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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
országgyûlési képviselô, Klinghammer István, földrajztudós, térképész, 
az ELTE korábbi rektora és Szinetár Miklós Kossuth-díjas és kétszeres 
Jászai Mari-díjas színházi, opera-, tévé- és filmrendezô.

Az elismerésben posztumusz részesült László János, a Magyar Kerékpá-
rosklub egykori elnöke és Olofsson Károly Placid bencés szerzetes. A 
László Jánosnak járó elismerést felesége, Kertész Márta és Kürti Gábor, a 
Magyar Kerékpárosklub elnöke, az Olofsson Károly Placidnak járót pedig 
Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fôapát vette át.

A szabadság napja, június 19-e alkalmából tartott ünnepi ülésen, a kitünteté-
sek átadása elôtt Tarlós István azt hangsúlyozta: „a ma kitüntetett tudósok, 
mûvészek, sportolók hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közös-
séget teremtettek és erôsítettek, szakmailag, erkölcsileg és emberileg is mara-
dandót alkotva. Éppen ezért követendônek, erôt, bátorságot adónak tekinthetjük 
ôket, és tisztelettel hajtunk elôttük fejet, kifejezve irántuk való, érzett megbe-
csülésünket. Ôk megdolgoztak azért, hogy elérjék a többiek, sôt, a város lelkét, 
segítettek és segítenek bennünket abban, hogy támaszt és valódi értékeket ta-
láljunk, amelyekhez érdemes és kell is igazodni” –-- fogalmazott.

A fôpolgármester köszönetet mondott a kitüntetetteknek, hogy közösségépítô 
és lélekerôsítô munkájukért, példamutató helytállásukért, amellyel a fôvárost, 
egyben pedig a magyar nemzetet gazdagították. Tarlós István beszédében el-
mondta, 27 éves szabadságunkat és Budapestet is ünnepeljük, amely 144 évvel 
ezelôtt egyesült fôvárossá.

Az egységes, magyar székesfôváros létrehozása, megôrzése és fejlesztése 
nemzetünk egyik legnagyobb sikertörténete –-- hangsúlyozta, megjegyezve: aki 
ma Magyarországra utazik, azok mintegy kétharmada célzottan Budapestre 
jön. Tarlós István szólt arról is, hogy mint minden nagyobb vállalkozásnak, 
fejlesztésnek, Budapest 1873-as egyesítésének is szép számmal akadt ellenzôi. 
„Mindig voltak, ma is vannak, akik csak a vidékben tudtak gondolkodni, általá-
ban szinte babonásan idegenkedtek és idegenkednek az urbanizációtól. Ez a 
gondolkodás érzelmi alapon tisztelhetô, de a realitásokkal nehezen egyeztethetô 
össze” –-- fogalmazott.

A fôpolgármester kiemelte azt is: szabadságunkért ma is meg kell harcolni, 
nap mint nap. A nemzetközi porondon is. „Nekünk, magyaroknak kell saját 
érdekeinket megfogalmaznunk és azokért küzdenünk, nem szabad hagynunk, 
megengednünk hogy távoli, arctalan mágnások és bürokraták, magukat tör-
vény felett állónak képzelô, keresztényellenes és magyarellenes, sôt a klasszi-
kus európai értékeket veszélyeztetô spekulánsok, idegen érdekeket szolgálók 
erôszakolják ránk a maguk diktátumait” –-- hangoztatta.
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Július 10-én Amália névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alma, Al-

manda, Amál, Amilla, Bekény, Bekes, 

Békés, Elma, Engelbert, Január, Ka-

nut, Kenese, Melina, Rubin, Rubina, 

Rubinka, Rufina, Szilvána, Szilvánusz, 

Ulrik névnapja van.

Július 11-én Nóra, Lili névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amábel, 

Bence, Bende, Bene, Benedek, Bene-

diktusz, Csende, Csendike, Eleonóra, 

Elga, Félix, Helga, Helka, Helma, Hel-

za, Holda, Hulda, Lilian, Liliróza, Lilla, 

Nella, Nelli, Norina, Olga, Olivér, Pi-

usz, Placid, Placida, Ráchel, Ráhel, 

Rákhel, Rákis, Szederke, Szende, 

Szendike, Ulrik névnapja van.

Július 12-én Izabella, Dalma név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Abony, 

Eleonóra, Erneszt, Ernô, Fedor, Félix, 

Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, 

Nóra, Uzonka névnapja van.

Július 13-án Jenô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Erneszt, 

Ernô, Harri, Hendrik, Henriett, Henri-

etta, Henrik, Indra, Jakab, Jákó, Já-

kob, Jakus, Milda, Perdita, Sára, Sári, 

Sarah, Sarolta, Sharon, Silás, Szilas, 

Szilvánusz, Szólát, Szórád, Szovát, Üd-

vöske névnapja van.

Július 14-én Örs, Stella névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bona-

ventúra, Esztellia, Ferenc, Herkules, 

Jusztusz, Kamill, Kamilló, Örsi, Zala, 

Zalán, Zalánka névnapja van.

