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MAGYAR
másik, hogy korszerûsítik a híd világítását is, a mai világítótesteket LED-es 
fényforrások váltják fel, amelyekkel már különbözô színek is megjeleníthetôk 
lesznek. Érdekesség még, hogy a pillérek körüli kezelôjárdák részbeni visz-
szabontásával jó ideje nem látható pillérelemek, díszítések válnak láthatóvá. 
Néhány éve a Margit hidat is olyan elemek visszaépítésével állították helyre, 
amelyekkel az annak idején megépült.

Az alagút rendbetételét ugyancsak a mûszaki állapotának leromlása indo-
kolja. Lepattogzó mozaikcsempéit lebontják, új, korszerû szigetelôrendszert és 
vasbeton kérget építenek be, s ezt követôen a falát újracsempézik. A világítást 
itt is cserélik, és megoldódik a szellôzés is. Olyan ventilátorokat építenek be, 
amelyek a széljáráshoz igazodva tudják majd a levegôt keringetni.

A Fôpolgármesteri Hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy a tömegközlekedést 
használóknak érdemes a terelt útvonalon járó buszokat, a 2-es metrót és a 
hajójáratokat használniuk. Az autóval közlekedôknek javasolt, hogy elsôsorban 
az Erzsébet hídon keresztül, másodsorban a Margit híd felé kerüljenek majd. A 
járatsûrítéseket és egyéb forgalomtechnikai beavatkozásokat (például a jel-
zôlámpa-áthangolások) az éppen aktuális igények felmérését követôen lesz 
lehetôség beállítani. Ezekre még nem született végleges terv, azonban az Origo 
tegnap közzétett egy modellezési vizsgálatot. Eszerint nem csak a hidak forgal-
ma ugrik meg jelentôsen, hanem a Szent István körút, a Fô utca, a rakpartok, az 
Attila út, a Krisztina körút és a Hegyalja út is nagyobb forgalmat bonyolít majd 
le a megszokottnál. 

A pesti oldalon a Múzeum körúton, az Üllôi úton, a Kerepesi úton és a Nép-
színház utcában forgalomcsökkenéssel számolnak. Ez idô tájt a budai és a pesti 
alsó rakpartokon víz-, illetve gázcsöveket cserélnek, viszont ezek a munkák jú-
lius közepéig várhatóan befejezôdnek. 

Így újul meg a Lánchíd 
és a Váralagút

A Fôvárosi Közgyûlés április 5-én döntött a Lánchíd és a Váralagút felú-
jításának, pontosabban a Budapesti Közlekedési Központ terveinek megvaló-
síthatóságáról, ezzel együtt a munkálatok megkezdésérôl. A Fôpolgármesteri 
Hivatal Kommunikációs Osztályától lapunk megtudta, június elsején még nem 
a tényleges munkavégzés kezdôdik, hiszen a Széchenyi Lánchíd és a Várhegy-
alagút lezárása csak a kivitelezôi közbeszerzés lefolytatását és a nyertes 
kivitelezôvel való szerzôdés megkötését követôen indulhat meg.A munkálatok 
alatt a hidat és az alagutat is lezárják, de az átkelôt a gyalogosok a felújítás 
idôtartama alatt is használhatják. Erre az északi járdán, a déli járdán, valamint 
a közúti pályalemezen ideiglenes gyalogosfolyosó lesz kijelölve, mindig az 
aktuális építési fázisnak megfelelôen. A kétirányú hajózási forgalmat is fenn-
tartják a Dunán. Az alsó rakpartok közúti forgalmát csak idôszakosan korlá-
tozzák majd, s errôl idejében tájékoztatást kapnak az érintettek.

A pesti és budai hídfôben lévô gyalogos aluljárókat –- szerkezeti átépítésük 
miatt –-- lezárják. A Várhegy-alagutat sem lehet majd használni az építkezés 
ideje alatt. A Clark Ádám tér felújítása az egyes építkezési fázisokhoz igazodva 
történik, végleges helyreállítása csak a Lánchíd és az alagút felújításának 
befejezésével együttesen lesz lehetséges.

Budapest legrégebbi hídján harminc évvel ezelôtt végeztek utoljára nagyobb 
renoválást. A mostani munkálatokat többek között a híd teherbírásának csök-
kenése, valamint az alagút rendszeres beázása, nem megfelelô szellôzése in-
dokolja. Mivel a Lánchíd és az alagút keleti kapuzata is az UNESCO Világörökség 
részét képezi, a Budapesti Közlekedési Központ által kidolgozott tervek során 
az örökségvédelmi szempontokat is figyelembe vették.

A gépjármûforgalmat azért tiltották meg teljesen, mert a közúti pálya-
lemezeket el kell bontani, s új úttest és gyalogjárda létesül. Ez indokolja azt, 
hogy a gyalogos forgalmat is terelni kell. A hídfôk, a pillérek és a kôoroszlánok 
helyrehozatalához szakértôket kell bevonni, valamint két igen látványos 
változásra is számíthatunk. Az egyik, hogy eredeti pompájukban állítják vissza 
a kandelábereket. Ezek egykoron háromágúak voltak, azonban a második 
világháborút követôen nem építették vissza ôket, így most ezeket pótolják. A 

Háromszáz méter
Nincs meghatóbb kép a térdepelô 

embernél. Ahogy ez a hiú és nagy-
ravágyó, önmagát mindenek fölé he-
lyezô Homo sapiens ilyetén meg-
nyilvánul, kifejezése annak, hogy van-
nak minutumok az életben, amikor 
nem segít más, csak az ima. Fatima 
különleges hely, mert térden állva 
csúsznak-másznak háromszáz méte-
ren át a zarándokok a Jelenés kápol-
nájához, hogy kérjenek, könyörögje-
nek vagy hálát rebegjenek. Így van ez 
1930 óta. Eleinte az út porában, ma egy 
keskeny betonszakaszon végzik az 
áhítatot. Nincs még egy hely a világon, 
ahol az esdeklésnek ezt a formáját 
tapasztalnánk.

Felzaklató képek árulkodnak arról, 
hogy férfiak és nôk s nemegyszer idôs 
emberek térdre borulva, testi és lelki 
szenvedéseik tudatában teszik meg az 
utat. „Miatyánk –-- mormolják --–,…
legyen meg a te akaratod…” „La sua 
voluntate e nostra pace” –-- Az ô 
akarata a mi békénk –-- mondják a 
gyönyörû dantei sorok, s mintegy 
felelnek a Miatyánk szavára.

Egy régi felvétel: az édesanya térden 
állva, rózsafüzérrel a kezében igyek-
szik a Jelenés kápolnája felé. Mellette 
hat-hét éves fia lépdel. A fiú egyik 
kezében édesanyja cipôjét viszi, a má-
sik keze szülôanyja vállán pihen. 
Mindketten lehajtják a fejüket. Egy 
mai élmény: a fiatalasszony édes ter-
hével, talán hatodik hónaposan, be-
kötött térddel, nagy erôfeszítések árán 
kúszik a földön. Az egyik oldalon a fér-
je támogatja, a másik oldalon az édes-
anyja. Elsô gyermekük halva született, 
s most azért fohászkodik az asszony, 
hogy egészséges gyermeknek adhas-
son életet. A könyörgésnek annyi arca 
van, ahányan választják a háromszáz 
méteres utat. De nemegyszer ez az 
utolsó remény. A kétségbeesés viszi az 
istenes embereket Fatimába, amely -– 
Pilinszky János szavaival –-- „nem 
záróköve,… hanem nyitánya a tulaj-
donképpeni fölemelkedésnek”. Átme-
net, próbatétel. A lelkierô segíti át a 
hívôket a keresztúton. Mert keresztút 
ez is. A lélek vonszolja a testet, a hit 
vonszolja a lelket. Gyónás és áldozat. 
Mentsvár. Vezeklés, kitárulkozás, 
megtisztulás. Várakozás. 

Elképzelem, hogy 1930 óta hányan 
tették meg ezt a háromszáz méteres 
utat, hogy utána a lélek békéjével 
térhessenek haza. A Szûzanya 1917-
ben, száz évvel ezelôtt hat alkalommal 
jelent meg három pásztorgyereknek. 
A hívôk hiszik a csodát, a hitetlenek 
megmosolyogják. De a háromszáz mé-
ter megrendíti mindnyájukat. Bálint 
Sándor szegedi néprajztudósunk írja, 
hogy aki nem tud megrendülni az 
életben, az nem méltó arra, hogy ezt a 
nevet viselje: ember. Minden ember 
életében eljön egy olyan pillanat, ami-
kor térdre kell borulnia és egy há-
romszáz méteres útszakaszon térde-
pelve kell végigcsoszognia. Csak nem 
tudjuk, hogy mikor következik el ez a 
pillanat. De elkerülhetetlen. 

Fatima századik évfordulója erre is 
figyelmeztet bennünket.

Kô András
(Magyar Hírlap)

A Matyó Népmûvészeti Egyesület húsvéti bemutatója 
Mezôkövesden 
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Készül a demográfiai program
A három és fél évtizede tartó népességfogyás trendjét csak hosszú távú 

demográfiai intézkedéscsomag tudja megfordítani –-- közölte az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma, miután lapunk az új demográfiai programról 
érdeklôdött, amelyet Lázár János Miniszterelnökséget vezetô miniszter még 
március elején jelentett be. Ennek érdekében széles körû egyeztetéseket 
folytattak, és a szakmailag érintett intézmények, demográfusok, kutatók 
valamint civil szereplôk bevonásával dolgozták ki elôterjesztésüket. A kormány 
megtárgyalta a népesedési helyzetet, az eddigi családpolitikai intézkedések 
hatását és a szükséges beavatkozási pontokat bemutató anyagot, és bizonyos 
iránymutatást is adott a továbbiakhoz. Az újabb elôterjesztés jelenleg 
elôkészítés alatt áll, várhatóan április végén kerül a kormány elé. Ezt követôen 
a döntések függvényében megkezdôdhet a törvényalkotási folyamat is. Az 
elôterjesztés célja többek között a gyermekvállalás ösztönzése, a munka-család 
egyensúly kialakításának, a fiatalok boldogulásának támogatása, valamint a 
kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottságának növelése. A tervezet a fiatalok 
mellett az úgynevezett Ratkó-unokák, azaz a mai harmincöt-negyvennégy 
évesek gyermekvállalásának ösztönzését, támogatását is célozza.Lázár János a 
tervezett új demográfiai programról azt mondta, egészen 2060-ig tart majd, 
célja pedig a jelenleg is problémát jelentô népességcsökkenés megfordítása. A 
tervezet egyelôre nem tartalmaz gyermekneveléssel összefüggô áfacsökkentést 
(korábban felmerült például a pelenka áfájának csökkentése), de fontos eleme 
lesz többek között az oktatási rendszer fejlesztése is. Példaként említette a 
korábban bejelentett ingyenes nyelvvizsga-lehetôség bevezetését, valamint a 
diákok számára nyújtott utazási kedvezményeket. A miniszter tájékoztatása 
szerint rövid távon változhatnak a gyermekvállalási kedvezmények, illetve a 
népegészségügyi támogatások rendszere. Emlékeztetett arra is, az elmúlt 
három évben fordulat tapasztalható a születések számát tekintve, 2016-ban 
kilencvenháromezernél több gyerek született Magyarországon, ami jelentôs 
elmozdulás a korábbiakhoz képest, ám ennél többre van szükség. Hozzátette, az 
éves halálozási ráta nagymértékû csökkentését is elô kell segíteni. A tárcavezetô 
szavai szerint a kormány „ambiciózus céljai közt szerepel”, hogy 2030-ig a nôk 
esetében nyolcvanöt, a férfiaknál pedig nyolcvan évre emelje a születéskor 
várható élettartamot.

Magyar kulturális 
világtalálkozó Pécsett

Az idén alapításának 650. évfordulóját ünneplô Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) jubileumi projektirodája és a pécsi székhelyû Határokon Túli Magyar-
ságért Alapítvány (HTMA) által szervezett rendezvényen Hoppál Péter 
kultúráért felelôs államtitkár azt mondta, hogy fellendülôben van a magyar 
kultúra ápolása és gondozása.

A kulturális nagyberuházásokat sorolva úgy fogalmazott: „soha még kor-
mányzat ilyen nagy nemzeti erôforrást nem fordított a kultúra támogatására”. 
Összességében csak a fôvárosban 422 milliárd forint értékû beruházás valósul 
meg --- jelezte hozzátéve, hogy a Modern városok program fejlesztései között 
kulturális elemek is találhatók, amelyekre a debreceni, a kaposvári és a vesz-
prémi színházak felújítását hozta fel példaként.

Hoppál Péter kiemelte, hogy a kormány a Hagyományok Háza mûködést is a 
legmagasabb szintre akarja emelni: Magyarországon belül megyei intézmény-
egység-hálózatot 9 központtal, a határon túli magyar közösségek számára háló-
zati rendszert hoznak létre a Vajdaságban, a Felvidéken, Erdélyben és Kár-
pátalján. 

A többletfeladat többletfinanszírozást igényel, így a tavalyi 850 millió forint 
körüli állami mûködési támogatás után idén 1,6 milliárdban részesül a Hagyo-
mányok Háza --- tette hozzá.
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HÍREK Veronai buszbaleset: 4 milliót 
fizetne a biztosító a gyászoló 

szülôknek
Négymillió forintot ajánlott a biztosító annak az édesapának, aki a veronai 

buszbalesetben elvesztette 15 éves lányát. Az apa azonban azt mondta, lánya 
élete többet ér, mint pár millió forint. Számára nem is a pénz a legfontosabb, 
hanem az, hogy végre megnevezzék, ki a felelôs a 17 ember halálát okozó 
tragédiáért. A családfô a TV2 hírmûsorának, a Tényeknek nyilatkozott.

Az apa a tévébôl tudta meg, hogy mi történt Veronánál, 15 éves lánya a bu-
szon volt. Azt már csak Veronában tudták meg, hogy a lány meghalt. A férfi a 
Tényeknek azt mondta: Jobb oldalon hatodik sorban ült. Nagyjából az elsô 7 sor 
teljesen megsem-misült. Láttam Flórát, olyan traumatikus sérülései voltak, 
hogy nem az égésben hunyt el. Nagyjából, akik ott ültek szörnyethaltak a 
baleset pillanatában. Azt is mondta, a család élete teljesen megváltozott a 
tragédia óta. Szeretné, ha végre megneveznék, kik a felelôsek lánya haláláért.

Nagyon nehéz úgy lehajtani a fejünket esténként, hogy érezzük, hogy kik a 
felelôsök ebben a dologban, és vígan élik az életüket a tettük súlya mellett -– 
mondta.

Lánya halála után a biztosító 4 millió forintot ajánlott fel szóban --- errôl 
elôször a Bors írt. A férfi viszont még nem jelentette be a kárigényét, mert így 
automatikusan a magyar jog szerint fizetne nekik a biztosító.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
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MOST ÉPP BOTKA 
ÉL ÁLOMVILÁGBAN 

A BALOLDALON
Azok után, hogy két héttel ezelôtt 

Gyurcsány Ferenc vizionált kormány-
váltást 2018-ra és tett hangzatos, korábbi 
kormányzásának fényében meglehetô-
sen nehezen értelmezhetô ígéreteket a 
választópolgárok felé, most nagy balol-
dali vetélytársa ment homlokegyenest 
szembe az összes közvélemény-kutató 
cég pártpreferenciáival.

Az utóbbi hetekben, hónapokban fôleg 
a Szeviép-botránnyal, majd 25 millió 
forintos luxus terepjárójával fókuszba 
kerülô Botka László szerint jövô ápri-
lisban le kell váltaniuk és le is fogják 
váltani a Fideszt.

A szegedi polgármester egy salgótarjá-
ni ún. utcafórumon –-- emlékezhetünk, 
szocialistáink nem is oly régen még úgy 
rettegtek az utcai politizálástól, mint ör-
dög a tömjénfüsttôl –-- kijelentette: az 
emberek többsége kormányváltást akar.

Botka ezt a meglehetôsen utópisztikus 
várakozását a CEU mellett oktogoni ül-
dögéléssel, újságírók elleni Kossuth téri 
erôszakkal és várbeli festékdobálással 
tüntetôk elégedetlenségére alapozza.

A távirati iroda beszámolója szerint a 
mintegy kétszáz résztvevô ütemes taps-
sal és Botka László nevének skandálá-
sával fogadta a fôposta elôtti téren a 
szocialista miniszterelnök-jelöltet és 
Molnár Gyulát, a 10-12 százalék körüli 
országos támogatottsággal bíró MSZP 
elnökét.

A többszörösen levitézlett baloldali 
pártokat, pártocskákat a Századvég 
legfrissebb közvélemény-kutatása fel-
ébresztheti Csipkerózsika-álmukból, e 
szerint ugyanis még a felsôoktatási tör-
vény múlt héten elfogadott módosítása 
kapcsán is a kormánnyal és a kor-
mánypártokkal ért egyet a választópol-
gárok döntô többsége, a megkérdezettek 
több mint kétharmada.

Ezen tények tükrében immár csak 
egyetlen kérdés marad: mi végre ez a 
fene nagy optimizmus elvtársak?

Juhász Attila
(Magyar Idôk)

SZOCIALISTA 
ROBIN HOOD

Tegyünk igazságot, fizessenek a gazda-
gok!

Ezzel a szlogennel házal a szocialisták 
legújabb miniszterelnök-jelöltje. Botka 
László programjának lényege egysze-
rûbb a pofonnál: minden évben hatalmas 
kazal pénzt kell elvenni a gazdagoktól, 
amit aztán szét kell osztani a szegé-
nyebbek között. Hasonló elv mentén 
ténykedett a monda szerint maga Robin 
Hood is, a különbség annyi lenne, hogy a 
pénz beszedéséhez Botka László nem 
íjat és nyílvesszôt használna, hanem 
vagyonadótörvényt szövegezne és sávos 
adószabályokat alkotna meg. A jelek 
szerint az MSZP azt szeretné elérni, 
hogy jelöltjében a jövedelmi egyenlôt-
lenségek megszüntetôjét, a társadalmi 
béke megteremtôjét és a szegények fel-
karolóját lássák a szavazópolgárok. Eh-
hez pedig –- úgy hihetik –- nem kell más, 
csak néhány demagóg ötlet meg egy 
nagyobb adag populizmus. A számítást 
azonban könnyen keresztülhúzhatják a 
2000-es évek szocialista mutyikról, adó-
emelésekrôl és államcsôdrôl szóló em-
lékei, vagy éppen a most kibontakozó 
botrány a 4-es metró százmilliárdos ké-
telyeirôl. Csak aztán a népvezér helyett 
nehogy a tolvajok fejedelmét lássák 
Botkában a választók!

Jakubász Tamás
(Magyar Idôk)

Növekszik a kitöltött nemzeti 
konzultációs kérdôívek száma

Napról napra növekszik a kitöltött nemzeti konzultációs kérdôívek száma, az 
internetes válaszokkal együtt már 140 ezernél több beérkezett – mondta Tuzson 
Bence kormányzati kommunikációért felelôs államtitkár az M1 aktuális 
csatorna reggeli mûsorában.

A konzultáció kérdései közül Tuzson Bence kiemelten fontosnak nevezte a 
rezsicsökkentés védelmét. Az államtitkár hangsúlyozta: a rezsicsökkentés 
eredményét meg kell tartani, az energiaárak tekintetében a legolcsóbbak közé 
tartozik Magyarország. „Nem engedjük, hogy extraprofit legyen” – fogalmazott 
az államtitkár, hozzátéve, azért szeretnék nemzeti hatáskörben tartani az 
energiaárakat, hogy a magyar emberek azt fizessék meg, amennyibe az energia 
kerül. Az a „magyar emberek érdekében legyen szabályozva” – szögezte le.

A rezsicsökkentés védelmében a következô hetekben, hónapokban éles 
vitára számít az államtitkár, aki azt mondta: „a végtelenségig harcolni kell”, 
hogy ne léphessen életbe az uniós szabályozás.

