogy a királynô ked-
venc miniszterelnöke azonban 
munkáspárti Harold Wilson volt a 
hatvanas-hetvenes években. Egyrészt 
imádta a humorát, másrészt mindig 
tájékoztatta ôt az angol politikusokról 
szóló pletykákról.

12.) egy ôrült betörô egészen a ki-
rálynô hálószobájáig jutott. Erzsé-
bet kedélyesen elbeszélgetett a férfi-
vel, amíg megérkeztek az ôrök, és el-
vezették a betörôt.

13.) Nincs vezetékneve, viszont van 
három keresztneve: Erzsébet, Alex-
andra és Mária. Elsôt az édesanyjáról, 
másodikat a dédanyjáról, harmadikat 
a nagyanyjáról kapta.

14.) Kislányként imádott falovak-
kal játszani, minden este megfésülte 
ôket. Azóta is rendszeresen lovagol, 
versenyistállót mûködtet, lovai szép 
sikereket értek el.

15.) Minden délelôtt 11 órakor fel-

hajt egy gin-tonikot, a többi alkoholos 
italt viszont kerüli.

16.) Nem szereti a paradicsomot.
17.) Imádja a katonai indulókat, 

autójában gyakran indulók szólnak.
18.) Karácsonyi bevásárlásait a 

Buckingham-palotában intézi: az 
áruházak hozzák el termékeiket a pa-
lotába, a királynô ugyanis biztonsági 
okokból nem mehet vásárolni nagy 
tömegben.

19.) Uralkodása ideje alatt soha 
nem nyalt meg egyetlen bélyeget 
sem, mivel minden bélyegen ô szere-
pel. Azt nyilatkozta egyszer, hogy 
elképzelhetetlennek tartja, hogy meg-
nyalja saját feje hátulját.

20.) Eddig 14 szobrot készítettek 
róla, és 142 portréhoz ült modellt.

A hordónak annyi? Indul a 
borkészítés ôsi módszerrel

Tudja-e, hogy miben tárolták ôseink 
a borokat? A kutatóknak egy hatezer 
éves pince romjait vizsgálva már sok 
részletet sikerült összerakniuk; az 
egyik legfontosabb eleme a borké-szí-
tési folyamatnak az amfora cserép-
edény.

Egyre több borkészítô tér vissza a 
régi borérlelési és bortárolási mód-
szerekhez. Az agyagedényben való 
borkészítés ôsi gyökereit igyekszik 
innovatív technológiákkal ötvözni 
több borászat.
Tradíció és innováció
Az amfora „lélegzik”, azaz megfelelô 

mennyiségû oxigén jut a borhoz a 
környezetbôl. Ez a jelenség hasonló 
ahhoz, mint ami a fahordókban tör-
ténik, de a fô különbség az, hogy a fa 
átadja karakteres jellemzôit, így illa-
tát, ízét a bornak, míg az agyagam-
forában úgy lehet érlelni és tárolni, 
hogy az a szôlô jellemzôit nem változ-
tatja meg.

Ez azért lényeges, mert az új borfo-
gyasztó generáció már nem a füstös, 
kormos, nyers tölgy ízt és illatot ke-
resi, hanem inkább a finomabb ízje-
gyeket –-- jegyezte le a V’Innotec 2017 
szimpóziumon elhangzottak kapcsán 
Doszpod László, a Prestige Reserve 
Clubtól. A klub célja, hogy segítsék a 
magyar borászatokat abban, hogy ma-
gasabb minôségû borokat készíthes-
senek.

Feltúrtak mindent, végül a kertben 
megtalálták a bödönt. Nagy diadallal 
kiásták, s hát nincs benne semmi.

–- Mit járatja velünk a bolondját?
–-- Nem én hívtam magokot.
–- Miért ásta el ezt az üres bödönt?
–-- Csak azért, hogy megtudjam, 

milyen ember az új szomszédom.
* * *

Mondja Pista bá’ Mózsi bá’-nak:
–-- Figyeljen ide, szomszéd! Miko’ 

van a születésnapja?
–-- Osztán métt es érdekli?
–-- Há’, vennék egy setétítôfüggönyt 

magának az ablakra...
–-- Minek?
–-- Hogy ne lássam örökké, amit a 

feleségivel mûvel, azétt.
–-- S a maga születésnapja miko’ van? 

