
Mailed  on Friday, 26th May 2017

Price $ 4.00
Including GST

No. 2971.  1 June  2017        Printed Post approved PP 1000 2449     LIX évfolyam 20. szám         2017. június 1.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2017. június 1. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A második világháború alatt, amikor Erdély ismét Magyarországhoz került, 

tananyaggá vált a gyerekek számára. Innentôl kezdve gyakorlatilag ideológi-
áktól függetlenül, a mindenkori politikai hatalomnak nem volt többé lehetôsége 
gátat szabni a terjedésének. A dal hamarosan az egymástól távol kerülô 
magyarság ,,kötôanyagává” vált.

Fennmaradása elsôsorban az erdélyi értelmiségnek köszönhetô, egy idô után 
hagyománnyá merevedett, a Himnusz és a Szózat méltó társává vált, sôt 2009-
ben törvényi szinten is rendelkeztek funkciójáról: Székelyföld himnuszává 
minôsítették, azt követôen, hogy 2009. szeptember 5-én Székelyudvarhelyen a 
Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlésen szavaztak az erre vonatkozó hatá-
rozatról. Ma már Erdélyben valamennyi nemzeti ünnep alkalmával felcsendül.

A Székely himnusznak két verzióját is számon tartotta a szélesebb székely 
közösség: a Csíksomlyói zarándokok az ,,Ó én édes jó Istenem” címû (régebbi) 
változatot érzik közelebb magukhoz. Ez az a dal, amely az ,,Este a székelyeknél” 
címû, Bartók Béla által jegyzett munka a ,,Ki tudja merre visz a végzet” 
kezdetû dal alternatív ritmikáját követi. Ennek szövegét sokak szerint 1920 
környékén írta egy ismeretlen szerzô.A Csanády-féle verzió 1921-ben született 
egy székely felsôoktatási ünnepnap apropóján, egy kantáta formájában. A 
himnuszra való utalás még a cím szintjén sem jelent meg ekkor.

Horthy-szobrot avattak Kálozon
Szobrot állítottak Horthy Miklósnak a Fejér megyei Kálozon, a magán-

tulajdonban levô Zichy-Széchenyi-kastély parkjában.
A Magyarország egykori kormányzóját ábrázoló mellszobrot a kastély 

tulajdonosa fogadta be. Eredetileg a szobrot a szintén Fejér megyei Perkátán 
szerették volna felállítani, ám ott a helyiek tiltakozása miatt az önkormányzat 
visszavonta korábbi engedélyét.

Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke a rendezvényen 
azt mondta, további szobrokat kívánnak állítani Horthy Miklósnak.

Minden eddiginél magasabb 
a részvétel

Eddig egymillió ötszázhatvanezren küldték vissza a nemzeti konzultációs 
kérdôívet, ami minden eddiginél magasabb részvételt jelent, „ilyen még nem 
volt”. Ez sokkal több, mint amennyien a baloldalra szavaztak 2014-ben, és 
sokszorosa annak, amivel a Momentum „megfúrta az olimpiai pályázatot” --– 
mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken 
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Június 1-jén Tünde névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajbars, 

Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, 
Graciella, Hortenzia, Júnó, Jusztián, 
Jusztin, Konrád, Kunó, Kurt, Paméla, 
Pamfil, Pandóra, Paulina, Simeon, Sze-
mirámisz, Torda, Tündér névnapja 
van.
Június 2-án Kármen, Anita név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Amélia, Amelinda, Anna, Ármin, Ár-
mina, Blandina, Csilla, Erazmus, Etele, 
Etre, Eugén, Gamáliel, Gemella, Ge-
minián, Irma, Jenô, Kornél, Péter, Pe-
tô, Razmus, Rézmán, Vénusz névnapja 
van.
Június 3-án Klotild névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bercel, 

Berec, Cecília, Cecilián, Célia, Cicelle, 
Cilla, Heliodor, Héliosz, Kelvin, Kevin, 
Seila, Sejla, Tilda, Zília, Zille névnapja 
van.
Június 4-én Bulcsú névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Fatima, 

Fatime, Ferenc, Kerény, Kerubina, 
Tormás névnapja van.
Június 5-én Fatime névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bán, Bé-

da, Béke, Bonifác, Bónis, Fatima, Fer-
dinánd, Fernandó, Nándor, Reginald, 
Regô, Valéria, Zenina, Zina, Zinaida, 
Zinajda névnapja van.
Június 6-án Norbert, Cintia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artemisz, 

Artemízia, Citta, Délia, Filip, Fülöp, 
Gilbert, Klaudetta, Klaudia, Klaudiána, 
Klaudiusz, Kolos, Kolozs, Lícia, Nor-
berta, Norisz, Norman, Norton, Szindi, 
Szintia névnapja van.
Június 7-én Róbert névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ariadna, 

Ariadné, Arianna, Arienn, Berengár, 
Bogumil, Énok, Énók, Gotlib, Jeremi, 
Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Robertin, 
Robertina, Robertó, Robin, Robinzon, 
Sebes, Seherezádé névnapja van.
Június 8-án Medárd névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ádér, 
Aglent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, 
Helma, Helza, Hulda, Izabel, Izabell, 
Kalipszó, Kalliopé, Kerubina, Méda, 
Medárda, Tas, Viliam, Vilmos, Zaránd, 
Záred névnapja van.
Június 9-én Félix névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Annabell, 

Annabella, Annamari, Annamária, An-
navera, Bódog, Diána, Efraim, Elôd, 
Enciána, Felicián, Feliciána, Fôbe, Ko-
lumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, 
Pelágia, Pelágiusz, Perjámos, Pira-
musz, Prímusz névnapja van.
Június 10-én Margit, Gréta név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Bács, Bacsó, Bardó, Diána, Fôbe, Git-
ta, Gréte, Peggi névnapja van.
Június 11-én Barnabás névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Amá-
bel, Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, 
Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Pau-
lin, Rexana, Roxán, Roxána, Rozalinda, 
Tulipán, Vaszília névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. május 25-én
1 AUD = 205.81 Ft

Nemzeti verseny 
a hungarikumokról

A napokban tartották a Kárpát-medencei hungarikum-vetélkedô nemzeti 
döntôjét a Parlamentben. Komoly érdeklôdés övezte az eseményt határon innen 
és túlról egyaránt –-- mondta Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi Minisz-
térium állami földekért felelôs államtitkára a megnyitón. Úgy fogalmazott: 
sokan élünk a Kárpát-medencében, akik otthonunknak tekintjük ezt a vidéket. 
Közös a kultúránk, ugyanazon a nyelven fogalmazzuk meg a gondolatainkat, 
mindezt érdemes rendszerbe foglalni. A politika feladata, hogy ezt felkarolja: 
megnevezze, mi az a hungarikum –-- tette hozzá. Rámutatott, a Kárpát-medencei 
hungarikum- vetélkedô éppen úgy szólt jelentôs magyar személyiségek életpá-
lyáiról, tárgyi eszközökrôl, hagyományokról, mint gasztronómiáról, tudomány-
ról vagy sportról.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja 
úgy fogalmazott: egy olyan nemzedék képviselôi vettek részt a megmérette-
tésben, akik az ezredforduló után születtek, és ebben a versenyben megmu-
tathatták, mit tudnak a magyar értékekrôl, a hungarikumokról. Azt mondta az 
alelnök, megtapasztalta, hogy az indulókban megvan a tudás, érdeklôdés, fan-
tázia és képzeletbeli csillogás is, ami ahhoz kell, hogy helyi forrásból merítkezve 
nézzenek körbe a nagyvilágban és a Kárpát-medencében.

A verseny középpontjában a gyûjteményében szereplô hatvannégy hungari-
kum állt. A többkörös, Kárpát-medencei szintû vetélkedô nemzeti elôdöntôjét 
április 21-én rendezték a Lakiteleki Népfôiskolán. A nemzeti döntôben tizen-
három csapat mérte össze tudását, amelyekre kreatív és hagyományos ver-
senyfeladatok vártak. A zsûri döntése alapján a gyulai Magvetô Református 
Általános Iskola és Óvoda, valamint a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes 
Kollégium csapata gyôzött, az ô nyereményük többek között kétnapos hungari-
kum-kirándulás.

Szijjártó Péter:Martin Schulznak 
mindenrôl a magyar 

miniszterelnök jut eszébe
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Martin Schulznak, a német 

szociáldemokraták vezetôjének mindig mindenrôl a magyar miniszterelnök jut 
eszébe, pedig inkább a saját pártjával kellene foglalkoznia, miután az SPD 
három tartományi választáson is vereséget szenvedett.

Szijjártó Péter ezt arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy Martin Schulz, a 
Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke, kancellárjelöltje a Frankfurter 
Allgemeine Zeitungban megjelent interjúban azt mondta: „Ami a jobboldali 
populistákat illeti, Európában a Strachék (Heinz-Christian Strache az Osztrák 
Szabadságpárt elnöke) és az Orbánok egy pártcsaládban vannak Merkellel, 
mindegyikük az Európai Néppárt frakciójának tagja.”

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „A német szociáldemokraták vezetôjének 
mindig mindenrôl a magyar miniszterelnök jut eszébe, pedig Martin Schulz 
jobban tenné, ha végre a saját pártjával foglalkozna azok után, hogy az elmúlt 
pár hónapban három választáson is csúfos vereséget szenvedtek.”

95 éve mutatkozott be 
a Székely himnusz

95 éve, 1922. május 22-én Budapesten az Aquincumban adták elô 
elôször a ma Székely himnusz néven ismert mûvet.

A dal, amelyet ma Székely Himnusz néven ismerünk, 1921-ben született, a 
megzenésített verzióját azonban csak egy évvel késôbb adták elô nyilvánosan 
elôször.

Szövegének megírása és dallamának megkomponálása Csanádi Györgyhöz, 
illetve Mihalik Kálmánhoz fûzôdik. Szerzeményük ismertté válásának jó 
idôre gátat szabott a hatalom, azonban titokban gyorsan ismertté tették az 
erdélyi és a magyar emberek.

Maga a dal megírását nem valamiféle himnusz iránti igény szülte, így nem is 
jutott a széles társadalmi nyilvánosság tudomására. A tömegek meghódítása és 
a közismertté válás csak a két világháború között vette kezdetét a szigorú 
politikai tiltás ellenére.



Sopronban.
A nemzeti konzultációról szervezett országjáráson mintegy százötven ember 

elôtt Dömötör Csaba leszögezte: lényegi és jövôt érintô kérdésekrôl van szó a 
nemzeti konzultációs kérdôívekben.

Ma már az is világosan látszik, hogy a 2018-as választásnak az lesz a tétje, 
hogy „meg tudjuk-e ôrizni Magyarországot Magyarországként, meg tud-
uk-e védeni közösségeinket, hagyományainkat és kultúránkat” --– 
hangoztatta az államtitkár.

Elmondta, a kormány három fô csapásirány mentén dolgozik: a családok és a 
keresztény hagyományok védelme, valamint a nemzet határon átívelô újrae-
gyesítése mentén.A biztonságról szólva kijelentette: 2010-ben „minden volt, 
csak nem közbiztonság”, a kormány ezért növelte a rendôri állományt és mege-
rôsítette a honvédséget, továbbá a migrációs válság miatt mindent megtett a 
határok védelme érdekében.

Tartós népvándorlásra kell berendezkedni, mert számtalan forrásból táplál-
kozik az államtitkár szerint, s Európa az egyetlen hely a világon, amelyik 
ellenôrizetlenül, „korlátlanul nyitja meg kapuját” a bevándorlók elôtt.

Meglátása szerint nagy a kockázata, hogy az Európai Uniónak a Törökor-
szággal való egyezsége a migránsok visszatartásáról ingatag lábakra kerül. 
Törökországban jelenleg három és fél millióan várakoznak arra, hogy Európába 
juthassanak –- mondta.

Dömötör Csaba a Magyarország és az Európai Unió közötti kvótapert érintve 
hangsúlyozta, hogy Brüsszel a bevándorlók betelepítését próbálja az országra 
erôltetni, mert véleménye szerint Magyarország nem eléggé szolidáris, pedig 
az ország eddig is erején felül vette ki a részét a szolidaritásból, és semmiféle 
segítséget nem kapott a schengeni határok védelméhez, kritikát annál inkább.

Beszélt arról is, hogy Brüsszel olyan jogvédônek nevezett szervezetektôl kap 
segítséget a migrációs politikában, amelyeket Soros György támogat.

Firtl Mátyás, Sopron és térsége KDNP-s országgyûlési képviselôje hang-
súlyozta: a kormány nem az európai egyesült államok, hanem az európai nem-
zetállamok közösségének a híve.A belsô határellenôrzést érintve hozzátette, 
hogy a soproniak tudják és tapasztalják azt a brüsszeli politikát, amellyel 
például egy európai uniós alapjog, a szabad mozgás joga csorbult.

Rasszista rágalom
Vizsgálja Magyarország bécsi nagykövetsége az eurovíziós dalfesztivál oszt-

rák mobilapplikációjában fellelhetô Magyarországgal kapcsolatos tartalmat --– 
tájékoztatta lapunkat a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Hozzátették: a 
nagykövet mérlegeli, miként reagáljon az ügyben.

A Pápai Jocit bemutató szövegben azt írták, hogy a magyarok nem látják 
szívesen a romákat, és az Orbán-kormány is diszkriminálja azt a népcsoportot, 
amihez az énekes tartozik.

A mobilalkalmazást a PestiSrácok.hu egyik olvasója vette észre, aki évek óta 
Ausztriában él, de magyarként Pápai Jocinak szurkolt, és szeretett volna minél 
többet megtudni a hazánkat képviselô énekesrôl.

Az alkalmazásban azonban az énekes bemutatása inkább politikai állásfog-
lalás, amellyel az osztrákokat Magyarország ellen hangolják. Holott a versenyt 
szervezô Európai Mûsorszolgáltatók Szövetsége által lefektetett versenysza-
bályzat szerint politikai üzenetet nem tartalmazhat az eurovíziós dalfesztivál.

Tavaly 3 millió felesleges hívás 
futott be a segélyhívókra

A segélyhívószámokra érkezô hívások 70 százaléka semmilyen beavatkozást 
nem igényel --- közölte az Országos Rendôr-fôkapitányság ügyeleti fôosztályá-
nak vezetôje az M1 reggeli mûsorában. Hablicsek Nikoletta felhívta a figyel-
met: a segélyhívószámok rendeltetéstôl eltérô használata szabálysértés.

Elmondta, 2014 májusa óta a 112-es egységes európai segélyhívószámon és a 

 2017. június 1.                                            MAGYAR ÉLET                                                         3. oldal  

HÍREK
107-es nemzeti, rendôrségi számon, két központban, Miskolcon és Szombathe-
lyen fogadják a segélyhívásokat. Ez a két központ fogadja 2016 januárja óta a 
katasztrófavédelem 105-ös nemzeti segélyhívójára érkezô bejelentéseket is.

Hozzátette: a központokban be tudják azonosítani, honnan érkezik a hívás, a 
mobiltelefonról és nyilvános fülkébôl érkezô hívásokat térképes felületen 
jelenítik meg, vezetékes telefonról érkezô hívásnál pedig az elôfizetô adatait 
látják.A fôosztályvezetô közölte: a segélyhívások 70 százaléka semmiféle 
beavatkozást nem igényel, van, hogy kisgyerekek szórakoznak álhívásokkal, 
fôleg iskolai szünetekben, van, hogy valaki a véleményét mondja el a segélyhívó 
vonalon, és az is elôfordul, hogy valótlan bejelentéseket tesznek szándékosan 
azért, hogy a hatóság figyelmét eltereljék egy másik szabálysértésrôl, bûncse-
lekményrôl.

Megjegyezte: 2013 szeptemberétôl létezik a segélyhívószámok rendeltetéstôl 
eltérô igénybevételének szabálysértési tényállása. Súlyosabb esetekben --- ahol 
megállapítható a hatóság félrevezetése, vagy bombával fenyegetés miatt a 
közveszéllyel fenyegetés ---- akár szabadságvesztést is ki lehet szabni az 
elkövetôvel szemben.

A mûsorban elhangzott: a rendôrség kampányt indít, hogy visszaszorítsák a 
112-es segélyhívó számra érkezô vakriasztásokat. A tájékoztatás szerint tavaly 
3 millió felesleges hívás futott be a segélyhívókra, és csaknem 92 ezren kife-
jezetten rossz szándékkal telefonáltak, azaz minden ötödik percben álriasztást 
adtak, kitalált esethez próbálták küldeni a mentôket, tûzoltókat, rendôröket.

Hatmillió forintot 
fizetett ki az állam

Csaknem hatmillió forintot fizetett ki az állam március közepe óta „az 
alapvetô jogokat sértô elhelyezési körülmények miatt” volt és jelenlegi fogva-
tartottak számára –-- értesült lapunk az Igazságügyi Minisztériumtól. Az elmúlt 
másfél hónapban huszonhárom végzés érkezett a tárcához, közülük eddig 
kilencet hajtottak végre. A kártalanítást egy tavaly elfogadott törvény írja elô. 
A jogszabály ezerkétszáz és ezerhatszáz forint között állapította meg a sérelmi 
díj napi összegét; a jóvátétel az elôírt élettér biztosításának hiánya, és az ehhez 
esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód tilalmába ütközô elhelyezési körülmény, például az el nem különített 
illemhely, nem megfelelô szellôztetés, világítás, fûtés vagy rovarirtás esetén 
jár.

Közismert, hogy hasonló okokra hivatkozva az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) számos esetben marasztalta már el hazánkat. A strasbourgi 
testület döntéseit az évek óta tartó férôhelybôvítési és intézetfelújítási 
programok sem befolyásolták. Ezek célja, hogy az évtized végére 100 százalékra 
csökkenjen az intézetek jelenleg 130 százalék körüli telítettsége. A törvény 
elfogadása óta viszont felfüggesztették a kérelmek vizsgálatát, ami jelentôs 
„megtakarítást” eredményezhet a költségvetésnek, azaz végeredményben a 
magyar adófizetôknek, hiszen az EJEB jellemzôen háromezer euró körül 
állapította meg az egy fogvatartottra esô évi kártérítést, ami lefelé kerekítve 
900 ezer forintot jelent. A hatályos magyar szabályozásban szereplô értékek 
középmértékével számolva viszont ugyanez a tétel alig több mint 500 ezer 
forint.

Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországot perlô fogvatartottak képvise-
letét nemritkán az a Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottság 
látta el, amely a hazánk ellen eljárást indító két bangladesi migráns képvisele-
tében is fellépett. A testület a közelmúltban 3-3 millió forintos kártérítést ítélt 
meg az elutasított menedékkérôknek, az ôket képviselô Helsinki Bizottság 
részére pedig 2,7 millió forintos perköltséget kell fizetnie az államnak. Hid-
véghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója márciusban abszurd-
nak nevezte a döntést, a kormányt pedig felkérte, támadja meg a határozatot. 
Kiemelte, hasonló ítéletek esetén Magyarországnak több mint 40 milliárd 
forintot kellene fizetnie a Soros által támogatott szervezeteknek, és további 
ugyanekkora összeget az elmúlt idôszakban érkezett 15 ezer elutasított mene-
dékkérônek és illegális határátlépés miatt ôrizetbe vettnek.
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MAJKA ODASZÚRT 
FRIDERIKUSZNAK

A rapper ôszinte vallomása.
Amióta Andy Vajna tulajdonába ke-

rült a TV2, a csatorna a támadások 
állandó célpontjává vált. Szinte na-
ponta kérik fel elhatárolódásra a ballib 
megmondóemberek az ott dolgozókat, 
így tett többek közt a csatorna korábbi 
alkalmazottja Friderikusz Sándor is.

A Potyautas, avagy Gurul a Garami 
legújabb részében Majka, a csatorna 
egyik vezetô arca meglepô ôszinte-
séggel beszélt a TV2-rôl és odaszúrt 
Friderikusznak is:

„Mindig számon kérnek embereket, 
akik ott dolgoznak, a Hajóst is engem 
is, hogy ‘mit képzel? Magától lesz le-
gitim ez az egész.’ Elnézést Sándor, 
nem lehet, hogy van egy olyan opció, 
hogy mi egyetértünk azzal, amit ôk 
képviselnek? Miért kell azt gondolni, 
hogy az az igazság, amit önök mon-
danak? (…)”

Majka egyébként világosan elmondta 
az interjúban, hogy nem érdekli a poli-
tika, de Andy Vajna szakmai múltját 
tiszteli.

„ (…) én a fizetésemet olyan embertôl 
kapom, akinek, ha megnézzük a sza-
kmai útját, akkor Magyarországon 
nagyon sok embernek elôre kellene 
köszönnie neki.

„ (…) nem, nem kell elmondani, hogy 
nálunk minden rendben van, hogy 
nem szabályoznak felülrôl, és nekünk 
nem mondanak olyat, hogy nekünk 
mit kell mondani. Soha az elmúlt 2-3 
évben amióta ez a tulajdonosi kör van, 
nekem nem mondtak ilyet.

Vagy, ami nagyon fontos: hogy nem 
ezt vagy ezt kell mondanom, hanem 
mást.”
Ennyi! Lehet pálcát törni.

Csépányi Balázs
(Magyar Idôk)

A SEBHELY ÖRÖK

A fájdalom elmúlik egyszer,
De egy sebhely örök marad,
Minthogy azok büne is az,
Kik átirtak sorsokat.
Betartva a gyöztes elvét,
Nincs könyör és semmi részvét,
S egy Nemzet jajszava,
Nem hallatszott el Párizsba.
Hol füstöt fújva kávé mellett
Hoztak döntést sorsok felett,s oly
Közönyösen átrajzoltak
Határokat s országokat.
Való,hogy ily bírák ellen,
Bármely nemzet tehetetlen.
S a hatalmak által letiporva,
Csupán bünhödni van joga.
Igy lettek csehek és románok,
Szerbek és ukránok,
Kik születve magyarnak,
Látták meg e világot.
Sebzetten és daccal,
Összeszorított foggal,
Élték tovább sorsukat
A kényszer állampolgárságukkal.
S az Anyaország árnyékában
Nem volt Erdély sem Felvidék,
Tilos volt arról szólni
Hogy ott is magyar a Nemzedék
De az idô kereke fordult,
S „Egy a Nemzet” jogán
Magyar lehet újra az is,
Ki ott él a határ túloldalán
S ma bárhol e világon,
Lehetsz magyar ... szabad,
De Trianon súlyos bánata
Egy örök sebhely marad.

 Szabó Sz. István  2017. április..



Békenyilatkozat  — Dísz-
vendégek bemutatkozása — 

A magyar konyha világ-
napjának kezdeményezése 

— Díjak, elismerések 
átad ása — Fórumok, konfe-

renciák, vacsoraestek, 
szépségverseny 

 
Hálaadó szentmisével és a világ 

magyarságának összefogását jelképe-
zŒ harang felszentelésével zárult a 
Szegedi Dómban vasárnap a VII. 
Magyar Világtalálkozó, amely nyolc 
napon át tartott. A különféle esemé-
nyeken több ezren vettek részt, mint-
egy  fél száz ország képviseletében, 
néhány távoli országot megemlítve: 
Ausztráliából, Brazíliából, Argentíná-
ból, Indonéziából, Mongóliából, Mada-
gaszkárból, Mauritániából, Kongóból, 
Kurdisztánból, Sri Lankából, Venezu-
elából, s az USA több államából. Az 
idei díszvendégek voltak: Észak-Ame-
rika (kontinentális), Felvidék (határon 
túli) és a Balaton-régió (magyarorszá-
gi).