Tuzson Bence kitért arra is, hogy a nemzeti konzultáció az illegális migráció 
megállításáról is szól. A magyar határokat meg kell védeni. A biztonság, és 
hosszú távon a magyar kultúra védelme is ezt diktálja – emelte ki.

Az államtitkár elmondta, fel kell készülni arra, hogy vannak olyan 
szervezetek, amelyek azzal foglalkoznak – „ezek mögött jellemzôen Soros 
György áll” – hogy behozzák a migránsokat az Európai Unióba. Tuzson Bence 
megjegyezte, ezen szervezetek nem is rejtik véka alá szándékaikat, az ismert 
hétpontos javaslatban is benne van: a migrációt akkor is támogatni kell, ha az 
hitelfelvétellel jár.

Az államtitkár kiemelte, hogy ezen szervezetek sokszor nem hozzák nyil-
vánosságra, milyen pénzekbôl, milyen érdekek mentén végzik tevékenységüket. 
Ezért azt szeretnék, hogy átlátható legyen azon szervezetek mûködése, amelyek 
aktivistaszervezetek, ügynökcsoportok, és egy ország politikájának befolyáso-
lására koncentrálnak. Tudja meg mindenki, milyen pénzekbôl mûködnek, és ki 
áll mögöttük – hangoztatta az államtitkár.



ORBÁN VIKTOR: A SOROS-
BIRODALOM BELEÁLLT A 

MIGRÁNSOK TÁMOGATÁSÁBA
ÖSSZECSAPÁS LESZ AZ EU-BAN

A magukat civilnek nevezô szervezetek olyan Európát képzelnek el, amelyben 
részleges lakosságcsere történik, idegen népelemeket engednek be. Soros 
György hálózata azért dühös Magyarországra, mert megállította a migráns-
áradatot – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök 
leszögezte: a kormány nem zárja be Soros egyetemét. Ahogy fogalmazott, a liszt 
azért dôlt ki, mert a Soros-féle birodalom beleállt a migránsok támogatásába.

Ma egy kampányfôpróba zajlik Magyarországon, ez kavarta fel az állóvizet és 
töltötte meg ricsajjal a nagyhetet – mondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság 
címû mûsorában Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint érthetô, hogy Soros 
György nemzetközi és hazai hálózata tiltakozik, mivel az megfizeti az embe-
reit.

– Annak megértése azonban még elôttük áll, miért van az, hogy magyar akadé-
mikusok, tudósok, hazai egyetemeken tanító professzorok nem azért lépnek fel, 
hogy az ô egyetemeik is megkapják azokat a jogokat, amelyeket a CEU élvez, 
hanem amellett állnak ki, hogy Soros György megtarthassa a privilégiumait – 
vetette fel a kormányfô, aki szimpla hazugságnak nevezte, hogy a kormány be-
zárna egy egyetemet. Úgy értékelt, egy demokratikus kultúrához méltó, meg-
egyezni akaró és biztonságot nyújtó  pozíciót vettek fel, és nem ütöttek meg 
ellenséges hangot. A tiltakozásokat egy nagyobb konfliktus „mellékhadszíntere-
ként” jellemezte, az igazi sorsdöntô konfliktust pedig abban látja, hogy milyen 
népesség lakja Európát a jövôben.

– A magukat civilnek nevezô, de valójában nem kormányzati szervezeteknek 
mondott nemzetközi hálózatok hazai fiókintézményei egy olyan Európát képzel-
nek el, amelyben részleges lakosságcsere történik, idegen népelemeket enged-
nek be a világ más részeibôl. Ôk úgy képzelik, azt hiszem, hogy majd jól össze 
fogunk keveredni egymással, és ebbôl egy új minôség jön létre – fejtette ki, je-
lezve: szerinte Soros György hálózata azért dühös Magyarországra, mert meg-
állította a migránsáradatot, amelyrôl ôk már papíron bebizonyították, hogy 
úgysem lehet megállítani.

Orbán Viktor beszél arról is, hogy az EU júniusig le akarja zárni a vitát, el 
akarja fogadtatni a kötelezô bevándorlási szabályokat.

– Néhányan ellenállunk – mondta, példaként hozva a visegrádi négyeket és 
Romániát. A kormányfô szerint egy döntô összecsapás készülôdik: április vé-
gén az EP-ben lesz téma Magyarország, az azt követô két uniós kormányfôi 
csúcson pedig dûlôre akarják vinni a betelepítést.

– Ez a küzdelem a következô két-három hónap fô eseménye, szerintem ezzel 
függ össze, hogy éppen most forrósodott fel a hangulat Magyarországon – ve-
tette fel.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a rendszerváltásnak voltak Soros 
Györgyhöz köthetô hasznos momentumai, így szerinte még azzal is együtt le-
hetne élni, hogy létezik a Soros-egyetem, amely liberális aktivistákat képez ki a 
délszláv és a közép-európai térség politikai élete számára.

– A liszt azért dôlt ki, mert a Soros-féle birodalom beleállt a migránsok támo-
gatásába – magyarázta a miniszterelnök, aki szerint itt a magyar emberek 
biztonságáról van szó, és itt nincs pardon.

A közösségi oldalán reagált a miniszterelnök interjújára az ELTE jogi karának 
volt dékánja, Király Miklós egyetemi tanár, aki Mádl Ferenc köztársasági elnök 
mellett tanácsadóként dolgozott. Azt írta: nem Soros György privilégiu maiért 
álltak ki, hanem a CEU-n zajló oktatás, kutatás értékeinek megôrzése, az ott 
tanítók és hallgatók érdekei mellett. Szerinte a törvénymódosítás arra utal, 
hogy az oktatás minôsége nem számít, ezért az egész szféra érzi veszélyeztetve 
magát. Hozzátette: a lépés illeszkedik az egyetemek autonómiacsorbításának 
folyamatába.

Gabay Dorka  (Magyar Hírlap)
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Elôzmények két
évvel ezelôtt

„Olyan, mint egy jelenés 
A Magyarok Nagyasz-

szonya Királyfiakarcsán”

Írta: Batta György - 
2015.08.24
A királyfiakarcsai PetŒfi Baráti 

Társulás Szent István-napi ünnepsé-
gén, a Cserkészligetben megjelent a 
Magyarok Nagyasszonya is – egy 
gyönyörû, egész alakos szobor képé-
ben augusztus huszonkettedikén.  A 
világ és benne a magyarság mai 
súlyos helyzetben sokan érezték azt, 
amit Prokopp Mária nemzetközi 
elismertségû mûvészettörténész, az 
ünnepség egyik szónoka ki is mon-
dott: „Ugyan szobrot látunk, de olyan 
az, mintha csallóközi jelenés lenne.” 
Alkotója, a magyarság egyik legna-
gyobb kortárs szobrásza, a Budapes-
ten élŒ Rieger Tibor, élete elsŒ éveit 
Királyfiakarcsán töltötte – aki így 
szólt: „Nem szeretnék adósa maradni 
a szülŒföldemnek a gyermekkori 
élményekért, ezért készült ez a szo-
bor.”

A mû az ünnepség után elhagyja a 
Cserkészligetet, hiszen nem a felava-
tása történt meg, hanem a bemutatá-
sa. Mi, elsŒ szemlélŒi gipszbŒl meg-
formáltan láttuk, a bronzba öntés, és 
a végleges elhelyezés még idŒbe te-
lik. Tehetünk érte mi is – hozzájárul-
hatunk az anyagiak elŒteremtéséhez . 

Az alkotás történelmünk egyik leg-
szebb, örökké élŒ jelenetét ábrázolja: 
Boldogasszonyunkat, a világ és a ma-
gyarság királynŒjét a Szent Koroná-
val. A koronaékszert párnán tartó 
Istenanya átszellemült arca erŒt ad 
napjainkban is, hiszen Œ nem csupán 
az oltalmazónk, (patrónánk), hanem a 
királynŒnk, (reginánk)!  A szobor 
„üzenete”  a mai megbolydult idŒkben 
különösen idŒszerû: „Én segítlek és 
óvlak benneteket, szeretett magya-
rok, de fel kell ismernetek, honnan 
kaphatjátok a megtartó erŒt:  nem 
szabad feladnotok a hiteteket és a ma-
gyarságotokat. Küzdjetek meg érte 
úgy, mint ahogyan azt az Œseitek 
tették.”

A bensŒséges ünnepség fŒ szónoka 
Czimbalmosné Molnár Éva, a Ma-
gyarország rendkívüli és meghatal-
mazott pozsonyi nagykövete, méltatta 
Szent István hatalmas államalkotói 
mûvét, a Magyar Királyság megala-
pítását, a magyar állam létrejöttét 
Európa közepén, amely ma is él, mert 
az intelmekben megfogalmazott tör-
vényeket megtartva az ország lakói 
olykor életüket feláldozva megvédték 
a legnehezebb idŒkben is. Ma is egy-
ségbe kell forrnunk és vállalnunk kell 
sorsunkat a kisebbségi viszonyok kö-
zött, hogy megtarthassuk a hazánkat 
– hangsúlyozta a szónok.

Az esemény vendége volt többek 
közt Herczeg Melinda, a felvidéki 
születésû néhai Herczeg Géza özve-
gye, Áder János anyósa és Ács Mar-
git írónŒ  BudapestrŒl, Bakos István 
mûvelŒdéskutató, a Bethlen Gábor 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 
Gányovics Jana helyi, és Gódány 
László egyházkarcsai polgármester, 

a PetŒfi Baráti Társulat két testvéri 
társulásának tagjai, valamint  örökös, 
tiszteletbeli tagjai.

A mûsorban négy remek énekes 
mûködött közre, köztük a kiváló Fa-
ragó Laura, valamint három, szikrá-
zó tehetségû fiatal: a dunaszerdahelyi 
Kevicky Tünde, a budapesti Wi-
schin Mariann és az ipolysági Ma-
tyó Márió. 

Prokopp Mária mûvészettörténész, 
a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem professzor emeritusa 
méltatta a szobor mûvészi jelentŒsé-

gét: „A szobor a Magyarok Nagyasz-
szonyát, mint a földgömbön álló, az 
egész Világ királynéját jeleníti meg, 
akire mint leghatalmasabbra, méltán 
bízta rá Szent István király az orszá-
gát, miután 41 évi uralkodása után, 
senkit sem talált a földön, aki méltó-
képpen folytathatná az életmûvét. S a 
Világ királynéja elfogadta a magya-
rok országát, ezt jelzi, hogy a szobron 
ünnepélyesen, a kezében tartja a dísz-
párnára helyezett Szentkoronánkat. 
Az Istenanya szépséges, örök fiatal, 
idŒtlen és az Örök ÉletbŒl elénk álló 
jelenés. Honnan volt a rendkívül reá-
lis államalapító királyunknak ilyen 
nagy hite az Istenanyában? Magyar 
ŒseitŒl! Akik rendületlenül hittek a 
Babba-Mariá-ban, és Œt követŒen az 
Istenanya szeretetében és hatalmá-
ban. Szent István király ezt a nagy 
hitet hagyta ránk legfŒbb örökségül. 
S mi, 1000 év után tanúsítjuk, hogy 
csodálatosan megvédett bennünket 

az embert próbáló viharokban is a 
Magyarok Nagyasszonya, s ma is itt 
vagyunk nemzeti lobogónk alatt, az 
Œsi földön. ErrŒl szól az egész világon 
minden déli 12 órakor felcsendülŒ 
harangszó, amelyet III. Kallixtusz 
pápa rendelt el 1456-ban a sokszoros 
túlerŒvel szemben harcot vállaló ma-
gyar seregek gyŒzelméért hálaadásul. 
A Magyarság tehát a hit nemzete, 
amely nem ismer lehetetlent, a lehe-
tetlen pedig akár hegyeket mozgat-
hat. ErrŒl szól, ezt sugározza a csalló-
közi gyökerû Rieger Tibor pompásan, 
nagy mûvészi kifejezŒerŒvel megje-
lenített Boldogasszony-szobra ebben 
a napfényes, a frissen zöldellŒ, virá-
gos ligetben. S bizton reméljük, hogy 
mielŒbb, tartós anyagban, bronzba 
öntve foglalhatja el végleges helyét 
Királyfiakarcsa fŒterén, a Szent Ist-
ván király szobrával szemben.”

A szobor felszentelése
2017. január 22-én, a magyar kultú-

ra napján jelent meg a felhívás 
közadakozásra,  hogy Rieger Tibor 
szobrászmûvész alkotása, a Magyarok 
Nagyasszonya szobor bronzba öntve 
Királyfiakarcsán 2017. augusztus 19-
én felszenteltessék. Ennek megvalósí-
tására szoborbizottságot hozott létre 
a Bethlen Gábor Alapítvány Kurató-
riuma, a Szövetség a Közös Célokért 
társulás vezetŒsége és a királyfiakar-
csai PetŒfi Baráti Társulás képviselŒi. 
A bizottság  beszámolt arról, hol tart 
az ügy.

Lezsák Sándor, a Bethlen Gábor 
Alapítvány elnöke, az Országgyûlés 
alelnöke, akinek parlamenti irodájá-
ban ülésezett a szoborbizottság, kis 
település nagy eseményének nevezte 
a kezdeményezést, amely páratlan a 
maga nemében. Sok fontos ügy van, 
amit civilek kezdeményeznek, de 
ilyen, hogy egy szoborért fogjanak 
össze, még nem fordult elŒ. JelentŒ-
ségét az is emeli, hogy a keresztény-
ség fenyegetett helyzetben van Euró-
pában. 

Pogány Erzsébet, a bizottság felvi-
déki társelnöke vezette a tanácsko-
zást. A szoborállításról elmondta, 
hogy védnökként mennyi kiváló ma-
gyarországi és felvidéki embert szólí-
tottak meg, akik mind örömmel vál-
lalták a feladatot. Külön köszöntötte a 
fŒvédnökök közt Kozma Imre atyát, 
aki már számos nagy ügy mellé állt 
szerzetesi pályája során, de a Magya-
rok Nagyasszonya szoborhoz és alko-
tójához személyes kapcsolat is fûzi, 
hiszen osztálytársak voltak a gimná-
ziumban.

Duray Miklós, a szoborbizottság 
fŒvédnöke emlékeztetett arra, hogy 
milyen eredete van a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletének: az utód nélkül 
halálára készülŒ Szent István úgy 
érezte, csak azzal biztosíthatja orszá-
ga fennmaradását, ha égi segítségért 
könyörög. Így ajánlotta fel a Szûzanyá-
nak az országot. 

Rieger Tibor beszélt felvidéki gyer-
mekkoráról, arról, hogy bár nem Ki-
rályfiakarcsán született, de gyermek-
kora boldog éveit itt töltötte, itt esz-
mélt a világra. A családnak a 2. világ-
háború után menekülnie kellett  Csal-
lóközbŒl Magyarországra, de a mai 
napig szoros kapcsolatot ápol a kar-

csaiakkal, rendszeresen hazajár. Sok 
szép napot töltött el ott mindaddig, 
amíg több tízezer magyarral ki nem 
utasították a családot szülŒföldjérŒl. 
Amióta a szobrászatot választotta 
hivatásul, szándéka volt szeretetét, 
háláját kifejezni szülŒföldje iránt, 
mert nem szeretne egyszer úgy 
elmenni, hogy ezt az adósságát nem 
törlesztette.

Bakos István, a Bethlen Gábor 
Alap hasonló kezdeményezéseinek 
tapasztalatára támaszkodva számos 
konkrét javaslatot tett, hogyan lehet 
Rieger Tibor alkotásáról az informá-
ciókat bevinni a köztudatba, és össz-
nemzeti élménnyé emelni az avatását

A Szoborbizottság tagjai is szép 
számban megjelentek a parlament 
alelnökének irodájában. A tanácsko-
zás végén döntés született arról, hogy 
a Magyarok Nagyasszonya bronz-szo-
bor bemutatását május 13-án szom-
baton Budapesten, a Máriaremetei  
Kisboldogasszony Bazilika templom-
terén tartják, a szobor ezután itt ma-
rad a templomban, innét viszi Király-
fiakarcsára, ahol augusztus 19-én az 
egyházkarcsai templomban, a szobor 
helyeként kijelölt Királyfiakarcsai 
fŒtéren és a Cserkészligetben lesz 
egész napos ünnepség.

*
Rieger Tibor a Magyarok Nagyasz-

szonya-szobrát hálából adományozta 
a csallóközi Királyfiakarcsa község-
nek, ahol gyermekkorának nagy ré-
szét töltötte. 2015-ben készítette el a 
szobor gipszváltozatát, melyet a Szent 
István-napi ünnepségen jelképesen 
átadott a falu és a felvidéki szerve-
zetek képviselŒinek. A közösség ör-
vendett az adománynak, ám a szobor 
bronzba öntésére, felállítására támo-
gatást kell szerezniük.

A mûalkotást egykori családi házuk 
helyén, a falu központjában szeretnék 
elhelyezni. Riegernek sok köztéri 
szobra áll szerte a Kárpát-meden-
cében, Œ alkotta a mosonmagyaróvári 

56-os sortûz emlékmûvét, a Pannon-
halmi Apátság Millenniumi bronz-
kapuját, a Budavárból kitiltott Teleki 
Pál-szobrot, Mindszenty József és 
Apor Vilmos szobrát is.

A szervezŒk szerint a szoborállítás a 
fátimai jelenés 100. évfordulóját is 
idézi, ahol a Szent Szûz az elsŒ világ-
háború közepette imára, megtérésre 
szólította fel a világot. Erre buzdított 
Mindszenty József bíboros, érsek is 

hetven éve, 1947–48-ban, az általa 
vezetett Mária-év országos ünnepsé-
gein.

Meghirdették a
közadakozást
a királyfiakarcsai Magyarok 

Nagyasszonya szobor felállítására

Annak érdekében, hogy a gyönyörû 
szakrális szobor avatása megvalósul-
jon, a Bethlen Gábor Alapítvány 
kuratóriuma, a Szövetség a Közös 
Célokért társulás vezetŒsége és a 
királyfiakarcsai PetŒfi Sándor Baráti 
Társulás képviselŒi – Rieger Tibor, 
az adományozó szobrász közremûkö-
désével –, létrehozták a Magyarok 
Nagyasszonya Szoborbizottságot.

Felhívással fordulunk 
nemzettársainkhoz, hogy széleskörû 
közadakozással és felvilágosítással 
segítsék elŒ e szakrális, nemzeti jel-
kép fölállítását és méltó fölavatását 
Szent István ünnepén,

2017. augusztus 20-án, 
Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya adjon 
erŒt minden magyarnak a jövendŒ-
höz!

A Bethlen Gábor Alapítvány szám-
lájának adatai:

Megnevezés: BGA Magyarok Nagy-
asszonya Szoboralap IBAN: HU82 
1170 2036 2072 5602 0000 0000 
SzámlavezetŒ bank: OTP Bank Nyrt. 
Budapesti Régió, 1027 Budapest, 
Margit krt 8–10.



Megszavazták Romániában a módo-
sító indítványt, amely azt tartalmazza, 
hogy az egészségügyi és a szociális 
intézményekben alkalmazni kell olyan 
dolgozókat is, akik beszélik a nemzeti 
kisebbségek anyanyelvét.

Tehát ezúton a törvény elôírja, hogy 
kórházakon kívül a szociális ellátást 
biztosító intézményekben is, azaz gye-
rek-és öregotthonokban is kell alkal-
mazni a kisebbség nyelvét beszélô 
dolgozókat.

Ez a kötelezettség azokra a települé-
sekre vonatkozik, ahol a kisebbségi 
arány eléri a 20 százalékot vagy leg-
alább 5000 olyan ember él, aki egy 
nemzeti kisebbséghez tartozik.

Az indítvány ellen egy szavazat sem 
volt, viszont 263 képviselô szavazott 
mellette. Ahhoz, hogy ez életbe lépjen, 
még Klaus Lohannis elnöknek is alá 
kell írni.
Koródi Attila képviselôházi frak-

cióvezetô úgy értékelt: az erdélyi 
magyarok jogos elvárása vált való-
ra.