Én es megajándékoznám.
–-- Mivel?
–-- Egy szemüveggel, hogy lássa kié 

es az a feleség...
* * *

Turisták érkeznek az esztenához, né-
zik a juhokat. Kérdezik a pakulártól:

–-- Egész nap esznek?
–-- Ez a dóguk.
–-- És mondja, sokat esznek?
–-- Nem egyformán.
–-- Hogy-hogy?
–-- A fehérek kétszer annyit, mint a 

feketék.
–-- Hát az hogy lehet?
–-- Kétszer annyian vannak...

* * *
Pista bá’ vérzô fejjel tántorog az úton. 

Odamegy a szomszéd gyermek:
–-- Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
–-- Ne, 
–-- riad meg az öreg 
–-- onnét jövök!

* * *
Halálos ágyán kérdezi Pista bá’ az 

asszont:
–-- Véri, velem vótál-e, miko’ a ko-

monisták elvették a tehenyünköt?
–-- Veled vótam.
–-- Velem vótál-e, miko’ elvittek en-

gemet a Duna csatornához?
–-- Veled vótam.
–-- Velem vótál-e, miko’ elvették a 

második tehenyünköt es?
–-- Akkor es veled vótam.
–-- S most es velem vagy-e halálos 

ágyomnál.
–-- Most es itt vagyok.
–-- Véri, egyfolytában’ csak a bajt 

hozod reám.  
* * *

A halálos ágyán Marisko néne mond-
ja az urának Pista ’bának:

 Te Pista én olyan nem szivesen halok 
meg, mert tudom biztosan, hogy Te 
hamarosan új asszonyt hozol a ház-
hoz..

Erre Pista ’bá!
 Halhatsz meg egész nyugodtan Mari, 

mert én nem fogok megnôsülni: Ná-
ladnál jobbat nem kapok és olyan mint 
Te, nem kell...

* * *
---- Mi a távcsöves?
--- ???
--- Messzirôl jött hajléktalan.

* * *
--- Miért rakja a szôke nô a poros 

szônyeget a hûtôszekrénybe?
--- ???
--- Hogy kirázza a hideg.

* * *
--- Miért áll a kapitalizmus a szakadék 

szélén?
--- Onnan jobban látja a szocializ-

must.
* * *



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Három jármód (2009) 

Portugál dokumentumfilm-
sorozat   a lovassporttal és a 
lovakkal való törôdéssel 
foglalkozik.  Megszólalnak a 
portugál lovas szakosztály 
vezetôi, akik a lovas sport 
helyzetérôl mesélnek.
09:20 Világ
09:50 Summa
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:35 Új nemzedék
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Hazafelé… (1940)

Magyar játékfilm  Szerep-
lôk: Fedák Sári (Lidi), 
Csortos Gyula (Lôrinc, Lidi 
apja), Hajmássy Lajos (Já-
nos, Lidi fia), Mészáros Ági 
(Klári),  Lidi harminc év óta 
él Amerikában. Jánost, a fi-
át elegánsan neveltette, míg 
ô maga csak tengôdik. János 
egy alkalommal rá sem is-
mer és  Lidi bánatában ha-
zatér. Ekkor megtudja, 
hogy holtnak hitt apja él, 
csak nem akar a lányáról 
tudomást venni. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016)
Pincehel A nagyközségben 

meglátogattuk a római ka-
tolikus templomot, bemu-
tatkozott a Pincehelyi Lovas 
Sport Egyesület, az Esz-
terlánc Néptánccsoport, 
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina 
16:10 Duna anzix (2011)
„Bábeli zûrzavar” - Rusze, 

a bolgár Duna fôvárosába
sétálva sok-szor úgy érez-

hetjük, mintha Bécs vagy 
Budapest utcáin bandukol-
nánk.
16:25 Szenes Iván írta 

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

Herencsény Palócföld szí-
vében, megannyi érde-kes-
ségre lelhet a nézôje. 
18:55 Csaba testvér gondo-

latai a Nagyhéten
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

Szervét Tibor felvételeibôl
 21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014) 
Nyargaló virtus 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

01:35Szenes Iván írta (2014)   
Zenés filmsorozat
02:25 Hazafelé… (1940)

  Magyar játékfilm  (ff.)
 03:40 Nyitott stúdió 

(1993)   B a l a t o n a l m á d i 
koncert-Hegedös együttes
04:05 Hogy volt?!