A résztvevŒk Békenyilatkozatot 
fogadtak el Aranyosapátiban, a refor-
máció jubileumi ünnepségén. Buda-
pesten kezdeményezték „A magyar 
konyha világnapjának” a bevezetését. 
Átadták „A Világ Magyarságáért”, a 
Tiszteletbeli Magyar”, az „Összefogás 
Díj a Magyarságért” s „Karitatív Díj” 
elismeréseket. Megrendezték a Tár-
sadalmi Párbeszéd Fórumot, a Vallá-
sok Párbeszédét, a  Magyarsághíd 
Turisztikai Fórumot, valamint az Üz-
letember Találkozót. A zárónapon be-
jelentették, hogy a VIII. Magyar Vi-
lágtalálkozó 2018-ban  május 12-e és 
20-a között kerül megrendezésre, jel-
mondatuk a kezdetek óta ugyanaz: 
„Határtalan összefogás értékeinkért – 
merthogy magyarok és Magyarország 
barátai mindenütt vannak.”

 *
Balatonlellén kezdŒdtek az esemé-

nyek a négy programból álló szezon-
nyitóval, több mint 150 fellépŒvel, 
elŒadóval, majd folytatódott a Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg megyei Ara-
nyosapátiban „A vidék napjá”-val , 
kiemelten a reformáció 500 éves jubi-
leumi ünnepségével. A mintegy 300 
résztvevŒ – közöttük 60 református 
lelkész – ünnepi istentiszteletet tar-
tott, majd elsŒként  Csûry István, a  
Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspökének aláírásával 
közös Békenyilatkozatot fogadtak el. 
Ebben hangsúlyozták, hogy az egyet-
len megoldás a dialógus, az egy asz-
alhoz ülŒk párbeszéde, a globális gon-
dolkodás és a lokális cselekvés. 
Ugyanitt három határon túli és egy 
magyarországi püspökség Karitatív 
Békedíj-ban részesült. 

Mintegy félezer nézŒ elŒtt kerültek 
átadásra az idei elismerések, egy kul-
turális gálamûsor keretében, a Stefá-
nia Palota Színháztermében. „A Világ 
Magyarságáért” közéleti elismerést:  
Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lel-
kész; a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának  fŒtitkára; 
Mészáros László, amerikai magyar 
vállalkozó, a  Képzett Fiatalokkal a 

JövŒért Alapítvány alapítója (MICE), 
a mûvészeti díjakat  Sasvári Sándor, 
Jászai Mari-díjas színész, énekes; 
Tolcsvay Béla Kossuth-Díjas elŒadó-
mûvész; a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes, s a Felvidéki Komáromi 
Jókai Színház vehette át.

A „Tiszteletbeli Magyar” címet  
Wening Esthyprobo Fatandari, In-
donézia magyarországi nagykövet-
asszonya;  Dr. Batbayar Zeneemya-
dar, Mongólia magyarországi nagy-
követe, a Panoráma Világklub Mon-
góliai Társklubjának tiszteletbeli el-
nöke és  Randrianasolo Lalarison 
Richard, Madagaszkár magyar tisz-
teletbeli konzulja, m érnök-közgazdász 
vette át.  Az „Összefogás a Magyar-
ságért  díj kitüntetettjei: Koleszár 
Andrásné és Székely Lászlóné –  
Kisvárda és Mátészalka  Világklub-
vezetŒi; LŒrincz Kálmán és Dr. 
Máthé Gizella – a Házat- Hazát Ala-
pítvány vezetŒi; Dr. Besenyi Károly 
és Besenyi Zsuzsa – argentínai ma-
gyar iskola alapítók, a Patagóniai Vi-
lágklub vezetŒi.   

Nagy érdeklŒdés kísérte a Közép-
Európai Club Pannónia rendezésében 
a  Magyar Tudományos Akadémián 
megtartott Társadalmi Párbeszéd 
Fórumot – Dr. Czeglédi József, a 
KEP elnöke, Prof. Dr. Kroó Nor-
bert akadémikus, Dr. Tanka László, 
a Magyar Világtalálkozó elnöke házi-
gazdai közremûködésével. A témakör: 
Európa jelene és jövŒje volt, olyan 
neves elŒadók szereplésével, mint  
például Dr. Schöpflin György, az 
Európai Parlament képviselŒje, aki 
videoüzenetben küldte el köszöntŒjét;  
Dr. Orbán Balázs, a Migrációkutató 
Intézet fŒigazgatója; Dr. Kovács Ár-
pád, a Költségvetési Tanács elnöke, a 
Magyar Közgazdasági Társaság elnö-
ke; Dr. Fazakas Szabolcs, az Euró-
pai SzámvevŒszék elnökségi tagja;  
Dr. Pók Attila, az MTA Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont Történet-
tudományi Intézet igazgató helyette-
se, s Gaál Miklós, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium osztályvezetŒje. 

A VII. Magyar Világtalálkozó 
emlékmûve, a Szegedi Dómban meg-
tartott hálaadó szentmisén, Gyulai 
Endre, nyugalmazott megyéspüspök 
által  felszentelt  „A Világ Magyarsá-
gának Harangja ”, amely Szilágyi 
Árpád, a Csongrád Megyei Világklub 
elnökének Nemzeti Emlékkertjében 
került felállításra, s pontban déli 12 
órakor megszólalt. Az ünnepségen 
közel másfélszázan jelentek meg, s 
többek között Kakas Béla, a Csong-
rádi Megyei Közgyûlés elnöke és dr. 
Tanka László, a Magyar Világtalál-
kozó elnöke méltatta az eseményt, 
hangsúlyozva, hogy „ennek költségei 
adományokból álltak össze, s a   ha-
rangszó hívja és várja majd a világba 
szétszóratott magyarságot, jelezve 
számukra, hogy haza csak egy van.”

A Magyar Konyha Világnapja  má-
jus 18-án történŒ naptári bevezetését 
és megrendezését, s az ennek szelle-
mében való gasztronómiai események 
megrendezését kezdeményezték a  
Stefánia Palotában megrendezett 

vacsoraest résztvevŒi, 150 aláírással. 
Gazdasági Fórum és Üzletember Ta-
lálkozóra is sor került Budapesten, 
Bokor Balázs nagykövet elnökleté-
vel, s többek között Dr. Bársony 
Farkas, az AmCham elnöke, a GE 
ügyvezetŒ igazgatója, Baráth Tamás, 
a New York-i Magyar-Amerikai Ke-
reskedelmi Kamara elnöke, Balogh 
Sándor, a vizes világbajnokság szer-
vezŒ bizottságának gazdasági igazga-
tója  tartott elŒadást, majd   amerikai, 
kuvaiti, venezuelai, indonéziai, mauri-
tániai, felvidéki és  magyarországi 
vállalkozók részérŒl hangzottak el 
üzleti ajánlatok, bemutatkozások. 

A világtalálkozó résztvevŒi  közül 
többen  felkeresték Józsa Judit ke-
rámiaszobrász belvárosi Galériáját, 
ahol megtekintették a világszerte 
ismert mûvész alkotásait és meghall-
gatták a munkásságáról szóló elŒ-
adását. Nagy érdeklŒdés kísérte a 
VII. Magyar Világtalálkozó Szépe 
verseny döntŒjét az  Európa Congress 
Centerben, ahol Joó Géza mûsorve-
zetésével, többek között fellépett Ra-
dics Gigi, Király Viktor, Marcelli-
na és Palcsó Tamás. A Széles Emília 
versenyigazgató által felkért harminc 
tagú zsûri az ausztriai BadenbŒl ér-
kezett Idrányi Sárát találta a leg-
szebbnek, Járóka Fanni és Csernyu 
Ivett magyarországi hölgyek elŒtt. 

*
Székelyudvarhelyen, a Romantika 

Panzióban május 20-án mûsoros va-
csoraest keretében találkoztak  ma-
gyarországi és kárpátaljai vendége-
ikkel a helybéliek. A Világtalálkozót 
követŒ, úgynevezett kapcsolódó ren-
dezvények két hónapig tartanak még, 
s elsŒként a jövŒ hét végén egy 50 fŒs 
Világtalálkozói csoport indul Erdély-
be az  Össznemzeti  Zarándokvonaton 
a csíksomlyói búcsúra, s részt vesz-
nek a június 4-i erdélyi megemléke-
zéseken, a madéfalvi világtalálkozón.  

Képes és szöveges üzenetek sora 
érkezett a Világtalálkozó résztvevŒ-
ihez, a többi között Ausztráliából, Flo-
ridából, Argentínából, New Yorkból, 
Kárpátaljáról. Az eseményeket nagy 
médiaérdeklŒdés kísérte, a Magyar 
Televízió több alkalommal élŒ adás-
ban is beszámolt a rendezvényekrŒl, 
a Közéleti Gazdasági Krónika pedig 
mintegy félszáz elŒadást, mûsort, kis-
filmet tett ki online felületére rövid-
del a történtek után.

Az alapvetŒen nemzeti, konzervatív, 
polgári és keresztény értékeket meg-
jelenítŒ rendezvénysorozat megszer-
vezésében a Panoráma Világklub 
civilszervezet  öt kontinens mintegy 
90 országát, államát átölelŒ 220 társ-
klubja mellett társrendezŒként és 
együttmûködŒ partnerként számos 
egyéb civilszervezet, önkormányzat, 
intézmény, cég is közremûködött. 
Védnöki szerepet vállalt dr. Seszták 
Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter; 
dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért 
felelŒs államtitkára; Balogh Sándor, 
a Magyar Kereskedelmi és Kulturális 
Központ (HTCC) elnöke; Páll Kornél, 
a Ciprusi Courvus Consulting Ltd 
elnöke, a MICE Alapítvány, s az 
Extra Délinfó.

VII. Magyar Világtalálkozó   —  2017. május 14—21. 

Két új könyv az emigrációból
Ez idŒtájt gyakran hozza a posta, és 

nem egyszer a szerzŒ személyesen 
legjobb emigráns íróink itthon frissen 
megjelent köteteit. Most kettŒt emel-
nék ki a közelmúltból közülük, nem-
csak azért, mert mindkettŒ a lakitele-
ki Antológia kiadó és nyomda gondo-
zásában jelent meg, hanem mert a 
két könyv tematikájában is rokonít-
ható egymással. 

Csapó Endre: Ötvenhat 
emigrációs szemmel 

cím° tanulmánygy°jteményének 
anyaga csak részben új, hiszen a 
szerzŒ az 1964 óta készült írásaiból 
válogat, bár a legtöbb a rendszervál-
tozás után, mintegy 8–10 pedig kifeje-
zetten a legutóbbi években keletke-
zett. Más kérdés, hogy a legizgalma-
sabbak, mondhatni: a legmegrázóbbak 
közül több is a régebbiekbŒl kerül ki, 
vagyis abból az idŒbŒl, amikor Ma-
gyarországon 56-ról nyilvánosan csak 
mellébeszélni vagy hazudozni lehe-
tett. Kiemelkedik például az 1976-ban 
írt „Forradalom és szabadságharc” c. 
nagyív° tanulmány, amely sokunk 
számára jelentŒs újdonságokat is 
tartalmaz. De ugyanez elmondható a 
2000 utániak jó részérŒl is, melyekben 
a szerzŒ reménységgel, megértéssel, 
sokszor szeretettel ír az új rendszer-
rŒl és a kormányról, de nem rejti vé-
ka alá kritikusi vénáját és véleményét 
sem. 

Csapó Endre, atyai barátom, a nyu-
gati magyar írók és publicisták 
doyenje: 1949 óta él Ausztráliában, és 
teljes szellemi frissességben dolgozik 
azóta is rendületlenül; idén lesz a 96. 
születésnapja. Hatalmas pályája so-
rán mérhetetlenül sok tudást, tapasz-
talatot, bölcsességet és elemzŒ kész-
séget halmozott föl, melynek az újabb 
és újabb generációk számára történŒ 
átadását hazaszeretettŒl áthatva és 
magas színvonalon folytatja napja-
inkban is. Azt kívánom, hogy ugyan-
ezt tegye még sokáig a jövŒben.

Dancs Rózsa, 
a fiatalabb generáció tagja a kana-

dai Torontóban él és alkot székely 
magyar íróként. Széles skálán mozgó 
kit°nŒ írásokat olvastam tŒle, de most 
megjelent „Add tovább a lángot!” 
(alcim: A kanadai emigrációba kény-
szerültek élettörténetei) cím° könyve 
tudomásom szerint a szerzŒ elsŒ in-
terjúkötete. Rá jellemzŒ gondossággal 

és éleslátással válogatta ki azt a 38 
személyt, akiket az ország különbözŒ 
részein, sokszor több ezer kilométert 
utazván meglátogatott és 56-ról, élet-
útjukról kérdezte Œket. Vannak köz-
tük széles körben ismert személyisé-
gek, mint Németh Magda (Németh 
László lánya és maga is író), vagy 
Diósady Levente, nemzetközi hír° 
vegyész professzor, az Ady-család 
leszármazottja), valamint Magyaror-
szágon kevésbé ismertek, de akik 
mindannyian hozzájárultak valami-
lyen módon a maradandó magyar 
értékteremtéshez, vagy éppen olyan 
írótársak, mint Miska János, aki 
nemrégiben hazatért Magyarország-
ra, itt alkot tovább, és nemrégiben 
életrajzi film is készült vele itthon.

Mindegyikük élettörténete 56 körül 
forog, tanúi voltak az eseményeknek, 
vagy részt is vettek bennük, 56-os 
vállalásuk és tanulságai határozták 
meg, de legalábbis döntŒen befolyá-
solták életüket, értelmet, tartást és 
irányt szabva nekik. Sokuk történeté-
ben föltárul a küzdelem, a harc, a 
szenvedés, ami a haza elhagyása 
után, különösen az elsŒ idŒkben osz-
tályrészükké vált, és amit Dancs 
Rózsa jól érzékelhetŒ empátiával köz-
vetít. Nem véletlenül, hiszen Œ maga 
is lényegében hasonló utat járt végig 
egy székely kis faluból, Ceausescu 
diktatúrájából a kanadai nagyvárosig.

Dancs vérbeli író; nemcsak interjú-
alanyai biztos kez° kiválasztásának, 
hanem kit°nŒ tollának és ragyogó 
stílusérzékének is köszönhetŒ, hogy a 
kötet minden egyes darabja éppen 
olyan olvasmányos, mint amilyen 
tanulságos. 

Szót kell ejtsünk a kit°nŒ idŒzítés-
rŒl, pontosabban az utolsó pillanat 
megérzésérŒl és kihasználásáról, hi-
szen a beszélgetŒtársak gyors ütem-
ben távoznak sorainkból. Legalább 
négyet az utolsó pillanatban sikerült 
a szerzŒnek megszólaltatni, mert an-
nak ellenére, hogy a közvetlen közel-
múltban, tavaly Œsszel készültek az 
interjúk, az eltelt néhány hónapban 
mind a négyen eltávoztak közülünk. 
És sokuk életkorára tekintettel félŒ, 
hogy a sor bármelyik pillanatban 
folytatódik. Szellemi örökségük azon-
ban most már örökké megmarad az 
utókornak Dancs Rózsa és az Antoló-
gia nagyszer° munkája nyomán. 

Pordány László
 Budapest, 2017. május 22. 
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A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerzŒdés aláírásának 
évfordulójára (június 4) emlékezŒ, nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én 
iktatott törvénybe az Országgyûlés.

Az Országgyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A magyar parlament 2010. október 21-én határozott arról, hogy a nemzeti 
összetartozás emléknapja alkalmából iskolai megemlékezéseket kell szervezni, állami 
támogatással kell ösztönözni a határon túli osztálykirándulásokat, illetve létre kell 
hozni a Magyarság Házt.

Ünnepi beszédek, köszöntŒk, irodalmi összeállítások, versek, dalok hangzanak el a 
különbözŒ rendezvényeken, gálamûsorokon. Néptáncosok, népzenészek mutatkoznak 
be. Több helyen határon túli magyarok lépnek fel, közösen ápolva a magyar 
hagyományokat, irodalmi és kulturális örökségünket.

Azonban június 4-e korántsem a magyarországiak összetartozásáról, hanem az egész 
nemzet egységérŒl kíván szólni. Arról, hogy haza bár sok lehet, de magyarság csak 
egy van.
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Békét Trianon 
helyébe!

TRIANON EMLÉKEZETE 
Részlet Tormay Cécile: 
Bujdosó könyv c. könyvébŒl (1920–1921)
„Egyetlen gyertyaszál égett az asztalon. 

Lobogtatja a láthatatlan finom légvonalat. A 
láng tántorog és fénye nem gyŒzi az utat a 
mennyezetig. Az árnyék sötét boltozatot tá-
maszt felettünk, mintha barlangban ülnénk, 
hajótöröttek. Egy helyre nézünk mind. És 
egyik arc tükre a másiknak. A gyertyafény-
ben csak a térkép él az asztalon. Magyaror-
szág térképe… az ezeréves egység, melyet 
nem emberek, de a természet alkotott ország-
gá. Amit sohase bírtam hinni, amirŒl azt kép-
zeltem, hogy csak bolsevista forradalmi kor-
mány megfenyegetése: Clemenceau magyar 
határvonala, mint a bosszú agyréme bizonyí-
totta magát az osztrák békeszerzŒdésben is. 
A békekonferencia népek és nemzetek nevé-
ben a történelem legsötétebb gyilkosságára 
készül.

És egyszerre, rabláncra fûzve, mint óriási 
ködbe foszló kísértetek nyargaltak elŒttem a 
Kárpátok gránitfalai, és láncra verten Dé-
vény és a Czenk-hegy, honfoglalásunk két Œsi 
Œrszeme és a FertŒ tó rejtélyes nádasa, a 
Karszt alatt a tenger, idegen fogságban 
szabad folyónk, a Vaskapu kirohanó Duna, 
havasai tövén bilincsbe vert Erdély és Má-
ramaros, fogoly erdŒk, vizek, földek, azok is, 
amelyeket sohase láttam, és mégis szeretek. 
Rabláncon, idegen börtönŒrök kezére adva… 
Egy talpalatnyi se volt belŒle az enyém, és 
mégis minden az enyém volt. TŒlem veszik, 
és külön-külön mindenkitŒl, aki magyar.

Az Œrület meleg szele fújt át a fejemen. A 
térképen egy vörös ceruza halad. Megint 
egészen tisztán láttam. A gyertyaláng lobog. 
Huszár Aladár belerajzolja a térképbe a 
párizsi békekonferencia határozatát. És ez 
olyan, mintha nyisszenŒ ropogással eleven 
húsba futna a kés, és vér serkenne mindenütt, 
és mélyen benn friss seb támad körös-
körül… 

Az ember fel akarna ordítani és szájára 
szorítja kezét, és érzi a kést saját testében. A 
vörös vonal pedig szalad tovább a térképen, 
olykor riadoz, megbotlik, visszahŒköl, megáll 
és megint csak megy, Œsmagyar városokon 
innen, kettévág színmagyar vidékeket és 
kirajzol egy iszonyú rémet, egy nyomorék, 
csonka roncsot; a békekonferencia Magyar-
országát. Aki nem hajolt hazája térképe fölé, 
aki idegen népek parancsa, rabló vágyai 
szerint könnyes szemmel nem rajzolt új 
határokat az Œs határokon belül, az nem tudja, 
hogy mi a kín, a bosszúvágy, a lázadás, nem 
tudja, mi a gyûlölet és a hazaszeretet. (…) Az 
éjszakai csendben nem mozdult többé semmi 
sem. Csak a leégett gyertya lángja ingott a 
kanócon.”

Padányi Viktor: 1920. június 4.
„14 éves negyedikes gimnazista voltam 

akkoriban. 10 órakor növénytan óra kezdŒdött 
és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár 
alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint 
mindig. Felment a katedrára, beírta az osz-
tálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, 
mint szokta, hanem lehajtott fŒvel meredt 
maga elé egy hosszú percig… És akkor 
megkondultak a harangok. Kovács Demjén 
tanár úr odament a térképtartóhoz, kivette a 
térképet, amelynek felsŒ sarkában akkor 
még ez a név állt: „A Magyar Szent Korona 
Országainak Politikai Térképe”, és felakasz-
totta a térképállványra, s mindezt egyetlen 
szó nélkül, aztán megállt elŒtte, kissé oldalt, 
hogy ne takarja el elŒlünk, és nézte, olyan 

arccal, olyan leírhatatlan, lágy kifejezéssel, 
amílyent mi még sohasem láttunk száraz és 
örökké szigorú arcán. Mi halálos csendben 
néztük a térképet, és az elŒtte álló, szürkülŒ 
hajú, cisztercita papot, amint feje egyre 
lejjebb esett a mellére, és a kívülrŒl behal-
latszó harangzúgás által méginkább kimé-
lyített csendben inkább magának, mint ne-
künk, ennyit mondott: „Consummatum est.” 
{Beteljesedett} 

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy 14 éves 
magyar fiú. A Golgotha utolsó szavai után 
nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és 
elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. 
Nagymagyarország keresztre feszítésének 
napja volt, 1920. június 4-e. Péntek…”

Teleki Pál szavai:
„Magyarságunk bennünket összekapcsol. 

Minket nem szavak, nem jelszavak, nem 
jelvények, nem mivoltunknak mesterséges 
üres definíciói kapcsolnak össze, hanem 
nemzedékek öntudata, akarata és hagyo-
mányai....”

Karinthy Frigyes: Levél  fiamhoz
(1921)
„Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, 

neked nyugodtan írhatok valamirŒl, amirŒl 
soha nem beszéltem, amit magamnak sem 
vallottam be soha, aminek a nevét soha ki 
nem mondtam. (...) Iskolai ünnepélyeken, 
tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták 
nekem, hogy szeressem, kötelességem szeret-
ni. (…) De nem mondtam ki azt a szót soha. 
És most már nem is tudom kimondani, csak 
ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor majd 
hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodá-
járól – arról, hogy akinek levágták a kezét és 
lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, 
amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: 
Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok – 
meg fogod tudni mire gondoltam.”