* * *
Nyolc év múlva Kazahsztán búcsút 

mond a cirill ábécének, és a nemzeti 
nyelvet latin betûkkel fogja használni 
–- jelentette ki Nurszultan Nazarba-
jev kazah államfô. Az elnök döntése 
nem új keletû és nem csak technikai 
jellegû.

Az állam vagy a nemzet nem lehet 
mozdíthatatlan monolit, hanem olyan 
élô organizmus, amely folyamatosan 
fejlôdik. Képesnek kell lennie arra, 
hogy befogadja a változásokat. Aki ezt 
nem érti meg, az mindenképp le fog 
maradni –-- írta az Egemen Kazakhstan 
címû kazah nyelvû lapban megjelent 
véleménycikkében a kazah elnök, be-
jelentve, hogy 2025-tôl kezdve minden 
hivatalos kazah nyelvû dokumentum, 
könyv, irat latin betûket fog használni 
a cirill helyett. Az ötlet hivatalosan 
2006 óta forog a kormányzati berkek-

ben, de valójában már a függetlenség 
1991-es kikiáltása óta kurrens téma, 
amely számos hátulütôje miatt nem 
kapott támogatást kormányzati szint-
rôl, ám ma már szerepel a 2020-as fej-
lesztési programban. A kazah elnök 11 
évvel ezelôtt azt mondta, a latin átál-
lásra szükség van, de egy évvel késôbb 
egy megvalósíthatósági tanulmány azt 
mutatta ki, 10-12 évre volna szükség a 
váltásra, ezért Nazarbajev inkább a 
stabilitást és a nyugalmat helyezte elô-
térbe a radikális változás helyett.

A kazah nyelv támogatása az elnök 
egyik kiemelt célja, mint a nemzeti 
identitás egyik fontos alapköve. A ka-
zah nyelv számos akadállyal küzdött 
az évszázadok során, az egyik fontos 
kérdés az írásbelisége volt. A XIX. 
század elején a szovjetek a török nyel-
vek, így a kazah számára is a latin 
ábécét javasolták mindenütt, sôt egy 
éven át nyelvészek dolgoztak az orosz 
írott nyelv latin betûssé alakításán, de 
a programot 1930-ban Sztálin leállít-
tatta. Ugyanekkor a kínai kommunis-
ták is dolgoztak a mandarin nyelv latin 
betûssé alakításán, több program is 
indult, egyik konkrétan Moszkvából, 
hogy a kínai kisebbséggel könnyebben 
szót értsenek, Mao Ce-tung kínai 
kommunista vezetô pedig hitt abban, 
hogy a latin betûk végül elsöprik a 
több ezer éves kínai írásjeleket, de vé-
gül minden kísérlet kudarccal vég-
zôdött.

A kazahot azóta is cirill betûkkel ír-
ják, legalábbis Kazahsztánban. A 
mintegy egymilliós kazah kisebbség 
Kínában arab betûket használ anya-
nyelve feljegyzésekor, a nyugati di-
aszpóra viszont a latin betûket része-
síti elônyben. Az unió bukását 
követôen Azerbajdzsán azonnal visz-
szatért a latin írásra, Türkmenisztán 
szintén hamar váltott, Üzbegisztán is 
hozott errôl törvényt, de a megvaló-
sítás nehézkesen halad. A latin betûs 

írásra való átállás elemzôk szerint 
egyértelmû értékválasztás, a nyelv 
igényeinek nem felel meg jobban a 
latin betû, mint a cirill, de a latin ábécé 
az internet korában annyival hatéko-
nyabb, hogy nem érdemes kitartani a 
cirill mellett. A változás elsôsorban az 
idôsebb kazah nemzedéket érinti 
majd, akik nemigen használnak latin 
betûket, de hosszú távon valószínûleg 
hasonlóan könnyen megszokják a ka-
zahok, mint az azeriek egykoron.

* * *
Csehországnak nem áll szándékában 

menekülteket befogadni a menedék-
kérôk áttelepítését célzó uniós kvóták 
szerint, még akkor sem, ha gazdasági 
szankciókkal fenyeget az Európai 
Unió --- jelentette ki szombaton Milan 
Chovanec cseh belügyminiszter a 
Pravo címû prágai napilapnak.

„A mintegy 1600-ból 12 menekültet 
fogadtunk be” --- mondta a tárcavezetô. 
Szerinte ugyanis a többiek nemzetbiz-
tonsági átvilágítása azt mutatta, hogy 
közülük senkit sem szabad Csehor-
szágba áttelepíteni.Chovanec emel-
lett olyan véleményének adott hangot, 
miszerint az EU már ôsszel elindíthatja 
a „büntetôintézkedések bevezetését 
célzó eljárást” Csehországgal szemben 
a menekültek befogadásának megta-
gadása miatt.

A cseh belügyminiszter szerint orszá-
gának még a szankciók fenyegetése 
mellett sem szabad beleegyeznie a 
menedékkérôk felvételébe. „Nem sza-
bad ide beengedni embereket (a szük-
séges) ellenôrzések nélkül” --- hangoz-
tatta Chovanec, és leszögezte, hogy 
kiáll álláspontja mellett a kabinet-
ben.Tavalyelôtt született uniós megál-
lapodás arról, hogy a migrációs nyo-
másnak kitett országokból 160 ezer 
menekültet “elosztanak” az EU-tag-
államok között. Eddig körülbelül 15 
ezer embert helyeztek át ilyen formá-
ban, mivel több uniós tagállam, köztük 
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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

„Unrepresentative 
swill”

Az ausztráliai Munkáspárt volt mi-
niszterelnöke Paul Keating „unrep-
resentative swill”-nek, azaz senkit sem 
képviselô mosléknak nevezte az auszt-
ráliai felsôházat (Senate). Egy nagy 
aránytalanság akkor kezdôdött mikor 
a hat angol gyarmat Új Dél Wales, 
Victoria, Queensland, Dél Ausztrália, 
Nyugat Ausztrália és Tasmania egy 
federális államba tömörült a 20. század 
elején. Akkor a kis államok úgy egyez-
tek ebbe az unióba, hogy minden tagál-
lam ugyanannyi szenátort küld a felsô-
házba. Így a kis Tasmania (lakosság 
2014-ben 515 ezer) 12 szenátora ülhet a 
parlamentben, és ugyanannyi 12 fel-
sôházi Új Dél Walesi (lakosság 7 500 
000) képviselôt találunk a Szenátusban. 
Ha hozzátesszük azt, hogy a szenátusi 
választási rendszer egy listás rendszer 
ami a kis pártoknak kedvez, akkor 
érthetô, hogy majdnem mindig az alsó 
házban többséget élvezô kormánypárt-
nak a szenátusban nincs többsége és 
igy kénytelen a választók kívánsága 
ellen „egyeztetni” (értsd lenyelni a zsa-
rolást), hogy a szükséges parlamenti 
többség meglegyen.

Legyen egy példa az 2016-os ausztrá-
liai választás. A Szenátusban a gyôztes 
konzervatív koalíció 34.8%-kal szem-
ben az ellenzéki Munkáspárt a szava-
zatok 29.74%-t kapta. De a kormány-

párt kellemetlen meglepetése a kis 
pártok sikere volt. Amig a koalició 30, 
a Munkáspárt 26 mandátumot kapott a 
kis pártok összesen 20-t. (Az eredeti 72 
szenátus késôbb 4 szenátorral gyara-
podott 2 az Északi Területekrôl 2 a 
Fôvárosi területrôl). Igy a Malcolm 
Thornbull vezette kormánypártnak 9 
voksot kell összegyûjtenie, hogy egy 
felsôháznak benyújtott törvényjavas-
latból törvény legyen.

Így már látszik, hogy miért veszi cél-
ba a nemzeti parlamenteket a balli-
berális központosítást szorgalmazó 
európai elít. Ha egy nemzeti parlament 
rosszul mûködik, vagy nem mûködik, 
akkor az emberek elfordulnak a helyi 
politikától és talán egy más, jobb eu-
rópai parlamentet preferálnak. A 
nemzeti országgyûlés tekintélyének 
gyengítése együtt jár a nemzet állam 
lejáratásával, és befeketítésével.

EBESZ biztos Haraszti Miklós a lis-
tás rendszer mellett kardoskodik és 
annak elônyét az arányosságot mutatta 
be. Arról már nem beszélt hogy a 
westminsteri választási rendszer (first 
pass the post) nagy elônye az, hogy 
egy jól mûködô demokráciát tesz lehe-
tôvé.

Amíg mi általánosságban beszélünk 
az igazságosságról a választási 
arányosságnak több mutatója is van, 
ezekbôl a legnépszerûbb a Gallagher 
index. Minél kissebb a Gallagher in-
dex annál arányossabb a választási 
rendszer. Nos Haraszti úr eddig sehol 

sem említette, hogy a brit Gallagher 
szám nagyobb mint a magyaré, de 
még ezen túl ô azt szorgalmazza, hogy 
mi is távolodjunk a brit modeltôl mert 
szerinte „az ellenzéki pártoknak leg-
sürgôssebb feladata az arányos vá-
lasztási rendszer kikényszerítése”.

Elszomorító, hogy a Magyar Nemzet 
egy virulens, konkrét tényeket nélkü-
lözô támadást intézett az Orbán kor-
mány ellen. Az egyik vád az, hogy 
Magyarország egyre jobban elfordul 
Európától és Ázsia felé menetel. Itt 
Ásia lett a mumus, akitôl nekünk félni 
kell. S ne hogy eltévedjünk a Magyar 
Nemzet legutóbbi vezércikkében mi 
Orbán miatt „hideg és vad sztyeppék 
magányos farkasaivá” válunk. Nos, 
szerkesztô urak Ázsiában nem csak 
hideg és vad sztyeppék vannak hanem 
ott van a világ legnépessebb állama 
Kína, a legnagyobb demokráciája In-
dia, a világ harmadik gazdasága Ja-
pán, és még sok olyan ország ahol az 
emberek százmilliói dolgoznak. Nin-
csenek hideg és vad sztyeppek Szin-
gapurban, a trópusi Indonéziában és a 
forró délkeletázsiai „kis tigris” álla-
mokban.

Most már csak az hiányzik, hogy va-
lamilyen formában a „haladók” elô-
veszik a kisantant „magyar ázsiai hor-
da” propagandáját.

Kroyherr Frigyes
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Magyarország, Lengyelország, Cseh-
ország és Szlovákia is ellenzi a kötelezô 
jellegû mechanizmust.

* * *
A román környezetvédelmi felügye-

lôség százezer lejes (hétmillió forint) 
bírságot rótt ki a Cupru Min bánya-
vállalatra, amelynek a szászavinci 
zagytározójából április 3-án mintegy 
hatezer köbméter szürke iszap került 
a Sesei patakba és az Aranyos folyóba 
--- jelentette az Agerpres hírügynök-
ség.
Dorin Zdranc, a Fehér megyei kör-

nyezetvédelmi felügyelôség vezetôje 
a hírügynökségnek elmondta: a bánya-
vállalat a környezetvédelmi engedély-
ben számára megszabott feltételek 
megszegése miatt kapta a bírságot.

A hírügynökség Olimpia Negru erdô- 
és vízügyi minisztériumi államtitkárt 
idézte, aki az illetékes hatóságok kép-
viselôivel és szakértôkkel együtt vette 
szemügyre a szennyezés helyét. Az 
államtitkár kijelentette: nem történt 
vegyi szennyezés, és fel sem merül, 
hogy a történteknek határon átnyúló 
hatásai lennének. Az államtitkár sze-
rint csupán annyi történt, hogy rövid 
idôre zavarossá vált az Aranyos folyó 
vize, de a vízügyi szakemberek ezt is 
orvosolták azzal, hogy a víztározókból 

nagy mennyiségû tiszta vizet engedtek 
az Aranyosba és a Marosba, mely 
felhígította a szennyezést. Az Agerpres 
szerint a helyszíni szemle résztvevôi 
megállapították, hogy az iszaptavat 
fenntartó gát nincs veszélyben.
Ideiglenes megoldás
Korábban a Cupru Min vállalat ille-

tékese azt közölte, hogy egyelôre csak 
ideiglenes megoldást találtak az iszap-
kiömlés megfékezésére. A bányaválla-
lat illetékese elmagyarázta: a zagytá-
rozó leürítésére épített, de 1988-ban 
lezárt vezetéken keresztül folyt ki 
szürke iszap a patakba. Hozzátette: a 
gát alatt elhaladó vezeték völgy felôli 
végét nagy mennyiségû kôvel és föld-
del zárták le, és a patakmederben két 
másik gátat is építettek, de a vezeték 
továbbra is nyomás alatt van.
Több száz kilométernyire
A szászavinci zagytározóból április 

3-án kijutott szürke iszap a Sesei patak 
völgyén jutott az Aranyos folyóba. A 
folyó a beömlés helyétôl mintegy 120 
kilométert tesz meg Vajdaszegig, ahol 
a Marosba ömlik. Innen a szennyezett 
víz még több mint 400 kilométert ha-
lad, míg Szeged közelében a Tiszába 
nem jut.
Kénsavas iszap
Az Erdélyi-érchegységben, Verespa-

tak szomszédságában lévô egykori 
Szászavinc helyén ma már több mint 
százharminc hektáros kénsavas iszap-
pal feltelt zagytározó található, amely-
bôl csak az elpusztult falu ortodox 
templomának tornya emelkedik ki. 
Románia legnagyobb zagytározójában 
a rézbányászattal foglalkozó Cupru 
Min társaság tárolja azokat az anyago-
kat, amelyek a Veresvölgyön (Rosia 
Poieni) kibányászott ércbôl a színes 
fémek kiválasztása után hátramarad-
nak. Az iszaptóban a szennyezett víz 
savasságát mész adagolásával próbál-
ják semlegesíteni.

* * *
Japán lakossága ötven éven belül 30,7 

százalékkal csökkenhet egy most be-
mutatott kormányjelentés szerint.A 
jelenség hátterében a társadalom 
gyors öregedése, illetve az alacsony 
születési szám áll. A népesség 2065-re 
a 2015-ös 127 millió fôrôl várhatóan 
88,08 millióra csökken –-- olvasható a 
Nemzeti Népességkutató Intézet je-
lentésében. 2015-ben a 65 éves vagy 
annál idôsebb japánok a lakosság 26,6 
százalékát tették ki, 2065-re viszont az 
arányuk 38,4 százalékra emelkedhet, 
emiatt az intézet szerint meg fognak 
növekedni a társadalombiztosítási 
költségek.

Japán a fejlett ipari országok kö-
zül a leggyorsabban öregedô nem-
zet:

a férfiak várható élettartama 80,79 
évrôl 84,95 évre, a nôké 87,05-rôl 91,35 
évre emelkedett. Eközben egyre ke-
vesebb gyerek születik: tavaly volt az 
elsô év, amikor az újszülöttek száma 
egymillió alá csökkent. Ennek hátte-
rében a szakértôk szerint az áll, hogy a 
fiatalok egyre késôbb házasodnak, és 
így egyre inkább kitolódik az elsô gye-
rek születése is. A gazdaság bizonyos 
szektorait már most akut munkaerô-
hiány jellemzi.

Az intézet ötévente készíti el ötven 
évre szóló demográfiai elôrejelzéseit. 
A legutóbbi jelentés szerint a népesség 
száma 2048-ban csökken százmillió 
alá, a most bemutatott szerint csak 
2053-ban.

* * *
Tavaly mintegy ezer Ausztriába ér-

kezô menekült adott meg hamis adatot 
az életkoráról, az osztrák kormánynak 
hárommillió eurós többletköltséggel 
járt a gyanús esetek kiszûrése --- szá-
molt be a Kurier címû osztrák lap hét-
fôn.

„A menekültek szempontjából telje-
sen érthetô, hogy kiskorúnak akarják 
kiadni magukat, hiszen ôket nem kül-
dik vissza abba az országba, ahol elô-
ször az unió területére léptek, és gyor-
san utánuk utazhatnak a szüleik” 
--- olvasható a lapban. A kiskorú mene-
külteket nem tömegszállásra, hanem 
lakóközösségben helyezik el, külön el-
látás jár nekik. Amennyiben a kiskorú 
megkapta a menekültstátuszt, úgy 
Ausztriába hozhatja családját, testvé-
reit pedig csak akkor, ha ôk is kisko-
rúak.

Tavaly több mint 42 ezer menedékké-
relem érkezett az osztrák hatóságok-
hoz, ezek közül mintegy négyezer kí-
sérô nélkül érkezô kiskorúé volt. A 
hatóságok 2300 esetben kételkedtek 
abban, hogy a menekültek valóban 18 
év alattiak-e, 920 esetben gyanújuk be-
igazolódott, valójában felnôtt migrán-
sokról volt szó.

2015-ben mintegy 90 ezer menedékké-
relmet nyújtottak be, ebbôl 8300-at 
kiskorúak, közül 830-an valótlan élet-
kori adatot adtak meg.

A Kurier címû lap arról is ír, hogy a 
kormeghatározó vizsgálat törvényileg 
szabályozott, az államnak minden 
egyes életkorvizsgálat 870 euróba ke-
rül.

A vizsgálat során a testfelépítést, a 
másodlagos nemi jellegeket, a fogak 
állapotát vizsgálják. Szükség esetén 
pedig a csukló vagy a kulcscsont rönt-
genezésével állapítják meg, hogy tart-
e még a növekedés. A vizsgálat ered-
ményeképpen a lehetséges legalacso 
nyabb életkort határozzák meg.

A lap beszámolója szerint nem jár 
jogi következményekkel, ha a mene-
kült hamis életkori adatokat ad meg. 
Az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt 
(FPÖ) azt szorgalmazza, hogy az élet-
kori adatok elhallgatása esetén is to-
loncolják ki a menekülteket az ország-
ból.

Az Ö1 osztrák közszolgálati rádió 
hétfôi beszámolójában idézték Lioba 
Kasper menekültügyi szakértôt, aki 
szerint a vizsgálatok komoly pszicho-
lógiai és egészségügyi megterhelést 
jelentenek a menekülteknek, továbbá 
szerinte a módszer nem mutat minden 
esetben valós eredményt.

A belügyminisztérium adatai szerint 
idén februárban 200, januárban 250 
kiskorú menedékkérô nyújtott be ké-
relmet Ausztriában. Januárban és feb-
ruárban összesen 4300 menedékkére-
lem érkezett be az osztrák 
hatóságokhoz, fele annyi, mint a tava-
lyi év hasonló idôszakában.

* * *
Románia a nemzetközi szerzôdések-

ben a kisebbségi kérdésekben vállalt 
összes kötelezettségét teljesítette --– 
szögezi le az a határozat, amelyet a 
Kovászna, Hargita és Maros Megyei 
Románok Civil Fóruma közgyûlésének 
résztvevôi fogadtak el minapi ülésü-
kön. Elsôsorban az autonómiatörek-
vések ellen érveltek a székelyföldi ro-
mán szónokok, és a térség román 
közösségeinek elnyomásáról, a kö-
zösség mindennapi nehézségeirôl tár-
gyaltak. A romániai magyar pártoknak 
és civil szervezeteknek címzett, az 
interetnikus kapcsolatok normalizálá-
sára vonatkozó határozat szerint 99 
évvel a „nagy egyesülés” után a romá-
niai magyar közösségnek joga van 
saját nyelvét használni a közoktatás-
ban, közigazgatásban és igazságszol-
gáltatásban, „az egyének számarányá-
ban képviseleti jogot kap a 
törvényhozásban és az ország kor-
mányzásában”, és teljes felekezeti 
szabadságot élvez. „A gyulafehérvári 
kiáltvány nemes lelkû szellemisége 
teljes mértékben érvényesül. Itt az 
ideje, hogy a területi követelésekre 
épülô Székelyföld kezdeményezôi 
megértsék, azt a románok soha nem 
fogadják el” –-- mutat rá a határozat.