Szervét Tibor 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)
Herencsény Palócföld szí-

vében. Megismerkedhet  
ínycsiklandó ételekkel, mint 
a haluska, a herôke, a pirí-
tott leves, a krumplilaska és 
a frentô, díszített túrós le-
pényt béteszik a masinába
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Térkép
09:25 Család és otthon
09:50 Magyar gazda
10:10 Unitárius magazin
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Református riportok
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Sárga rózsa (1968)
Deák Sándor (Doktor), 

Galgóczy Imre, Garamszegi 
Mária, Gelley Kornél (Fes-
tô), Koncz Gábor (Decsi 
Sándor), Kozák András A 
zenés filmváltozat a Hor-
tobágyon játszódó történet-
nek fôként a balladai jelle-
gét hangsúlyozza anélkül, 
hogy megfosztaná a cselek-
ményt romantikus környe-
zet- és jellemrajzától, ere-
deti bájától. Két fôhôsünk, 
Decsi Sándor csikósbojtár, 
Lacza Ferkó gulyásbojtár 
gyerekkoruktól fogva jó 
cimborák voltak. Egészen 
addig, amíg a szerelem, egy 
gyönyörû pusztai lány, 
Klárika képében közéjük 
nem áll. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló 
16:25 Szenes Iván írta 

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

  Kisnána  Közel háromszáz 
éve szlovák családok tele-
pedtek le
18:55 Csaba testvér gondo-

latai a Nagyhéten
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:55 8. Nemzetközi 

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

Budából Budapest
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:25 Sárga rózsa (1968)

Mindketten ôt, a hortobágyi 
csárdás fogadott lányát, az-
az a „Sárga rózsát” szeretik.
04:00 8. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivá
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Bucsuta A kosárfonás és a 

tollfosztás technikája mel-
lett a helyi asszonyok töb-
bek között a hôkömperec, a 
grízes málé stb.
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
09:50 Útravaló
10:05 Az én ’56-om (2016)
Dr. Molnár István
10:15 Önkéntesek
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Így szól az Úr!
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:00 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚTA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Néma harang 
(2016)  Alsóorbó
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 A párduc és a gödölye 

(1994) Magyar tévéfilm
 Koletinszky Péter, a friss 

diplomás orvos váratlanul 
megtudja, hogy halott édes-
apja múltjában van egy 
sötét folt. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Kocsis Iván
13:55 Az én ’56-om (2016) 
Válóczy István
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó 
16:05 Duna anzix (2011) 
Pálmafák és banánfa a 

Duna-parton - Rusze, a bol-
gár Duna fôvárosa legje-
lentôsebb török kikötôvá-
rosává vált.
16:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Krizmaszentelôszent-

mise közvetítése Nagybe-
cskerekrôl
18:45 Csaba testvér 

gondolatai a Nagyhéten 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014) 
Krisztus katonái - Magyar 

lovagok a középkorban
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
 02:20 A párduc és a 

gödölye (1994)
 03:40 Nyitott stúdió 

(1996)   Paizs Miklós: 
Tuvai dorombénekek
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016) 
05:00Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Krizmaszentelôszent-

mise közvetítése Nagybecs-
kerekrôl
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:15 Iskolapad 
09:35 Élô egyház
09:55 Katolikus krónika
10:25 Isten kezében
10:50 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚTA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Néma harang 
(2016)  Alvinc  Magyar 
ismeretterjesztô sorozat
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Világörökség Portu-

gáliában (2008) Angra vá-
rosát a XV. század má-sodik 
felében alapították.     Az 
UNESCO 1983-ban válasz-
totta a Világörökség részévé.
11:35 Forduljon Psmithhez 