Július 15-én Henrik, Roland név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Aurél, 

Baldvin, Barót, Benvenútó, Bonaven-

túra, Bozsóka, Csege, Csegô, Egon, 

Estilla, Esztellia, Eszténa, Hendrik, 

Kardos, Ladomér, Leonóra, Manuéla, 

Manuella, Opika, Orlandó, Örkény, Ör-

könd, Pompília, Stella, Talamér, Vladi-

mír, Vladiszláv, Zomilla névnapja van.

Július 16-án Valter névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aténa, 

Aténé, Athena, Atina, Barót, Karméla, 

Karmelina, Kármen, Kármin, Kont, 

Lestár, Mária, Marléne, Ria, Walter 

névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. június 29-én
1 AUD = 207.68 Ft

ÁDER JÁNOS: A REFORMÁCIÓ A 
MAGYAR NEMZET ÉLETÉNEK RÉSZE, 

NEMZETTUDATÁNAK TÁMASZA
A reformáció évszázadok alatt nemcsak része lett a magyar nemzet 

életének, hanem nemzettudatának, magyarságtudatának támasza is --– 
mondta Áder János köztársasági elnök a Magyar Református Egyház zsina-
tának debreceni ünnepi ülésén.

Hozzátette, hogy a legnagyobb jó, amit az ország a reformációtól kapott, nem 
más, mint a református magyar ember.

Az államfô a református Nagytemplomban mondott beszédében feltette a 
kérdést: mikor lett volna elôször magyar nyelvû Biblia, ha nincs a magyarországi 
kálvinisták eltökéltsége, lelkesültsége? Nem véletlen –-- tette hozzá ---, hogy 
valahányszor azt kérdezik, mi volt a reformáció legnagyobb adománya Magyar-
országnak, a legelsô és leggyakoribb válasz, a magyar nyelvû Biblia.

Felidézte, az elsô kiadású Vizsolyi Biblia 2412 oldal és mintegy 6 kilogramm.
Az elsô nyolcszáz, magyar nyelvû Biblia akkor arra volt elég, hogy eljusson a 

templomokba, gyülekezetekbe, a patrónusokhoz egy-egy példány. Ezután csak-
nem három emberöltônek kellett eltelnie ahhoz, hogy hazai kiadású Biblia 
kerülhessen a református hívôkhöz. Otthon nem a polcok alján, szekrények 
„mélyén hevert”, hanem a hívô ember életének mindennapi részévé vált --– 
hangsúlyozta Áder János.

Németh László írót idézve azt mondta, „a református magyar népben 
épp-úgy benne van a biblia, mint a kenyér, amelyet eszik s a szôlô, amelyet 
kapál. Ebben mosakodott és ebben ünnepelt”.

Felhívta a figyelmet: a magyar reformátusoknak a bibliafordításhoz mérhetô 
fontosságú volt, hogy a második helvét hitvallás szövegét is viszonylag hamar 
lehetett magyarul olvasni. A zsinat azt a 450 évvel ezelôtti eseményt ünnepli, 
amikor 1567-ben, Debrecenben, zsinati közösségben a magyar reformátusok 
elfogadták a svájci protestáns városok és kantonok hitvallását. A közös hitval-
lásnak 1616-ban már magyar fordítása volt.

Szavai szerint mivel a második helvét hitvallás nem puszta tételsor a hitigaz-
ságokról, hanem érvelô, magyarázó, elmélkedô szöveg, a fordító, Szenczi Cse-
ne Péter azt kívánta az olvasóknak, hogy az elmélyülés benne „épületükre” és 
„javukra” váljon. Épülni és javulni: ez volt a legfôbb célja annak a mozgalom-
nak, amely 500 évvel ezelôtt a reformációt életre hívta –-- emelte ki a köztársasá-
gi elnök.

Kitért arra is, hogy a reformáció megjelenése megosztotta az akkori Euró-
pát: a hit szabadságharca mindenfelé súlyos áldozatokat követelt.

Ez a harc –-- mondta Áder János –-- Magyarországon összeforrt a nemzet 
szabadságküzdelmeivel, így került a reformáció genfi emlékmûvére egyetlen 
magyarként Bocskai István. A megerôsíttetett hit erôsebb kötelékkel kötött az 
egyház közösségébe, így aztán a nemzet közösségébe is –-- fûzte hozzá. Így lett 
a reformáció évszázadok alatt „nemcsak része a magyar nemzet életének, 
hanem nemzettudatának, magyarságtudatának támasza” is.

Mások mellett Ady Endre, Kölcsey Ferenc, Ravasz László, Szenczi 
Molnár Albert, Bibó István, Bethlen Gábor, a Bolyaiak nevét említve úgy 
fogalmazott: hosszan lehetne sorolni a neveket, és „még a töredéke sem lenne 
ötszáz év minden nemzet- és közösségépítô hûségének, ragaszkodásának, hôsi-
ességének, emberi nagyságának”. Nem a hitük tette naggyá ôket, de a hitük 
nélkül „a tôlük kapott örökségünk másmilyen lenne” –-- hangsúlyozta, hozzátéve: 
másmilyen lenne azok nélkül a „talpig emberek” nélkül is, akiknek nevét nem 
ôrzi az emlékezet.