–-- A mi szempontunkból Székely-
földön már 23 éve létezik autonómia, 
hiszen az etnikai indíttatású szava-
zások nyomán fel sem merülhet román 
polgármester megválasztása. A de-
centralizálás pedig ezt a folyamatot 
erôsíti. Semmilyen körülmények kö-
zött nem támogatjuk a területi auto-
nómia ügyét, mert beláthatatlan ve-
szélyekkel fenyegeti a székelyföldi 
románságot –-- jelentette ki a Magyar 
Idôknek Ioan Lacatusu, a fórum volt 
elnöke.
Ferenc pápa esetleges romániai lá-

togatása nem biztosítható, amíg Ro-
mániában sérülnek az alapvetô emberi 
jogok, és a hívek nem gyakorolhatják 
az alkotmány biztosította kisebbségi, 
felekezeti jogaikat –-- olvasható a gyu-
lafehérvári római katolikus érsekség 
tegnap kiadott közleményében. A do-
kumentum emlékeztet arra, hogy 
Klaus Iohannis román államelnököt 
is fogadta nemrég a Vatikánban a pápa 
az EU-tagországok vezetôinek római 
találkozója alkalmából. Iohannis akkor 
újból meghívta Ferenc pápát Romá-
niába. Az érsekség az elkobzott egy-
házi ingatlanok visszaszolgáltatását, 
valamint a marosvásárhelyi római ka-
tolikus iskola helyzetének rendezését 
kéri a román államtól. (MTI)

* * *
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A hit dolga
Virágvasárnapon kinyílt egy piros 

sziromkehely a karácsonyi kaktuszo-
mon. A hálószobámban tartom, gon-
dozgatom

Egyetlen halványpiros tavaszi csoda, 
mint egy trópusi madártoll. Nagyon 
megörültem neki. Üzenetet képzeltem 
mindjárt oda. Milyen hamis, álcás 
megnyugtató érzés, hogy más viszi a 
keresztet! Más búcsúzik élettôl, sze-
retteitôl, örömöktôl. Más sodródik 
egyedül, ül magányosan a templomi 
csendben, a parkban, homályos la-
kásban. Másokat bombáznak ultra-
modern repülôkrôl, kényelmes hadi-
hajókról. Mást gázolnak szándékosan 
halálra, késelnek meg, robbantanak 
cafatokra találomra metrókban, szen-
télyekben. Más áll megalázottan, arcul 
csapva, megbélyegezve, kitaszítva. 
Másnak nincs mit enni, más gyermeke 
születik szemrehányással a tekinte-
tében, más él állandó félelemben. Más 
fekszik kórházi ágyban, másnak él 
még a teste, de szelleme már menne, 
más várja a halált reménytelenül, 
megváltásként.

Ha ez lenne megnyugtató, mégis 
miért vágyom majdnem gôgösen arra, 
hogy azt a bizonyos keresztet magam 
is a vállamra vegyem? Legalább egy-
szer az életben érezzem megváltó sú-
lyát? Miért akarom végigjárni a stá-
ciókat, miként egykoron megtette a 
Názáreti? Mi vonz a szenvedéshez, 
amikor még egy tûszúrástól vagy 
átvirrasztott éjszakától is rettegek? 
Töviskoronához, ostorhoz, latrok közé 
szegezéshez mi kényszerít? Nem lehet 
az más, csak a halál dicsôsége. Az 
életünk: jobb esetben is esendôségek 
láncolata, talán jó szándék, szép hit, de 
inkább ôrlôdés a mindennapok malom-
kerekei között. De a halál mégis dia-
dal! Ha bekövetkezik, végre elmond-
hatjuk: végigmentünk az úton, ahogy 
rendeltetett. Ha húsz év vagy ha száz 
is adatott, majdnem mindegy. Addigra 
megfutottuk az egész életet. A megfe-
szíttetés, a halál az egyetlen megfel-
lebbezhetetlen katartikus pillanat az 
életünkben és az emberiség történe-
tében is.

Hacsak valóban nincs az a feltáma-
dás, amely viszont felül áll az értelmen. 
Tisztán hit dolga! Az bizonyos, hogy 
feltámadás létezik. Poros kaktuszom 
árva kis virága, a kertben a rügyek, a 
bimbók, tulipánok üzenik. Az egész 
természet feltámadáspárti, mert soha-
sem ugyanaz a rügy bújik elô, sohasem 
ugyanaz a virág öltözteti díszbe a 
kertet, s mégis egyazon szubsztancia 
illan újra. Élet-burok. Melyhez fogható 
az ember életében csak a szerelembôl 
fakadó gyermekáldás. Évgyûrûk és 
generációk párbeszéde folyik ôsidôk 
óta. Fagy és hô, kacagás és sírás, 
pusztítás és teremtés. A feltámadással 
kap értelmet a halál és a születés is. A 
generációkban pedig átöröklôdik újra 
meg újra az ôsökbôl az idôesszencia, s 
nem lehet tudni, mikor s melyik nem-
zedékben ölt testet valami egyszer 
volt nagy elgondolás, érzés, áldozat.A 
nagypénteki ítéletben a legszörnyûbb 
a hamis papok hergelte tömeg zúgása. 
Barabás hallatszott. S a bújós, mégis 
hangos zúgás mellett a Pilátussal ke-
zeit mosó hatalom sunyisága. Zsidók 
voltak vagy rómaiak, egyre megy, 
mert csak az önzô, hatalmi és pénzügyi 
megfontolások vezették ôket. Az okta-
lan, manipulált tömeg és a cinikus 
hatalom legkiábrándítóbb tette volt 
Jézus megfeszítése. Pedig azóta is 
történt egy s más. És történik ma is. 
Nehéz ezt feldolgozni az idôdzsun-
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gelben. Nehéz a feltámadásig látni. A 
római arénákban mámorosan halált 
követelô tömeg meddig látott? Az eret-
nekeknek, boszorkányoknak áhítattal 
máglyát követelô tömeg mit gondolt? 
A termés érdekében levágott fejekben 
gázoló, egzaltált maja tömeg mikor 
vakult meg? A felvilágosodás forra-
dalma jegyében a nyaktiló körül vért 
ivó francia tömeg hol tévelyedett el? A 
tömeggyilkos gyarmatosító és winc-
hesterrel hódító „civilizáló” tömeg ho-
gyan mert templomot építeni? A világ-
megváltó maszlag nevében milliók 
halálát okozó kommunista tömeg léte-
zett? Az árja faji felsôbbrendûség 
nevében gyilkoló nemzetiszocializmus 
tömegei megigazultak? Az „igaz hit” 
jegyében az iszlám terrorizmust tá-
mogató, rejtôzködô tömegek nem is 
léteznek? És a bármilyen hazugságért 
patkányuszítók csettintésére napja-
inkban is utcára vonuló elbutított tö-
meg? 

Nagyon megcsúfolta kétezer éves 
vesszôfutásunk az embert, a nagypén-
teki halált és szenvedést. Kár, ami 
történt. Hiszen Jézus feltámadott. De 
élni nehéz. Itt és most a legnehezebb, 
gondolják sokan. Leginkább azok, akik 
nem is tudnak élni. Nem érzik az éle-
tet. Elrontani szeretik a mások dolgát 
is. Vergôdôk, gyökértelenek, jövôtle-
nek. Mérgezettek. Pedig vágynának 
ôk a hitre! A szeretetre, de már nem 
lehet. A reményre, de nincs. Kívülrôl 
vezérlik, akit lehet. A póráz szoros, a 
csont kívánatos, s van úgy, hogy már 
se pórázra, se csontra nincs szükség. 
Aztán egyszer majd, furcsa füstös, 
távolban lángoló, riadt pillanatban fel-
eszmélnek és felkiáltanak: „Föltámad-
tam, jaj, föltámadtam!”

Lárma ellen álom
Nem csitul a lárma, taposás, tiprás. 

Zúg a fejem, és azt hiszem, nem csak 
nekem. Átkozott szóáradat sodorna el, 
ha hagynám. Gyûlöletszavak. Fröcs-
csenô indulatok. Gondolkodás nélküli-
ség, erôszak, agresszió, eltorzult lel-
kek. Megijedek. Olvasni sem tudok, 
fáj a szemem. Kihúzok minden csat-
lakozót, lekapcsolok minden lámpát. 
Gyertyát gyújtok és elmerengek.

Egykori helyszíneket idézek fel, ahol 
valaha járhattam. Még a kilencvenes 
évek elején a volt Kúria épületében, 
ahol a Párttörténeti Intézet is „meg-
húzta” magát. Itt Rákosi Mátyás író-
asztala szolgált attrakcióként. Talán 
akkor járt ott elôször forgatócsoport. 
Az „ottaniak” közül volt, aki elfogódot-
tan, más inkább gúnyosan simította 
végig az íróasztal szélét. Valaki beült a 
fôelvtárs helyére. Furcsán festett ko-
pott farmerben. Nekem nem kellett 
beleülnöm idétlen vigyorral az arco-
mon „nagy tanítónk” székébe, jártam 
már ott elôbb is. Vajon meg van-e még 
az a bútor, s ha igen, elérzékenyül-e, 
aki ma használja? 

Inkább Farkas Mihályhoz kötôdik, 
hogy egyszer a már omladozó Nép-
stadionban forgattunk, és a fôelvtársak 
számára fenntartott helyiségekben a 
fotelek még ott álltak. Hatalmas, öb-
lös, vörös kárpittal bevont bútorok. 
Úgy emlékszem semmi más nem ma-
radt meg, de ezek a több évtizede nem 
használt fotelek és kanapék még ott 
árválkodtak. Legalább negyven lehe-
tett, s magamban azon gondolkodtam, 
miközben kisétáltam a pálya közepére 
és felnéztem a hatalmas karéjra: hová 
fognak tûnni ezek a bútorok? És mi 
lesz a stadionnal, ahol Puskásék hetet 
rúgtak az angoloknak, de még Détá-
riék is hármat a braziloknak?

A fôelvtársakhoz köthetô két bunker 
is, az egyik a Váralagút környékén, a 
másik az Akadémia utca 17. --– az 
egykori pártszékház –-- alatt. A bejárat 
egy mellékutca házának udvarán volt, 
mint megtudtam, azóta elbontották. 
Biztosan zavarta az új tulajdonost. 
Esetleg kellett a hely parkolónak. Pe-
dig a lift is mûködött, amely levitte az 
embert a metró szintjén berendezett 
tágas bunkerbe. Micsoda turisztikai 
attrakció lenne ez! Ki kellene bérelni! 
Vajon adna rá hitelt Rothschild?

Egyébként jártam az Akadémia utca 
17.-ben is, az egykori kommunista 
pártszékházban. Munkát kerestem, 
miután általános megrökönyödésre 
felmondtam a Külügyi Intézetben. Az 
épületben már nem pártközpont volt, 
géppisztolyos ôr sem állt a bejáratnál, 
de egy nagyon komoly elvtárs foga-
dott. Ez 1986-ban lehetett. A beszélge-
tésbôl semmire nem emlékszem, de a 
végtelenül elegáns bôrgarnitúrára 
igen, amelyre odaképzeltem gróf 
Bethlen Istvánt, kezében szipkában 
füstölgô cigarettával és mellette Rá-
kosi Mátyást. Ez a morbid kép azóta is 
sokszor elôbukkan valahonnan az 
agyam rejtekeibôl. Állást nem kap-
tam. 

Szálasi Ferenc bunkerében is jártam. 
Ez Kôszeg mellett, talán a Szabó-he-
gyen van, és valaki, valamikor kiásta. 
Ingatag létrán kellett lemászni, de kis 
kúszás után elôbukkant a téglával 
boltozott terem, amelyben a „nemzet-
vezetô” eligazítást tarthatott. Hogy 
járt-e itt a nagy sietségben, Gyepû I-
rôl Gyepû II-re ugorva, nem tudni, de 
a firkák a téglákon bizonyították, hogy 
az ÁVH legénysége használta az odút 
az ötvenes években. Az ávósok nem 
csak itt születtek bele a nagy vagyon-
ba… 

A legnagyobb élmény az volt, hogy 
háromszor is beszélhettem a magyar 
parlamentben, állásomnál fogva --– 
tanár volnék --–, a felsôházban. Sem-
mihez nem hasonlítható élmény, mi-
ként az sem, ha az ember a Szent 
Koronától harminc méterre a büfében 
megihat egy kisfröccsöt. Mikor ezt 
megtettem, akkor éreztem teljesen 
magaménak az ország házát. Furcsa 
dolog ez, talán tiszteletlenség is. Tisza 
István rosszalló tekintetét éreztem is a 
tarkómon, de hát én nem gondolkodom 
parlamenti ciklusokban, és az ellenzék 
is hallgatott.

Jó szerencsém elvitt a cseh szenátus 
dísztermébe is, ahol jó volt érezni, 
hogy az 1956-os forradalmunk fontos a 
cseheknek, lengyeleknek, németeknek 
is. A falakból csalódottság áradt. Mint-
ha kiszakadt volna valami csehes, 
lengyeles, magyaros dölyf. Gôg-erô! 
Másként már nem lennénk. Csak e 
furcsa, érthetetlen daccal, a leggôgö-
sebb német nagyúr egykori kastélyá-
ban. 

Különleges élmény volt elôadni a 
vármegyeházákban, kastélyokban, 
vagy a pannonhalmi apátságban. 
A Városligetben álló „Vajdahunyad 
várában” várva a soromra, elméláztam 
azon, hogy a végén még a millenniumi 
kiállítás részévé válok magam is. A 
legborzongatóbb mégis templomban, 
a szószékrôl beszélni. Az ember úgy 
érzi ott, hogy elôtte éppen „Ô” szólt, s 
nagyon kell vigyázni, nehogy buta-
ságokat mondjon. Elnémulni volna jó, 
de hát, nem is hallgathatunk. Beszélô 
színterek voltak ezek, szóltak hozzám, 
hatottak rám.

Mostanában a rádiófelvételek a Nem-
zeti Múzeum mögötti Esterházy-palo-
tában zajlanak, épp abban a teremben, 

amelyik egykoron Tildy Zoltán köz-
társasági elnök dolgozószobája volt. 
Sajnos a berendezésbôl nem sok ma-
radt, és Tildy szelleme sem kísért. Ez 
nem is baj. A megalkuvás mindig töb-
be kerül, mint az érte járó bér. S még 
Tildy is dacos tudott lenni 1956 forra-
dalmában! A kilencvenes években a 
Sándor-„palotában” jártam, amelynek 
teteje sem volt, romos, csupasz tégla-
falai meredtek az égre, és semmi, de 
semmi nem maradt meg a berende-
zésbôl. Ez volt a magyar miniszter-
elnökök munkahelye az 1945-ös ostro-
mig. Ma a köztársasági elnök méltó 
rezidenciája. Sok lázas nihilista még 
ma is azt szeretné, hogy bozót és rom 
legyen csak erre. 

Ezeket a helyszíneket mind a maga-
ménak érzem. Múltat idéznek, de 
elvisznek a jövôbe is. Alkalmasak 
megmutatni sorsunkat, erônket, gyen-
geségeinket. Mint a történelmi emlé-
keink egész Kárpát-medencében, Kö-
zép-Európában. Kivéve a tudatosan 
provokatív építményeket. A marosvá-
sárhelyi ortodox templomon, kassai 
lakótelepen vagy a vár mellé biggyesz-
tett pozsonyi parlamenten túl látok.

Érdemes lenne különleges történe-
lemórákat tartani Rákosi és Szálasi 
bunkerében, Tildy dolgozószobájában, 
Vajdahunyad várában, az Országház-
ban, de még az Akadémia utca 17.-ben 
is. Jó vagy rossz emlék: a miénk! Ha 
magunkénak érezzük, már majdnem 
tudjuk mi az a nemzet. Ha újra 
felépítjük, rendbe hozzuk, s rendben is 
tartjuk épületeinket, köztereinket, em-
lékeinket, már hiszünk is a jövôjükben. 
S még inkább, ha újakat is építünk. 
Iskolákat, uszodákat, stadionokat, 
múzeumokat, koncerttermeket, par-
kokat is. Csak ésszel, tudással és tiszta 
kézzel! Ezeken a színtereken zajlik 
majd az életünk jelentôs része. Itt 
lehetünk sikeresek, boldogok, sôt biza-
kodók. S persze kell kórház is, ahol 
megszülethetünk, meggyógyulhatunk, 
vagy meg is halhatunk, ha itt az idô. De 
csak mi. Maga a nemzet sohasem. Ezt 
üzenem a minden új építésétôl elide-
genedett barátaimnak, akik nem ve-
szik észre, hogy néhány rossz példán 
lovagolva magától a nemzettôl, a jövô-
tôl idegenednek el.

A gyertyám lángját megfojtotta a 
sötét ölelése. A fény elillant, már 
messze vagyok tôle. Csak most semmi 
lármát. Csak most legyen erôm le-
gyôzni a nyugtalanságot. Élôlánc, híd-
lezárás, ködösítés, gyújtogatás, embe-
rözön. Hamis pózok, ezerszer megunt 
rossz mesék. Hogyha lehet, álmodni 
szeretnék. Már mindegy is mirôl, csak 
álmodni.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Miért nem hiszek ebben?
Szótárak

Egy árulkodó könyvecskét vettem 
egy Múzeum körúti antikváriumban, 
nyolcszázötven forintért. A könyv cí-
me: Idegen szavak marxista magyará-
zatokkal

Írója: Sándor Kálmán (1903–1962) 
Kossuth-díjas író, újságíró. A szerzô 
1948. március 15-i keltezéssel jegyezte 
mûvét. Sándor Kálmán nevével elô-
ször akkor találkoztam, amikor a Rá-
kosihoz írott leveleket rendeztük sajtó 
alá. Akkor egyebek mellett így írt: 
„Nevem és munkám talán nem isme-
retlen Rákosi elvtárs elôtt… a Szé-
gyenfa, a Tolvajok kertje, az Idegen 
szavak marxista magyarázatokkal stb. 
szerzôje [vagyok].” Az író lakásprob-
lémája miatt fordult a pártvezérhez, 

aki meg is oldotta a gondját.
De vissza a szótárhoz. Ha valaki nem 

tudná, mikor íratott az opus, a szavak 
összeválogatása árulkodik a kommu-
nista hatalomátvétel után a korról, az 
ország szovjetizálásáról, a teljes dikta-
túráról. Kis túlzással orosz–magyar 
szógyûjteménynek is nevezhetnénk, 
ugyanis nagyon sok benne a fonetiku-
san írott szovjet-orosz világhoz fûzôdô 
fogalom. A kommunista író „nyelvcsa-
pása” a kötettel nyilvánvaló, mintha 
azt mondaná: kedves olvasók, illik tisz-
tában lennetek azzal, hogy szovjetvilág 
lesz Magyarországon –-- Fehérváry 
István híres könyve címébôl kiindul-
va.

De lássunk néhány példát. „Borscsi-
na=robotmunka a régi Oroszországban. 
Bezprizornij=felügyelet nélküli, kóbor 
gyerek. Knyáz=orosz fônemesi cím. 
Kolokol=oroszul harang. Alexandr 
Herzen [1812–1870, orosz materialista 
gondolkodó] folyóiratának címe.” 
Ezek a címszavak az 1984-es Idegen 
szavak és kifejezések szótárából is hi-
ányoznak – így a „Dnyeprogesz=óriási 
szovjet vízi erômû a Dnyeper partján”, 
vagy a „Pravda=»Igazság«, a bolsevik 
párt központi közlönye Moszkvában, 
megjelenik 1912 óta” --–, amelyeket 
fontosnak tartott megemlíteni Sándor 
Kálmán. Egyébként a Pravda 1991-
ben szûnt meg, eredeti formájában 
Borisz Jelcin dekrétuma alapján, 
amikor feloszlott a Szovjetunió Kom-
munista Pártja.