(1975)  Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Bencze Ilona  
Béres Ilona Csákányi László 
, Feleki Kamill, Gaál János,  
Huszti Péter, Kollár Béla, 
Egy fiatalember újsághir-
detés útján felajánlja szol-
gálatait: Mr. Psimth min-
dent elintéz. Egy férfi fel-
keresi és megkéri, lopja el 
nagynénje értékes brilliáns 
nyakláncát.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:40 Esély
15:05 P’amende
15:40 Öt kontinens 
16:10 Duna anzix (2011)
„Szavanna” a Duna mentén 

- Gyurgyevó és Braila közöt 
Sorozatunkban a Duna men-
te egyik legszegényebb vi-
dékére érkezünk. 
16:35 Nagyböjti hagyomá-

nyok (2002) Magyar vallási 
mûsor  A nagyböjti idôszak  
17:30 Emberek a kereszt 
körül (2007) Nagypénteken, 
Jézus halála alkalmával, 
sokféle ember tolongott az 
Ô keresztje körül. 
18:00 Református istentisz-

telet
19:00 Csaba testvér 

gondolatai a Nagyhéten
19:10 Semmelweis (1952) 
Magyar életrajzi film  (ff.)  
Szereplôk: Apáthi Imre 

(Semmelweis),  Semmel-
weis Ignác a bécsi klinika 
tanársegédje. A kórház szü-
lészetére már szinte félnek 
bejönni az anyák, olyan 
magas a halálozási szám. 
21:00 Via Crucis
Ferenc pápa keresztútjának 

közvetítése Rómából
22:55 Ridikül 
23:50 Kulturális Híradó

00:25 Mindenki Akadémiája  
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hagyaték (2012)
Regnum Marianum - Mária 

országa
02:00 Forduljon Psmithhez 

(1975)Magyar tévéfilm
03:10 Semmelweis (1952)

Magyar életrajzi film
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Via Crucis 
Ferenc pápa keresztútjának 

közvetítése Rómából 
07:10 Kulturális Híradó
07:40 Kocsis - Intim meg-

világításban (2016) Magyar 
portré film   Elhunyt Kocsis 
Zoltán kétszeres Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas kar-
mester, zongoramûvész és 
zeneszerzô, a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar ig.
08:30 Német nyelvû hírek 
08:40 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió28
09:20 Itthon vagy!
09:40 Hazajáró 
10:10 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens 
11:05 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚTA TÁMOGA- 
TÁSÁVAL Néma harang 
(2016)  Borberek
11:15 Angol nyelvû hírek 
11:30 Gentryfészek (1941) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Tolnay Klári 

(Kovács Zsuzsi), Csortos 
Gyula (Joachim, a lakáj), 
Hajmássy Miklós (Völcsöky 
Pál)Völcsöky Pál Svédor-
szágból érkezik, hogy át-
vegye nagybátyjától reá 
szálló örökségét, a kastélyt.  
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA Ablonczy 
László - A Nemzeti 
varázskörében
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:50 Hangvilla

  15:20 Új idôk, új dalai
 Nagyzenekari koncert
15:50 Hogy volt?!

 Szervét Tibor felvételeibôl
16:45 Tájháztéka (2013
A zalaegerszegi Kézmûve-

sek Háza a Gébárti-tó part-
ján a hagyományôrzés ér-
telmérôl és fontosságáról 
szól a film.
17:15 Család-barát 
18:45 Csaba testvér gon-

dolatai a Nagyhéten
 18:55 Térkép
19:25 Isten rabjai (1942)

  Magyar filmdráma  (ff.)
Szereplôk: Bulla Elma 

(Margit hercegnô) IV. Béla 
király lányának élete eleve-
nedik meg a filmen. Árpád-
házi boldog Margit 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó

  21:30 Teréz - A szeretet kis 
útja  Angol játékfilm  A tu-
berkulózistól szenvedô be-
teg Teréz naplóját írva visz-
szaemlékezik rövid életére.   
23:10 Tóth János 1. rész 
Lakótársak Magyar sitcom   
 23:40 Opera Café