Részlet Babits Mihály: 
A Szózat ünnepére c. írásából (1936)
„Azt a hazát, melyrŒl a Szózat zeng, el nem 

veheti senki, meg nem csonkíthatja senki. Az 
visszavonhatatlanul hozzánk tartozik. Ma-
gunkban hordozzuk éppen annyira, mint 
ahogy Œ hordoz bennünket; általa és benne 
vagyunk, akik vagyunk, s ha Œ nem volna, mi 

sem lennénk többé. Ez az a föld, „amelyhez 
annyi szent nevet egy ezredév csatolt”; ahol 
számunkra a Szabadság zászlóit hordozták. 
Ezen a földön nem fog az erŒszak! Ha 
egyszer hazánk volt, örökre az marad, még 
magunktól sem mondhatunk le róla, mert 
akkor magunkról mondanánk le. Ezért kell 
híveknek lennünk hozzá „rendületlen”; kívüle 
valóban „nincsen számunkra hely”. Ez a haza 
egységes és oszthatatlan: Œseink emléke, 
szabadságunk megszokása, jogaink méltósá-
ga, kultúránk hagyománya, nagy költŒink 
szava, mind benne van és vele értŒdik. Ennek 
a hazának „integráns része” a Szózat is: nél-
küle csonka lenne a szellemi ország, s nem 
lenne többé magyar a magyar.”

Részlet Herczeg Ferenc írásából
(1921)
„Az idŒ kereke azonban soha nem állott még 

meg semmiféle szentszövetség parancsára és 
ha ma nem, holnap egészen biztosan össze 
fogja zúzni mindazt, amit mesterkélt, hazug, 
beteg és természetellenes az új Kelet-Euró-
pában. Addig is mit tegyünk, mi magyarok? 
Semmi szükség sincs arra, hogy összeeskü-
vést szŒjünk, hogy lázítsunk. Itt kell szervez-
kednünk, itt készülŒdnünk. A készülŒdésünk: 
a nemzet kulturális, gazdasági és katonai 
erényeinek gondozása legyen. Szervezke-
désünk: a társadalmi erŒk egyesítése.(...)”

Móra Ferenc: 
Nem kell gyászt ölteni c. írásából; 
(1920)
„Nem kell gyászolni, mert az aláírt halálos 

ítélet még nem halál, ahhoz még mindig 
sokan vagyunk hogy egy lábig kiírtsanak 
bennünket. Szívtelenségük volna hozzá, de 
nincs elég hóhérjuk, s ami van, annak otthon 
kell készenlétben lenni. És tollal, tintával 
nemzetet még soha nem öltek. Mit kötelez-
vény, mit békeszerzŒdés! A lobogó vulkánt 
papírszalvétával le nem boríthatjátok. Pa-
rancsoljátok meg a szélnek, hogy ne fújjon, a 
villámostornak, hogy ne csattanjon, a csilla-
goknak, hogy ne szikrázzon, a folyónak, hogy 
visszafelé folyjon, a hajnalnak, hogy föl ne 
hasadjon, a pipacsnak, hogy pirosat ne 
nyisson. Szót fogad-e? Van-e Œrült, aki ily 
parancsot kiadjon, s elhiggye, hogy az majd 
teljesedik? Hogy az adott szó szent, hogy az 

aláírt kontraktus kötelez? Nincs Isten és 
nincs ember, aki adott szónak venne egy 
ígéretet, melyet Œrültek kényszerítenek ki a 
megkötözött embertŒl, torkára tett késsel.”

Kós Károly: Kiáltó szó c. írása 
(1921)
„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkud-

tak valamit, valahol elosztottak valamit; vala-
hol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen 
az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, 
ezer esztendŒ munkájával kapaszkodtunk, és 
minden lépcsŒfokot a magunk izmaival és 
eszével vágtunk a magunk vérével öntözött 
irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. 
Tudjuk: miért. (...) A régi Magyarország 
nincs többé! Nem akkor halt meg, amikor 
Párizsban temetését rendezték, de akkor, 
amikor ô maga is bejelentette, hogy igenis: 
nem vagyok már a régi. Ez az igazság! (...) 

Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé! 
Attól csak nehéz a szívünk, és fáj a szemünk. 
Ott lebukott a nap, és csak az ég veresedik 
még, és az égen gomolygó nehéz sorsfellegek. 
Attól csak a könnyünk csordul ki már. 

Vigyázzunk! A könny drága, és – ne lássa 
azt senki idegen, ami nekünk fáj.(...)”

Tôkés László: 
Az önkéntes trianon ellen  
2015. június 05.
Az „önkéntes Trianon” ellen emelt szót a 

nemzeti összetartozás napján tartott sepsi-
szentgyörgyi rendezvényen Tôkés László 
európai parlamenti képviselŒ, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

„Olyan önkéntes Trianont hajtunk végre 
sokszor magatartásunkkal, tétlenségünkkel, 
közönyünkkel, viszálykodásunkkal, tehetet-
lenségünkkel, amely csak tetézi a kívülrŒl 
ránk szakadt nagy bajt” – jelentette ki a 
szakadó esŒben is kitartó mintegy kétszáz fŒs 
hallgatósága elŒtt TŒkés László.

A volt püspök szerint nem segíti Isten azt a 
népet, amelyik maga adja fel a küzdelmet. 
Für Lajos volt minisztert idézve jelentette 
ki, hogy „öncsonkítást végez a nemzet”, 
amikor házastársak milliói nem vállalnak 
gyermeket, vagy csak egyetlen gyermeket 
vállalnak. Hozzátette: „ez az öncsonkítás 
nagyobb kárt tesz”, mint mindenféle határ-
módosítás.

„Azt énekeljük könnyes szemmel, hogy »itt 
élned, halnod kell«, és közben népünk tízezrei 
hagyják itt szülŒföldjüket. Azt imádkozzuk, 
»ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk«, és 
közben mi magunk hagyjuk elveszni Erdélyt” 
– sorolta az önfeladás példáit.

„Meg kell tennünk a magunkét, mert egyéb-
ként kiüresedik a lelkünk, és kiüresednek az 
erdélyi sorsmetafórák, és kiüresedik maga 
Erdély is” – jelentette ki. Hozzátette: nincs 
helye a nagyot mondásnak, „a magyarkodás-
nak és a székelykedésnek”. 

„Megálljt kell parancsolnunk az elvándorlás-
nak, haza kell hívnunk, és haza kell segíte-
nünk elvándorolt erdélyi testvéreinket, csata-
sorba kell állítanunk az itthon lévŒket, véget 
kell vetnünk a demográfiai humánkataszt-
rófával fenyegetŒ népességfogyásnak, fel kell 
vennünk a harcot az asszimilációval, a mes-
terséges beolvasztó politikával. A meghala-
dás, a gyógyítás olyan stratégiáját kell ki-
dolgoznunk, és életbe léptetnünk, amely nem-
zeti összetartozás tudatával és testvéri szere-
tetével, valamint a nemzeti önrendelkezés, az 
autonómia erkölcsi és politikai igényével és 
akaratával oda vezet, hogy saját kezünkbe 
vesszük, és saját kezünkben tartjuk 
sorsunkat” – jelentette ki TŒkés László.

Egy a nemzet!



Az erdélyi falurombolás egyik szim-
bólumává vált Bözödújfalu, amelyet 
1994-ben árasztottak el. A javarészt 
magyarok lakta település épületei ma 
már csak nyomokban látszódnak, 
amelyek egy javítási munka miatt ke-
rültek ismét a felszínre.

Láthatóvá vált a vízzel elárasztott 
egykori település, Bözödújfalu. A falut 
a Küsmöd-patak völgyében alapították 
még a 16. században, de a javarészt 
magyarok lakta települést 1994-ben 
elárasztották. 

Az egykori település nyomai azért 
látszódnak, mert két hónap alatt nyolc 
méterrel csökkentették az elárasztás-
sal keletkezett mesterséges tó víz-
szintjét. Erre azért volt szükség, hogy 
a vízgazdálkodási vállalat szakemberei 
meg tudják javítani a hidat, amelynek 
egyik összekötô eleme februárban a 
vízbe esett. 

A következô hetekben tovább apaszt-
ják a tározó vizét.

A Bözödújfalusi-víztározót 1988-ban 

kezdték el építeni, emiatt már 1985-
ben megkezdték a lakosság kitelepíté-
sét.

Az egykori falu emlékét márvány-
tábla ôrzi. 

2014. június 29-én összeomlott a fa-
lurombolás szimbólumának számító 
templomtorony, (képünkön), ezzel a 
falu utolsó létesítménye is eltûnt.

* * *
A svájci kormány szerdán aktiválta a 

személyek szabad mozgásáról szóló, 
országa és az Európai Unió (EU) 
közötti szerzôdés azon védzáradékát, 
melynek értelmében korlátozza a Bul-
gáriából és Romániából érkezô mun-
kavállalók belépését az országba --- 
közölte a svájci szövetségi tanács 
(Bundesrat).

Az EU és Svájc között jelenleg ér-
vényben levô szerzôdés értelmében az 
EU-országok állampolgárai megköté-
sek nélkül vállalhatnak munkát és 
telepedhetnek le az alpesi országban. 
A megállapodás ugyanakkor tartalmaz 

egy olyan záradékot, mely lehetôvé 
teszi Svájc számára, hogy egyoldalúan 
és korlátozott ideig kvótákat vezessen 
be bizonyos feltételek mellett.

A bolgár és román munkavállalók a 
szabad mozgásról szóló megállapodás 
átmeneti idôszakának vége óta, azaz 
2016 június 1-je óta rendelkeznek tel-
jes körû mozgásszabadsággal az EU-n 
belül.

2016 júniusa és 2017 májusa között a 
bolgár és román állampolgárok eseté-
ben a svájci hatóságok mindössze 996 
ember esetében adták meg a munka-
vállalói és az ideiglenes tartózkodási 
engedélyt.

A svájci kormány ezt azzal magyaráz-
ta, hogy az említett uniós tagállamok 
állampolgári „egyértelmûen” átlépték 
az engedélyekkel kapcsolatban megál-
lapított küszöbértéket. A kormány a 
védzáradékot nem aktiválta a rövid 
távú tartózkodásra jogosító engedé-
lyek esetében.

A Svájcban dolgozó bolgár és román 
állampolgárok leginkább idényjellegû 
munkákat vállalnak az alpesi ország-
ban.

2016-ban mintegy 3300-an vándorol-
tak ki Svájcba Romániából és Bul-
gáriából, ami kétszerese a 2015-ös 
szá-madatnak. Ez pont ellenkezô 
tendenciát mutat a Svájcba az EU más 
tagországaiból kivándorlók számához 
képest.

* * *
A Falkland-szigeteken telepített ak-

namezôk eredeti célja a brit katonák 
likvidálása volt. A falklandi háború óta 
eltelt több mint 35 év alatt azonban 
gyakorlatilag természetvédelmi terü-
letekké váltak a pingvinek számára. 
Most azonban eljött az otthonuk akna-
mentesítésének az ideje, jelentette 
Matthew Teller, a BBC tudósítója.

A gyönyörû, homokos Yorke Bay, 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A brit 
birodalom
 és Trianon

(Második rész)
Amig Wilson 14 pontjából nem 

Ausztria-Magyarország feldarabolását 
hanem alkalmat igért az ott élô nem-
zetek autonóm fejlôdésére, a New Eu-
rópa csoport meggyôzte magát és be-
folyásolni akarta a brit közvéleményt, 
hogy a helyes irány az „utód államok” 
megalapitása a Habsburg birodalom 
összeomlása után. Szerintük ezek az 
államok stabil, demokratikus és éret-
tek lesznek. Ellentétben a német és 
magyar uralkodó osztályokkal az új 
vezetôk toleránsok lesznek minden 
megmaradt kisebbséggel szemben. 
Ezen felül az új államok félelmetes 
gátot emelnek majd a német Drag 
nach Osten ellen és Nagybritannia 
természetes szövetségesei lesznek” 
(Sírjunk, vagy nevessünk?)

13 évvel a trianoni rablóbéke aláírása 
után a brit „béketeremtô” küldöttség 
tagja Sir Harold Nicolson --- aki ké-
sôbb a New Europe tagja lett --- úgy 
nyilatkozott, hogy élesen utálja a ma-
gyarokat, akik szerinte évszázadokon 
át elnyomták a nemzetiségeket. (Amíg 
Nicolson Párizsban békét teremtgetett 
otthon az ir nép szabadságharca dúlt) 
A felszabadulás órája ütött --- írta a 
diplomata –-- és elérkezett a megtorlás 
ideje! Ezzel szemben --- írja Nicolson- 

„az új Szerbia, az új Görögország, az új 
Csehország, és az új Lengyelország a 
mi szivünket énekeltette a menyország 
kapujánál. Ez az érzelmi hozzáállás 
nagyon fontos és ez ami nem látható a 
dokumentumokban.”

A brit diplomata elismerte, hogy a 
„béketeremtést” elôítélet és elfogult-
ság jellemezi, de ez nem abból eredt, 
hogy volt ellenségeinket elnyomjúk 
vagy megbüntessük, hanem az a buzgó 
vágy vezette, hogy megteremtsük és 
megerôsítsük az új nemzeteket akikre 
az anyai ösztön szerûen tekintettünk.”

De mielôtt Sir Hatold Nicolsont egy 
Clemenceau és Benes magyarellen-
séghez hasonlítanánk két dolgot érté-
kelnünk kell.

Az egyik az, hogy a békekonferencián 
mint kezdô diplomata saját kezdemé-
nyezésére megpróbálta a Komáromtól 
Pozsonyig vezetô szín magyar Csalló-
köz folyó-szigetet meghagyni Magyar-
országnak. Ez a munkája kudarcot 
vallott, mert fônöke nem támogatta, a 
francia küldöttség ellenezte,és Benes 
folyékonyan hazúdott. Csallóköz ezért 
ma is a „határon túli magyar nemzet 
teste.” Benes azzal jött elô, hogy Csal-
lóköz nélkül a szlovákok éhen halnak.

Nicolson érdeme, hogy rámutat azok-
ra a tényekre, ami miatt a trianoni 
határokat azóta is gúnyhatároknak 
nevezzük. Ezt négy pontban foglalta 
össze.

1. Magyarország és a szomszédos or-
szágok között megállapított határokat 
négy területi (határmegállapító) bi-

zottság (cseh, oláh, szerb és osztrák ) 
tárgyalta. Ha ezt csak egy bizottság 
tárgyalta volna akkor Nicolson szerint 
nem került volna olyan sok magyar 
idegen uralom alá. Ezt betetôzték az-
zal, hogy ezek a bizottságok nem 
egyeztettek egymással.

2.A területi bizottságok nem tudták, 
nem gondolták, hogy javaslataik vég-
legesek lesznek. Ha ezt tudták volna, 
akkor Nicolson szerint sokkal nagyobb 
körültekintéssel végezték volna a 
munkájukat.

3. A területi bizottságokat elkedvet-
lenítették attól, hogy bármilyen vé-
leményt mondjanak alapelvekrôl. En-
nek az lett a vége, hogy a területi dön-
tés „egyszer az önrendelkezés, máskor 
gazdasági szükségesség, máskor egy 
évszázadokra visszamenô jog volt, de 
minden esetben a határ a vesztes ál-
lam (pl Magyarország) kárára lett 
megrajzolva.”

4. Nicolson véleménye szerint a ha-
tármegállapító bizottságok munkáját 
közgazdászokkal kellett volna áttekin-
teni. Viszonylag olcsón lehetett volna 
egy a Sátoraljaújhely és Komárom 
közötti vasútat északra megduplázni 
és ezzel többszázezer magyar elkerül-
hette volna az idegen uralmat.

A brit birodalom és a Trianon törté-
netbe tartozik az a tény, hogy a brit 
küldöttségben hemzsegtek a magyar-
ellenes és kisantant- barát diploma-
ták.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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amely közvetlenül Stanley, a Falkland-
szigetek fôvárosa elôtt terül el, valaha 
népszerû pihenôhely volt. 1982. április 
2-a hajnalán azonban argentin tenge-
részeti kommandósok szálltak partra, 
hogy elôkészítsék a teljes inváziót.

Mire a britek 74 nap múlva vissza-
foglalták Stanleyt, 907 ember vesztette 
életét, fôként az argentin oldalon.

A megszállás alatt az argentin haderô 
egyik elsô mûvelete volt, hogy több 
tízezer aknát telepítsen a mûveletlen 
vidékre. Ezzel akarták lelassítani a 
brit ellentámadást, különösen a Stan-
ley körüli partvidékrôl érkezôket, 
például Yorke Baynél.

Szerencsére az aknák nem okoznak 
gondot a pingvineknek, legalábbis a 
kistermetû Magellán- és szamárping-
vineknek, amelyek a Yorke Bayen 
élnek.

„Úgy tûnik, nem elég nehezek ahhoz, 
hogy aktiválják a robbanószereket” --– 
mondta Esther Bertram, a falklandi 
természetvédôk titkára.

A kerítések mögött, amelyek az em-
berek védelmét szolgálják, nehogy az 
aknamezôre lépjenek, a pingvinek 
évtizedek óta békében és nyugalomban 
élnek robbanékony területükön. Körü-
löttük visszanôtt az eredeti növény-
takaró is.

A pingvinek számára azonban nehéz 
napok jönnek. Annak ellenére, hogy a 
szigeten élô mintegy 3000 lakos több-
sége is úgy véli, felesleges eltávolítani 
az aknákat, hiszen jól körül vannak 
zárva a veszélyes területek, és soha 
egyetlen baleset sem történt, egy 
nemzetközi egyezmény erre kötelezi a 

brit kormányt.
Az 1997-es ottawai aknatiltó egyez-

mény elôírja az aláíróknak, hogy meg 
kell tisztítaniuk az aknáktól a felség-
területükhöz tartozó területeket. Így a 
brit kormánynak nincs más választása, 
fel kell szedniük az aknákat.

2009 óta a brit kormány már több 
tízmillió fontot költött a Falkland-szi-
getek aknamentesítésére. Az akna-
mentesítôk –-- akik zöme Zimbabwébôl 
jött, ahol nagy tapasztalatokat szerez-
tek saját országuk aknátlanításában -– 
eddig hétmillió négyzetmétert (zöm-
mel kopár vidéki területeket) 
szabadítottak meg a robbanószerektôl.

Most azonban elérkeztek a legkénye-
sebb természetvédelmi területekre, 
ahová a Yorke Bay is tartozik. Itt kü-
lönösen nehéz feladat vár rájuk.

Az aknákat annak idején a homok-
dûnék tetejére telepítették, de az idôk 
folyamán a dûnék arrébb vándoroltak, 
és elmozdították az aknákat is.

Úgy tûnik, hogy ezeket nem lehet 
eltávolítani anélkül, hogy jelentôsen 
ne háborgatnák a vidék ökosziszté-
máját, beleértve a pingvinek fészke-
lôhelyeit is.

Úgy tervezik, hogy télen végzik majd 
a munkát, amikor nincsenek ott a ma-
darak, de a fészkelôhelyeik nagy része 
így is károsodik.

De nem is ez a legnagyobb probléma. 
Már most is évi 50 000 turista özönlik a 
szigetekre, hogy megnézze a még vi-
szonylag érintetlen vadvilágot. Ha 
Yorke Bayre is újra szabad lesz a be-
járás, akkor a pingvinek sorsa valószí-
nûleg megpecsételôdik a Falkland-

szigeteken.
***

Elvehetik a német hatóságok az 
újonnan érkezô menedékkérôk mobil-
telefonját, laptopját és más adathor-
dozóját a személyazonosság és szár-
mazás megállapítása céljából, 
menekültotthonok helyett tömegszál-
lásokon tarthatják ôket, a közveszélyes 
elutasítottakat pedig elektronikus 
nyomkövetô („lábbilincs”) viselésére 
kötelezhetik –-- a többi közt ezeket 
tartalmazza az a jogszabálycsomag, 
amelyet tegnapra virradóra fogadott 
el a Bundestag.

A szövetségi parlament alsóháza a 
radikális baloldal és a migránspárti 
civil szervezetek ellenkezése dacára 
döntött a szigorításokról, újabb szele-
tet adva fel ezzel a csaknem két évvel 
ezelôtt nagyvonalúan meghirdetett 
„befogadáskultúrából”.

–-- Egy jogállamban elfogadhatatlan, 
hogy egy menedékkérô tetszése sze-
rint váltogathatja nevét és állampol-
gárságát, nem közöl használható ada-
tokat, és számíthat arra, hogy 
kitoloncolása az útlevelet helyettesítô 
irat beszerzésénél kudarcba fullad --– 
hangoztatta Thomas de Maiziere
német belügyminiszter. A távirati 
iroda tudósítása szerint a CDU politi-
kusa kiemelte : Németország menedé-
ket nyújt mindenkinek, aki védelemre 
szorul, de gondoskodik mindazok távo-
zásáról, akiknek ez nem jár, vagy meg-
szegik a törvényeket.

Az adathordozók vizsgálata azért 
fontos, mert a 2015–16-ban érkezett 
menedékkérôk kétharmadának nem 
volt útlevele vagy más személyi okmá-
nya a menekültügyi hatóság adatai 
szerint. Civil szervezetek úgy vélik, 
mostantól egy állami intézmény meg-
engedhetetlenül betekinthet emberek 
magánéletébe.

Más kérdés, hogy az új rendelkezés 
ismeretében a migránsok már az új 
feltételekhez igazodva tárolhatnak --– 
ellenük nem szóló –-- adatokat az esz-
közeiken. Az elfogadott csomag egy 
további fontos eleme, hogy az elutasí-
tottakat akkor is kitoloncolási ôrizetbe 
lehet helyezni, ha nem biztos, hogy a 
közeljövôben végre is hajtják a kito-
loncolást. A radikális baloldal azt is 
kifogásolja: a kormány hátráltatja a 
menekültek családegyesítését.

Németországban 2015 eleje óta mint-
egy 1,5 millióan nyújtottak be mene-
dékkérelmet; ezek mintegy felét fo-
gadták el. Közülük a legutóbbi 
kimutatás szerint 135 ezren helyezked-
tek el teljes állásban, a munka nélküli 
regisztráltak száma pedig 191 ezer.

* * *
Kihirdette Klaus Iohannis román 

államfô azt a törvénymódosítást, 

amely a kisebbségek anyanyelvét 
ismerô személyzet alkalmazására kö-
telezi a kórházakat és szociális egész-
ségügyi intézményeket ott, ahol jelen-
tôs számú kisebbségi közösség él.

Korábban a jobbközép ellenzéki pár-
tok alkotmányossági óvást emeltek a 
törvénymódosítás ellen

A módosítást áprilisban ellenszavazat 
nélkül fogadta el a bukaresti képvise-
lôház, néhány nappal késôbb azonban 
a jobbközép ellenzéki pártok alkotmá-
nyossági óvást emeltek ellene. Az al-
kotmánybíróság megállapította, hogy 
a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség által kezdeményezett jogsza-
bály nem sérti a román alaptörvényt.

Ötezer fô, vagy 20 százalék lakos-
ságarány felett kell a törvényt alkal-
mazni

A törvény a romániai közegészségügyi 
ellátás „alapelvei” közé sorolja, hogy 
az egészségügyi intézmények a ki-
sebbség nyelvét beszélô dolgozókat is 
alkalmazzanak azokon a településeken, 
ahol legalább ötezer lakos egy kisebb-
ségi közösséghez tartozik, vagy ahol 
egy adott kisebbség a lakosság lega-
lább húsz százalékát teszi ki.

A jogszabály az egészségügyi minisz-
térium hatáskörébe utalja, hogy kidol-
gozza az elôírás alkalmazásának mód-
szertanát, erre azonban nem szab meg 
határidôt.