Más. A metró címszó az idegenszavak 
valamennyi szótárában megtalálható, 
de az 1948-as kötetben ez áll: „A párizsi 
és a moszkvai földalatti villamosvasút.” 
Sándornak ez a kettô a szimpatikus. A 
párizsit 1900-ban, a moszkvait 1935-
ben nyitották meg. Hogy a kontinensen 
az elsô a budapesti volt 1896-ban, és 
hogy a moszkvait a bostoni, a chicagói, 
a berlini, a Buenos Aires-i, a New 
York-i, a koppenhágai földalatti is 
megelôzte, az mellékes.

A gentleman Sándor szótárában=„jó 
nevelésû, finoman viselkedô »úriem-
ber«, a burzsoá társadalmi emberideál 
Angliában.” Az 1984-es kötetben: „1. 
mintaszerûen, kifogástalanul viselke-
dô, a társadalmi szabályokat megtartó 
ember, 2. udvarias, elôzékeny, finom 
ember, úriember.” Változnak az idôk… 
Freudizmus anno 1948: „…Lélektana 
»ahelyett, hogy oksági és materialista 
lenne, vallásos és idealisztikus« 
[Christopher] (Caudwell).” [1907–1937, 
brit marxista író és költô] 

Végezetül a B-lista Sándornál=„azok-
nak az alkalmazottaknak a névjegy-
zéke, akiket létszámcsökkentés miatt 
elbocsátanak”. A fogalom az 1984-es 
szótárban egyáltalán nem szerepel. 
Arról nem ír Sándor, hogy bélistára 
azok kerültek, akiket az elôzô rend-
szerben elkövetett, bûnöket kutató 
bizottságok nem igazoltak, illetve aki-
ket igazoltak, de megfedtek; és végül 
azok is, akik Nyugatról tértek vissza 
az országba. A B-listás elsô hullám 
1946-ban kezdôdött. Két hónap lefor-
gása alatt ötvenezer embert bocsátot-
tak el a közigazgatásból, és másfél 
ezer civil szervezetet oszlattak fel. Az 
1948. június 18-i összesítés szerint a 
B-listára 80041 ember került fel.

Sándor Kálmán is elénekelhette vol-
na, amit akkortájt Zádor Mária énekelt 
a rádióban. „Gyerünk a gátra, szavazz 
a pártra, / egy jobb világra, szavazz 
velünk. / Kezedben hordod jövôd, a 
sorsod, / nem lesz több gondod, szavazz 
velünk. / A kommunista alkotni fog, / 
így lesz az élet holnapra jobb…”

Kô András



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (6)
Az eddig megjelent négy részletben 

ismertettük a magyarországi állami 
intézmények szervezeti felépítését, 
amivel gyakorlati pályára helyeznék 
a Nemzetpolitikai Stratégia kereté-
ben a diaszpórában élŒ magyarság 
beillesztését a nemzet életébe, a nem-
zetegyesítés szellemében. 

A múltheti, 5-ik részben indítottuk 
el az emigráció ismertetését korábbi 
írásokból visszaidézve. Szükséges ez 
a visszatekintés, mert a történtek ter-
mészete a feledésbe menés, de ha 
arra gondolunk, hogy Magyarorszá-
gon a Kádár-korszakban vagy rosszat 
vagy semmit nem tettek közzé a mi 
végzett munkáságunkból, és ha még 
hozzáadjuk az azóta eltelt negyedszá-
zad irántunk való érdeklŒdés gyér 
voltát az otthoni média észérŒl, hasz-
nos lehet ez a kis tájékoztatás. 

Újévi gondolatok
Ismét itt az új esztendŒ. Hányadik 

már életünk hazátlan korszakában? 
Sokan közülünk 1944-ben lépték át az 
országhatárt, mások csak néhány hó-
napja. Az országra törŒ ellenség elŒl 
„átmeneti” idŒre, avagy szolgaságban 
születetten is szabadságra vágyva, 
végleges idŒre. A magyar föld szét-
küldi fiait történelmének mély szaka-
dékából, a reménytelenség immár ne-
gyedik évtizedébŒl, abban a remény-
ben, hogy lesz közöttük néhány tanú-
ságtevŒ.

Sokféleképpen lehet elhagyni a 
hazát. – Ott a hazám, ahol a kenyerem 
– módon is, meg úgy is, hogy felsóhaj-
tunk: – szívet cseréljen az, ki hazát 
cserél. Trianon óta minden harmadik 
magyar hazátlanságba jut: a magyar 
hazátlanság már nem is természet-
ellenes. És mégis fáj a hontalanság. 
Nem mindenkinek, de akinek fáj, 
mások helyett is fáj.

Eleinte biztattuk egymást: nem tart-
hat sokáig. Azóta a bizakodók fele 
már sírbaszállt idegen földben meg-
nyugodni. És közben újabb  és  újabb  
híre  jön, hogy magyar földön is mind-
inkább idegenné válik az élet. És 
akkor már nem ábrándozunk többé a 
hazatérésen, itt építettünk magunk-
nak pót-Magyarországot, vérszegényt, 
rongyosat, hiányosat, olyant mint ami 
a régi volt, vagy ami abból megma-
radt.

De legalább ezt a lélek-Magyaror-
szágot, ezt az álom-Magyarországot 
megŒrizhetnénk a feltámadásig! Nem 
a mi feltámadásunkig, hanem a ma-
gyar nép feltámadásáig!

(Magyar Élet, 1982. december 30.)

Hazai szirénhangok
A hazai újságok a megszállás külön-

bözô hangulatú idôszakainak megfe-
lelôen különbözô módon írtak az 
emigrációról. Volt idô, amikor „nem 
is voltunk”, amikor szóra sem voltunk 
érdemesek. Ma annál inkább, szinte 
naponta olvashatunk valamit magunk-
ról az otthoni lapokban. Ez az állapot 
csábította haza például Nagy Káz-
mért, akinek füllentéseit az otthoni 
szerkesztôk tájékozatlanságukban 
készpénznek veszik.

Érdekes megfigyelni, hogy megje-
lölésünkre az emigráció kifejezést 
alkalmazzák, holott ez a szó a külföld-
re távozáson kívül politikai ellenzéki-
séget is kifejez. Az Értelmezô Kézi-
szótár szerint az „aki emigrál, politi-

kai okok miatt hazáját elhagyva ön-
kéntes számûzetésbe megy”. Mi ide-
kint reálisabban kezeljük az emigráns 
szót, nem alkalmazzuk minden külföl-
dön élô magyarra, mert tudjuk, hogy 
nem mindannyian hagytuk el politikai 
okok miatt az országot. Tehát mind-
annyiunkra alkalmazni az emigráns 
jelzôt csak a szó erôsen felvizezett 
értelmében lehet. Ezt alkalmazzák az 
otthoni újságírók, mert ez a tág értel-
mezés adja részükre a lehetôséget, 
hogy bármelyik külországi magyar 
nekik tetszô kijelentését az emigráció 
hangjaként kápráztathatják,

Megtévesztô megállapítás, hogy a 
párbeszéd korát éljük. Az még nem 
párbeszéd az emigrációval, hogy van-
nak, akik szóbaállnak az otthoni re-
zsim hivatalosaival. Maradjunk meg 
az emigráció kifejezés eredeti értel-
ménél: az emigráció az otthoni tör-
vénytelen rezsim politikai ellenzôi-
nek külföldön élô társadalma. A tör-
vénytelen szó hangsúlyos, mert az 
emigráns, mint ellenzéki, csak olyan 
kormányt ismerhet el, amit a magyar 
nép választ szabad akaratából A re-
zsim kijelentette több ízben, hogy a 
párbeszéd alapja a Magyar Népköz-
társaság elismerése, vagyis az orosz 
megszállók által kinevezett kormány-
zat elfogadása. Megtévesztésre hasz-
nálják a „mai Magyarország” kife-
jezést is. Szívesen keverik össze az 
ország, az állam és a nép fogalmakat. 

Bizony, lehet különbözô világnézetû 
embereknek is közös célja. Ilyen a 
béke is. De mi nem a fegyverek 
csövébôl kilôtt, vagy azoktól való 
rettegés békéjét kívánjuk, hanem azt 
a békét, amit a magyar nép ezeréves 
államalkotó múltjának hagyományai 
szellemében, népi állagának széttöret-
len és megszállás elôtti országában, 
külsô beavatkozástól mentes nemzeti 
akarattal hozna létre. A béke állapo-
tához az elsô lépés a háborús meg-
szálló csapatok kivonása. Tudjuk jól, 
hogy ebbe az otthoni rezsimnek nincs 
beleszólása, de egy közös cél még így 
is volna, világnézeti különbözôségünk 
ellenére, ha van bennük még magyar 
érzés: törôdni kellene minden lehetsé-
ges eszközzel a szomszédos, úgyneve-
zett „testvéri szocialista államokba” 
hadizsákmányolt négymillió magyar-
nak a sorsával. Ehhez még csak dis-
putára sincs szükség, mert minden 
hírzárlat ellenére ezt az ország népe 
is ismeri és aggódva figyeli a süket 
tétlenséget.

 Nem is igaz ember az, aki a mai 
Magyarországról nem nyilatkozik 
tárgyilagosan.  De  az  sem igaz em-
ber, aki a tegnapi vagy tegnapelôtti 
Magyarországról nem nyilatkozik 
tárgyilagosan. Bizony a tárgyilagos-
ság terén még mindig sok a kívánni-
való. A mai Magyarországon is a mai 
Magyarországról. Szeretnénk azon-
ban tisztázni egy fogalmazási bukta-
tót: a „mai Magyarország” és a jelen-
legi magyarországi rezsim nekünk 
nem azonos fogalmak. (Magyar Élet, 1985. január 24.)

Magyar emigrációs 
sajtó — Hetilap 
Ausztráliában 

A 6. Ausztráliai Magyar Találkozó 
sajtóankétjának vitaindító elôadása 
(Perth, 1985. január 2.) Részlet

Ha a XIX. század és a XX. század 

nemzeti emigrációját összehasonlít-
juk, azonnal feltûnik, hogy a kettô 
szinte mindenben különbözik. Annak 
volt vezére, ennek nem volt. Annak 
politikai kilátásai voltak, ennek sem-
mi. Kossuth valóságos diadalmenet-
ben utazta végig a mûvelt világ nagy-
városait, beszédeket tartott, állam-
fôkkel tárgyalt, vezetô lapok hozták 
cikkeit. A mai emigrációnak nem volt 
vezére, de ha lett is volna, minden 
fórumon elutasításban lenne része. 
De az is igaz, hogy a végeredmény 
ugyanaz lett; maradt az idegen meg-
szállás.

Minden hátráltató erô ellenére a 
XX. század nemzeti emigrációja nem 
mállott szét 15 év alatt, ellenben az 
otthoni sajnálatos események és nö-
vekvô terror miatt állandóan felfris-
sült, és közel negyven év múltán is a 
megszálló rezsimnek gondot okozó 
vitalitást tud felmutatni. A XX. szá-
zad magyar emigrációja nem talált 
hivatalos pártfogást azokhoz az esz-
mékhez, amiknek visszaállításáért 
vagy védelméért harcolt: a nemzeti 
függetlenség fasizmusnak bélyegez-
ve, a kereszténység elgyalázva és 
kigúnyolva, nem voltak ügyünknek 
rokonszenvet keltô érvei. Ötvenhat 
nagy áldozata felkorbácsolta ugyan a 
világ közvéleményét, de a gyakorlati 
politika kitiltotta a szellemi küzdôtér-
rôl.

A jelen emigráció tartósságát és 
szívósságát talán annak köszönheti, 
hogy indulása oly reménytelen volt. 
A nyugati segítségben való ábrándo-
zás múló jelenség volt, a csalódottak 
félreálltak, és azok álltak helyükre, 
akik a magyarság belsô erôinek és 
szellemi integritásának megôrzését 
tûzték maguk elé feladatul. Ennek a 
feladatnak volt fontos eszköze – ami-
vel ugyancsak eltér a mostani a ko-
rábbi emigrációtól – az emigrációs 
sajtó, ami szinte az elsô naptól kezd-
ve oly nagy bôséggel és az elhivatott-
ság szenvedélyével igyekezett elôbb 
vigaszt és reményt nyújtani, majd 
megtalálni azt a feladatot, amit az 
emigráció még megtehetett.

Az emigrációs sajtó szerepét igazán 
csak akkor tudjuk felmérni, ha fel-
tesszük a kérdést: mi az, ami a nagy-
világba szétszóródott magyarokat 
egymással tudati, ismereti kapcsolat-
ba hozza, vagy hozhatja? A válasz, 
kedves hallgatóim: egyedül az emig-
rációs újság, semmi más! Mint ahogy 
a testet behálózó érrendszer viszi az 
éltetô oxigént, úgy viszi a hírt, a gon-
dolatot, az ismereteket az emigrációs 
újság abba a nemzeti testbe, amelyet 
többé már nem tart össze a földrajzi 
haza, a történelmi táj és a közös 
nyelv. Az emigrációs sajtó az, ami a 
közös nyelven közvetíteni tudja a 
földrajzi haza igazi sorsát és a törté-
nelmi táj valódi eszméit. Mert írhat-
nak nekünk, küldhetnek nekünk a 
megszállt hazából magyarnyelvû ol-
vasnivalót, de abból mérgezett levegô 
árad, vagy legalábbis hiányzik belôle 
az az eszmei tartalom, ami ôsi szelle-
miségünknek évezredes szerves fej-
lôdésével lett nemzeti sajátossággá. 
És ez a nemzeti sajátosság, a megte-
remtô földjébôl kiszakítottan is to-
vább élô magyar lélek – tehát nem-
csak a nyelv és a közös származás – 
késztet minket arra, hogy heti- és 
havilapokkal, folyóiratokkal szellemi 
közlekedô hálózatot építsünk ki felhô-
karcolós torlaszok és óceános vizes-
árkok áthatolására.

Ma, 40 év után elmondhatjuk, hogy 
századunk magyar nemzeti emigrá-
ciója világviszonylatban is kivételes 
jelenség. Kivételessé teszi szilárd po-
litikai integritása és szellemi termé-
kenysége. A klasszikus értelemben 
vett politikai emigráns elhagyja ha-
záját, mert politikai érvényesülése, 
vagy élete veszélyben van. Távozása 
ideiglenes, azon dolgozik, hogy az 
elvesztett politikai poziciót vissza-
szerezze, tehát visszatérjen hazájába. 
Ha a visszatérés reménytelenné vá-
lik, a politikai emigráns feladja tevé-
kenységét. Nos, ez a klasszikus meg-
határozás a magyar nemzeti emigrá-
cióra nem érvényes, mert eleve nyíl-
vánvaló volt, hogy visszatérés, mint 
politikai garnitúra, belátható idôn be-
lül nem lesz. Nem is azok szervezked-
tek ebben az emigrációban, akik ki-
estek a politikai hatalom bársonyszé-
keibôl, hanem fôleg olyanok, akikben 
sajgott a magyar lélek, akiket tettvágy-
ra késztetett a nemzetpusztulás réme. 
Így talált rá a nemzeti emigráció 
olyan feladatok vállalására, amelyek 
meghaladják a szokásos politikai tö-
rekvéseket.

Az emigráció feladatait a szükség 
hozta létre: azokat a tennivalókat 
tette magáévá, amiket a nemzet nem 
végezhet el az idegen megszállás 
miatt. Hogy csak néhányat említsek: 
szellemi harc a trianoni országcson-
kítás ellen, az elszakított területeken 
élô magyarság emberi és kisebbségi 
jogai, küzdelem a kommunizmus mé-
telye ellen, történelmi igazságaink 
védelme, nemzettudatunk ápolása, 
nemzeti kultúránk megóvása a szláv 
törekvésektôl, a keresztény erkölcsi-
ség, családi életkeret, polgári életfor-
ma, politikai, gyülekezési szabadság, 
sajtó és szólásszabadság elveinek 
fenntartása, világháborús önvédel-
münk igazolása, 1956 szellemének 
ébrentartása, nemkülönben gyerme-
keink magyar nevelése, szellemi érté-
keink átmentése, ésatöbbi, ésatöbbi.

Ezt a szerteágazó tevékenységet 
nemcsak hogy lehetetlen volna az 
emigrációs sajtó nélkül végrehajtani, 
de ezek nagy részét az emigrációs 
sajtó, folyóirat és könyvkiadás hajtja 
végre.

– Az emigrációs irodalom feladata 
nem könnyelmû lantpengetés – írja a 
Nemzetôrben dr. Csernohorszky 
Vilmos. – Sokkal nagyobb és több 
ennél: mert történelmi és nélkülözhe-
tetlen! Mert nemcsak kiegészítôje, 
hanem helyettesítôje is az otthoninak! 
Mert 1945-tôl vannak események, 
tények, gondolatok, érzelmek, elvek, 
hitek, vágyak, remények, szenvedé-
sek, amelyeknek kifejezést adni, ame-
lyeket megírni csak az emigrációban 
és ott is csak a mindig aktuális jelen-
ben lehet!”  

Egyszer talán valaki megírja az 
emigrációs sajtó regényét is. De ma 
itt elég egy röpke visszapillantás az 
elmúlt negyven évre, aminek során 
többszáz újságalapítási kísérlet, szak-
szerû vagy dilettáns kezdeményezés, 
jószándék vagy önös érdek, keserû 
csalódás vagy talmi siker, hûség és 
árulás tisztítótüzében fennmaradva 
küzd a létért és a feladatok ellátásá-
nak lehetôségéért vagy egy tucatra 
való olyan magyar újság vagy folyó-
irat, amely méltó az irányító fáklya 
elnevezésre. Ma már megértjük, 
miért nem alakultak lapjai a korábbi 
magyar emigrációknak, mert ehhez 

is évtizedek csiszoló munkája szüksé-
ges.

Simon László, a Délamerikai Ma-
gyar Újság fôszerkesztôje néhány na-
gyon helyénvaló megállapítását idé-
zem itt: „A valódi emigráns sajtó 
alapfeltétele, hogy emigránsok adják 
ki, emigránsok támogatásával. A kül-
földön élô magyar még erôsebb kriti-
kus, mint az otthoni, s elôfizetésével, 
vagy inkább nem fizetésével, lemon-
dásával, olykor blokádjával, vagy leg-
alábbis propagandájával olyan mér-
tékben kívánja befolyásolni, vagy ha 
ez nem megy, megsemmisíteni a neki 
nem tetszô emigráns sajtóterméket, 
mint a nagy lapokat fenntartó nagy-
kapitalizmus a hirdetéseivel. Az 
emigráns magyar lap élete mindenna-
pos küzdelem a létért. Az emigráns 
szerkesztô türelmének és energiá-
jának kifogyhatatlannak kell lennie. 
Kemény küzdelem ez, amiben nincs 
kímélet, a gyengébb elhull. De termé-
szetes kiválasztódás is, aminek során 
legyôzött és gyôztes feltétlenül nagy 
belsô változáson megy át. Megismeri 
a harcon át mindazt, ami »nagyban« 
is lényegében ugyanaz. Látja a politi-
kát, a harcokat, azok rugóit, eszközeit, 
ugyanakkor a világ másik részébôl 
távlatban látja, ami otthon volt. Fi-
gyeli az új világ kialakulását, hogy 
felismerje a történelem mozgató erô-
it, az igazi erôvonalakat. Kialakul egy 
új, mindent átfogó arányérzéke, s ha 
mindezt kiegészíti megfelelô informá-
ciókkal, olvasással, tanulással, akkor 
az évek során talán alkalmassá vál-
hat, hogy valódi lapot írjon, amely 
épít, s amely túl az egyéni harcokon, 
távlatokat keres s talán talál is. Most 
már a pozitív értelemben vett sajtó-
szabadság kihasználásával használhat 
népének is.”