  00:10 V i l á g ö r ö k s é g 
Portugáliában (2008)
  00:30 Három jármód(2009)   
Portugál dokumentumfilm-   
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal
  Méhkerék határ menti 
02:30 Erdélyi történetek

Régi Kalotaszeg - Kós 
Károly írásai nyomán
  03:20 Virtuózok 2017

  elôdöntôbe.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal Méh-

kerék egy határ menti tele-
pülésre, ahol megismer-ke-
dünk néhány izgalmas, ro-
mán recepttel. Mi volt Arany
János kedvenc desszertje.
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
09:55 Noé barátai
10:25 Térkép
10:50 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚTA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Néma harang 
(2016)  Borosbenedek
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Virtuózok 2017
Ma este újra indul Magyar-

ország egyetlen komolyze-
nei tehetségkutató mûsora 
a Virtuózok. Mától nyolc 
héten át ismét keressük a 
klasszikus zenei tehetségeket. 
A mûsorba az idén több,mint 
kétezren jelentkeztek
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Három jármód (2009)  

Portugáliában a lovas sport  
„fôvárosa” Golega. 
14:25 Az én ’56-om (2016)
Kele Lajosné
14:25 Az én ’56-om (2016) 
Kiss Imre
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:05 Rúzs és selyem 
15:30 Önök kérték 
16:25 Tájháztéka (2013)
3/2. Ôrnépeink földjén
A Szalafô-Pityerszeren ta-

lálható népi mûemlékegyüt-
tes ôrzi az ôrvidéki, népi 
életmód hagyományait. 
16:55 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVALMagyarszentek 
és boldogok - Szent László 
király (2016)
 17:25 Család-barát
18:50 Csaba testvér gon-

dolatai a Nagyhéten 
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Michelisz Norbert Európa-

kupa és többszörös világ-
bajnoki futamgyôztes autó-
versenyzô vezeti be 
20:00 Gasztroangyal

  Méhkerék
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Beágyazott em-
lékeink (2016)
22:40 Harmincad u. 6

 22:55     Vannak vidékek 
(2006)  Háromszéki húsvét
Magyar ismeretterjesztô
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom
  00:25 Mesterember
  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:25 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?!   Sasvári 
Sándor felvételeibôl
02:30 Tüskevár (2013)

  Matula bácsi vezetésével.
Fekete István remekének új 
feldolgozása.
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Kisnána Közel háromszáz 

éve szlovák családok tele-
pedtek le a Heves megye 
„mértani közepén” 
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Nagyok 
09:30 Esély
09:55 Kék bolygó 
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:45 Új nemzedék
11:20 Angol nyelvû hírek
11:50 A miniszter (1988)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Koltai János 

(Tisza Kálmán), Miklóssy 
Judit, S. Tóth József, Zentai 
Lilla, Bács Ferenc (Eötvös 
József), Balkay Géza (Ybl 
Miklós), Darvas Iván (Liszt 
Ferenc), Eötvös József 53. 
születésnapján elhatározza, 
hogy felhagy a politikával 
és ismét írni kezd. A kie-
gyezés elôtti politikai szitu-
ációban Deák Ferenc ké-
résére mégis elvállalja a 
közoktatási miniszteri posz-
tot, a vele járó kilátástalan 
küzdelemmel az ország 
fennmaradása érdekében.  
Két év múlva Eötvös meg-
hal és fia, Lóránd valósítja 
meg terveinek egy részét.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Noé barátai
13:45 Nagyok 
Koltai Lajos 2. rész
14:15 FELVIDÉKRÔL KI-

TELEPÍTETTEK EMLÉK-
NAPJA Emberek az ember-
telenségben --- Két hazát 
adott végzetünk… (2016)
15:10 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Zebra 
16:20 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:20 Ízôrzôk (2012)

  Bucsuta       Zala megye 
délnyugati részén, a 
„krumpli hazájában” fekszik   
18:50 Csaba testvér 
gondolatai a Nagyhéten 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014) 
Akik kerékre ültették a 

világot - Az autózás magyar 
úttörôi
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
02:25 A miniszter(1988)

Eötvös elôkészíti az új nép-
oktatási törvény tervezetét  
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