A szociális intézményeknél az azokat 
fenntartó önkormányzatoknak kell 
gondoskodniuk a kisebbség nyelvét 
beszélô dolgozók alkalmazásáról, 
amennyiben a településen ötezres lé-
lekszámot vagy húszszázalékos lakos-
ságarányt meghaladó számban élnek 
egy kisebbséghez tartozó lakosok.
A kórházi anyanyelvhasználatról 

szóló, kihirdetett törvény 2018. ja-
nuár elsején lép hatályba Romániá-
ban.

* * *
Az európai unió elitjének torz mûkö-

désérôl rántja le a leplet Janis Va-
rufakisz, Görögország korábbi pénz-
ügyminisztere, aki az államcsôd szélén 
álló Athén és az Unió közötti tárgya-
lások fonákját mutatja be új könyvé-
ben. Meglátása szerint az Európai 
Bizottság helyett Berlin dirigál az 
Unióban, és a görög mentôprogra-
mokról az IMF és a német vezetôség is 
beismerte, hogy nem fognak mûköd-
ni.

Hiába próbáltak meg kikecmeregni 
az adósságcsapdából a görögök, az 
összes menekülési útvonalat elzárta 
elôlük a német pénzügyi vezetés, 
legalábbis így emlékszik vissza a 2015-
ös tárgyalásokra Janisz Varufakisz 
volt görög pénzügyminiszter most 
megjelent könyvében.

A „Felnôttek egy szobában --– küzdel-

mem az európai elittel” címû kötet egy 
cseppet sem hízelgô az Unióra nézve, 
de megkapja a magáét Christine La-
garde, az IMF vezetôje, és a korrupt 
athéni politikusok is.

A függetlenségérôl és extravagan-
ciájáról híres közgazdász nagyon em-
beri módon tárja a nagyközönség elé 
azt a küzdelmet, ahogy az államcsôd 
szélén álló Görögország számára olyan 
pénzügyi megoldást szeretett volna 
kiharcolni, amely nem hoz évtizedes 
recessziót, 20-25 százalékos munkanél-
küliséget, és az adósságcsapda miatti 
kilátástalanságot.

A jelenleg is kormányzó Sziriza párt 
korábbi képviselôje, és pénzügymi-
nisztere úgy látja, hogy a tárgyalás-
sorozat egyértelmûen megmutatta, ki 
az úr az Unió háza táján és az euró-
övezetben. Szerinte távolról sem 
Brüsszelbôl, sokkal inkább Berlinbôl 
irányítják az euróövezeti döntéseket, 
az Európai Bizottság helyett pedig a 
német politikai vezetés vette a kezébe 
Görögország sorsát.

Érvelése szerint a görögökre rákény-
szerített megszorítócsomagokról már 
az elfogadásuk pllanatában lehetett 
látni, hogy mûködésképtelenek, sôt, 
ezt Christine Lagarde és Wolfgang 
Schauble német pénzügyminiszter 
egy informális beszélgetésen el is is-
merték.

A frissen megválasztott francia el-
nök, Emmanuel Macron tevékeny-
ségére sem jó szívvel emlékszik Va-
rufakisz: mint írja, az akkori gazdasági 
miniszter többször megígérte neki , 
hogy segít, ám Francois Hollande 
elnökre, és az ôt állítólag sakkban tartó 
német vezetésre hivatkozva mindig 
visszalépett a döntô pillanatokban.

Az elismert közgazdász és egyetemi 
tanár a korrupt görög politikai elitet 
sem kíméli a könyvében a korábbi 
felelôtlen pénzügyi gazdálkodás és 
eladósodás miatt, de a saját hibáit sem 
rejti véka alá.

Szerinte túl naiv volt, amikor bízott az 
uniós ígéretekben, és túl késôn jött rá, 
hogy valójában a német bankok érde-
két helyezték elôtérbe a mentôcso-
magok kidolgozásánál.

Kiemeli azt az esetet, amikor a fize-
tésképtelenséggel küszködô Athén vá-
ratlanul segítséget kapott volna Pe-
kingtôl.

2015-ben a kínaiak felajánlották, 
hogy rövid lejáratú görög állampapí-
rokat vásárolnak, cserébe a pireuszi 
kikötôben és a görög vasúthálózatban 
kértek jogot arra, hogy fejlesztéseket 
végezhessenek el azzal a céllal, hogy a 
kínai áruk gyorsabban eljuthassanak 
Európába.

Nyilvánvalóan ez az elképzelés is 
már az új selyemút programba illesz-
kedett, ami Peking számára elsôdleges 
fontossággal bír.

A TRIANON  TÁRSASÁG
viktóriai  tagozata

2017. június 4-én vasárnap du. 2.00 órakor
Koszorúzás a Hôsi Emlékmûnél

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.
A SZÍNVONALAS  MÛSOR  KEZDETE d.u. 3-óra

A Magyar Központ Social Club helyiségében
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK
TRIANONRA

97 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása 
Nemzeti dalainkat elôadja:
Zenemühely együttes

A megemlékezés után rózsafüzér ima 
Hazánkért felajánlva

Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezôség
Belépôdíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes

Érdeklôdni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801-2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

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

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au
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Új korszak küszöbén
1990
Köszöntjük a 
Nagykövet urat! 
Nevezetes nap volt 1990 október 

tizennyolcadika. Nekünk, ausztráliai 
magyar emigránsoknak történelmi 
nevezetességû nap. Ebbe a mi  kis  
társadalmunkba,  az  ausztráliai Civi-
tas Hungarusba, most érkezett meg 
az a változás, ami az év elején a rep-
rezentatív magyar országgyûlés lét-
rejöttével megtörtént Magyarorszá-
gon. A magyar nép által szabad vá-
lasztások útján hivatalba lépett fele-
lôs magyar kormány elsô nagykövete, 
dr. Pordány László megérkezett 
Ausztráliába, hogy átvegye hivatalát, 
a Magyar Köztársaság ausztráliai 
nagykövetsége vezetését. 

*
A nagykövetségi hivatal nem új 

intézmény Canberrában, de eddig a 
Magyar Népköztársaság képviselôi 
szerve volt, amelynek létrejöttekor 
nehéz helyzetbe jutott az itteni ma-
gyar társadalom, mert nehéz volt 
elviselni a helytartósági kormányzat 
diplomáciai elismertetésének követ-
kezményeit. Nevezetesen azt, hogy 
Magyarország és a magyar nép nevé-
ben olyan diplomáciai testület fész-
kelte be magát a nyugati világ egyik 
politikai területére, ami elkötelezetten 
védte a szovjet érdekeket. A régi 
nagykövetségnek az volt a feladata, 
hogy az ország megszállását felszaba-
dulásnak, a bolsevista diktatúrát egy 
fejlettebb, magasabb színvonalú poli-
tikai és gazdasági rendnek kápráz-
tassa. 

Nehezen viseltük el ennek a csak 
nevében magyar intézménynek a 
jelenlétét, ami már önmagában is 
1956 dicsfényének elsötétítését jelen-
tette. Ennek az intézménynek a 
puszta jelenléte is romboló volt; többé 
nem az emigrációs magyar társada-
lom és annak intézményei képvisel-
hették a magyar nép szellemi állás-
pontját. Ezt az intézményt az a klí-
maváltoztató, hangulatkeltô politikai 
irányzat hozta be ebbe az országba, 
amely minden erôvel, a tájékoztatás 
minden eszközével igyekezett úgy 
propagálni a Szovjetuniót, mint a 
népek szabadságának bajnokát, és a 
kommunizmust mint az emberiség 
jövô életformáját. A nemzeti emig-
rációk ellen már megindult a hangu-
latkeltés, a horvát emigrációt már 
házkutatásokkal zaklatták, és bizal-
mas értesülést kaptunk a készülô lis-
táról, ami egy baloldali fordulat ese-
tére a magyar emigráció letartózta-
tandó tagjait tartalmazta. Akkori 
egyes vélemények szerint a cél csu-
pán a nemzeti érzésû, vagyis a kom-
munizmust elvetô réteg megfélem-
lítése volt. Ez a manôver nem sike-
rült, az emigrációs szervezetek és 
vezetôk kiépítették védekezô hadál-
lásaikat. 

Sikeresebb volt a zsarolással egy-
bekapcsolt fraternizáló akció, a Ká-
dár-rendszer „aki nincs ellenünk, ve-
lünk van” taktikájának idôszakában. 
A szabadságharcosok szervezetei en-
nek a taktikának malomkövei alatt 
morzsolódtak szét. Hallottunk adat-
gyûjtésekrôl, követségre bejárkáló 
fülbesúgókról. Okkal vagy alapta-
lanul, a gyanú is néha közénk állt, de 

a közfelfogást nem tudta kikezdeni, 
és az emigráció szervezete és sajtója 
megmaradt hûségben a nemzeti 
eszme iránt. 

Nagy küzdelmet vívott a canberrai 
magyar társadalom nevében Malo-
nyay Éva, újságunk munkatársa, 
április 4-e miatt. Az ausztrál kormány 
és diplomáciai testület udvarias szo-
kásként köszönti a követségeket or-
száguk nemzeti ünnepe alkalmából. A 
magyarországi kormányzat(így írtuk, 
így mondtuk 40 éven keresztül, mert 
az nem volt magyar kormány) április 
4-ét jelölte meg, mint a magyar nép 
nemzeti ünnepét. A dolog akkor kel-
tett országos felháborodást és tilta-
kozást, amikor a canberrai televízió 
üdvözölte „magyar hallgatóit nemzeti 
ünnepük alkalmából”. Illetékes auszt-
rál fejekben nem gyújtott világossá-
got a mi csökönyös érvelésünk, hogy 
az ország idegen megszállása nekünk 
nem nemzeti ünnep. Ônekik a Ma-
gyar Népköztársaság kormányának 
bejelentése volt a mérvadó. 

Az igazság érdekében meg kell 
említeni azt is, hogy az utóbbi évek-
ben nem volt kifogásolni való a ma-
gyarországi kormányzat itteni kül-
képviseletének viselkedésében, ami 
így követte az otthoni klímaváltozást. 
De a változás napja részünkre mégis 
csak az új kormány új nagykövetének 
a megérkezése. 

Ô már nem fogja érzékelni a válto-
zást, egy új és természetes közegben 
fog dolgozni hazája és népe érdeké-
ben. Hányszor irigyeltük az olasz 
vagy görög, vagy éppen a német 
emigrációt; amikor valami kérésük, 
problémájuk volt, ott volt mögöttük a 
szülôhaza kormánya. De nem volt 
könnyû dolga az ausztrál hivatalosok-
nak sem, hiszen amikor eljöttek kö-
rünkbe, megmozdulásaink, nemzeti 
ünnepeink vendégei voltak, a megér-
tés hangján szóltak hozzánk, úgy mint 
ennek az országnak értékes polgá-
raihoz, akiknek még élô érzelmi kap-
csolata van szülôhazájukkal, ahova 
nem mehetnek vissza, mert nem is a 
maguk jószántából jöttek el, azután, 
ha már mehettek is, csak mint ide-
genek, turisták mehettek azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy ha valami baj 
van, az ausztrál hatóságok nem tud-
nak segítséget adni. Amikor pedig a 
népköztársasági hivatalosokkal kellett 
érintkezniük az ausztrál politikusok-
nak, kötötte ôket a nemzetközi etikett, 
a felemás világ felemás protokollja. 

Örökké emlékezetes marad Ceau-
sescu látogatása. Érdekes volna meg-
tudni, kinek az ötlete volt a kormá-
nyon belül, milyen szándék vagy fel-
mérés késztette politikusainkat erre 
a szükségtelen és szégyenteljes csele-
kedetre. Ennek idevágó érdekessége 
az, hogy a Parlament elôtti tüntetésen 
a figyelésünkre kiküldött részleg 
parancsnoka legalább olyan dühös 
volt a palota vendégére, és legalább 
úgy szégyellte, mint mi. Ebbôl az 
esetbôl is érzékelhetô, hogy a nemzet-
közi politika milyen szélsôséges túl-
zásokra kalandozott egyes diktátorok 
és diktatúrák megítélésében és keze-
lésében. És láthattuk azt is, hogy mi-
lyen rövid vonalon rendezôdik helyé-
re a természetes sodrából elterelt 
világ, amikor a politikai kalandorkí-
sérlet csôdöt mond. 

A Szovjetunió nagy csôdjének kö-
szönhetjük a klímaváltozást, a világ 
természetes sodrába való visszatere-

lôdést. Ennek a változásnak köszön-
hetjük dr. Pordány Lászlót, aki még 
Budapestrôl kiadta talán elsô intéz-
kedését: — Október 23-án a szabad-
ságharc évfordulóját együtt akarom 
ünnepelni az ausztráliai magyarokkal, 
akik ápolták a nemzeti függetlenség 
és szabadság eszméjét.  Ez volt ré-
szünkre is az elsô üzenet, amibôl 
érezhettük: a magyar nép választotta 
kormány Ausztráliába akkreditált 
diplomatája minket fog képviselni, 
mint ahogy — ha nem is szavazhat-
tunk, de — mi is a magyar nép 
részeként vállaljuk a megszavazott 
változást, és elismerjük népünknek 
és mimagunknak vezetôiként a ma-
gyar kormányt és a canberrai ma-
gyar nagykövetet. 

Viszonzásra is igényt tartunk. Mi, 
akik a kivetettségnek, a számûzetés-
nek, az idegen közegnek minden ron-
tása ellenére híven megtartottuk ma-
gyarságunkat, nemzetünk iránt, sza-
badságharcunk iránti hûségünket, 
megtartottuk a szentkoronás magyar 
címert, gyermekeink velünk éneklik 
a magyar Himnuszt, akik kiálltunk az 
elhurcoltakért, az elszakítottakért, 
akik elhárítottuk magunktól a bolse-
vizmus mételyét, ápoltuk keresztény 
hitünket és nemzeti hagyománya--
inkat, most mi is jelentkezünk kíván-
ságainkkal: 

Ne tekintsen minket a magyar hazát 
hûtlen elhagyóknak, szö-kevények-
nek, hazát–szívet cserélôknek, sze-
rencsevadászoknak, habár ilyen is 
akadt közöttünk. De a zöm, a többség 
két szélvihar áldozataként menekí-
tette nemcsak életét, de azt a szelle-
met is, ami most éledezik a szabadság 
felé vezetô úton Magyarországon. De 
nem csak megtartottunk valamit, 
szereztünk is. Nem csak anyagiakat, 
de tudást, tapasztalatot, összekötte-
tést. Csupa olyan dolgokat, amikre 
ma Magyarországon szükség van. 
Csakhogy annyi mesterséges távol-
tartás éve után a természetes vonzás 
erôterébôl kiesve, régi kapcsolata-
inktól elszakadva nem jön automa-
tikusan létre a lelki egyesülés. Várjuk 
a magyar haza hivatott vezetôitôl a 
nyilatkozatot, ami szerint minket is 
épp úgy magyarnak, állampolgárnak 
tartanak, mint bárki mást, aki otthon 
él. Elszakadni innét már nagyon 
kevesen fognak, de bizonyára sok 
más lehetôség kínálkozik megfelelô 
szervezéssel arra, hogy a távolságok 
ellenére szellemi, üzleti és látogatói 
kapcsolataink kiépüljenek. 

A magyarság mai problémáihoz 
nem lehet hozzányúlni XIX. század-
beli polgári szabályzatokkal. A ma-
gyar nép különleges helyzetbe került 
ebben az évszázadban: népi állagának 
több mint kétharmada kívül került 
Magyarország határain. Úgy került 
kívül, hogy ott maradt szülôföldjén, 
vagy kisebb részben el kellett mene-
külnie. Olyan állampolgársági tör-
vényre van szükség, ami nem tesz 
különbséget államhatárokon belül és 
azokon kívül élô magyarok között. 
Európa amúgy is a határok nélküli 
egyesülés felé halad. Ennek alapjaira 
helyezetten létesüljenek államhatárok 
fölötti magyar szervezetek és intéz-
mények. A rossz emlékû Magyarok 
Világszövetségét fel kell oszlatni, és 
teljesen új alapokon újjászervezni. Új 
intézmények sorára van szükség, 
amiken keresztül a szétszórtan élô 
magyar erô bekapcsolható lesz az 

ország újjáépítésébe. 
Nagy lehetôségeket nyit meg ez az 

új helyzet és rajtunk, most már ott-
honiak és kintiek erôfeszítésén múlik 
egyaránt, hogy miként alakul az 
emigráció és az otthon viszonya. 
Tanúi voltunk új, erôs, fiatal szellemi 
és vállalkozói erôk ébredésének. Ha 
igaz, most talán elér Európa népe a 
háborús idôszak végéhez, ami 1914-
ben kezdôdött jobbról-balról buzgó 
hadüzenettel és azzal a meggyôzô-
déssel, hogy gyôztesen hazatérünk 
karácsonyra. 

Magyar ember általában büszke ka-
tonai vitézségére. De a megnyert 
csaták és elvesztett háborúk sora 
után jó lenne a megmaradás magyar 
erényeit is nemzeti sajátosságaink 
közé emelni, mert ez tartott meg 
minket eddig is, és amikor a háborús 
készültség feltételei már régen túl-
nôtték a kis népek lehetôségeit, akkor 
tekintsünk a munka küzdôterére, a 
költôvel: Hass, alkoss, gyarapíts, s a 
haza fényre derül! 

 (Magyar Élet, 1990. október 25.)

Együtt Európáért
Memorandum a 

külügyminiszterhez
Az Ausztráliai Magyar Szövetség 

javaslata dr. Jeszenszky Géza 
külügyminiszter úrhoz az 

ausztráliai nemzeti emigráció 
szervezeteinek és a Magyar 

Külügyminisztériumnak 
együttmûködésére

Mélyen tisztelt Miniszter Úr!
Örömmel üdvözöljük Önt ausztráliai 

látogatása alkalmából. Köszönjük, 
hogy módot ad a nemzeti emigráció 
vezetôinek a találkozásra. 

Mindenek elôtt szeretnénk kifejezni 
Ön elôtt is, hogy végtelenül örülünk 
annak a történelmi fordulatnak, ami 
lehetôvé tette szülôhazánk részére a 
szabad választásokat és annak ered-
ményeként hosszú idôk óta az elsô 
törvényes és felelôs magyar kormány 
megalakulását. Megelégedéssel vet-
tük tudomásul, hogy a magyar nép a 
keresztény hit és a nemzeti gondolat 
elveit meghirdetô pártokra tette 
többségi szavazatát. Azt is érzékeljük, 
hogy ezeknek az elveknek az érvé-
nyesítése nem csekély akadályba üt-
közik, országon belül és kívül. Meg-
elégedéssel tapasztaljuk, hogy a ma-
gyar kormányban megvan a törekvés 
az erkölcsös és nemzeti érzésû Ma-
gyarország felépítésére. 

Az ausztráliai magyar emigráció 
összetételében homogénebb mint az 
amerikai, mert lényegében két nagy 
bevándorlási hullám eredménye: az 
ötvenes évek elején érkezettek és az 
ötvenes évek végén érkezettek réte-
ge. A korábban érkezôk magukkal 
hozták a nemzeti érzést, az áldozat-
vállalást, a társas szervezkedés igé-
nyét, míg a másodiknak érkezôk a 
magyar forradalom és szabadság-
harc eszméit. A kettô együttmûködé-
sébôl termékeny munka fakadt.

Az elsô bevándorlási hullámnak 
pionér-sorsa volt minden tekintetben. 
Ônekik kellett leszerelni az elôíté-
leteket, az ex-enemy bélyeget, kitörni 
a fehér-néger  szerepbôl (úti okmá-
nyunkban foglalkozásunk gumibé-
lyegzôvel így szerepelt: labourer,  
asszonyoknak: domestic  — két évi 
kötelezô szerzôdéses munkaszolgálat 

államilag kijelölt munkahelyen). 
Amire a második hullám megérke-
zett, a magyar munkavállalóknak 
megbecsült neve volt, számosan meg-
kapaszkodtak önálló vállalkozóként, 
üzleti életben és szellemi munkakör-
ben.

Bôrünkön éreztük, hogy milyen hát-
rányos, ha egy néprôl nem sokat 
tudnak, és amit tudnak azt is az 
ellenségeinktôl tanulják. A közkönyv-
tárakban siralmas az arány a Ma-
gyarországról szóló tárgyilagos és 
ellenséges forrású és tartalmú köny-
vek között. A háború elôtti Magyaror-
szágról még ma is a háború utáni 
rendszer sommásan elítélô vélemé-
nye uralkodik. Az orosz megszállás 
tényére, a kommunizmus borzalmaira 
csak a magyar forradalom tudta 
felhívni az ausztrál politikai tábor és 
közvélemény figyelmét, de a sajtó, az 
elsô kirobbanóan rokonszenves üd--
vözlés után nagyon hamar hallgatásba 
burkolózott, vagy éppen a szocializ-
mus példamutató magyar sikerérôl 
adott kápráztató jelentést. Különösen 
sok bosszúságot okozott nekünk, hogy 
1967 után egyremásra csak a prágai 
tavaszt emlegették az újságok, mint a 
kelet-európai kibontakozás nagy tör-
ténelmi kísérletét. Trianon kérdését 
szóba sem lehetett hozni, a jég csak 
akkor tört meg amikor Ceausescu 
bulldózerei megindultak.

Az elôbbi bekezdés lényegében 
tartalmazza is az itteni emigráció 
maga elé tûzött feladatait: 

1.) a magyarságról alkotott isme-
retek hiányának pótlása, múltunkról 
és történelmi szerepünkrôl helytelen 
vagy éppen rosszindulatú vélemények 
helyreigazítása,

2.) a magyar forradalom eszmei 
tartalmának ismertetése, történelmi 
jelentôségének tudatosítása, a ma-
gyar nép érdeme a jelenlegi fejlemé-
nyek kibontakozására,

3.) Trianon szerepének és hatásai-
nak ismertetése, a mai határokon túli 
magyarüldözés okaiként elsôsorban 
Trianon megjelölése,

4.) a mai magyar nemzeti kormány-
zat támogatása, védekezés az alapta-
lan rágalmak ellen,

5.) a kárpátmedencei demokratikus 
jövôkép kialakítása a multikultu-
ralizmus meghirdetésével,

6.) magyarországi — ausztráliai 
diákcsere illetve nyaraltatási akció 
kiépítése.