Csak igazolni tudom Simon László 
fenti megállapításait, és talán csak 
kiegészítem azzal, hogy az olvasónak, 
a nemzetnek, és majd a visszapillantó 
jövô történészeinek is felelôsséget 
felmutató újságírói szakmát nem is-
kolában, nem is könyvbôl lehet meg-
tanulni, hanem kizárólag a szívósan 
és türelmesen végzett gyakorlatból. 
A magyar olvasóközönség elég felnôtt 
ahhoz, hogy a valóságot elébe tárjuk, 
és ne feneklôdjünk meg sablonok 
ismételgetésében, mert az élet elôbb-
utóbb megcáfol, és bármilyen tetsze-
tôs szóvirágcsokrokkal ékesítjük is 
üresjáratú sablonjainkat, az értelmes 
olvasó elôbb-utóbb rájön arra, hogy 
becsaptuk, és a maga részérôl szenv-
telenül végzi el kivégzésünket, le-
mondja az elôfizetést.

A másik dolog: a nívót tartani kell, 
de az sem könnyû dolog, mert a nívó-
hoz mindenkinek más mértéke van, 
és az érdeklôdési körökön belül is 
külön mértékû. Egyetlen hetilap – 
mint Ausztráliában a Magyar Élet – 
minden igényt nem elégíthet ki, de 
úgy érzem, a legszélesebb igény ki-
elégítésére példás módon törekszik. 
Tudomásom szerint a Magyar Élet az 
emigráció egyetlen hetilapja, amely 
átlag öt oldalon hoz egyesületi beszá-
molókat. Ez a szolgálat teljesen ingye-
nes, és a szerkesztôknek az a meg-
gyôzôdése tartja fenn, hogy az emig-
rációs életnek egyik fontos bázisa a 
társadalmi együttlét. 

*
A Perthi Magyar Találkozón 32 év-

vel ezelŒtt elhangzott elŒadás közlé- 
sét  jövŒ heti számunkban folytatjuk.

9. oldalMAGYAR ÉLET2017. április 27. 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. április 30-án 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,
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 30-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE
(SA) 2017. április 30-án vasárnap 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 30-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 órakor Bibliaóra
 (minden hónap harmadik vasárnapján) du. 2 

órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok 
Robina

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

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

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

Húsvéti Istentisztelet a Nth. Fitzroy-i 
Magyar Református Templomban

Nt. Dézsi Csaba kiosztja az Úrvacsorát Bartól Nándor, Gergely Zsiga presbitereknek, 
valamint Csutoros István fôgondnoknak.

2017. május 5-én 
szombat este 7 órától

A Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Road 

North Fitzroy 3068
Belépôdíj vacsorával 25 dollár

A kitûnô hangulatról 
gondoskodik,
Pityú és Ági

Asztalfoglalás:
Nt. Dézsi Csaba 0414 992 653
Csutoros István 0407 683 002

Mindenkit szeretettel várunk!

Csutoros Audrey olvassa fel a Húsvéti igét, angolul.
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KRÓNIKA
Ritkán látott magyar 

mûvészeti siker 
Melbourne-ben és 

Sydney-ben!
Magyarország Nagykövetsége és 

Melbourne-i Konzuli Irodája szer-
vezésében Ausztráliába látogatott egy 
híres magyar tánccsoport, az Inver-
sedance Company. A magyar külügy-
minisztérium által kiküldött társulat 
Victoria állam fôvárosának szívében 
lépett fel elôször. Az eredeti tervektôl 
azonban némileg el kellett térni az 
utolsó pillanatban. –-- Sajnos az idô-
járás közbeszólt --- avatott be Bakonyi 
Péter, a Melbourne-i Konzulátus ve-
zetôje, a tánccsoport fellépésének he-
lyi fôszervezôje –-- Már a táncosok 

érkezésekor érzôdött, hogy nem min-
den úgy alakul majd, ahogy terveztük, 
mert a vihar miatt a repülôjüket áti-
rányították Adelaide-be, és csak öt 
órás késéssel érkeztek meg Melbour-
ne-be. Az április 10-ére, hétfôre terve-
zett fellépés idejére sem sokat javult 
az idôjárás, ami azért okozott gondot, 
mert a táncot a Federation Square sza-
badtéri fôszínpadán adták volna elô. 
Szomorúak voltunk, amiért ez meghiú-
sult, mert már nem elôször jártunk 
így. Októberben is már szerettük vol-

na megkapni a Federation Square-t, de 
sem akkor, sem novemberben nem si-
került, mert nem volt elérhetô nap, 
amikor kibérelhettük volna. És akkor 
az anyagi keret sem volt meg rá, hi-
szen a Victoriai Magyar Tanács sajnos 
nem nyert pályázatot, a Konzulátu-
sunknak pedig épp annyi keretet biz-
tosított a Minisztérium, amibôl a saját 
rendezvényeinket le tudtuk bonyolí-
tani. Most viszont minden adott lett 
volna, csak az idôjárás nem volt ke-
gyes hozzánk. A fellépés napján, dél-

„INVERSEDANCE”
Április 9-tôl --17-ig látta vendégül Magyarország Nagykövetsége a Melbourne-

i Konzulátus illetve a Sydney-i Konzulátus a Magyarországról itt járt, híres, 
modern balett társulatának 8 tagját, amelynek veztôje, Fodor Zoltán.

Zoltán így fogalmazza meg az együttes küldetését: Küldetésünk az emberi és 
kulturális értékek, az egymás elfogadásán és tiszteletén, valamint természeti 
környezetünk megóvásán alapuló együttélés normáinak közvetítése a tánc --- 
mint legôsibb közös nyelv --- eszközeivel.

Az Inversedance társulatot Fodor Zoltán Harangozó-díjas táncmûvész (aki 
ezen kívül még három kitüntetésbe részesült, melyek kiemelik nívos táncmû-
vészetét, valamint legjobb koreográfus elismerését), koreográfus alapította 
meg húsz éve tartó munkássága és a táncmûvész szakmába vetett töretlen hite 
megkoronázásául azzal a céllal, hogy a modern-kortárs tánc nyelvezetével 
kimagasló kulturális értéket teremtsen a fiatal és felnôtt generáció számára.

Fodor Zoltánról érdemes még többet megtudnunk: Elôadómûvészi pályája 
során szólista vendégmûvészként dolgozott a legtöbb nagy múltú hazai tánc-
társulattal, valamint számos nemzetközi projektben vett részt. Önálló alkotó-
ként 2005-ben mutatkozott be elôször a Budapest Táncszínházzal közös esten. 
Az elmúlt több mint 10 év alatt összesen 22 nagyszínpadi táncmûvet kore-
ografált, köztük olyan társulatoknak, mint a magyar Nemzeti Balett, Gyôri Ba-
lett, Szegedi Kortárs balett, magyar Táncmûvészeti Egyetem, és az Inver-
sedance.

Az hivatásos táncmûvészekbôl álló társulat az elmúlt közel 7 esztendôben szá-
mos nagy sikerû produkcióval bizonyította létjogosultságát a hazai és nem-
zetközi táncmûvészet területén.

Fodor Zoltán egy kellemes hangú, közvetlen, barátságos ember, akit a hírnév 
és pozicíója nem tett mássá, ez egyáltal nem mutatkozik meg az emberi 
kapcsolataiban.

Az ajtók kilincs nélkül címû modernbalettet mutatták be, természetesen ez is 
Zoltán koreográfiája. Tulajdonképpen 2016-os év az 56-os Szabadságharc 60-ik 
évfordulójára készült.

Így ez a bemútató a 60. évforduló lezárása és otthon április 29-én lesz az 
ôsbemútatója (A Nemzeti Táncszínház Várkert Bazárban), ez érdekes 
egybeesés a Tánc Világnapjával, mely 1983 óta a klasszikus balet óriásának 
tartott Jean -- Georges Noverre születésnapját is jelzi.

Az „Inversedance” 17 balettmûvészbôl áll, ebbôl hetet láthatott itt a közönség 
név szerint: Bódy Bianka, Ferenzzi Vivien, Lendvay Zsóka, Ruzsom 
Mátyás, Safranka --- Peti -- Zsófia, Széki Zsófia, és természetesen vezetôjük 
Fodor Zoltán. Aki mind mondta: van a társulatnak egy asszisztense is Balkáni 
Kitty személyében.

Zoltán külön köszönetet mond Bakonyi Péter fôkonzul úrnak a 
fogadtatásért és a gördülékeny elôadás megszervezéséért.

Valamint Víg Zsoltnak ---, aki utaztatással foglalkozik és a Magyar Állam 
kérte ôt az itteni Magyar Konzulátus javasolta alapján, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a „Korona Contierge céggel ---, aki tökéletesen gondoskodott 
szállodáról, utaztatásról  és még mobil telefont is kaptak, autót és vezetôt hozzá 
Bálint Kálmán személyében. Zsólt még bonuszként vendégül is látta a 
csoportot, ugyszintén Kálmánék is.

Zoltán és a többi mûvész nagyon élveszte az ittlétet, melyhez mindenki tett, 
hogy ez örök emlék maradjon számukra. Így kétoldalú a boldogság Melbourne 
és Sydney egy csodaszép modernbalett mûsorral lettek gazdagabbak, míg 
Fodor Zoltán és társulatának itt lévô tagjai egy gyönyörû emlékkel. Köszönet 
mindkét részrôl érvényes.

B.L.

ben kellett gyorsan döntést hozni, és a 
Federation Square vezetôségének se-
gítô hozzáállásának köszönhetôen 
megkaptuk a patinás auditóriumukat, 
a Deakin Edge-t. Végülis, azt mond-
hatjuk, szerencsésen alakult, mert 
csodás körülmények között, egy fan-
tasztikus színházteremben láthatott a 
nagyszámú közönség egy felemelô 
táncelôadást. Az Inversedance társu-
lat egy hihetetlen profi csapat, ami 
már a szervezéskor kiderült róluk, a 
fellépésük pedig egyszerûen lélegzet-
elállító volt. Fodor Zoltán a vezetôjük, 
menedzserük és koreográfusuk egy-
ben. Gratulálunk nekik, és remél-
jük, hogy jönnek még Ausztráliába! 
A program az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létre-
hozott Emlékbizottság támogatásával 
valósult meg. Ez az elôadás lett az 

emlékév zárása itt Melbourne-ben.-– 
zárta mondandóját a melbourne-i kép-
viseletvezetô. Valóban nagy volt a si-
ker, a táncosokat többször is visszatap-
solták. Az ausztrál nézôk többsége az 
alábbi szavakkal fejezte ki elragadta-
tását: „That was the most powerful 
performance, we have ever seen!”– 
Tehát nagy hatást gyakorolt rájuk az 
’56-os forradalom érzésvilágát inter-
pretáló modern táncdarab. A táncosok 
fantasztikusak voltak, a zene, a hang 
és fényhatások pedig lenyûgözôek. 
Április 13.-án este Sydneyben, a Prince 
Henry Centre-ben lépett fel a társulat 
megismételve a melbournei sikert. 
Örülünk, hogy az Emlékév ilyen ma-
gas színvonalú, professzionális elôa-
dással zárult Melbourne-ben és Syd-
ney-ben!

M.É.
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Az elmúlt 
hét

NEHÉZ A KERESZT
Biztonságiak vizsgálják át a római 

Szent Péter térre belépôk táskáját, ru-
házatát. Az ördög sosem alszik, ellen-
kezôleg, nagyon is ébren van. Már a 
húsvéti feltámadás ünneplôinek is -– 
hogy ünnepelhessenek –-- végig kell 
járniuk a kálváriát. Ijesztô! A megbo-
csátást hirdetô Jézus feltámadásának 
emlékezete mára egyszerûen bizton-
sági kockázattá lett. Ha a Megváltó 
közelébe kívánkozol, ha a templomába 
akarsz lépni, életveszélyben vagy. Az 
ember nézi a televízió képsorait, és 
alig hisz a szemének. Pedig hinnie 
kell.

Itt tartunk az Úr 2017. esztendejében, 
húsvétkor. Így kell hallgatnunk az 
evangéliumot. A jó hírt. És ez nem jó 
hír.

Vajon kinek van ma útjában a szelíd 
Jézus, aki még a keresztfára szegezve 
is így sóhajtott: „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek!” Költôi a kérdés. Számomra 
egy pillanatig sem lehet vitás: a pénz 
áll minden mögött. Az üreslelkû kal-
márvilág, amelynek nézete évezredek 
óta változatlan. Azokra a lelketlen 
kufárokra gondolok, akik máig nem 
tudják megbocsátani saját kiûzetésü-
ket a jeruzsálemi templomból. „Meg 
van írva [szólt a csarnokba belépô 
Jézus], az én házamat imádság házá-
nak nevezik: ti pedig rablók barlang-
jává teszitek.” Aztán kötélbôl korbá-
csot csinált, és kiûzte ôket a templom-
ból –-- olvassuk a Bibliában --–, a 
pénzváltók pénzét kiszórta, az aszta-
lokat felborította… Nem a békés ke-
reskedôkkel –-- a gátlástalan kalmá-
rokkal gyûlt meg a baja a Megváltónak. 
Az a jámbor Jézus cselekedett így, aki 
mindig szelíden beszélt az emberek-
kel…

Rossz hírek érkeznek mostanság. A 
világban egyre több a vér. Robbanta-
nak, ölnek, az erôszaksorozatok mö-
gött, a háttérben pedig mi más lenne --
– mindenütt ott az arctalan pénz, min-
den konfliktusok okozója. Szemközt a 
pénzemberekkel meg ott áll a kezét 
fölemelô, békességre intô Krisztus. 
Ám a nagyvilág –-- benne a mûvelt, 
önmagától eltelt Európa –- mára egyre 
jobban kihátrál a kereszténységbôl. A 
puskaporos földrész megmaradt hívôi 
kapaszkodnának a húsvét üzenetébe – 
sokan éppen a célkeresztnek tartott 
Szent Péter téren. A keresztény világ 

még reménykedik: talán nem istente-
lenedett el teljesen a világ. Ha az Úr 
velünk, ki ellenünk?

Jézus nem alkudozott a jeruzsálemi 
kufárokkal, holott akkor és ott, a temp-
lomban dôlt el a sorsa, hogy vinnie kell 
majd a hátán a keresztet… A Golgota 
jutott neki és az örökkévalóság, mert 
rámutatott –--- volt bátorsága rámu-
tatni –-- az emberi romlottságra.

Jézus hite útjában volt a pénzhitûek-
nek, ahogyan azóta is. Csak a vak nem 
látja: a pénz áll minden egyes hábo-
rúság mögött, semmi más. Jézus nem-
csak észrevette ezt, ki is mondta. Ke-
resztet kapott érte –-- és örök életet. A 
szív csapott össze a szívtelen pénzzel. 
A szelíd hívô a gátlástalan kufárral. 
Azt is mondhatnánk, a romlatlan vidék 
a romlott várossal… A bûnös, förtel-
mes várossal –-- és máris a jelenben 
vagyunk. Ha már Róma, az örök város 
is rettegésben él, vajon milyen lesz 
majd a húsvét a kevésbé istenes met-
ropoliszokban? Hiszen naponta látjuk, 
halljuk, olvassuk a rémisztô hírekben, 
hogy milyen. Véres, fölzaklatott tele-
pülésekrôl szólnak a tudósítások (Pá-
rizs, Brüsszel, Nizza, London, Kairó, 
Dortmund) meg rettegô emberekrôl, 
akik nem tudják, vajon mit hozhat 
még nekik a jövô. Hiszen ki is tudhat-
ná, hol a vége, lesz-e vége egyáltalán.

Mi idehaza tartjuk magunkat ren-
dületlenül. Nálunk az alaptörvény 
Istennel kezdôdik –-- „maradiságun-
kért” kaptunk is annak idején hideget-
meleget a mûvelt Nyugattól. Mint aki 
lemaradt egy brosúrával… Holott 
„csak” megmaradtunk a hitünkben. 
Vittük tovább Jézus keresztjét. Elvég-
re hinni annyi, mint szívünk szerint 
cselekedni, hûnek maradni jóban-rosz-
szban. (Azóta is, mintha csak összebe-
széltek volna ellenünk, egyre jönnek a 
támadások. Újkori kufároktól rendre 
kapjuk a gúnyos kritikákat. Mintha 
nem lett volna elég, hogy a kommu-
nista évtizedek alatt elvették a keresz-
tény ünnepeinket, és csak a locsolko-
dást meg a hímes tojást tûrték meg 
Mária országában. Jézus Krisztust 
negyven éven keresztül „indexre” tet-
ték az istentelenek.)

A nagyvilág kereszténysége, nem 
csoda, kicsit tanácstalan: van-e most, 
húsvétkor bármiféle ünnepelnivaló? 
Nehéz a kereszt a mai világban. Nehéz, 
hisz például Európában, a finom, „mû-
velt Nyugaton” azt lehet mondani, 
szinte kiment divatból a hit. Mintha 
lejárt volna a jegye. Mintha útban len-
ne. Mint akirôl egyszerûen elfeled-
keztek, félretolták. Hihetetlen és 
elszomorító. Hiszem, hogy –-- Krisztus 
meglátása szerint –-- tényleg a pénzt 
kell keresni a dolgok mögött. (Talán a 
mesterségesen gerjesztett menekült-
hullám és az ahhoz készült mecsetépí-
tési projekt „kifizetôdôbbnek” bizo-
nyult, mint a kétezer éves megtartó 
hit? Nem is merem folytatni a gondo-
latsort… Ámbár sokat elmond, hogy 
néhány éve több nyugat-európai nagy-
városban már a köztéri karácsonyfa-
állításról is „leszoktak”.)

Pedig ha valamikor, akkor most, 
ezekben a megveszekedett, véres, za-
varos idôkben kellene igazán a krisz-
tusi kapaszkodó. Elôttünk a golgotai 
példa: hinni a feltámadásban. A világ 
most félve, csatazajban kényszerül 
ünnepelni a húsvétot. Azt az ünnepet, 
amelynek egyik üzenete éppen az ide-
vágó evangélium, a föltámadás. Mél-
tatlan ez az állapot, de nem hagyhat el 
a hitünk. Bármennyire ijesztô a jelen, 
Szent II. János Pál pápa szavai erô-
sítsenek minket: „Ne féljetek!” Ha 

Krisztus föltámadott, akkor életmûve, 
a kereszténység sem veszhet el.

FULLEXTRA LÁSZLÓ
Botka László „Fizessenek a gazda-

gok!” javaslatának megjelenése óta 
nincs nap, hogy ne gyarapodna újabb 
elemmel az MSZP miniszterelnök-
jelöltjének rongyrázós portréja.

Azt már jó ideje tudjuk, hogy a pu-
ritánságról szavaló politikus, aki or-
szággyûlési képviselôként minden 
szocialista megszorító intézkedést 
megszavazott (legyen annak szerzôje 
Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc, 
bárki), magára nézve megengedôbb. 
Szereti a luxust, él-hal az egzotikus 
utazásokért (Zanzibár, Maldív-szige-
tek, vörös-tengeri korallzátonyok stb.), 
még a gazdasági válság éveiben sem 
mondott le hobbijairól.

Sosem titkolta a luxusútjait, egyik 
vörös-tengeri merülése után például 
így nyilatkozott: „Letettük a felesé-
gemmel a nemzetközi búvárvizsgát, s 
azóta évente néhányszor megpróbá-
lunk elszabadulni a hétköznapok 
stresszes, pörgôs feladataitól.

Nincs számomra megnyugtatóbb ér-
zés, mint mikor a tenger mélyén élô 
halakban és korallokban gyönyörköd-
hetem.” (Gyönyörködjön csak kedvére 
odalenn – de ne szavalja a fordítottját 
idefönn!) Bár Botkát nem különöseb-
ben zavarják a kritikus hangok, azért 
most csak illenék valamit válaszolnia 
a Fidelitas neki címzett kérdéseire: 
mibôl telik neki 25 millió forintos, 
„fullextrás” luxus terepjáróra, és azt 
miért nem tüntette fel vagyonnyilatko-
zatában?

Megjegyzem, Botka urizálása fölfog-
ható egyfajta baloldali hagyományôr-
zésnek is. Hála a levéltári titkosítások 
feloldásának, mára nyílt titok, hogy a 
munkásmozgalom karizmatikus veze-
tôitôl sosem állt távol a luxus iránti 
vonzalom.