Szeretnénk hinni, hogy a közelmúlt-
ban Közép- és Kelet-Európában lezaj-
lott események és változások valójá-
ban a nagy történelmi visszazökkenés 
eseményei, oda ahonnét a világ 
menetét 1914-ben a háború kifordí-
totta. Ebben az esetben Magyarország 
nagy lehetôségek elôtt áll ahhoz, hogy 
Trianon árkába lökött állapotából 
kiemelkedjen. A magyar külpolitika 
mozgásterének két nagy akadálya 
eltûnt, illetve visszahúzódóban van: a 
német és a szovjetorosz expanzió 
arroganciája. Helyette itt van (meg-
maradt és új lángra kapott) a kisan-
tant-gyûrû, akkor is ha ez nem nyer 
külön ilyen kifejezést. A változásban 
rejlô lehetôségeket az utódállamok 
már a bôrükön érzik, a pánik hangu-
latában megfeledkeznek még a 
demokrácia kápráztatásáról is. A 
magyar külpolitika úgy tûnik minden 
korábbinál jobb helyzetbôl indíthatja 
az ország követeléseit. Magyarország 
nem engedheti meg magának azt a 
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veszteséget, hogy az összefüggô terü-
leten élô magyar nép egy negyedét 
együvé tartozásából és gazdálkodásá-
ból kirekesztve hagyja. A magyarok 
érdeke a határok eddigi szerepének 
enyhülése, szemben az utódállamok-
kal, nekik ellenkezniök kell az európai 
fejlôdéssel. Oda kell hatnunk, hogy ez 
számukra tehertétel legyen külpoliti-
kai kapcsolataikban. Közép-Európá-
ban ezáltal mi lehetünk az európai 
haladás bajnokai.

A fent felsorolt feladatok az alábbi 
gyakorlati intézkedéseket kívánják:

Ad 1.) Az átlag ausztrál ismerettárá-
nak térképén Magyarország nagyban-
egészben még mindig fehér folt. Ami 
itt ezen a téren történt, azt a forrada-
lomnak köszönhetôen az itt élô ma-
gyarok tették. Könyveket, füzetes 
kiadványokat adtunk ki, derék egyé-
nek kihasználják a Letters to the 
Editor rovatokat az újságokban, nem-
zeti ünnepeinkre rendszeresen meg-
hívunk vezetô ausztrál politikusokat, 
akadémikusokat, leveleket, memoran-
dumokat küldünk megfelelô szemé-
lyeknek és intézményeknek, a három-
évenkénti Magyar Találkozókon fel-
vonulás, kiállítás, sajtótájékoztatás 
útján igyekszünk ismertté tenni ha-
zánk helyzetét, újságunkban idônként 
angolnyelvû melléklet jelenik meg, 
nemzeti hírességeinket propagáljuk 
stb. Érezzük azonban, hogy mindez 
nem elég. A magyarországi bolsevista 
rezsim négy évtizeden át mulasztás-
sal és magyarellenes megnyilatkozá-
sokkal, propagandával annyi sokat 
ártott, amit az emigráció, szûkös lehe-
tôségeivel nem tudott ellensúlyozni. 
Most ugyan sok minden megváltozott, 
de eddig csak lehetôségekben, amit 
még ki kell használni. Aggasztó azon-
ban a magyarországi sajtó magatar-
tása, és ha ezen a téren nem lesz 
változás, ez a mi helyzetünket is a 
korábbi állapotban tartja. Számos 
esetben fordulnak, különösen az új-
ság szerkesztôjéhez, tanárok és diá-
kok, hogy Magyarországról szeretné-
nek illetve kell projectumot készíteni, 
de szinte semmi adatuk nincs, külö-
nösen a jelenleg folyó eseményekkel 
kapcsolatban. Szükség volna tehát 
füzetes méretû kiadványokra, (School 
Projects), amiben rövid történelem, 
magyar hírességek, a magyar nép 
jelenlegi helyzete határokon belül és 
kívül, turisztikai ismeretek, üzleti 
lehetôségek stb. szerepelnek. Fontos 
volna sajtóattasé alkalmazása (esetleg 
itteni személy) aki az emigrációs 
hálózattal együtt dolgozik.

Ad 2.) A magyar forradalom nem 
kapta meg a nyugati világ szemléle-
tében azt a helyet, amire szellemtör-
téneti, politikai és a jelenkori történe-
lemre gyakorolt szerepénél fogva 
jogosult volna. Jelentôségét politikai 
érdekekbôl az esemény után nagyon 
hamar elsikkasztották. Göncz Árpád 
elnök úr az évfordulón kiemelten em-
lítette, hogy a forradalom mindenkié, 
a reformkommunistáké is. Igen, an-
nak indult, de a magyar nép forra-
dalma lett. A nemzetközi baloldal, és 
annak sajtója (vagyis a nyugati 
nagysajtó) amely a kommunizmusnak 
nem megbukását hanem csak megre-
formálását, eredményessé tételét 
óhajtotta, a kezdeti lelkesedésbôl át-
váltott közömbösségre majd mellô-
zésre, a kádári reformirányzat nép-
szerûsítésére, és széttáruló öleléssel 
fogadta a „Prágai tavasz”-t, ami attól 

kezdve a híriparban, csakúgy mint az 
igényesebb politikai publicisztikában 
magasabb és tartósabb értékelést ka-
pott mint a magyar forradalom. En-
nek a történelmi csalás méreteit öltô 
gyakorlatnak az ellensúlyozására az 
emigráció ereje és lehetôségei túl 
korlátozottak. Számos rendezvény és 
kiadvány jelzi ellensúlyozó törekvé-
sünket, és azt is érezzük, hogy ezt 
folytatnunk kell, mintegy kiterjesztve 
Magyarországra is, mert a forrada-
lom jelentôsége még ott sem tudato-
sult, a kettôsség annak megítélésére 
ott is fönnáll. Megfelelô tanulmányok-
ra és eredményes népszerûsítésre 
van szükség, hogy a napjainkban kia-
lakuló új európai szellemiség elvi for-
rásaiba beiktassa a magyar forradal-
mat. 

Az ami ma történik Európában, a 
változás méreteit és jelentôségét te-
kintve, csak az 1000. év körüli válto-
záshoz mérhetô, amikoris kialakultak 
Európa nemzeti királyságai, államai. 
Ennek az ezredévnek az alapítói 
között ott volt a magyar nép, jelentôs 
erôvel és befolyással. Az új Európa 
kialakulása elvi, eszmei alapjának te-
kinthetô a magyar forradalom köve-
telése: a nagyhatalmi ellenôrzés, vala-
mint a totális párturalom kiiktatása a 
népek életébôl. Most, hogy a történe-
lem ezt az irányt vette, nem a reform-
kommunisták, hanem a magyar nép 
megfogalmazta szándék teljesült. 
Nem szûnt azonban meg az elsikkasz-
tási szándék, aminek ellensúlyozására, 
kivédésére komoly erôfeszítést kell 
tenni, amihez az emigráció is haszno-
san hozzájárulhat.

Ad 3.) A Trianonban elszakított 
területek problémája nem csak terü-
leti (anyagi) probléma, hanem négy-
millió magyar tartós hadifogsága. 
Ebben a kérdésben is a legnagyobb 
bajunk a tájékozottság illetve a tájé-
koztatás hiánya. Két külön Trianon-
nyelvet beszélünk mi magyarok és 
mások. Ezen kell változtatni és javí-
tani, mert így nemcsak hogy nem 
értenek meg, de nem is akarnak meg-
hallgatni. A mi érvelési módszerünk 
és követelésünk éppúgy módosításra 
szorul, mint mások ismerettára. 
Mindkettô a mi feladatunk. Ez par 
excellence külpolitikai feladat. A 
négymilliónyi magyar kisebbség 
problémáját európai dimenzióba kell 
emelni. Erre most kedvezô a nemzet-
közi légkör, mert a mostani Európa-
rendezés a korábbi két alkalomtól 
eltérôen nem gyôztesek és legyôzöt-
tek közötti zsákmány-egyezmény at 
gunpoint,  hanem a teljes Közép-Eu-
rópa eddigi státusának átszerelése. Jó 
benne az, hogy nem vesztesként re-
megünk gyôztesek gyûrûjében ezút-
tal, de rossz benne az, hogy az általá-
nosság érdekében a határok sérthe-
tetlensége kimondatott. Jó benne az, 
hogy nem szorongunk többé egyik 
nagyhatalom árnyékától sem, de 
rossz az, hogy a szomszéd államok 
vad ellenségeskedésbe kezdtek ami-
att, hogy Magyarországon megszûnt 
az általuk okozott sérelmek iránti 
kukaság.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
helsinki ajánlások aláírójaként Ma-
gyarország nem vetheti fel a határ-
revizió javaslatát anélkül, hogy emi-
att ne támadna nemzetközi bonyoda-
lom. A határok reviziójának felvetése 
legfeljebb csak kormány-politikai 
tilalom lehet, (remélhetôleg átmeneti-

leg), de semmi esetre sem lehet 
tilalom alá vetni a kérdést, mint 
nyíltan tárgyalható elvi álláspontot az 
országon belül és az emigrációban, 
csakúgy mint bármely más federá-
ciós javaslatot, az önálló Erdély gon-
dolatát, vagy akár a Monarchia visz-
szaállítását.

Közép-Európában 1920-ban teljese-
dett be a nemzetállam koncepció gya-
korlata, ami a nyugati minta nyomán 
Európa keletén is a feléledô naciona-
lizmus programja volt. Talán azért is 
késett, mert nem volt meg a feltétele, 
a népek elhatároltabb települési min-
tája, másszóval, mert itt sokkal in-
kább egymásbafonódva éltek, így a 
természetes fejlôdés nem hozhatta 
létre, csak az erôszak. És mert az 
igazságtalan volt, tartósította az 
ellenségeskedést. Mindaddig amíg az 
utódállamok megtarthatják a zsák-
mányt, érdekeltek a nemzetállam– 
szuverénállam koncepcióban, elle-
neznek bármiféle föderációt, vám-
uniót stb. A románok máris kijelen-
tették, hogy ôk nem akarnak Európá-
ba bejutni, ellenkezôleg meg akarnak 
szerezni minden ôsi földet. Ez erôs 
fáziskülönbség az európai egyesülés 
hajnalán.

A „dunai államok” összefogása mind-
addig illúzió, amíg Trianon közöttünk 
áll. Trianon nemcsak magyar bánat, 
magyar sérelem, nemcsak forrása a 
reviziós követeléseknek, mert ha el-
hallgat mindez négy évtizedre, akkor 
sem szûnik meg az utódállamok tö-
rekvése, a terület megtartása érdeké-
ben folytatott irtóhadjárat az államha-
táraikba zárt magyarság ellen. Az 
utódállamok viselkedése e téren telje-
sen független a magyar állam és tár-
sadalom viselkedésétôl. Gyûlöletük-
nek nem a mi viselkedésünk az alap-
ja, hanem a projektum sikertelensége, 
hogy az évszázad elején szerzett terü-
leteken még az évszázad végén is 
asszimilálatlan magyar tömegek van-
nak. A kérdés nyugvópontra juttatá-
sára nem lévén más receptjük, most, 
hogy a magyarok részérôl felhangoz-
hat a tiltakozás, a felfokozott gyûlö-
lethez tudnak csak nyúlni. Igazuk 
megtámogatására elképesztô hazug-
ságokat ömlesztenek a magyarokra, 
fôleg a románok a négy évre vissza-
tért Észak-Erdélyre vonatkoztatva.

Általános érvényû (a részleteket 
késôbbre hagyó) nyilatkozatot kívá-
nunk a magyar külügyi kormány-
zattól arra, hogy van-e szándéka elfo-
gadni a nemzeti emigráció együtt-
mûködését általában és különösen a 
fenti kérdésekben. Az együttmûködés 
bizonyos fázisaiban az összjátéknak 
bizalmas alapon kell folynia, mert az 
emigráció (természeténél fogva) 
módszereiben radikálisabb és a köve-
telésekben elôbbre lép. Különösen 
hasznosak tudunk lenni a románok 
politikáját, jellemét, gyakorlatát le-
leplezô információk publikálása te--
rén, amiket a magyar kormány vala-
mi oknál fogva nem indíthat útjára. 
Mindenesetre felvilágosító iratok 
tömkelegére lesz szükség, mert ellen-
ségeink is ezzel operálnak. Csak egy 
példát említünk: Moldávia visszacsa-
tolásának kérdése Romániához az 
itteni sajtóban gyakori és természetes 
jellegû téma, míg Erdély visszacsato-
lásának kérdését nemcsak pártoló, de 
még csak közömbös hangvételû hír-
ként sem lehet elhelyezni. 

Összegezve: az emigráció támogatja 

a magyar kormányt minden törekvé-
sében, amit a kisebbségek érdekében 
kifejt, de nem korlátozza tevékenysé-
gét arra, ami a magyar kormány 
mozgáshatára. Elvben elfogadunk 
megnyugtató megoldásként olyan ha-
tármódosítási célt, amiben a magyar 
nép megnyugodott volna, ha Trianon-
ban a határokat részrehajlás nélküli 
elvek alapján húzták volna meg. 
Veszteségünk így csak a történelmi 
jog alapján lett volna. Elvben egyet-
értünk az önálló Erdélyre törekvôk-
kel, mert van igazság abban, hogy az 
a terület nem osztható ketté sem igaz-
ságosan sem hasznosan, de legalább a 
magyar etnikum országon belüli ará-
nya elônyösebb lehetne, annyira hogy 
remélhetô így nemzeti jellegük és 
kultúrájuk megtartása.

Ad 4.) A nemzeti emigráció nagy 
örömmel fogadta a hírt, hogy Ma-
gyarországon a nép többségi akaratá-
ból nemzeti és keresztény szellemû 
kormány alakult. Mivelhogy a válto-
zás nem forradalom által jött létre, 
ami elsöpörte volna az elôzô rezsim 
kiskirályait – és a jelenlegi kormány-
zat vagy gyenge, vagy óvatos az 
ellenzék külkapcsolatai miatt, vagy 
nagyhatalmi figyelmeztetés korlátoz-
za –, az átváltás csak felületi és mar-
ginális. Itt áll az új kormánnyal szem-
ben a régi rezsim párt- és hivatali 
apparátusa bûnök bélyege helyett az 
ellenzékiség tisztes palástjában, ajkán 
a nép jogos követeléseinek gôgjével, 
megtámogatva a sajtó által, ahol 
ugyancsak elmaradt a tisztogatás, 
amely negyven éven át nem tanúsí-
tott annyi kormányellenes bátorságot, 
mint most egyetlen nap alatt. Új jelen-
ség ütötte fel a fejét: antiszemitaság 
vádjával igyekeznek egyesek Magi-
not-vonalat maguk köré vonni újólag 
felfedezett származási különállásuk 
elônyeibôl, aminek lôréseibôl a nem-
zetért égô lelkü írókra, költôkre, poli-
tikusokra vadásznak, szavaikat ki-
forgatják, és úgy továbbítják külföldi 
szenzáció útjára, hogy a fabrikált 
ügybôl árnyék vetôdik a kormányra 
is és az egész országra. Éppen ennek 
a jelenségnek a külföldi vetülete 
késztet minket arra, hogy ezen a 
téren is felajánljuk segítségünket az 
ország jó hírnevének érdekében.

Ad 5.) Sok szó esik az Egyesült 
Európáról, de sehol nem olvashatunk 
a jövô terveirôl, arról, hogy vajon ab-
ban az együttesben milyen különállá-
sokra, egységen belüli szerkezeti ele-
mekre kívánják osztani a földrészt, 
amely soha nem alakult egységessé, 
ellenkezôleg a történelem mûhelyé-
ben a természetes fejlôdésadta nyel-
vi, geopolitikai, gazdasági, vallási, 
kultúrtörténeti tájegységek váltakoz-
nak rajta. Ezeknek a határait szelik 
át, és akadályozzák harmónikus mû-
ködésüket a jelenlegi államhatárok. A 
Csatornától az Uralig terjedô európai 
egység nemcsak hogy nem kívánatos, 
de teljesen utópisztikus. Ezen belül 
akkor is létrejönnek tájegységek, ha 
azokat mellôzni akarják. Nem szüksé-
ges bizonygatni a Kárpát-medence 
tájegység jellegét és annak elônyeit a 
középhelyet elfoglaló magyarságra. A 
határok záróvonal szerepének csök-
kenésével, vagy megszûntével az 
említett helyzeti elônyünk azonnal 
felkínálkozik, de ugyanakkor külsô 
gazdaságok vonzáskörébe is beleke-
rülünk. Ezeket csak úgy védhetjük ki, 
ha tudatosul a magyar gazdálkodás-

ban a Kárpát-medence-koncepció, és 
ha az vonzást tud gyakorolni Szlová-
kiára, Erdélyre, Jugoszlávia északi 
tájaira és Ausztria keleti lapályaira.

A Kárpátmedence-koncepció alapjá-
vá kell tenni a ma oly divatos mul-
tikulturalizmust. Ez az elv roppant jól 
hangzana nyugati, fôleg kanadai, 
ausztráliai politikai fülekben. De amíg 
ez a nagy erôbedobással folytatott 
kohó-elmélet a vegyes kulturáknak itt 
helyet kíván biztosítani, a Kárpát-
medencében a többrétûség történelmi 
forrású adottság. Közelebbrôl vizsgál-
va egy kárpát-medencei kohóban 
meghatározó elem lehetünk, míg egy 
régiók nélküli Európában beletörede-
zünk a környezetbe. Ez végülis az 
európai változás lényegébôl kifejthetô 
tanulság. Szent István akklimatizálta 
Magyarországot az akkor kialakuló 
Európához, ez telekkönyvezte orszá-
gunkat ezer évre. A mai feladat 
ugyanaz, Európa új formákba szerve-
zôdik, amitôl nekünk nem elzárkózni 
kell, hanem elébesietni, hogy ismét 
alapító tagok legyünk. Szerencsére a 
Szláv-Európa csak a két világháború 
sötét árnya maradt, és most már raj-
tunk múlik, hogy akciórádiuszunk 
átlépi a trianoni határokat, és a tör-
ténelmi Magyarország egykori terüle-
teit a magyar kultúra és gazdaság 
vonzáskörébe tudjuk vonni. Nem 
szólamokkal, de az élet tényeivel kell 
leszerelni nagy türelemmel a környe-
zô népek politika-keltette mesterséges 
gyûlöletét a multikulturalizmus és  
egymás irénti türelem szellemében.

Nem hallgathatjuk el mélységes 
aggodalmunkat arra az esetre, ha a 
magyar népet fölkészületlenül éri egy 
olyan hirtelen változás, ami megnyit-
ja a határokat, még mielôtt a Balkán 
és a kelet-európai térség konszolidáló-
dik és pacifikálódik. Egy liberális 
korszak hasonló keleti elözönlésének 
emléke rémlik fel többszörös mére-
teiben. Szeretnénk Külügyminiszter 
Úrtól erre vonatkozóan tájékoztatást 
kapni: számol-e ilyen eshetôséggel a 
magyar kormány, és lát-e védekezési 
lehetôséget?

Ad 6.) Örvendve látjuk, hogy Ma-
gyarország nagy igyekezetet fejt ki 
az elszigeteltségbôl való kilépés érde-
kében. Külügyminiszter úr, csakúgy 
mint a miniszterelnök úr, szorgal-
masan járja a világot, és amennyire 
ezt innét meg lehet ítélni: jó ered-
ménnyel. Bizonyára ezt szolgálja a 
jelenlegi útja is. A magyar–ausztrál 
kapcsolatok kiépítése terén nagy 
szolgálatot tehet az itteni magyar 
társadalom. Ezt az itteni magyar kül-
képviseleti szervek bizonyára kiépítik 
és szorgalmazni fogják. Egy ilyen 
feladat máris folyamatban van diák-
csere akció lebonyolításával, ami 
szélesebb alapokra is kiterjeszthetô 
jó szervezéssel.

*
Ez a fogalmazvány a külügyminisz-

ter úr elôzetes tájékoztatására szol-
gál, és az ausztráliai magyar szerve-
zetek vezetôivel folytatott konzultáció 
alapján, Csapó Endre megfogalma-
zásában, Fadgyas László az Ausztrá-
liai Magyar Szövetség elnöke jóváha-
gyásával került Dr. Pordány László 
nagykövet úrhoz, kérve a továbbí-
tást.

A külügyminiszter  pozitívan fogad-
ta a tájékoztatást, részletesen vála-
szolt az emigrációs szervezetek veze-
tŒinek gyûlésén Sydneyben.

Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (11)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. június 4-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

St.bejárat)
9.30 — 12 óráig vasárnapi iskola a 

Bocskai Nagyteremben
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 június 4-én 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. július 4-én 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 június 4-én vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet

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

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

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) június 4-én  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. május 11.30 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit!

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

Nagy (Belacsics ) Júlia, fiával Lacival és családjával az Urnafal elôtt, miután Júlia 
partnerének, Paul Lorininek hamvai ott lettek elhelyezve. Az Urnafal táblája a North 

Fitzroy-i Magyar Református Templomnak Emlékfal Csarnokában van.
Nt. Dézsi Csaba vígasztalta a jelenlevôket.

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában
EMLéKFALAT

állított az örök pihenôre tért honfitársaink 
hamvainak elhelyezésére. 

Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 
kegyelettel megôrzi. 

Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 
reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 
álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 
szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 
örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 
vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 



„Tûzrôl pattant lány vagy me-
nyecske” szokták mondani, de én 
állítom, hogy legényben is van ilyen 
mégpedig igencsak tûzrôl pattant. 
Beszélgetô partnerem, hiszem, hogy 
Önöktôl is megfogja kapni ezt a titu-
lust. 
Ahogy tárcsáztam Pétert (a Perth-i 

„Keszkenô”-ben vezetô népi táncos, 
mondhatni, mûvész), akivel megbe-
széltük, hogy mikor hívom, kért még 
tôlem 20 percet, mert még a gyere-
keket nem tudta letenni aludni. Így 
félóra múlva újra hívtam Perth-et  és 
akkor --- köztünk nem vala gát ---, már 
a kicsik aludtak. Péter kijelentette, 
hogy neki még gulyás levest kell 
fôzni, mivel holnap vendégei lesznek 
és nem lesz ideje. Ennyiben marad-
tunk, bár sajnáltam ôt, hogy még az 
estében fôzni fog (nálunk este 10 óra 
volt, náluk 8 óra), nem is értettem 
igazán miért ô csinál mindent, hiszen 
ahol kisgyerekek vannak ott egy 
anyuka is van...
Mikor születtél, hol? --- és kérlek 

mesélj a családodról.
Itt születtem Perth-ben 1979-ben, 38 

éves vagyok. Az édesanyám magyar, 
édesapám angol, Indiában született, 
édesapja az angol légialakulatnál volt 
pilóta. Édesapám már meghalt. Két 
öcsém van Robert és Christofer aki 8 
éve Melbourne-ben él. A magyar déd-
szüleim 49-ben jöttek hajóval három 
gyerekkel, míg nagyapám egyedül 
jött. Nagyszüleim már a hajón meg-
szerették egymást és a Northam-i 
Lágerban összeházasodtak. Ez a 
város órányira van Perth-tôl. 
Tehát Édesanyád, már itt született 

Ausztráliában. Nagyszüleid hogyan 
kezdték itt az életüket, milyen anek-
dota kapcsolódik hozzájuk?
Nagyapám, Csaba László 9 éve halt 

meg, nagymamám, Elvira még él 89 
éves. Még mindig a nagyapám által  
50 évvel ezelôtt épített házban lakik.
Csaba nagyszüleim, tagjai voltak an-

nak a 3-4 magyar családnak, akik 
megvettek egy telket Perth-ben és 
építették meg elôször a Magyar 
Perth-i Társaság címmel, majd Ma-
gyar Otthonként szereplô épületet. 28 
évig Csaba László nagypapám volt az 
elnök mellette cserkész vezetô is volt 
sokáig.
Most ki az elnöke a Magyar Ott-

honnak?
Scheffer Frigyes, aki egyben neve-

lôapám is, mert Édesanyámat, Ma-
rikát vette feleségül.
Úgy tudom, hogy Scheffer Frigyes a  

perthi magyar havi lap szerkesztôje 
is.
Igen ô szerkezti a Perth-i Magyar 

Híreket, és nagyon benne van a ma-
gyarságunk megtartásában Perth-
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Bagin Lívia   

Beszélgetés Sackett Péterrel

ben, édesanyámmal együtt.
Hány magyar származású ember él 

Perth-ben?
Úgy 2000-3000 fô, de általában a 

Magyar Házban 200-300 jön össze.
Mi a te történeted? Tudtál gyermek-

ként magyarul beszélni? Hiszen 
édesapád angol volt. Hogyan tanultál 
meg ilyen jól magyarul?
Kiscserkész és nagycserkész vol-

tam, akkor még nem tudtam igazán 
magyarul. De a cserkészetet befejez-
tem 95-ben és 2004 volt egy nagy 
lépés életemben, amikor Budapestre 
kerültem a Balassi Bálint Intézetbe.
Mit tanultál ott?
Zenét és táncot, ami megszabta a 

további életemet.
Tanultál már magyar táncot Perth-

ben, mielôtt Budapestre mentél, ki 
volt az oktató akkor?
Édesanyám, Marika volt a mûvészeti 

vezetô és a fôtanárnô, mellette Ko-
vács Zoli és Csepeli József tanítot-
tak.
Ki rakta le az alapkövét a „Keszkenô” 

magyar népitánc együttesnek?
1967-ben Csokonyi Borbála, aki 

varrónô is volt és gyönyörû népvisele-
teket varrt az eggyüttesnek. Borka 
meghalt 93-ban és én utána kezdtem 
táncolni..
Most ki foglalkozik a ruhákkal?
Vajda Ingrid, Vajda András fe-

lesége, aki orosz származású, de a 
magyar ügyeket teljesen magáénak 
vallja.
A Vajda család is egyik alapító tagja 

a Magyar Otthonnak.
Édesanyád hol tanulta meg a ma-

gyar táncokat?
Pár évvel Borka halála után Édes-

anyám lett a tánccsoportban az ok-
tató. Ô 16 évesen kezdte és egy 
füzetbôl tanult meg táncolni, melyet 
utána tovább fejlesztett.
Mikor kezdted tanítani a magyar 

népitáncot?
2000-ben Édesanyámmal, majd 

2004-ben mikor visszajöttem Ma-
gyarországról, azóta rendszeresen 
tanítok Perth-ben és Sydney-ben is 
tanítottam egy szemináriumot.
Mikor mentél vissza Magyaror-

szágra   megint és mi fûzôdik ehhez 
az úthoz?
2006-ban, mint ifjú házasok mentünk 

haza nászútra Magyarországra.
Ki volt a kiválasztottad és hogyan 

ismerted meg?
Az ifjú hölgy, akit feleségül vettem 

Gorász Júlianna, aki Melbourne-
ben született és Brisbane-i magyar 
népitáncos volt, nekem pedig társam  
lett mindenben. 
Sajnos két hét múlva lesz egy éve, 

hogy örökre el kellett búcsúznom 
tôle.
Ne haragudj, ez rettenetes, én ezt 

nem tudtam, fogadd a legôszintébb 
részvétemet. Mi történt?
Köszönöm. Rákban halt meg. Nagy 

az ûr, amit maga után hagyott.
Tudod mikor neked kellett lefektetni 

a kicsiket, már felmerült bennem a 
kérdés, hogy hol az édesanyjuk.Hány 
gyermeked van és hogyan tudod ôket 
ellátni egyedül?
Pisti, 7 éves, Dani, 5 éves és 

Zsófika 4 lesz rövidesen. Szerencsém 
van, hogy Édesanyám nagyon sokat 
segít, azon kívül a barátok is. A gyere-
kek iskolába és óvodába járnak.
Te dolgozol is, milyen végzettséged 

van?
Matematika és testnevelés tanár 

vagyok.
Alsósokat, felsôsöket tanítasz?
Felsôsöket tanítok, szeretem a mun-

kámat.
Most Te vagy a „Keszkenô” vezetôje 

mennyien vagytok a csoportban és 
van-e kicsi csoport, utánpotlás?
Ha mindenki jön, 16-18-an vagyunk. 

Úgy néz ki, ha KCSP-tôl jön valaki 
idén, akkor megcsináljuk a gyermek 
csoportot is.
Milyen terveitek vannak a közeljö-

vôben népitánc síkon?
Ebben az évben lesz a „Keszkenô” 

Magyar Néptánc Association megala-
kulásának az 50. évfordulója és a 
Keszkenô Committee tervez ebbôl az 
alkalomból egy nagy tábort ez év 
késô szeptemberében Perth-ben, ahol 
profi magyar tánc tanárok és zené-
szek lesznek, amire a híres „Tükrös 
zenekart” is meghívtuk és elfogadták, 
jönnek. Valamint Sydney-bôl a The 
Transylvaniacs zenekart.
Lesz gyerek program is, egy tanár 

jön Magyarországról.
Két tábor lesz a Zene tábor 3 napig, a 

Tánc tábor 4 napig és utána, amikor a 
„Tükrös” itt lesz még 3 hétig tart. 
Minden ausztrál nagyvárosból jönnek 
a találkozóra.

Ki segíti ennek a nagy tábornak a 
fenntartását?
Az ausztrál államtól is kapunk segít-

séget és reméljük a magyar államtól 
is. Az egészet megelôzi különbözô 
programok szervezése, melyeknek 
bevétele a tábor és vendégmûvészek 
szereplésére fordítódik. A látogatók, 
akik résztvesznek a programban 
maguk fizetik meg kiadásaikat. 
A szervezésben hasonlóan megy 

mind 2011-ben, amikor kihoztunk egy 
egész csoportot 40 fôt Magyaror-
szágból, Erdélybôl, ahol kölcsönôsen 
nagyon sokat tanultunk egymástól.
Mióta vagy a „Keszkenô” vezetô-

je?
Tiz éve vagyok a vezetôje, fôtaní-

tója.
Mit jelent neked magyarnak lenni?
Jó példák vannak elôttem, mind pl. a 

Csaba nagypapám, aki fiatalon és 
idôsebben, de akármit csinált a ma-
gyarságért tette. Édesanyám hason-
lóan, most is férjével Scheffer Fri-
gyessel együtt, a magyarságért mun-
kálkodik. Innen származik az én 
magyar büszkeségem is. Azért men-
tem táncolni is, a magyar népitánc 
egy lendületes, büszke, fenntartott 
fejjel járt tánc. Ez a tánc összetart 

bennünket, mindegy hol élünk ma-
gyarok vagyunk, büszkék vagyunk 
kultúránkra. Barátaink vannak az 
egész világon, mindegy, hogy hol szü-
lettünk a kapocs ott van. Magyar-
országról származunk, ezen a csodá-
latos nyelven magyarul beszélünk 
egymás között, magyar táncokat já-
runk, melyeket imádunk, életünk 
részei és magyar tradicionális étele-
ket eszünk. Mi életben tartjuk a ma-
gyarságot, a magyar kultúrát, törté-
nelmet.
Csodaszép magyar örökség, amit mi 

kaptunk és tovább adunk.
Hogyan deffiniálnád a szeretet?
A szeretet az életem része, betölti 

egész életemet. Én nem tudnám el-
képzelni életemet szeretet nélkül. 
Mit csinálsz szabad idôdben, ha 

egyáltalán, család, munka, tánc, mel-
lett még van olyan?
Nagyon szeretek kosárlabdázni saj-

nos arra nincs idôm. Viszont belesze-
rettem a magyar népizenébe is. 2007-
ben, kezdtem tanulni a nagybôgôt, 
otthon. Amikor visszajöttem Magyar-
országról zenekart akartam össze-
hozni Perth-ben, ami sikerült is. Volt 
egy hegedûs, Frici tudott harmoni-
kázni és kezdtünk muzsikálni.
Ebben az éveben lesz 10 éve, hogy a 

„Hot paprika” zenekar megalakult. 
Júlika énekelt, nagyon szépen tu-
dott.Bányai Bendegúz a brácsás, 
Kajcsa József cimbalmos és egy 
olasz lány, Tereza Vinci a hege-
dûs.
Hát csak csodálni tudlak, ennyi 

mindent csinálsz és mindent jól.
--- Közben, míg beszélgettem veled 

megfôt a pörkölt, most engedem fel 
vizzel és a csipetkét is közben elké-
szítettem ---.
Kölcsönôsen megköszöntük egy-

másnak a beszélgetést, el búcsúz-
tunk egymástól és én utána elgon-
dolkoztam. Most mondja valaki, 
hogy Péter nem tûzrôl pattant. A 
nôk több dologra tudnak egyszerre 
figyelni, mondjuk. Péter, amíg be-
szélgettünk, figyelte nyilván, hogy 
a gyerekektôl jönnek-e zajok, szé-
pen fôzôtt közben --- kivetítve 
gondolom a hangomat ---- és cso-
dálatosan frappáns válaszokat ad-
va beszélgetett velem.
Milyen nagyszerû lenne, ha min-

den magyar származású fiatalban 
egy Sackett Péter lakozna. Na jó, 
legalább a fele.

Sackett család 2015-ben

Táncház a Magyar Otthonban
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

RUMI, A 
MISZTIKUS 

KÖLTÔ
Konya Szultánja egy napon, elkül-

dött Ruminak egy zacskó aranyat, 

erre Rumi feltett egy kérdést a tanít-

ványainak: 

„Ó társaim, --- tudjátok-e mi a leg-
hatalmasabb erô?” 

A tanítványok csendesen meghu-

nyászkodtak, majd az egyikôjük azt 

mondta: „Erre a kérdésre Mesterünk 
kegyeskedjen válaszolni.” 

Rumi így válaszolt:

„A leghatalmasabb erô az arany és az 
ezüst, mert ezek elvezetnek minket az 
igazsághoz, általuk felfedezhetô a ha-
misság. Ha nem létezne fényûzést 
termetô arany és ezüst, a világ sem 
épülhetne. Sôt még a túlvilág lényei 
sem lennének boldogok.”

Majd megparancsolta, hogy osszák 

szét az aranyat követôi között. 

Rumí vallotta: „Nincs a szeretethez 
fogható tanító!”

(Manakib Al-Arifin: 2. kötet / 378-379. 
old.)

* * *
MISZTIKUS SZERELEM

(Faludy György fordítása)
Ez a szerelem nem kíván kommen-

tárt,
sôt nem is tûri el. Ha az ember szóra
nyitja száját, összezavarodik.
Dzsalál-Ad-Dín Rúmí ezerszer neki-

kezdett,
hogy írjon róla,
ami mellesleg hivatása lenne:
de mikor írni próbál, kettétörik a 

tolla. 
* * *

CSODA PERC VOLT...
(Weöres Sándor fordítása)
Csoda perc volt, mikor ültünk palotá-

ban, te meg én,
Alakunk pár, de a lélek közös áram, te 

meg én. 
A virág-szín, a madár-hang eleven 

kút, csobogó,
Amidôn kert öle vár ránk: ime párban 

te meg én.
Magas égbolt valahány csillaga bá-

mul mireánk,
Mi a holdat nekik adjuk sugarában, te 

meg én.
Te meg én, és sohatöbbé te meg én: a 

gyönyör egy;
A szavaktól szabadultunk e világban, 

te meg én.
A madár-nép eszi máját a kerek 

menny magasán,
Ahol egy lett ez a kettô, kacagásban, 

te meg én.
S az a legfôbb csoda: én itt veled 

együtt heverek,
S ugyanakkor Khorászánban meg 

Irákban te meg én.
* * *

A NYELVÉSZ ÉS A HAJÓS 
TÖRTÉNETE

(Demény Ottó fordítása )
Egyszer egy nyelvész beült egy csó-

nakba,
És a révészt ily szavakkal faggatta:
„Tudsz te nyelvtant?” --- „Nem tudok” 

--- szólott emez.
„Nem? no akkor semmiérô élet ez!”
Bús a révész, szinte összetört sze-

gény,
Még se szól ô, tartja nyelvét a he-

lyén,
Ámde szél jô és a csónak megremeg,
S szól a révész ércesen az ár felett:
„Mondd, az úszáshoz mit értesz, ó, 

tudós?”
És felelt az: „Semmit én, szép s bôlcs 

hajós.”
„Igy, barátom, semmiérô életed!

Mert e víz vad örvényével eltemet.”
* * *

AMI KÖZTÜNK VAN
(Simon Imre fordítása) 
Ami köztünk van
az nem egy
képzelôdés 
Nem is szomorúság
de nem is öröm

Nem is egy vélemény alkotás
Vagy lelkesedés
De nem is egy bánat
Azok csak jönnek és mennek
Ami köztünk van
az állandó
A most és a jelen.

* * *
CSEND

(Simon Imre fordítása) 
Meghaltam
Megszületett bennem egy új Szere-

tet
Kitárult elôttem az igazi Élet
Válj eggyé a végtelenséggel
Törd szét a börtönöd falát
Szökj meg
Szüless bele egy új színbe
Azonnal cselekedj
Sûrû felhô vesz körül
Osonj ki észrevétlenül
Halj meg és élj a csendben
A nyugodtság a legbiztosabb jele an-

nak
hogy meghaltál
A régi életed egy eszeveszett roha-

nás
volt a békesség elôl
De most a szótlan telihold tündöklik 

fenn
az égen 

* * *
HIT ÉS HITETLENSÉG

(Kis Hegedûs Timea forditása)
Uram! Mind, ki hisz vagy ki nem hisz, 

mit árt?
Ha kétlôk pörölnek, se tesz semmi 

kárt!
Nem ismer, ki énjébe nem szállt le 

még,
A lángban se hisz, lám, a tönk, míg 

nem ég.
Mit kívül mutatsz, az mint árny suhan 

el,
A vágyunk lehet csak, mi lényedre 

lel.
A szellem s a lét ôsi kútfôje vagy,
Mi tôled kiindul, beléd tér, te Nagy!
Igazság ered tôled és fut beléd,
Amit látsz : csupán fény meg árnyék 

a lét.
Vad árból kis ér lesz, kis érbôl vad 

ár,
Közöttük folyó s pára körtánca jár;
Kezed fogja szent rendbe és fejti 

szét,

Mint földet s egét, mint a partot s 
vizét.

Sziromként pereg szét napod mind-
ahány,

De számodra nincsen se nagy, se 
parány,

Se múltad, se mád nincs, nem ér hô, 
se fagy,

A minden te voltál s a Minden te 
vagy.

Mit ér hát a hitlen kevélység s a hit?
Halandó nem áldhat, nem átkozhat 

itt.
Mit ember teremtett, ha rossz az, ha 

jó,
Mint kis polyvaláng, semmivé illanó;
Ha töprengve fürkész az ész, mégse 

lát.
Csupán kik szeretnek, találnak reád!

* * *
Rumi „Hit és Hitetlenség” címû ver-

sét olvasva felmerülhet a kérdés: 

„vajon napjaink politikai és vallási 

vezetôi felismerik-e, hogy a Mindenség 

harmóniájára vigyázó vonzó és taszító 

erôk egyidejû kettôsségével mind-

össze megbékélni lehet, hisz ellene 

tenni képtelenség? Nos, én azt hiszem, 

sem a politika sem pedig a vallás 

nemigen fogadja el, sôt a szélsôségesek 

el sem tûrik az adott irányzattal ellen-

tétes véleményt. 

Bár hirdetik, de valójában ellenzik, 

legtöbb esetben ádázan üldözik az el-

lentétes nézeteket, az egyetemes meg-

békélést hirdetôket. 

Mi pedig sokszor fel sem ismerjük a 
választási lehetôséget, miszerint „sze-
retetben”, vagy „gyûlöletben”, de még-
inkább, a Mindenség törvénye szerint, 
azaz megbékélésben éljük Földi éle-
tünk.

* * *
RUMÍ, teljes nevén: MAULÁNÁ 

DZSALÁL-AD-DÍN MUHAM-
MAD IBN MUHAMMAD

Perzsia, (a mai Irán) és talán az egész 
világ legnagyobb misztikus költôje 
(született Balkhban 1207-ben, meghalt 
a kisázsiai Konyában 1273-ban). 

A szúfizmus számos forrásból táplál-
kozik. Tanítása szerint, a világ azonos 
az istenséggel. A nap és a porszem 
egyformán ôt testesíti. 

Az ember, a Mindenség kiszakadt 
része, visszavágyódik, nem Istenhez, 
hanem Istenbe. A szúfik nem dogmák 
formájában hirdették tanításaikat; a 
dogmákat náluk rajongás pótolta. 

(Faludy György gyüjtésébôl)
* * *

Rumí életét, amely három szakaszból 
állt, ezzel a három kifejezéssel írta le: 
„Nyers voltam, megfôztek, aztán kié-
gettek”. 

Tanítványai és tisztelôi már életében 
a Mevlána jelzôvel illették Rumit. A 
szó jelentése: a „mi urunk-meste-
rünk”. 

Apja, nagy tekintélyû tanítómester 
volt, aki mindent megtett fia tudásá-
nak, mûveltségének magas szintre 
emeléséért. Amikor azonban népsze-
rûsége olyan méreteket öltött, hogy 
ellenfelei nem tudták tovább elviselni, 
azzal vádolták meg, hogy azért törek-
szik befolyásának állandó növelésére, 
hogy a trónt is megkaparintsa.

A család és néhány hûséges tanítvány 

menekülni kényszerült. De akkoriban 
mások is az elvándorlás mellett döntöt-
tek, ugyanis ez idô tájt megjelent a 
pusztító veszedelem, a hódító tatár 
sereg is. 

A fiatal Rumi a vándorlás közben 
folytonos tanulással gyarapította tudá-
sát. Nisápurban Farid ad-Dín Attár-
tól; a kor tekintélyes misztikus filo-
zófusától ajándékba kapta az Esrar-
náme (a titkok könyve) címû mûvet 
ami nagy hatást gyakorolt a fiatal Ru-
mira. 

Rövidebb-hosszabb ideig éltek Bag-
dadban, Mekkában, Medinában, majd 
Jeruzsálemben és Damaszkuszban. Itt 
kijelentette: az isten úgy kívánja, hogy 
Anatólia legyen az otthonunk. 

A család le is telkepedett Anatoliában, 
de 1228-ban I. Aláeddin Keykubad 
(1192-1237) szultán hívására Konyába 
költöztek, amely akkor a szeldzsukok 
virágzó fôvárosa, a tudományos, kul-
turális élet központja volt. 

Atyja egyik tanítványa, Seyyid Bur-
haneddin végül így szólt hozzá: 

„Tanulmányaid immár befejezôdtek, 
tudásod óriási, hozzád senki sem ha-
sonlítható sem az elvont, sem a gya-
korlati tanokban. Most menj, és tanítsd 
az embereket!”

Atyja halála után Rumi vette át a 
teológiai katedrát és atyja prédikátor-
ságát. Nemcsak mecsetekben, hanem 
köztereken is szónokolt, nagyszámú 
hallgatóság elôtt. 

Rumi életének döntô változása akkor 
következett be, amikor egy Sámsz-i 
Tábrízí nevû vándordervis érkezett 
Konyába. Rumi rajongó imádattal for-
dult a hipnotikus tekintetû ember felé. 
Miután 1247-ben a dervis nyomtalanul 
eltûnt, Rumi azonosította magát a 
nyomaveszett dervissel, mintha annak 
inkarnációja volna, és saját verseit is 
az ô neve alatt (Diván-i Sámsz-i Táb-
rízí) adta ki. 

Rövidesen megalapította a táncoló 
dervisek rendjét, melynek ô let az elsô 
nagymestere. 

1273-ban halt meg Konyában. Sírja 
mindmáig zarándokhely, a mellette 
épült Mevlivi (Mauláná) közösség 
rendházával és iskoláival.

(Dr Kapantzian Artúr)

Forrás: 
http:/ /terebess.hu/keletkultinfo/

rumi.html és 
h t t p s : / / h u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Dzsal%C3%A1l_ad-D%C3%ADn_
R%C3%BAm%C3%AD
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Az elmúlt 
hét

CSAK SEMMI POLITIKA
Minden a politikusok miatt van. Az a 

baj, hogy túl sokat foglalkozunk velük. 
Az még hagyján, hogy a jóravalókról 
szót ejtünk, csakhogy ugyanezt tesz-
szük a „futottak még” kollégáikkal is; 
nem beszélve a hitványokról –-- ôk 
uralják a közbeszédet. (Már Hofi is 
megmondta: „Ne foglalkozzunk a poli-
tikusokkal, ôk sem foglalkoznak ve-
lünk.”)

Persze éppen én írom ezt, aki sûrûn 
kapom magam rajta, hogy már megint 
valamelyik anyaszomorítóról írok. Rá-
adásul úgy néz ki, hogy magukat az 
olvasókat sem érdeklik annyira a po-
itikusok, mint azt mi, újságírók gon-
doljuk. Lakossági fórumokon tapasz-
talom, hogy sokkal több kérdést kapok 
arról, mi van az én „kispados” szódás 
Sanyi barátommal, meggyógyult-e a 
fehér puli kutyám, hát az öreg lovam, 

Porfelhô él-e még… (Már ennyibôl is 
látni, hogy ôk mennyivel mélyebb nyo-
mokat hagytak az olvasóban, mint a 
számolatlanul leleplezett Gyurcsá-
nyok.)

Most egy politikától mentes, háztáji 
tudósítás következik. Talán érdeke-
sebb.

Keltetômasinám hét kiscsibének 
adott életet a minap. Elszeparáltam 
ôket, anyukáik még nem tudnak róluk, 
csak a két érdeklôdô macska –-- de 
majd adok én nekik! A puli tegnap 
megrovást kapott, amiért újabban túl-
ságosan lazára veszi a házôrzést; én 
szoktam felébreszteni, amikor hazajö-
vök. Ellenben egész éjszaka ugat --– 
már amennyiben elôzôleg hajlandó ki-
menni a házból… (Mintha tudná, hogy 
ô is benne lesz a cikkben. Itt ül a lábam 
elôtt, az íróasztalnál, oldalra billentett 
fejjel hegyezi a fülét, érdeklôdve fi-
gyel. Próbálok haragosan ránézni. 
Nem megy.) Tegnap Gyömrôrôl átjött 
a haverom és azt kérdezte: lehet, hogy 
mi is megöregedtünk? Hosszú hüm-
mögés után abban maradtunk: kizárt.

Puff, most váratlanul elment az 
áram, pedig már majdnem kész vol-
tam a cikkel. Nem mentettem el, kezd-
hetem elölrôl… Jobb híján telefonon 
diktálom be: „Minden a politikusok 
miatt van…”

FÛFÜGGÔK
Bár határozottan fáradni látszik a ko-

ra tavasszal indult Momentum-attrak-
ció (talán túl erôs volt a kezdés: Feke-
te-Gyôr Andrásék fôvárosi randalíro-
zása, Gulyás Marciék festékdobáló 
szpartakiádja, az egymásba érô tünti-
sorozat, út- és hídlezárások stb.), a 
szabadságharcosok nem adták föl. 
Nem ám!

Idekapcsolódik, hogy Fodor Gábor 
(Liberális Párt) alig néhány napja 
nyújtott be parlamenti módosító ja-
vaslatot a könnyûdrogfogyasztás lega-
lizálására.

Mikor, ha nem most? –--- gondolhatta 
a pártelnök, akinek régi vágya meg-
gyôzni mindnyájunkat: jót tenne a 
nemzetnek, ha alkotmányos jogon hü-

lyíthetné el magát a könnyû füvekkel… 
(Ötletét hallgatva az embernek az az 
érzése, hogy már a fogyasztás elôtt 
álló kuncsaftot is hülyének nézi…)

Fodor azzal érvel, hogy a drogok til-
tása csak olaj a tûzre, így nemhogy 
nem csökken a füvezôk száma, épp 
ellenkezôleg. Ráadásul a hasznot húzó 
bûnszövetkezeteknek segít az állam, 
ha tiltja a drogot. Ha viszont törvé-
nyessé tennék a fogyasztást –-- mondja 
–--, az komoly adóbevételt hozna a 
konyhára. Azt sem árt tudni, hogy a 
füvezés kriminalizálása veszélyeket 
rejt, az elrettentés nem lehet sem ha-
tékony, sem igazságos, egyébként sem 
képes megszüntetni a fogyasztást, 
magyarázza a liberális ember, akinek 
meggyôzôdése, hogy a legálisan füve-
zô országokban kisebb a drogbûnö-
zés…

Toxikológussal valószínûleg nem be-
szélt a jámbor politikus. Mert akkor 
elárulta volna azt is, hogy a füvezô pá-
ciens –-- miközben átéli a „szabadság 
lebegését” –-- lassan, de biztosan leé-
pül, elhülyül, függôvé lesz. Merthogy 
az agykérgét szép módszeresen le-
gyalulja a fû. Ráadásul egy idô után 
olyan agresszív lesz, mint egy nagykö-
rúti liberális tüntetô…

Hogy miért javasolja annyira Fodor 
a füvet? Talán kedveli az elhülyülô 
embereket. Esetleg tagfelvétel elôtt 
áll a párt, elfogyott a regiment.

SZOCICIRKUSZ
Bevett szokás a hazai sajtóban, hogy 

MSZP-s csinnadratták esetén föltétle-
nül meg kell szólaltatni Kovács Lász-
lót, a szocialisták egykori elnökét, 
mondaná meg, mi van ilyenkor… Ko-
vács László –-- Laci bácsi –-- kimondva, 
kimondatlanul egy ideje a párt meg-
mondóemberének számít, dacára an-
nak, hogy a szoros értelemben vett 
vezérkarból már évekkel ezelôtt ki-
piszkálta ôt az újabb elnök, Mesterházy 
Attila. (Aki egyébként idôközben ma-
ga is lapátra került.)

A nyilatkozatra fölkért Laci bácsi 
ilyenkor vereteseket szokott mondani 
az ôt kérdezô médiumoknak. Ki ne 

emlékezne például a slágerré lett Mer-
jünk kicsik lenni! kezdetû javaslatára, 
vagy arra a bizonyos 23 millió román-
nal riogató elôrejelzésére? Kovács 
Laci bácsi ideális interjúalany a tévés-
túdiókban, botrányt sosem okoz, hal-
kan, ünnepélyesen beszél, a kérdések-
re kenetteljesen válaszol, s még a leg-
bornírtabb marhaságait is emelkedett 
eleganciával adja elô.

Minap arról szavalt az Echo TV stú-
diójában, mennyire nem ért egyet 
Botka László világtól elrugaszkodott 
ötletével, miszerint a Magyar Szoci-
alista Párt ezentúl bojkottálni fogja a 
jobboldali médiu mokat. (Köztük a 
Magyar Idôket is.) Laci bácsi szerint 
ez az egész egy épületes baromság (ô 
diplomatikusabban fogalmazott), mert 
így az emberek elfelejtik az MSZP-t, 
miáltal az egész párt megy a lecsó-
ba…

Ebben valószínûleg igaza is van, a 
meglepô csupán az, hogy ugyanô né-
hány héttel korábban éppen arról tar-
tott hosszabb értekezést, milyen nagy-
szerû ötlet volt Botka miniszterelnöki 
jelölése; tapasztaltabb, alkalmasabb 
szocialista politikus ma égen-földön 
nincs, mint Szeged egzotikus polgár-
mestere. Azt is hozzátette, hogy 2010 
óta most állnak elôször olyan emberek 
az MSZP élén, akikben van spiritusz.

Most akkor mi van? Botka zavarodott 
meg, vagy Laci bácsi mond marhasá-
gokat?

A PÁRIZSI 
VÁLTOZÁSOKRA

Párizsban a napokban írták alá azt a 
törvényt, amely kimondja: alultáplált 
manökenek ezentúl nem léphetnek a 
kifutóra. Csak az maradhat a pályán, 
aki orvosi igazolást tud felmutatni 
arról, hogy testtömegindexe az egész-
séges értékhatárokon belül mozog, és 
egészségi állapota is megfelelô. (Meg-
van még Twiggy, a negyvenkilós ma-
nöken? Brrr!) Tömlöcbeutalóra és 
pénzbüntetésre számíthatnak a divat-
házak, ha papír nélkül foglalkoztatnak 
orvosért kiáltó csontkollekciókat. Vég-

re!
Nem dicsekvésképp, de én már évek-

kel ezelôtt feszegettem: hol van elôír-
va, hogy fellengzôs, nyikhaj divatdik-
tátorok mondják meg nekünk Párizs-
ból, milyen az emberiség nôideálja? 
Döbbenetes, hogy épp a liberalizmus 
ôshazájában ütötte föl a fejét ez a dik-
tatúra. Elég volt, hogy évtizedeken át 
nyeszlett, hajlott hátú „hölgyideálokat” 
kellett ájultan bámulnunk. (Közülük is 
az volt a „menô”, aki aritmikusan vo-
naglott a kifutón, mint a haláltusáját 
vívó, mérgezett egér.) Hiába érveltem, 
hogy még idehaza is tájegységenként 
változó az esztétikai igény… A kunsági 
pásztorember például a göndör, barna 
menyecskékért epedez, a Balaton-fel-
vidéken a tûzrôl pattant feketéket 
kedvelik –-- semmit nem ért. Ráadásul 
a kronológiai közelítés is engem iga-
zolt, hisz a változatosság iránti vágy 
már a barlangrajzokon megjelent, és 
késôbb is színes volt a férfiak vágy-
palettája. A babiloniak állítólag a töré-
keny leányokat kedvelték, Hannibál 
viszont egész estét betöltô, robusztus 
hajadonokat ültetett az elefántjaira --– 
talán még a reneszánsz volt a legegy-
ségesebb, a korabeli képzômûvészet 
tagbaszakadt amazonjai ma is ott göm-
bölyödnek a templomi freskókon…

Most végre vége!
Hogy a Twiggy-kor után mi követke-

zik? A gender se tudja.

A NÉZÉSE MEG 
A JÁRÁSA

Két témája volt a hét végén megtar-
tott genfi ENSZ-csúcsnak: az évtizedek 
óta megosztott Ciprus kérdése, illetve 
az, hogy tényleg berúgott-e már me-
gint Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke. Megállapodás csak 
utóbbiban született: a jelen lévô nota-
bilitások többsége úgy ítélte meg, el-
nök uram már nem volt szomjas… 
Nem bizony. Látni is lehetett, amint a 
tárgyalások szünetében egyensúlyát 
keresve vidáman szlalomozik a búto-
rok között –-- bár korábban ô maga 
mondta, hogy egy régi balesete miatt 
néha nem áll biztosan a lábán, innen a 
cifra járása. Ebbe azért ne menjünk 
bele, ismerôi szerint ugyanis inkább a 
már reggel bepuszilt konyakok (majd 
a napközbeni „emlékeztetôk”) magya-
rázzák a statikai diagnózist.

Az egy dolog, hogy annak idején 
Winston Churchill is nagy tisztelôje 
volt a konyaknak, csak ez nála nem 
járt kapcsolódó látványos attrakciók-
kal. Junckerrel szemben a néhai brit 
miniszterelnök sosem szorongatta 
meg nevetgélve a spanyol pénzügy-
miniszter torkát, sosem vágta viccesen 
fejbe jegyzetfüzetével az osztrák kan-
cellárt, nem paskolgatta Berlusconi 
kopaszodó fejét, de még csak nem is 
pofozta föl kedvesen az uniós klíma-
biztost és –-- nem utolsósorban –-- a 
magyar miniszterelnököt. (Anno, még 
luxemburgi kormányfôként, Juncker 
nevetgélve bekapta az orra elé tolt 
mikrofont –-- az akciót a BBC is 
rögzítette; a heti hülyeségválogatásban 
rögtön az élre ugrott.)

Pár hónapja, amikor a Libération ri-
portere különös viselkedésérôl kér-
dezte az Európai Bizottság elnökét, 
Juncker azzal hessegette el a kér-
déseket, hogy neki ilyen a habitusa. 
Hát aztán? –-- Mi van, ha valaki eltér a 
Brüsszelben megszokottól? –-- kérde-
zett vissza (miközben, hogy föl ne bil-
lenjen a folyadékháztartása, egymás 
után négy pohár pezsgôt emelt be).

No, lám! Ízlelgessük csak a mondatot! 
„Mi van, ha valaki eltér a Brüsszelben 
megszokottól?”

ahogy 
Pilhál György 

látta

Sünámuel és a világ
Portyáztunk a kertben unokáimmal, ügyet sem vetve „kötelezettségszegési 

eljárásra”, „brüsszelitákra”, „hetedik cikkelyre” meg egyebekre, amikor egy-
szer csak találkoztunk egy sünivel. Megtermett, kedves, gömbölyded forma 
mocorgott a bokor alján. A lányok nem féltek tôle, érdeklôdve figyelgették, 
hogyan mozog, mit csinál? A sün sem ijedt meg, legalábbis nem mutatta. Kissé 
felemelkedve, dacosan a szemünkbe nézve szaglászott. Semmi tüskés össze-
kuporodás, védekezô póz. Nyugisan baktatott ki az avarból, el a kút mellett, 
átbukdácsolva a kerti akadályokon. Kapkodás, szurkálós gesztusok nélkül. A 
lányok sem piszkálták. Mókásnak találták komótos cammogását. Aztán elért a 
kerítéshez, felkapaszkodott az alacsony talapzatra, és eltûnt a szomszéd telek 
magas füvében. Lehet, hogy ez a süni nem is csak cammogott, hanem erejét 
megfeszítve rohant az életéért. Elbújni vágyott, kergettük. Csak nekünk tûnt 
lassított felvételnek az ô mozgása. Mert gyorsabban haladunk. Fél perc alatt 
megtesszük azt az utat, amit egy sün éppen elegendônek talál egy napra is. S mi 
mekkora távolságokra jutunk egy nap alatt vagy az életünkben! Akkor is, ha 
csak gyalog járunk, s fôképp, ha vonattal, buszon, autóval vagy repülôgépen 
utazunk. De meglehet, a sünnek ez a bejárható szûk területe a világ, az otthon. 
A bálnának az összes útja simogató és zord óceánban, vándormadárnak a röpte 
a kék égbolton. Mert hazatalál a bálna is, a madár is: utódot a világra hozni, 
táplálni, élni. És lehet, hogy csak mi, emberek rohanunk erônket megfeszítve az 
életért, nem a sünök, a darvak és a bálnák. Mert elhittük, hogy minél messzebb 
jutunk, annál inkább megláthatjuk az egész világot. Többre vágyunk, mint saját 
utunk égi-földi tájaira, fészkeire, csáklyamentes zugaira.

Elhittük, hogy a miénk lehet az egész világ. Meghódítjuk. Pizarro katedrálist 
emeltetett a hódítás igazolására, késôbb gyárakat, vasutat, hidakat építettek. 
De mi is igazoljuk kis hódításainkat: fényképekkel, videók kal, szelfikkel. Pedig 
reménytelen vállalkozás látni mindent. Talán láthatunk sok várost, tengeröblöt, 
hegycsúcsot, de mindent sohasem. Fárasztó, idegesítô, fájdalmas érzés. A világ 
túlságosan zsúfolt, és sokszor többet ad egy homályos szeglet, mint a zengô 
utca, csillogó palota, hóbort vagy káprázat. Tudom, mert ezt a szerzô, másoktól 
elszeretni vágyó frusztráltságot sokszor átéltem már magam is.

Mindig megbántam a rohanást, habzsolást. Csak néha sikerült elkerülni. Ez a 
sompolygó kis sün itt a kertben, most megerôsített abban, amit eddig csak sej-
tettem. Válassz egy területet, és ismerd meg minden zugát! Minden napfelkeltét, 
alkonyt, éneket, táncot, fohászt és parancsot is. Ismerd meg az ott élôket, a 

természetet, a forrásokat, a leselkedô veszélyeket. Így lehetett ezzel valamikori 
elôdünk, az ôsember is. Nekünk –-- ma élô embereknek –-- már ennél sokkal 
több adatik. Akkor van baj, ha ezek a lehetôsé geink csak a technika révén 
sokasodnak. Ide-oda nézegetünk, de lelkünkben a sejtelem mégiscsak állandó: 
az a hely, amit megismerhetünk, az legfeljebb az otthonunk. Portyázhatunk –-- a 
sün is megteszi bizonyosan –--, kicsaphatunk minden égtáj felé, belekóstolhatunk 
minden ételbe, kultúrába, mámorba, de hogy az utunk tündéri emlékei is vissza-
tévedjenek, máshol nem sikerülhet, csak otthon.

Otthonra a legjobb választás a születésünk helye, a szülôföld. Ezt ismerhetjük 
meg az örökkévalóság mélységéig. Mert ez a tudás belénk olvadt. Megtanulni 
vizsgadrukkal, tanfolyamon nem lehet. Kézfogó ez elôdeink örökített tudásával, 
szerelmével, álmaival is. Egy sok generáción átöröklôdô segítség. Anyanyelv. 
Lökhet a sors, a történelem, a vágy más tájakra, akár születhetünk is idegenben, 
a hely, amit szívünk dobbanásáig megismerhetünk, az otthon. Kell hozzá a szülô 
meg a föld is. Anyánk féltô tekintete, apánk erôs karja, ha már mindkettô el is 
enyészett az idôben. Gyermekeink tervei, unokáink vágyai is. És a föld, ahol 
tudjuk, hogy a szél merre hajtja a fûszálat, a folyó merre sodorja a bedobott 
ágat, a forrás merre keresi az utat az „Értôl az Oceánig”. A föld, amelyrôl már 
tudjuk, hogy bár agyagos és rettentô, de befogadta szeret teinket, s befogad 
minket is.

Erre gondoltam, miközben a süni megfontoltan cammogott a Duna felé, a 
lányok pedig megbûvölve nézték a nem állatkerti és nem is animációs tüne-
ményt. Majd egyszer, ha felidézzük ezt a kedves emléket, elmondom nekik, 
hogy a nagyvilágot megismerni csodálatos dolog. Tanuljanak nyelveket, járja-
nak be minden érdemes helyet, de tudják azt is, hogy a világ egésze összesû-
rûsödve mindig az otthonukban kel életre, válik értelmes tudássá, szép emlék-
ké. Egy valamikori meg sem jegyzett tekintetben, mosolyban, csodálkozásban 
mégis csak ott van az egész. A nagyvilág bekebelezése pedig csak egy hajsza, 
futás az életért, s a legrosszabb, ha elfelejtik a nagy rohanásban, hogyan 
cammogott egykoron Sünámuel nagyapjuk kertjében. (A másik „s” betû valaho-
vá elbújt a kút mellett, vagy a mályvabokorban lapult nesztelen.) Csillaghegyen, 
Magyarországon, Európában egy szép napos délelôttön.

Közben távol innen, egy kongó értelmû brüsszeli testületben valaki így 
kiáltott: Én tudom, Ön nem tudja, mi az, hogy Európa! S a világban a szelek, 
záporok, felhôk és viharok várták a nyarat, az ô szép álarcosbáljukat.

Szerencsés Károly  (Magyar Hírlap)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Arannyal futtatott 
ezüstbôl, 2. Nepálban, 3. Argentínájé, 
4. Gaius Octavius, felvett nevén Gaius 
Julius Caesar Oktavianus, 5. Belphe-
gor, 6. A brit birodalom uralma alatt, 
7. A Zsófia névé, 8. A kenyér háza, 9. 
Szôny városáé, 10. Fekete.

E heti kérdéseink:
1. Mi volt Festetics György szabad-

kômûves neve?
2. Melyik folyó ömlik Pancsovánál a 

Dunába?
3. Melyik afrikai országot nevezték el 

egy 106 éves törzsfôrôl?
4. Mi volt a leánykori neve Arany 

János feleségének?
5. Hogy nevezték az 1987. október 19-

ei tôzsdekrachot?
6. Melyik király hálószobáját ékesítet-

te A hét fôbûn címû festmény ?
7. Melyik Sdendhal-regényben szere-

pel Altamira gróf?
8. Mi a bajai Duna-híd neve?
9. Melyik városból jött a hóhér, aki 

kivégezte az aradi vértanúkat?
10. Milyen vallásúak az indonéziai 

balinézek?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Trianonban tárgyalnak az országok 

további sorsáról a VH után. A tár-
gyalás közepén jelentkezik a magyar 
küldött, hogy szólni kíván. Felszólít-
ják!

--- Én csak azt szeretném mondani, 
hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-
medencébe, az éjszaka ellopták a ro-
mánok a lovainkat.

A többiek nem igazán értik, kérdi az 
elnök, szeretné-e a magyar ha a hozzá-
szólását jegyzôkönyvbe vennék-e.

--- Á nem, nem kell. Csak úgy 
mondtam...

A tárgyalás folytatódik, megint szólni 
kíván a magyar:-

 Én csak azt szeretném mondani, 
hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-
medencébe, az éjszaka ellopták a ro-
mánok a lovainkat.

Megint kérdik, jegyzôkönyvbe akar-
ja-e vetetni? 

Mondja:
--- Nem kell, csak úgy mondtam...
A tárgyalás folytatódik, a magyar 

megint szólásra kér engedélyt:
--- Én csak azt szeretném mondani, 

hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-
medencébe, az éjszaka ellopták a ro-
mánok a lovainkat.

A román küldöttnek már vörös a 
feje! Üvöltve kifakad:

--- De hisz akkor még itt sem vol-
tunk!!

Mire a magyar:
--- Na, ezt vegyék jegyzôkönyvbe

* * *
--- Drágám, szeretnél egyszer egy 

hatalmas, kék, sok-sok lóerôs kocsiban 
utazni, amelyet nem kell vezetni, mert 
sofôr ül a volán mögött?

--- Igen, ez nagyszerû lenne!
--- Akkor gyere, szálljunk fel a 

buszra!
* * *

--- Miért piros a gólya csôre?
--- ???
--- Mert égett a pofája, mikor téged 

hozott!
* * *

A stewardess kérdezi az utastól:
--- Parancsol vacsorát?
--- Mibôl lehet választani?
--- Igen vagy nem.

* * *
Kereskedô a vevônek:
--- Na, hogy mûködik az általam 

Egyperces tudományKedvencünk a 
mandula

A mandula (Amygdalus communis 
L.) a legnagyobb mennyiségben ter-
mesztett héjastermésû gyümölcsfaj a 
világon. Termesztése népszerû a me-
diterrán illetve a szubmediterrán klí-
májú országokban valamint országré-
szekben. Jelentôsége Ausztrália-szerte 
kiemelkedô, ugyanis közel 30 000 hek-
tárnyi árugyümölcs ültetvényfelület 
található az országban. 

Mandula esetében édes és keserû 
mandulafajták vannak a termesztés-
ben. A keserû mandulafajták keserû 
ízzel rendelkeznek, amit a magbélben 
található kéksav (hidrogén-cianamid) 
okoz. A keserûmandula kisebb mér-
tékû fogyasztása (kb. 20 mandulabél / 
fô) akár halált is okozhat. E fajtákat 
elsôsorban az édes mandulafajták 
alanyaként (ez a rész adja az oltványok 
gyökerét) illetve gyógyszeripari alap-
anyagként használják. 

Az édes mandulafajták szárított for-
mában kerülnek kereskedelmi forga-
lomba, ezért csekély víztartalommal 
rendelkeznek. Ez a néhány százaléknyi 
(4-6%) víztartalom eredményezi hosz-
szú eltarthatóságukat, így garantál-
ható, hogy akár szürettôl a követke-
zôig, sôt két –-- három évig is élvez-
hetjük kedvezô sajátosságaikat. 

Az édes mandulafajták jelentôs ré-
szét (50-57%) zsírsavak, ezen belül 
egyszeresen telített zsírsavak alkot-
ják. A zsírsavak mellett közel hasonló 
arányban találhatunk fehérjéket illet-
ve szénhidrátokat, mindkét kompo-
nens részaránya 20 –-- 23% közötti. 
Külön ki kell emelni a mandulafajták 
fehérje összetételét, melyet számos 
aminósav alkot. Egyes vélemények 
szerint e változatos aminósav össze-
tétel alapján ki lehet jelenteni, hogy a 
mandula fehérje összetétele a húséval 
vetekszik. Magas zsírsav és fehérje 
tartalma miatt jelentôs energia tarta-
lommal is rendelkezik a mandulabél, 
ami 2 200 –-- 2 500 kJ-t jelent 100 

emberek számára sokszor házi ked-
vencük jelenti az egyetlen vigaszt, 
nem érzik magukat magányosnak, 
szeretetet adnak és kapnak. 

Az iskolában kirekesztett, osztály-
társai által kiközösített, magányos 
gyerekek önértékelését semmihez 
nem hasonlítható eredménnyel javítja 
egy négylábú barát, akihez odabújhat, 
akirôl gondoskodhat. Az állatokat nem 
érdekeli, hogy valaki szép vagy csú-
nya, alacsony vagy magas, divatos 
vagy sem, és legfôképpen nem köti 
feltételhez a szeretetét. Egy kutya 
vagy egy nyúl ideális választás az 
ilyen gyerekek számára. Az élôlény 
közelsége kompenzálja az elutasított-
ság érzését, és azt is megakadályozza, 
hogy a gyermek teljesen bezárkózzon 
saját világába, és lehetôvé teszi, hogy 
nyitott tudjon maradni új, egészséges 
emberi kapcsolatokra is. 

Az állat számára egyedül az ember 
viselkedése, jelleme számít, és az, 
hogy hogyan bánnak vele.