Elég bizonyíték erre Vlagyimir Iljics 
Lenin példája, aki egész életében oda-
volt az egyedi készítésû Rolls-Royce-
okért (regnálása során kilenc ilyen 
autóval furikázott). Még Svájcban 
cuppant rá a márkára a vezér --– 
merthogy egy idôben onnan, egy pazar 
alpesi luxus szállóból irányította a 
munkásosztály harcát a piszok burzsu-
jok ellen…

TÚRAÖTLETEK
Szívet-lelket melengetô tavaszi kirán-

dulásokat ajánlok „régi vágású” embe-
reknek, akik mernek még magyarok 
lenni… De mások is jöhetnek bátran!

Induljunk például a Fejér megyei 
Dinnyésre, ahol Alekszi Zoltán a saját 
udvarán építette föl a történelmi Ma-
gyarország elfelejtett várainak kicsi-
nyített mását. A „határt” jelképezô 
sétaúton kilencven emlékoszlop sorjá-
zik, mindegyik egy-egy uralkodónknak 
állít emléket. A nevek alatt, az évszá-
mok mellett pár mondatos összefog-
laló.

Vagy ott a Kárpát-haza temploma. 
Aki még nem látta a verôcei Lósi-
völgyet a Dunakanyarban, fölötte a 
parányi emlékhellyel, nem tudja, mit 
veszített. Ez is szívdobogtató kirán-
dulás. A puritán falak fölött a sokszínû 
üvegablak emberalakja Emese, akitôl 
az eredetmonda az Árpád-házat szár-
maztatja. Bethlen Farkas, az emlék-
hely megálmodója a templom avatón 
(Trianon gyásznapján, 2010. június 4-
én) ezt mondta: „Szanaszét vagyunk 
annak a diktátumnak köszönhetôn, 
mely miatt ma itt emlékezünk. De pil-
lanatra se feledjük: Összetartozunk!”

Atilla hun király szobra (az eredeti 
terv szerint) a Duna partján, Nagy-
maroson vár átadásra. Csodás túra 
lehet ez is. A nagy uralkodó méltatlanul 
elfeledett szereplôje az egyetemes 
történelemnek. Az ötméteres alkotás, 
ha igaz, szemben a visegrádi várral, 
arccal a Pilis felé néz majd…

Tisztelem ezeket a túrára ösztönzô, 
szent embereket. Petró Attila szob-
rászmûvész is ilyen. Ô készítette és 
adományozta a nemzetnek és a keresz-
ténységnek azt a nyolc és fél méter 
magas, ötventonnás, gránitból faragott 
Jézus-szobrot –-- az Áldó Krisztust --–, 
amely a Tisza-parti Tarcal öreg teme-
tôje fölötti dombról tekint reánk.

Fölsétálni, ellátogatni ezekre a he-
lyekre tüdônek, szívnek föltétlen ja-
vallott. Fôképp a szívnek. Kölcsey írja: 
„Kinek szívében a haza nem él, az szá-
mûzöttnek tekintheti magát minden-
hol…”
Mi itthon vagyunk.

EGY NAIV FESTÔ
Szinte már hiányoltam Gulyás Már-

ton sztárprovokátort a napok óta tartó 
CEU-fesztiválról, mikor hétfôn este 
„végre” felbukkant sudár alakja a sza-
badságharc aznapi helyszínén, a Sán-
dor-palota elôtti placcon. Megjelenése 
lelkesítôn hatott a konyulni látszó for-
radalmárokra, a harcosok várakozón, 
ájult tisztelettel lesték, ezúttal milyen 
kunszttal áll majd elô az anarchia-
bajnok. Nos, Márton úgy tervezte, 
élénk narancssárgára festi az államfôi 
rezidenciát, s ezt úgy kezdi –-- fontos 
az antré! --–, hogy mindjárt hozzávág 
az épülethez egy festékesflakont. 
Csakhogy kiderült, az avantgárd pik-
tor képtelen a cuccot elhajítani a fa-
lig… Addig ügyetlenkedett, míg el 
nem vitték az érdeklôdve odaérkezô 
rendôrök. (Szó se róla, Marci nem az a 
bajnokalkat, a suliban már a bukfenc-
nél kikéredzkedett a tornaterembôl.) 
Gulyás atléta eltávolítása persze csak 
olaj volt a tûzre, a harcosok innentôl 
kezdve a Gyorskocsi utcai fogda elôtt 
folytatták a CEU-ajvékolást, vesszen-
orbánozást…

Pár hete kis rovatomban már meg-
emlékeztem a fáradhatatlan aktivis-
táról, mint aki csak azért keveri a bal-
hét, hogy beszéljenek róla. Talán még 
élvezi is, hogy utálják. Ez a mániája. 
Hát, Istenem… Munkássága amúgy 
rém egyszerû: botrányt csinál, beszól 
a „civil kontroll” nevében, aztán ha 
válasz érkezik, belevigyorog a másik 
képébe, végül diadalittasan körbenéz: 
na, ugye, hogy ki tudlak hozni a sod-
rodból, ember? (Talán Juhász Petivel 
együtt tréningezik. A fütyülôssel.) 

Persze nem minden attrakció jön be…
Az óév utolsó Gulyás-fellépése nyo-

mán például úgy hajították ki az egyik 
körúti étterembôl, mint fostos macskát 
szokás a gangról… Elôtte egy DK-tün-
tetésen Gyurcsány-nyugdíjasok ráz-
ták ki a nadrágjából, amikor transz-
parensével hadonászott a tömegben.

Most meg itt ez a Sándor-palota-
jelenet. Most ez volt a „soros”.

KACAJ A TERROR 
HÁZÁNÁL

A nemzetközivé lett budapesti anarc-
hista show színes programjainak egyi-
két bizonyos Magonyosi Árpád mutat-
ta be az Andrássy úti Terror Háza 
Múzeum elôtt. A vállalkozó szellemû 
szabadságharcos megismételte a Sán-
dor-palotánál fellépô Gulyás Márton 
korábbi attrakcióját, azzal a különbség-
gel, hogy – az ügyetlenkedô sztár-
provokátorral szemben – az ô festékes 
flakonja eltalálta az épületet. A Ma-
gonyosi-kunszt több szempontból is 
kilógott a spartakiád addigi menetébôl. 
Részben megmutatta, nem csak két-
balkezes anarchisták alkotják a 
brigádot, részben jelezte, mindenféle 
ötlet helyet kaphat az ifjak repertoár-
jában. Határ a csillagos ég… („Meg-
próbálom rekonstruálni azt, amit a 
Marciék csináltak” – közölte fellépése 
elôtt a dobóatléta.) Hogy Magonyosi 
elôadó csak szimpla elmebeteg, eset-
leg magányos elkövetô, nem tudni. Az 
Andrássy úti felkelôknek minden-
esetre határozottan tetszett a pro-
dukció, kacajjal, vastapssal jutal-
mazták a festékhajigáló embert.

A Soros-mûsorba simán belefért a 
Terror Háza meggyalázása. Hogy az 
épület oldalán – a Hôsök falán – a nem-
zet szabadságáért életüket áldozó em-
berek portréi állnak? Hát aztán? A mai 
„szabadságharcosoknak” ez semmit 
sem számít. Vajon Magonyosi Árpi a 
Duna-parti cipôkkel is megtenné-e ezt, 
mint ahogy egy jobbikos képviselô is 
beléjük köpött pár éve?

A kommentelôk közt kevés az uj-
jongó. „Rohadt, mocsok csôcselék – ír-
ja egyikük –, menjetek oda és térde-
peljetek le apáitok borzalma elôtt! 
Szemét, bûzös banda, mit cseleked-
tetek?! Nézzetek csak a fényképekre, 
mind fiatal munkásszármazású volt… 
Éppen azokat gyalázzátok, akik a 
szabadságjogokért haltak meg. Azo-
kért a jogokért, amelyekért most hô-
börögtök!”

Mindez még a nagyhéten történt. Ho-
gyan mondta Jézus a kereszten: 
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek!”

Vagy nagyon is tudják.

ahogy 
Pilhál György 

látta

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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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szabó Magda drá-
mája, 2. Kampózár, 3. Oláh Miklós 
esztergomi érsekrôl, 4. Az írónádat, 
íróvesszôt, 5. A dohánytermesztô ker-
tészeket, 6. Günter Grass, 7. Puska-
port, 8. Tiszafa néven, 9. Hermann-
stadt, 10. Homokfutó.

E heti kérdéseink:

1. Mi volt a történelmi Moson várme-

gye székhelye?

2. Ki volt Alex Haley Gyökerek cí-

mû bestsellerének mandinka hôse?

3. Melyik hangszerhez hangolják a 

szimfonikus zenekar hangszereit?

4. Melyik államtól vásárolta meg 

Korzika szigetét 1768-ban Francia-

ország?

5. Mi a pénzneme Indonéziának?

6. Melyik hangszert hangszert nevez-

zük mélyhegedûnek?

7. Kinek az életrajzi elemekkel át-

szôtt drámája a Bûnbeesés után?

8. Melyik Balaton-parti település 

neve jelenti azt, hogy fürjecsket?

9. Melyik szigetcsoporthoz tartozik 

Mindora szigete?

10. Melyik huszadik századi pápa 

uralkodott csupán 34 napig? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
HOGYAN KELL JÓL 

KITÖLTENI EGY 
ADÓBEVALLÁST?

Ez a cikk a brit sajtóban jelent 
meg....

A „Hány személyt tart el?” kérdésre 
egy állampolgár így válaszolt:

2,1 millió illegális bevándorlót
4.4 millió munkanélkülit
900.000 börtöntölteléket 85 börtön-

ben
650 kretént az Európa parlamentben 

és az egész Európa Bizottságot.
 
Bevallását visszaküldték azzal, hogy 

válaszai elfogadhatatlanok.
Az állampolgár erre kérdéssel vála-

szolt:
Miért? Kihagytam valakit?

* * *
Egy 18 éves lány bevallja az any-

jának, hogy teherbe esett. Az anya 
elkezd hisztizni és sírni:

--- Ki volt az a disznó, aki ezt tette 
veled? Tudni akarom! –- toporzékol.

A lány erre elôveszi a mobilját, és 
telefonálni kezd. Fél óra múlva egy 
Ferrari áll meg a ház elôtt; egy ôszülô 
halántékú, finom úr, Armani öltönyben 
kiszáll, és kopogtat az ajtón. Leül a 
nappaliban az apával és az anyával 
szemben, és közli velük:

--- A lányuk most értesített a prob-
lémáról. Sajnos nem vehetem el ôt 
családi állapotom miatt, viszont gon-
doskodom a születendô gyerekrôl. 
Elôször is fizetem a lányuk összes 
kiadását élete végéig. Ha lánya szü-
letik, biztosítok számára két keres-
kedést, egy családi házat, egy ten-
gerparti villát, továbbá 5 000 000 $-t a 
bankszámláján. Ha fiú születik, neki 
adok néhány gyárat és 10 000 000 $-t a 
bankszámláján. Viszont, ha elvetél, 
nem igazán tudom, akkor hogyan se-
gíthetnék. Önök mit javasolnak?

Mire az apa, aki eddig néma csendben 
hallgatta az elôadást, ráteszi a férfi 
vállára a kezét, a szemébe néz, és így 
szól szelíden:

--- Akkor tedd magadévá  újra.
* * *

Meghal a férj, és a túlvilágon egybôl 
vagy húsz öreg nô veszi körül és mind 
ezt mondják:

--- Szia fiam, én vagyok az anyósod.
A férj nem tudja, ki az igazi. Egyszer 

csak megjelenik Szent Péter és igaz-
ságot tesz:

--- Ezt a férfit húsz felé kell vágni, 
mert húszan vagytok.

Mindenki döbbenten áll, meg sem 
szólal, kivéve egy nôt, aki ezt mondja:

--- Igen! Húsz felé kell vágni!
Ekkor Szent Péter felkiált:
--- Na, hát csak megvan az igazi 

anyós!
* * *

Az orosz tanácselnök vesz egy pa-
pagájt, és meg akarja tanítani neki 
hogy „Éljenek a kommunisták!”

Ám a papagáj --- okos madár lévén -- 
folyton csak szidja a kommunistákat.

Mivel a pártelnököt várja vacsorára, 
ezért a papagájt beteszi a hûtôbe. A 
miután a pártelnök elmegy, kiengedi a 
papagájt, aki megszólal:

--- Éljenek a kommunisták, éljenek a 
kommunisták... csak ne küldjetek még 
egyszer Szibériába!

* * *

Egyperces tudományTudja-e, mi az a 
frászkarika és a 
nyavalyatörés?

Még manapság is gyakran haszná-
lunk olyan kifejezéseket, amelyeknek 
már nem is ismerjük az eredeti je-
lentését. Ilyen például, amikor bosz-
szúságunkban a frászkarikát emleget-
jük, vagy amikor valakit mérgünkben 
elküldünk a francba. Na de honnan is 
ered a frász, a frászkarika?
Zsenik betegségének tartották
Nos, a frász kifejezést eredetileg az 

epilepsziára vagy rángógörcsre alkal-
mazták, amely német nyelvterületrôl 
került át a magyar szóhasználatba.

A kifejezés a bajor-osztrák frais szó-
ból származik, amelynek görcsroham 
a jelentése. Az epilepszia egyébként a 
hirtelen jelentkezô rohamokkal együtt 
járó neurológiai betegségek gyûjtô-
neve.

A rángógörcs már az ókorban isme-
retes volt, több nevezetes történelmi 
személyiség, így például Nagy Sándor, 
a világhódító makedón király, Julius 
Caesar, a híres római hadvezér és 
államférfi, valamint Szent Pál is ebben 
szenvedett, számos híresség, köztük 
Dante Allighieri olasz költô, Vincent 
Van Gogh holland festômûvész, Pjotr 
Csajkovszkij orosz zeneszerzô, Kir-
kegaard dán filozófus, Charles Dick-
ens angol, vagy Fjodor Dosztojevszkij 
orosz író példa többek között.
Osztrák és gót eredetû jövevény-

szavakból származik
A frásznak van még két további je-

lentéstartalma: az egyik a freisa, azaz 
az ijedség, ijedelem, romlás, a másik a 
fraisan, ami azt jelenti, hogy megkí-
sért, illetve kísértésbe visz. Az elôbbi 
osztrák, az utóbbi pedig gót eredetû 
kifejezés.

A frász (frászt kapott) kifejezést a 
magyar nyelvben csak késôbb kezdték 
el az ijedelemre használni. A kapsz 
egy frászt, vagyis kapsz egy pofont, a 

frásznak viszont már egy sajátos, csak 
a magyar nyelvben kifejlôdött jelen-
téstartalmú változata.
Perecbe sütött frászkarika
Mind a mai napig nem ismert ponto-

san az epilepszia oka.
A múltban babonás hit övezte e vi-

szonylag ritka betegséget, amelynek a 
„gyógymódja” is babonás szokásokat 
produkált.

Ennek volt egyik terméke a frászka-
rika, egy sült tésztából készített, kör 
alakú hatalmas perec. A tésztához a 
lisztet kilenc egymást követô napon 
kilenc házból kellett kérni.

A görcsrohamot kapott beteget átbúj-
tatták a sült perecen, amely a beteg-
ségbôl való megszabadulást, az újjá-
születést szimbolizálta. A frászkarika 
mint kifejezés késôbb egybeolvadt a 
franckarikával, annak ellenére, hogy a 
francnak –-- eredeti jelentéstartalmát 
tekintve --- semmi köze sincs az epi-
lepsziához. A franc a vérbajra vagy 
szifiliszre használt, és a franciakórból 
származó rövidítés. (A szifiliszre 
használták még a rosseb kifejezést is a 
középkorban.)
Démonok ostroma és a Szent Iván 

napi tûzugrás
A nyavalyát eredetileg szintén az 

epilepsziára használták a magyar 
nyelvben, de volt egy tágabb értelme 
is: használták a bajok, betegségek, és a 
nyomorúság szinonimájaként is. 

A régi néphit szerint a nyavalya mö-
gött rontás, boszorkányok praktikái 
álltak, vagy az, hogy az embert démo-
nok szállták meg.

Magyarországon az epilepsziások 
pártfogójának tradicionálisan Szent 
László királyt tekintették, a középkor-
ban az ô sírjához zarándokoltak a be-
tegek, gyógyulást remélve. Néhol 
Szent Vitus (Vid) vértanút, a 14 segí-
tôszent egyikét is az epilepsziások vé-
dôszentjének tartották. A nyavalya-
töréstôl különbözô módokon próbáltak 
megszabadulni, így például a betegek 
megváltoztatták a nevüket.

Alkalmazták a ráolvasást, de a babo-
na szerint, ha visszafelé mondják az 
imát, az szintén kigyógyíthatja a baj-
ból a beteget. Ugyancsak komolyan 
hitték, hogy a Szent György napi füs-
tölés, vagy a Szent Iván napi tûzugrás 
szintén megszabadítja a betegeket a 
rontástól.

(Sz. A. összeállítása)

A múlt bûnei
A keletieknek van egy nem min-

dennapi legendája.
Két szerzetes vándorlás közben egy 

megáradt patakhoz ér. Magas a víz, 
irtózatos mennyiségû sarat, törmelé-
ket sodor magával. A patak partján áll 
egy nagyon szép lány, aki láthatóan 
azon vacillál, hogyan juthatna át a 
túlpartra, de nem mer belemenni a 
vízbe. Az egyik szerzetes szó nélkül a 
karjába kapja, és átviszi a vízen. Majd 
a két szerzetes folytatja a vándorútját.

Este, mielôtt nyugovóra térnének, a 
másik szerzetes végül is kifakad: 
Hogyhogy te a karodba vetted, ma-
gadhoz ölelted ezt a lányt? Mi szer-
zetesek nem tehetünk ilyet! A társa 
azt feleli: Ide figyelj! Én ezt a lányt 
már órák óta letettem. Te még mindig 
cipeled?

Nagyon pontos történet, mert arra 
világít rá, hogy egy ember miféle 
bûntudatokat, sérelmeket, megbán-
tottságokat cipel egy életen keresztül, 

amelyek már rég elmúltak, nincsenek, 
és az erejüket kizárólag onnan kapják, 
hogy az ember újra és újra felidézi 
magában a sérelmeit, nehogy elfe-
lejtsen egyet is közülük. Tehát épp ô 
adja az erejüket.

Vagyis nem biztos, hogy Freudnak 
igaza van abban, hogy ennyire meg-
határoz a múlt, és nem lehet meg-
szabadulni tôle. Hogy a múlt, a kapott 
impulzusok és pofonok, az életem 
mondja meg, milyen ember leszek, 
milyen karakter leszek.

Hát hogyne! De csak akkor, ha én 
magam táplálom és folyton újratöltöm 
energiával a saját múltbeli negatív 
élményeimet, majd nagy szemekkel 
bámulok, hogy ez még mindig jelen 
van az életemben.”

P. P

Szokott hányingere lenni 
a kocsiban? 

Akkor ezt el kell olvasnia
Az autós émelygésrôl készített 

hiánypótló kutatást a Ford.
Az autós hányinger kellemetlen je-

lenség, az araszoló forgalom és a ka-
nyargós utak ráadásul tovább ron-
tanak az utasok kétharmadát keserítô 
helyzeten. A hányinger leginkább a 
gyereket és a tiniket érinti –- különösen 
azokat, akik a hátsó ülésen utazva, 
lehajtott fejjel videojátékoznak vagy 
filmet néznek. 

A Ford tengeribetegség-szakértôk 
bevonásával végzett új kutatása sze-
rint azok az utasok, akik egy rövidebb 
út során képernyôt néztek, átlagosan 
10 perc elteltével rosszul lettek.

Az ásítozás és az izzadás figyel-
meztetô jelei lehetnek annak az álla-
potnak, amely azért jön létre, mert az 
agy látásközpontból származó jelei el-
térnek a fül egyensúlyozó szervei által 
közvetített jelektôl. A kisbabákat nem 
érinti az autós émelygés; mindez a 
járás után kezdôdik. Ugyanakkor a há-
zi kedvencek is szenvedhetnek ettôl az 
állapottól, sôt –-- meglepô módon -– a 
tengerészek megfigyelték, hogy a je-
lenség még az aranyhalakat is sújt-
hatja.

Az autós émelygés összetett problé-
ma. Természetes reakció egy nem 
természetes ingerre, és nem igazán 
orvosolható, bár a tüneteit enyhít-
hetjük --– mondta Jelte Bos professzor, 
a soesterbergi TNO Intézet Érzékelô 
és Kognitív Rendszerek osztályának 
szakértôje.

Már az elsô vizsgálatok során kide-
rült, hogy az önkéntesek kevésbé érzik 
rosszul magukat, amikor a képernyôt 
magasabbra szerelik, és így láthatóvá 
válik számukra az út mindkét oldala.

A további kísérletek olyan alternatív 
módszerekhez vezethetnek, amelyek 
révén az utastérbôl ki nem látó utasok 
jó elôre figyelmeztetést kaphatnak az 
olyan eseményekrôl, mint a kanyargós 
út vagy az erôs bukkanót tartogató 
híd.

Jó hír, hogy a simább, nyugodtabb 
vezetési stílus elsajátítása is nagyon 
nagy mértékben csökkenti a hányin-
gert. További hiánypótló tanácsok az 
émelygés csökkentésére:

 • Húzódjunk középre a hátsó ülésen, 
vagy ha lehetséges, üljünk inkább elô-
re, hogy lássuk az utat magunk elôtt.

 • Vezessünk simán, és ahol lehet, 
kerüljük a hirtelen fékezést, az erôs 
gyorsítást, valamint a kátyúkat.

 • Tereljük el az érintett figyelmét! 

Két barát beszélget egymással:
--- Mondd öregem, hogy szoktál le az 

alkoholról?
--- Muszáj volt, mert amikor részegen 

hazamentem, mindig duplán láttam az 
anyósomat.

* * *
A cigány autót vezetni tanul. Az 

oktató mellette ül. A cigány egy ke-
resztezôdéshez ér, de a stoptábla el-
lenére áthajt azon. Az oktató rákiált:

--- Maga hülye barom. Hát nem látta a 
stoptáblát?

A cigány rálép a fékre, majd meg-
kérdezi:

--- Alumínium tábla? Visszá tolassak 
érte?

* * *
Az életben maradás titka :
Égett egy ötemeletes lakóház.
Egy muzulmán család élt az elsô 

szinten, mind   meghaltak. Egy cigány 
család élt a másodikon, ôk is elpusz-
tultak.

Egy fekete család a harmadikon, 
szintén odavesztek.

Egy pakisztáni család a negyedik  
szinten meghalt.

Egy fehér házaspár az ötödik szinten 
lakott, ôk megmenekültek.

A muzulmán közösség vizsgálatot 
követelt, hogy állapítsák meg, miért 
csak a fehérek élték túl a kataszt-
rófát?

A cigány szervezet is vizsgálatot 
szorgalmazott a fehérek ellen.

A fekete egyesület szintén kérte a 
vizsgálatot.

A pakisztáni menekülteket védelme-
zôk is ordítottak nyilvános vizsgála-
tért.

Végül is megkérdezték a tûzoltófô-
nököt, mondjon véleményt,hogy lehet, 
hogy a fehérek életben maradtak?

--- Hát kérem, azok reggel elmentek 
dolgozni !

* * *
 --- Elvtársak! --- mondja a szónok az 

ötvenes években egy szovjet faluban. 
- A szovjet technika a csodákat is 
képes megvalósítani... A következô 
ötéves terv végire minden szovjet 
családnak saját repülôgépe lesz!

--- Minek az nekem? --- szól bele az 
egyik hallgató. 

--- Hogy minek? Gondold meg, 
Kuzmics elvtárs! Például meghallod a 
rádióban, hogy Kazányban lekvárt 
osztanak. A következô percben már 
repülôre ülsz, és sorban állhatsz 
lekvárért!...

* * *
 Jack és Iván találkoznak, és arról 

kezdenek el beszélgetni, hogy melyik 
országban nagyobb a demokrácia:

--- Nálunk olyan nagy a demokrácia, 
hogy én elmegyek a Fehér Házhoz, és 
lepisálom a kerítést, ha akarom. --- 
mondja Jack.

--- Nálunk olyan nagy a demokrácia --
- kezdi el beszédét Iván --- hogy én 
elmegyek a Kremlbe, és a Lenin Ma-
uzóleum tövében nagydolgot végzek, 
ha akarok.

Jack már bánja, hogy túl nagyot ha-
zudott, próbál enyhíteni a dolgon:

--- Az igazság az, hogy azért körül-
nézek, nem e látja valaki.

Mire Iván:
-- Hát azért én se tolom le a gatyá-

mat.
* * *

- Hogy hívják a lengyel kocsmárost?
- ???
- Mikornyicki.

***

Akár az is segíthet, ha együtt énekel a 
család.

 • Használjunk párnát vagy fejtá-
maszt, hogy olyan stabilan legyen a 
fejünk, amennyire csak lehet.

 • Kapcsoljuk be a klímát, hogy biz-
tosítsuk a friss levegôt.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  Az egész világon 
elterjedt, kb. 200 különbözô 
fajtával rendelkezô lovak 
eredetérôl mesélnek szak-
értôk.
09:20 Világ
09:45 Summa
10:05 Önkéntesek
10:35 Új nemzedék
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Magyar elsôk (2004)
A sorozat ezen epizódja az 

elsô magyar tévéadás meg-
születését követi végig.
11:40 Szegény gazdagok 

(1938) Magyar játékfilm  
Szereplôk: Uray Tivadar 
(Hátszegi báró), Szeleczky 
Zita (Henriette) Henriette-
et, a gazdag Lapussa Deme-
ter unokáját - habár a te-
hetséges fiatal ügyvédet, 
Vámhidy Szilárdot szereti - 
a gazdag Hátszegi báróhoz 
kényszerítik feleségül, és a 
házasságkötés után követi 
ôt erdélyi birtokára. Ebben 
az idôben bukkan fel ismét a 
környéken Fatia Negra, a 
hírhedt rablóvezér, akit 
Anica, a szeretôje már 
hosszú ideje vár. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2016)

Somogytúr kedvezô kirán-
dulási, pihenési és kulturális 
élményekkel szolgál. 
14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin
15:35 Domovina 
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Maputo,Inhambane
16:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát

 18:30 Portréfilm Boulad 
atyával egyiptomi jezsuita 
szerzetes március 15-e al-
kalmából megkapta a ma-
gyar állampolgárságot. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

Magyar balett világsztárok
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Meztelen diplomata 

Rejtô Jenô egyik legmulat-
ságosabb és legizgalmasabb 
regénye alapján készült 
film.Kis-Lagondán bubó-
pestis járványra hivatkozva 
lezárták a szállodákat, köz-
tük a Grand Hotelt is. 
23:00 Hogy volt?! (2012)

  Lórán Lenke 85! 
 23:55 Kulturális Híradó

  0030MindenkiAkadémiája    
  00:55 Himnusz     
 01:00 Híradó
 01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Szenes Iván írta
02:25 Szegény gazdagok  

(1938)  Magyar játékfilm   -     
03:35 Magyar elsôk (2003)

 Az elsô magyar állatkert
 04:05 Hogy volt?!

Magyar balett világsztárok
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. április 27. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 1. hétfô Május 2. kedd Május 3.  szerda

Május 4.  csütörtök

Május 5. péntek Május 6.  szombat Május 7.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Bálványos Somogy me-

gyében található kis telepü-
lés. Balatonföldvártól 10 
km-re délre fekszik, s már 
az 1001-ben
07:40 Hogy volt?! (2012)
Lórán Lenke 85! / ism.
Szórakoztató mûsor
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 Református magazin
10:40 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Reformáció hétrôl 

hétre
10:55 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:00 Úton-útfélen
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Trisztán (1974)
Magyar tévéfilm  Szerep-

lôk: Bánfalvy Ágnes, Békés 
Rita, Bôsze György (Spi-
nell), Fabó Györgyi, A fiatal 
Klöterjahnné súlyos tüdô-
beteg. Boldog lehetne, mert 
kisfia született, ehelyett ô 
hideg, nyárspolgár férjével 
egy bentlakásos szanatóri-
um felé tart, a hôn áhított 
gyógyulás reményében. A 
fiatalasszony, Gabriella a 
zene és Richard Wagner 
zenéjének rajongója, azon 
belül is a Trisztán és Izol-
dáé. Férje nem érti meg, a 
zongorázást pedig kímé-
letbôl megtiltják neki az 
orvosok, ezért különösen 
fontosak lesznek számára a  
beszélgetések.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás 
13:40 Szerelmes földrajz
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi     

16:05 Útravaló 
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát

  18:25 Ízôrzôk (2012)
 Szepetnek Nagykanizsával 
szomszédos település élénk 
hagyományôrzô ételek.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Cirkuszfesztivál 2014 
A Fôvárosi Nagycirkuszban  

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

„Darabokra szaggattatol” - 
Az ezeréves Magyarország  
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Trisztán (1974)

  Magyar tévéfilm
  03:30 Tálentum (2002)

A falképfestô - Patay László
03:55 Arcképvázlat Sopsits 

Árpádról (2002)
04:15 Cirkuszfesztivál 2014 

  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Tótkomlós
07:40 Ridikül
Enyém? Tiéd? Miénk?
08:35 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Magyar Krónika
09:30 Médiaklikk
09:55 Útravaló
10:10 Az én ’56-om (2016)
Marton György
10:20 A sokszínû vallás
10:35 Kérdések a Bibliában
10:50 Így szól az Úr!
10:55 Kereszt-Tények
11:05 Reformáció hétrôl 

hétre
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 12 egy tucat (1973)
Magyar tévéfilm 
Szereplôk: Benkô Péter 

(Jóska, a postás), Andai Kati 
(Eszti), Gór Nagy Mária 
(Kata) A tévéfilm három 
történetet mutat be, ame-
lyek mindegyike kapcsolat-
ban van a tizenkettes szám-
mal Az elsô történet címe: 
12 kilométer. Fôhôse Jóska, 
a fiatal postás, aki nagyon 
szereti szakmáját.A máso-
dik történet címe: 12 stáció. 
Fôhôse egy rutinos taxiso-
fôr, akinek van egy minden-
napos utasa, egy titokzatos 
és nagyon csinos hölgy A 
harmadik történet címe: 12 
amatôrkép. Fôhôse Kati
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om (2016)
Dr. Lehr György
13:50 Az én ’56-om (2016)
Koszmovszky Edina
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon 
14:55 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi    

15:25 Alpok-Duna-Adria 
15:55 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Kalahári,Botswana
16:20 Szenes Iván írta
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

Szigliget
19:00 Kívánságkosár - 

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

Szent Flórián lovagjai 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta
02:20 12 egy tucat (1973) 
Magyar tévéfilm  (ff.)
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

Jánosi zenekar
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
Zenés filmsorozat
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Szigliget A filmbôl jel-

legzetes halételek mellett 
(kukoricalisztbe forgatott 
keszeg, szigligeti boros ha-
lászlé, ecetes keszeg
07:40 Ridikül 
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:30 Iskolapad
09:50 Élô egyház
10:15 Isten kezében
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Öt nap háború nélkül 

(1975)  Magyar tévéjáték  
Szereplôk: Cseh Tamás (gi-
táros), Fülöp Zsigmond (Ve-
gyenyev), Gera Zoltán (Vja-
cseszlav), Gobbi Hilda (Zi-
naida),  Zách János (Gorszkij)
Lopatyin vonaton utazik és 

visszaemlékezik az elôzô 
hét eseményeire. 1942-43 
fordulója, dúl a II. világ-
háború. Gorszkij öt napra a 
taskenti filmstúdióba küldi 
Lopatyin haditudósítót. Itt 
találkozik Vjacseszlavval, 
régi barátjával, aki nem 
képes a frontszolgálatra, 
csak a versírásra, de abban 
sem túl sikeres. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Rúzs és selyem
13:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:20 Esély
14:45 Életkerék
15:15 Öt kontinens
15:40 „Mert hét életem van, 

ebbôl öt ment el...” (2014)
Magyar dokumentumfilm   
Zenés portréfilm az életö-

römért folytatott küzde-
lemrôl. Géza átlagos ember 
volt: dobolt, versenytáncolt, 
hajtotta a munkát – amíg 
egy ritka betegség érte.
16:10 Kerekesszékkel a lét-

ra tetejéig (2014)  A terápiás 
célú barlangtúrákat Miko-
lovits Veronika, kezdemé-
nyezte a 2000-es évek ele-
jén. A lány 2009-ben tragi-
kus balesetet szenvedett a 
Himalájában.
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Ízôrzôk (2012)

Kustánszeg Zala megye 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Van képünk hozzá – 
Válogatás klasszikus rádi-

ókabaré-jelenetekbôl.
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Az engesztelés útján - 
Natália nôvér hagyatéka
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Öt nap háború nélkül 

(1975) Magyar tévéjáték     
03:45 Kerekesszékkel a lét-
ra tetejéig (2014)
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát 
06:40 Ízôrzôk (2012)
Deszk Szegedtôl 10 km.
07:15 Kulturális Híradó
07:45 Magyarnóta-hang-

verseny (2002) Piros rózsák 
beszélgetnek...
08:45 Német nyelvû hírek
08:55 Kínai nyelvû hírek
09:00 Orosz nyelvû hírek
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz
10:05 Rúzs és selyem
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Egy fiúnak a fele 

(1944) Magyar játékfilm  
Gáthy földbirtokos felesége 
szülôágyánál megfogadja, 
hogy egy talált csecsemôt 
éppen megszületett fiával 
együtt, saját gyermekeként 
nevel fel. Csak késôbb 
veszik észre, hogy nem 
tudják, melyik a talált és 
melyik saját gyermekük.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Angyalok és ôran-

gyalok - Dávid Katalin 
mûvészettörténész portréja   
14:15 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek Adásunkban 
Tisza Istvánnal foglalkozunk.   
14:50 Hangvilla   Öregek   
Öregen még kitekintenek új 
tájak felé. A mai Hangvillá-
ban errôl elmélkedünk han-
gosan, ehhez szólaltatunk 
meg zenei részleteket.
15:20 Hogy volt?!

Magyar balett világsztárok
1983 óta, a klasszikus balett 

óriásának tartott Jean-Ge-
orges Noverre születésnap-
ján, április 29-én ünnepli a 
világ „A Tánc Világnapját”.  
16:20 Egy Isten, két nemzet 
(2015)  Romániai - magyar 
dokumentumfilm   Peduraru 
Vlad és Melina élettörte-     
17:15 Család-barát
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk Vitnyéd
G y ô r - M o s o n - S o p r o n -

megyébe látogattunk. .
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015) A családi vacsora
Fifóék családi vacsorára 
készülôdnek az Amerikából 
haza érkezô rokon, Zénó 
tiszteletére.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show
22:35 Tóth János (2017)

 Népi-urbánus ellentétek
Magyar sitcom   János és 

Pál viszonya egyre inkább 
indulatossá válik. 
23:05 Opera Café
23:35 Evangélium

 00:05 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-
sorozat
00:35 Világörökség Portu-

gáliában Az Alto Douro-i 
szôlôvidék
00:55 Himnusz     
01:00 Híradó        
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:30 Gasztroangyal (2017)   
Csörnyeföld és Vendvidék
02:25 Virtuózok 2017

    1.elôdöntô
04:05 Mindenbôl egy van 

(2015)   A társkeresôügynök-
ség Zénó, a módos rokon 
felajánlja a Fifóknak, hogy 
fellendíti az üzletet. 
05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
Csörnyeföld és Vendvidék
A Gasztroangyal ezúttal az 

ország nyugati felébe uta-
zik. Marcsi Bussay Dórival 
kel útra.
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:15 Profit7
09:35 Kárpát expressz
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Virtuózok 2017
 elôdöntô
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Koltai Lajos
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Az én ’56-om (2016)
Koszmovszky Edina
14:05 Az én ’56-om (2016)
Dr. Lehr György
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:45 Rúzs és selyem
15:15 Önök kérték
16:15 Emberebb ember 

(2015)  Történe „Emberebb 
ember” címmel 2 részes 
ismeretterjesztô filmsoroza-
tot készített a Debreceni 
Mozgóképkultúra Alapít-
vány. A sorozat forgatá-
sának ötletét egy különleges 
cserkészvállalkozás adta: 
2013-ban 12 ország 180 ma-
gyar cserkész gyûlt össze a 
Tisza folyónál és tutajtúrán 
vettek részt.
16:45 Emberebb ember 

(2015) Tutajtúra Az alkotás 
második részében a nézôk 
megismerhetik azt, hogy a 
diaszpóra magyarságán be-
lül milyen meghatározó 
szerepe van a fiatalok köré-
ben a cserkészetnek mind a 
nyelvtanulásban,  óhazához 
való kötôdésben. 
17:15 Család-barát
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal (2017)
Csörnyeföld és Vendvidék
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Halhatatlanok - 

Limanova- a magyar gyôze-
lem 1914 (2016)
22:25 Harmincad u. 6. 

(2017) Károly és Diana
22:35 Az On The Spot be-

mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban (2015) 
23:30 Hangvilla

„B”, mint Bécs (Schubert) 
00:00 Tôkéczki és Takaró:    

00:30 Mesterember  Tûzoltó 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!
Az Eurovíziós Dalfesztivál 
és Magyarország Idén Pá-
pai Joci képviseli hazánkat 
az EurovíziósDalfesztiválon
  02:25 TÖRZS JENÔ 130 
Márciusi mese (1934)   Ma-
gyar romantikus film   Mon-
te-Carlóban Gyôzô belesze-
ret Kende bankár lányába, 
Lilibe. 03:30 Szent László és 
mi - Csaba testvérrel 
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Ízôrzôk (2012)
Szepetnek Horvát és sváb 

ételeket ismerhetünk meg a 
mûsorból: a hajdinaleves, a 
hajdina- és kukoricakása 
kedvelt helyi étel, csakúgy, 
mint a fozli, a babsaláta
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
08:55 Nagyok
Sebô Ferenc 2. epizód
09:25 Esély
09:50 Kék bolygó
10:10 Rome Reports - 

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

gáliában Krisztus-rendi ko-
lostor, Tomar
11:50 Veszedelmes labda-

csok (1967)Magyar tévéfilm 
Szereplôk:  Bárdy György 
(Jack), Buss Gyula, Csáká-
nyi László (Joe), Csonka 
Endre,  Felföldi Anikó (Eve-
lyn), Gobbi Hilda (Hugó 
néni), Izsmán Nelly, Keleti 
László Latinovits Zoltán, 
Krimi-paródiát tálalunk a 
nézôk elé a híres Angyal 
címû sorozat analógiájára. 
Sir Arthur háromféle labda-
csot talált fel. Az egyik a nôt 
férfivé, a másik a férfit nô-
vé varázsolja. Ezt a labda-
csot Hugó néni Sir Arthur 
megöletésével akarja meg-
szerezni, hogy férfivá válá-
sa után megkaparintsa a 
családi vagyont. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok

  Sebô Ferenc 2. epizód
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi   

15:30 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

16:05 Az én Afrikám - 
Sáfrány József filmsorozata 
Makgadikgadi, Okawango
16:25 Szenes Iván írta
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk (2012)

Tótkomlós Békés megyében 
fekvô, kétnyelvû, szlovák 
nemzetiségû
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
Enyém? Tiéd? Miénk?
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Betyárbecsület - Igazság 
törvényen kívül
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta
02:15 Veszedelmes labda-

csok (1967 Magyar tévéfilm      
03:15 Világörökség Portu-
gáliában Krisztus-rendi ko-
lostor, Tomar
  03:40 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

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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 