Stressz-szakértôk szerint az ideális 
munkahelyen az irodában legalább 
egy kutyának is kellene lennie. A ku-
tya jelenléte nemcsak a stresszt és a 
feszültséget oldja, hanem az egész-
ségre is jó hatással van. Kutatások 
bizonyítják, hogy elég megérinteni a 
kutyát, vagy belenézni hûséges sze-
mébe ahhoz, hogy a vérnyomásunk 
csökkenjen, és endorfin szabaduljon 
fel, sôt a legújabb eredmények azt iga-
zolják, hogy utóbbi akkor is megtör-
ténik, ha egy térben vagyunk a kutyá-
val, vagyis puszta jelenléte elegendô 
ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. 
Többen is beszámoltak arról, hogy egy 
barátságos kutya simogatása közben 
elmúlt a fejfájásuk, megszûnt a 
rosszkedvük, az idegességük, és csilla-
podott a köhögésük, vagy enyhültek az 
emésztési panaszaik.
A háziállatok védenek az allergiá-

tól
Nagyon sok szülô tévesen úgy gon-

dolja, hogy az állati szôr az elsô számú 
allergén. Ez azonban nem igaz. Az ál-
lati szôrök nem olyan erôs allergének, 
és nem is váltanak ki allergiát olyan 
sok esetben, mint például a növényi 
pollenek vagy az élelmiszerek egyes 
összetevôi. Sok leendô szülô mégis 
megválik háziállatától a kisbaba ér-
kezése elôtt. 

Egyesült Államokban végzett kutatá-
sok szerint a kutyás családokban fel-
növô gyerekek egyéves korukra olyan 
védettséget szereznek, hogy késôbbi 
életük során 50 százalékkal kisebb 
eséllyel lesznek allergiásak. 

Egy francia tanulmány szerint azok 
az asztmás betegek, akik gyermekko-
rukban –-- fôként a korai éveikben --– 
valamilyen háziállatot tartottak, jelen-
tôsen ritkábban voltak érzékenyek az 
állati szôrökre. Feltehetôen az lehet 
ennek az oka, hogy ha az emberi im-
munrendszer korai fejlôdési szakaszá-
ban kapcsolatba kerül a potenciális 
allergénnel, jelen esetben az állati 
szôrrel, akkor késôbb valóban nem 
alakul ki nála allergia.
A házi kedvencek szerepe az im-

munerôsítésben
Attól függetlenül, hogy kutyánk a 

kertben vagy a lakásban él, igényli a 
napi kétszeri sétáltatást, ami nemcsak 
neki, de a gazdiknak is jót tesz. 
Ugyanez elmondható a lovaglásról is: 
a szabad levegôn a mozgás erôsíti a 
kórokozókkal szembeni ellenálló ké-
pességet, és javítja erônlétünket.

készített egérfogó, amit tegnap vett 
nálam?

Vevô:
--- Biztosan jól, mert ma reggel két 

egeret találtam az egérfogó elôtt 
megdögölve. Valószínûleg halálra rö-
högték magukat, mikor meglátták a 
csapdáját!

* * *
A házaspár már két órája autózik, 

amikor a feleség a fejéhez kap, és 
felsikolt:

--- Úristen, forduljunk vissza! Bedug-
va hagytam a vasalót, le fog égni a 
ház!--- Á, dehogy fog leégni! --- feleli a 
férj. --- Én meg nyitva felejtettem a 
kádcsapot a fürdôszobában...*

* * *
--- Mi az abszolút nehéz?
--- ???
--- Egy decemberben született gye-

reknek bemagyarázni, hogy ôt is a 
gólya hozta!

* * *
Az öregedô idomár menedzsere sze-

retné eladni a produkciót a cirkusz-
igazgatónak. A bemutató közben végig 
lelkesen magyaráz:

--- Most figyeljen! Egyedülálló világ-
szám következik.

Az idomár bedugja a karját az 
oroszlán torkába. Ezért a mutatványért 
a szakmában azelôtt Rettenthetetlen 
Joe-nak hívták. --- Azelôtt? És most? --- 
kérdezi az igazgató.

--- Mostanában Félkarú Joe-nak!
* * *

--- Jean, maga a tökéletes inas. Már 
harminc éve minden este pontban 
hatkor felhozza a teámat az emeleti 
szobámba, és soha egy cseppet sem 
löttyintett ki. Árulja el, hogyan képes 
ezt megcsinálni?

--- Ó uram, nagyon egyszerûen. A 
lépcsô alján felszívom a pofazacs-
kómba, majd amikor az emeletre érek, 
óvatosan visszaköpöm.

* * *
A bogarak fociznak a réten. A hôs-

cincér odamegy az egyik, padon ülô 
bogárhoz és megkérdezi:

---Te miért nem játszol?
--- Nem látod? Én vagyok a cse-

rebogár.

grammonként. A mandula szénhidrát 
tartamának egyik legfôbb értéke ma-
gas élelmi rost tartalma, mely 10 – 
13%-ot tesz ki. 

Vitamintartalma viszonylag csekély, 
csupán E, K és B3 vitamin található 
benne jelentôs mértékben. A mandula 
–-- mivel héjastermésû gyümölcsfaj --
– jelentôs ásványi anyagforrás, káli-
um, foszfor, magnézium, kalcium ta-
lálható meg benne nagyobb mennyi-
ségben, valamint vas, mangán, nátri-
um és cink detektálható kisebb mér-
tékben belôle. 

A nagy mennyiségû mandulafogyasz-
tásával jelentôs mértékben emeljük a 
napi energia bevitelt, mely elhízáshoz 
is vezethet. Napi 40 g mennyiség elfo-
gyasztásával a napi E vitamin szük-
séglet 80%-a vihetô be a szervezetbe, 
mely mangán esetében 54%, foszfor 
esetében 32%, magnézium esetében 
30%, és élelmi rostok tekintetében 
22%. E mennyiségnél nagyobb elfo-
gyasztása csak abban az esetben aján-
lott, mikor nagy igénybevitelnek van 
kitéve a szervezet, mint pl.: hosszú tá-
vú fizikai munka, hosszútávfutás, tel-
jesítmény túra, testépítés stb. Emellett 
az állati fehérjét nem fogyasztó élet-
módot folytató emberek számára fe-
hérjeforrást jelent a mandulabél fo-
gyasztása. Rendszeres fogyasztásával 
mérsékelni lehet a szívinfarktus és a 
magas vérnyomás kialakulását, me-
lyért a mandula magas magnézium 
tartalma felelôs. Továbbá mandula 
rendszeres fogyasztásával csökkent-
hetô a „rossz” koleszterin és megôriz-
hetô a „jó” koleszterin mennyisége a 
szervezetben. A mediterrán étrend --- 
melynek része a mandula fogyasztása 
–-- segítséget jelent a cukorbetegség 
elleni küzdelemben jelentôs súlyvesz-
tés, fizikai tevékenység változása il-
letve kalória bevitel nélkül. Magas 
élelmi rost tartalma aktívan vesz részt 
az emésztésben és a kedvezô széklet 
szerkezet kialakításában. A belôle ké-
szült liszt gluténmentes. 

Nagy zsírtartalmának köszönhetôen 
olaj préselhetô a mandulából, mely 
könnyedén áthatol az emberi hámszö-
veten, így mély rétegekre is eljut, a 
bôr folyadéktartamát növeli, így fé-
nyessé teszi azt. Ezen kívül alkalmas a 
pikkelysömör és az excéma illetve 
egyéb bôrkiütések ellen, továbbá erô-
síti és kellemes fényt ad a hajnak, 
mérsékeli a hajhullást, meleg olaját 
körömre cseppentve erôsíti a körmöt 
is. 

Többször felmerül a kérdés, hogy 
szárított, tisztított bél formájában 
vagy szárítás után pörkölve fogyasz-
szuk a mandulát. A pörkölt mandula 
kicsivel több kalóriát tartalmaz, mint a 
szárított illetve friss (szárítás nélküli) 
mandula, tehát érdemes inkább pör-
kölés nélkül szárított formában fo-
gyasztani a mandulabelet. 

dr. Bujdosó Géza 

Házi kedvencek, 
a lélek gyógyítói

Akinek van házi kedvence, tapasztalta 
már, milyen hatással vannak ránk 
ezek az állatok: nyugodtabbak, kie-
gyensúlyozottabbak leszünk mellet-
tük.

A háziasított állatok az idôk során, 
ahogy napjainkban is, felbecsülhetet-
len szolgálatot tettek és tesznek ne-
künk, embereknek, tiszteljük és be-
csüljük meg ôket! Az egyedül élô idôs 



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
121 éve szól a rádió
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Noé barátai
09:20 Világ
09:40 Summa
10:05 Református riportok
10:30 Tanúságtevôk
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35  Egy éj Velencében 

(1933)Magyar filmvígjáték  
Szereplôk: Csortos Gyula 

(James Harriman, millio-
mos), Simon Zsuzsa (Ellen, 
a lánya), Tarján György 
Ellen, az amerikai millio-
moslány Budapesten  férj-
hez akar menni, aminek 
hírére édesapja Budapestre 
utazik. Mire ideér, Ellen 
már  Velencében van, ahová 
egy bizonyos Antonio Gri-
velli nevû eladósodott gróf 
után ment. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016) Ócsa
 Magyar Marika néni ked-

ves meghívására érkeztünk, 
és bizony nem csalódtunk.   
Kedves emberek készítet-
tek a Tájház konyháján és a 
Pincefaluban
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina 
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Piramisok, hegyek...
Mexikó, ahol magyar hegy-

mászók sorban hódították 
meg a piramisokat és a ma-
gas hegyeket.
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:25 Hazajáró (2012)
Tarcal-hegység - A déli 

végek ékszere Túraútvo-
nalunk mostani állomásai:
Újvidék, Pétervárad, Kar-
lóca, Iriski venac, Vörös-
bérc, Maradék.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

„Balatoni filmek”
Nem véletlen, hogy több 

rendezô is filmjének hely-
színévé választotta a Bala-
tont. Ezekbôl az alkotásokból 
idézünk fel néhányat a 
résztvevôk segítségével.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Csíksomlyói csángó 

mise közvetítése felvételrôl
A csíksomlyói búcsú nap-

ján külön misét szoktak tar-
tani a Moldvából érkezett 
csángó hívek részére.
22:55 Prokop (2015)

Prokop Péter gazdag 
szellemi öröksége
23:55 KulturálisHíradó
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  02:15   Egy éj Velencében 
(1933)  Magyar filmvígjáték      
03:40 P’amende  Pancinello
04:05 Hogy volt?!

  „Balatoni filmek”
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)
Tarcal-hegység - A déli 

végek ékszere
 07:35 Nem adjuk fel! Újra 

kezdjük!   Magyar doku-
mentumfilm A Közel-Kelet 
vallási kisebbsége, a keresz-
ténység ellen népirtás fo-
lyik. Iraq-ban járt Böjte 
Csaba ferences szerzetes, 
Sajgó Szabolcs a jezsuita 
menekültszolgálat képvise-
lôje és Hölvényi György 
európai parlamenti képvi-
selô. Megrázó képsorok. 
Siklósi Beatrix és Marossy 
Géza filmje.
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Térkép
09:30 Család és otthon
09:55 Magyar gazda 
10:15 Metodista magazin
1045 Reformáció hétrôl 

hétre
10:50 Református magazin
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 A szélhámos (1975)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Bárdy György  

Békés Rita, Bozóky István, 
Dózsa László, Holl István, 
Huszti Péter, Juhász Jácint 
Európa-centrikus irodalom-
és mûvészetszemléletünk 
következménye, hogy mexi-
kói író jelentkezése a kép-
ernyôn - ritkaság. Rodolfo 
Usigli azonban nem „egzo-
tikus”, hanem hazája prob-
lémáira érzékeny, és nap-
jaink általános kérdéseire 
egyaránt választ keresô író.    
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás 
13:40 Hazajáró 
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2012)
Körmöci-hegység- A ma-

gyar sísport aranybányája
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 A L´art pour l´art 

társulat új mûsora (2011)
 A mûvésznô és a többiek...
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa

 Bali - a több mint 17 ezer 
szigetbôl álló Indonéz szi-
getvilág gyöngyszeme.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Szenes Iván írta
  02:20 A szélhámos (1975)
  Magyar tévéjáték  (ff.)
03:40 Világörökség Portu-

gáliában Porto
0 4 : 0 5 A L ´ a r t p o u r l ´ a r t 

társulat új mûsora (2011)
A mûvésznô és a többiek...
  05:00 Híradó 
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:05 Hazajáró (2012)
A Kojsói-havasok-Kassa 

igézetében Mostani állomá-
sai:Kassa, Nagyida, Aranyida.
07:35 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Magyar Krónika 
Zsenialitás
09:30 Médiaklikk
09:55 Útravaló
10:10 Az én ’56-om (2016)
Dési Éva
10:15 Útmutató
10:45 Kereszt-Tények
10:50 Így szól az Úr!
11:00 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:40 7 kérdés a sze-

relemrôl  ... és 3 alkérdés 
(1968)  Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Kertész Péter, 
Venczel Vera, Madaras Jó-
zsef, Tahi Tóth László, Ga-
ras Dezsô, Halász Judit, 
Koltai János, Pálos Zsuzsa, 
Moór Marianna, és még  so-
kan mások. Rényi Tamás 
1969-ben készített tévéfilm-
je hét kérdést tesz föl a sze-
relemrôl, és hét rövid jele-
netben választ is ad rájuk. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Való János
13:50 Az én ’56-om (2016)
Bende Lajos
14:05 Magyar Krónika

  Zsenialitás
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
16:00 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
Aotearoa Egy új-zélandi 
csavargás.
16:25 Szenes Iván írta 
17:2 Család-barát
18:30 Hazajáró  Kászon-

szék megannyi magyar em-
lék kíséri a „Hazajáró” soha 
véget nem érô útját.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2016
 21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa

Görög szigetvilág - 2. rész
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Szenes Iván írta 
02:207kérdésaszerelemrôl  

... és 3 alkérdés (1968)
  A nôi lélek rejtelmei, a 
csábítás trükkjei, a férfi 
botladozásai...
03:25 Nyitott stúdió (1993)   

  Jánosi zenekar
04:05 Szenes Iván emlék-

koncert 20164/2.: 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05Hazajáró (2012)
Kászonszék
Magyar szolgáltató mûsor  
megannyi magyar emlék 

kíséri a „Hazajáró” soha 
véget nem érô útját.
07:40 Ridikül
Néha kell az egyedüllét
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:30 Iskolapad 
09:50 Élô egyház
10:10 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Torquato Tasso 

(1983)  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bálint András 

(II. Alfonz, Ferrara herce-
ge), Jordán Tamás (Tor-
quato Tasso), Kozák András 
(Antonio Montecatino, ál-
lamtitkár), Vass Éva, Ven-
czel Vera Tasso úgy érzi 
zsenialitása jogán egyen-
rangú fejedelmi környeze-
tével. A hercegnô iránti 
szerelmét azonban megkö-
tik a születési elôjogokra 
épülô udvari etikett szabá-
lyai.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:45 Esély 
15:05 P’amende
15:35 Öt kontinens
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
Kamcsatka, mert nagyon 
szerették volna megmászni 
a Föld legmagasabb, ma is 
aktívan mûködô vulkánját, 
a Kljucsevszkaja szopkát.
16:25 Szenes Iván írta
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012) 
A Királykô - A Kárpátok 

fejedelme Túraútvonalunk 
mostani állomásai:Törcs-
vári-hágó, Törcsvár, Zer-
nyesti-szoros, Curmatura 
menedékház, Hegyes-csúcs, 
Nagy-Cimbalom-csúcs.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!

  22:35 Ridikül
Apukák világa 
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa 

(2010)  Ciprus - 1. rész
Aphrodite istennô szigete a 

Földközi-tenger keleti me-
dencéjében fekszik. 
00:50 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 02:25 

Torquato Tasso (1983)
Magyar tévéjáték
Tasso úgy érzi zsenialitása 

jogán egyenrangú fejedelmi 
környezetével. A hercegnô 
iránti szerelmét azonban 
megkötik a születési elô-
jogokra épülô udvari etikett 
szabályai.
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:35 Kulturális Híradó
07:05 Hazajáró (2012)
A Királykô - A Kárpátok 

fejedelmi állomásai:Törcs-
vári-hágó, Törcsvár, Zer-
nyesti-szoros, Curmatura   
07:35 Nótahangverseny 
(1997) A zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színházban
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió28
09:20 Itthon vagy!
09:45 Hazajáró
10:15 Rúzs és selyem 
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Nemes Rózsa (1943) 
Magyar romantikus film  

Szereplôk: Bulla Elma (Ne-
mes Rózsa), Medgyaszay 
Vilma (Veszprémyné), Si-
mor Erzsi (Lona), Pataky 
Jenô (Péter), Halmay Tibor 
(Zénó) Rózsa és öregapja a 
külvárosi szegényne-gyed-
ben élnek. Alig hisznek a 
fülüknek, amikor megtud-
ják, hogy Veszprémy gróf 
Rózsára hagyta a vagyonát, 
mert a lány apja valamikor 
megmentette az életét. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 MMA - portré sorozat  

Változatok a reményre - 
Kalász Márton költô, író, 
14:15 Tôkéczki és Takaró: 
A szászok és a magyarság 
14:50 Hangvilla 
15:20 Hogy volt?!

„Balatoni filmek”
16:15 Rézangyalok 
A hátrányos helyzetû, 

mélyszegénységben élô fia-
talok iskolai alulteljesítése   
17:20 Család-barát 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2016)
Maglód a Budapest kapu-

jában fekvô, bájos, élhetô 
kisvárosba csalogatunk 
20:00 Mindenbôl egy van 

1. A jegygyûrû 2. A szemét
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó

  21:35  Fábry
22:55 Tóth János

  8. rész: Pénztelenül
23:25 Opera Café

  23:55 Evangélium
  00:25 Három jármód 
Portugál dokumentumfilm-
film
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal
   Bozsok  350 lakója össze-
tartó közösségben él.
 02:30 ALMÁSI ÉVA 

KÖSZÖNTÉS Gyula vitéz 
télen-nyáron (1970)
Magyar játékfilm
04:05 Mindenbôl egy van 

(2011)
1. A jegygyûrû 2. A szemét
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:35 Gasztroangyal 
Bozsokra utazik, ahol a falu 

mind a 350 lakója összetartó 
közösségben él. A malom-
ban ôrölt búzából tejes ki-
ôrlésû kenyér készül, kide-
rül, milyen a gesztenyés pá-
vaszem, és Marcsi elkíséri a 
helyieket a „hegybe” is, 
ahová pihenni jár a falu 
apraja-nagyja.
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Minden tudás
09:20 Profit7
09:45 Kárpát expressz
10:10 Noé barátai 
10:40 Térkép
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Egy csók és más 

semmi (1940)   M a g y a r 
romantikus film  Szereplôk: 
Jávor Pál (Dr. Albert Sán-
dor), Tolnay Klári (Annie), 
Dénes György (Nadányi 
Ervin), Annie, a válófélben 
lévô fiatalasszony a tárgya-
lásig egy szállodába költö-
zik, ahol megismerkedik  
egy sármos fiatalemberrel, 
Albert Sándorral. Annak 
ellenére, hogy Annie a per 
miatt nem bonyolódhatna új 
kapcsolatba, beleegyezik egy 
kompromittáló találkába. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Evangélikus isten-

tisztelet közvetítése
14:20 Reformáció hétrôl 

hétre
14:30 Az én ’56-om (2016)
Való János
14:35 Az én ’56-om (2016)
Bende Lajos
14:50 Rúzs és selyem
15:20 Önök kérték
16:20 Békebeli Budapest 
Magyar dokumentumfilm  
17:20 Család-barát 
18:55 Öt kontinens 
19:25 Szerelmes földrajz 
Ökrös Mariann közmûve-

lôdési menedzser, 
20:00GasztroangyalBozsok
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A misszió (1999)

Magyar dokumentumfilm
Nagy Imre miniszterelnök  

23:30 Az On The Spot be-
mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban
 00:25 Hangvilla Orfeusz a 

csembalónál (Purcell)
 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?!

Budapest dalban
02:25SZÖRÉNYI ÉVA 100 

SzûtsMara házassága(1941)  
Magyar romantikus film    

03:45Világörökség Portugá-
liában A Pico sziget 
 04:05 Slágertévé (2001)

   05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)
Körmöci-hegység- A ma-

gyar sísport aranybányája
 Körmöcbánya vára, Erzsé-

bet királyné emlékfái, Gör-
gey alagút, Kordéházi-nye-
reg, Floch-csúcs.
07:35 Ridikül   190 éves a 

hazai lóver-senysport
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:05 Nagyok
09:35 Esély
09:55 Kék bolygó
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:45 Új nemzedék
11:20 Angol nyelvû hírek
11:45 Motorbicikli (1987)
Magyar tévéjáték  Egy 

kezdô orvos motorbiciklijére 
felvesz egy fiatal stoppos 
lányt. A motor elromlik út-
közben. Az arra járók közül 
ki-ki vérmérséklete szerint 
segítene az ügyetlen fiatal-
embernek és a talpraesett 
lánynak. Civakodásuk köz-
ben kibontakozik a szerelem.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru Ro-

mán nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Zebra
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró A Kojsói-

havasok-Kassa igézetében 
Túraútvonalunk mostani ál-
lomásai: Kassa, Nagyida, 
Aranyida.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül
Empátia és annak határai
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája   
00:20 Tengerek világa

Görög szigetvilág - 1. rész
A mai adásban Korfu, Kré-

ta, Rodosz, Kos, Patmos és 
Santorini szigeteire látoga-
tunk.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta
Láthatjuk, hallhatjuk Sze-

nes Iván csodálatos dalait a  
legjobb énekeseinkkel.
02:25 Motorbicikli (1987) 
Magyar tévéjáték
Egy kezdô orvos motorbi-

ciklijére felvesz egy fiatal 
stoppos lányt. A motor el-
romlik útközben. Az arra 
járók közül ki-ki vérmér-
séklete szerint segítene az 
ügyetlen fiatalembernek és 
a talpraesett lánynak. Civa-
kodásuk közben kibonta-
kozik a szerelem.
03:40 Magyarország, 

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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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

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

72 ÉVES ÖZVEGY FÉRFI 

VAGYOK. 

Rendezett körülmények 

között Melbourneben élek. 

Szeretnék megismerkedni 

egy 65-70 év közötti 

hölgyel, 

aki teljesen független és 

szereti a természetet.  

Tel.: 9792-0913

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au

Ha jót szeretne enni – Grünerhez kell menni
füstölt csülök, csaba (erôs is), disznósajt (erôs is), 

kenômájas, hurkák, császárhús, töpörtyü, körözött, 
magyaros fözô kolbász, magyaros sütni való kolbász, 

hazai konzervek, akác méz, stb, stb

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda, Telefon/Fax: 9534-2715.

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhu-

zatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. 

Tel.: 9523-6616 (Melb.) 

Elôzetes megbeszélésre vasárnap 

is kinyitunk.

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 

egy fürdôszobás ház Narre Warren-

ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 

költség hozzájárulás. Nagy méretü 

szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 

$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-

962 Justin