Áder János szavai szerint ha rájuk gondolva újra feltesszük a kérdést, hogy 
mi a legnagyobb kincs, amit a reformáció adott a magyar nemzetnek, a válasz 
is könnyebb. „Anyanyelv, zsoltárok, magyarságtudat –-- mindez a kultúránkba 
ivódott, a közös életünkbe épült, hozzánk tartozó érték” –-- fogalmazott, kiemel-
ve: a legnagyobb jó, amit a nemzet kapott, „nem más, mint a református magyar 
ember”.

NYOLC ÚJ DÍSZPOLGÁRT AVATTAK 
BUDAPESTEN

Átadta Budapest díszpolgári címeit Tarlós István fôpolgármester a Fôvá-
rosi Közgyûlés ünnepi ülésén, az elismerô címben nyolcan részesültek, akik a 
fôváros életében jelentôs, meghatározó szerepet töltenek be, kiemelkedô telje-
sítményükkel Magyarországnak, Budapestnek dicsôséget szereztek.

Díszpolgári címet kapott Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok 
úszó, Bács Ferenc Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, Bereményi 
Géza Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla díjas író, dalszöveg- és forga-
tókönyvíró, filmrendezô, Fenyvesi Máté volt válogatott labdarúgó és 



Hangsúlyozta: Magyarországnak továbbra is saját identitását ôrzô országnak 
kell maradnia, és ez csak akkor sikerülhet, ha a magyar nemzet fôvárosa, Bu-
dapest sikeres és erôs város marad. A hét éve hivatalban lévô városvezetésnek 
ez az eltökélt szándéka. A 2010-ben magunk mögött hagyott, kissé kaotikus és 
rendezetlen évtizedek után új szellemiséggel igyekeztek munkához fogni –-- 
tette hozzá, majd úgy fogalmazott: „azon dolgozunk, hogy Budapest bizton-
ságos, élhetô és kényelmes város legyen”.

Ennek érdekében –-- mint mondta –-- fejezték be a 4-es metrót, adták át a 
budai fonódó villamoshálózatot, a megújult Széll Kálmán teret, és fejlesztik 
folyamatosan a történelmi fürdôket és a város egyik ékkövét, a Margitszigetet. 
Továbbá készülnek a Lánchíd és a Váralagút felújítására, a Blaha Lujza tér 
rekonstrukciójára és a csepeli gerincút továbbépítésére. Tarlós István ezek 
mellett fontosnak nevezte, hogy megoldjanak két, régóta kialakult és megö-
rökölt problémát: a 3-as metró felújítását és Budapest árvíz elleni védelmét, 
beleértve a legvédtelenebb szakasz, a csillaghegyi-öblözet bevédését is.

Tarlós István kijelentette, hogy mindkét ügyben sikerült elôrelépni: 2018-ra 
kicserélik az elöregedett metrókocsikat, és elvileg még idén elindulhat a munka 
a metró egyik szakaszának állomásain, továbbá szakaszosan az alagút teljes 
egészében. „A budapestiek biztonsága a meghatározó fontosságú számunkra, 
ezért, ha kell,(…) a fôváros eredetileg másra szánt, féltve ôrzött tartalékainak 
felhasználásával is, de mindenképpen rendbe tesszük a metróvonalat” --– 
jelentette ki a fôpolgármester hozzátéve: a csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét 
illetôen pedig a közgyûlés június 14-i ülésén hatalmazta fel a városvezetést, 
hogy megkezdjék a szükséges engedélyeztetéseket.

Tarlós István kitért arra is, „vannak erôk, amelyek abban érdekeltek, hogy 
mindenféle címen kidomborítsanak egy „kormány versus városvezetés ellenté-
tet„. Valójában azonban valamit csak valamivel lehet összehasonlítani, azt pedig 
senki sem tagadhatja, hogy 2010 óta ez a kormány, és ez a városvezetés sokkal 
több problémát megoldott Budapesten, mint elôtte a rendszerváltozás óta bárki, 
bármikor –-- mondta megjegyezve: voltak, vannak viták és valószínûleg lesznek 
is viták, de ettôl függetlenül „összeszámolni sem könnyû„, hány olyan projekt 
valósult, és valósul meg, amelyeket korábban „folyamatosan ígérgettek, de 
semmi nem történt„. Mi azonban megcsináltuk, vagy épp csináljuk – mondta a 
fôpolgármester.

JOGI ÉS LELKI SEGÍTSÉGET 
KAPNAK AZ ÁLDOZATOK

Átadták az ország elsô áldozatsegítô központját, amely mintaként szolgálhat 
a Miskolcon és Szombathelyen kialakítandó további hasonló létesítményeknek. 
Huszonnégy órás ügyeletben jogászok, pszichológusok, pedagógusok várják 
mindazokat, akik úgy érzik, hogy bûncselekmény vagy szabálysértés áldozatává 
váltak, testi vagy lelki hátrányt, érzelmi megrázkódtatást szenvedtek.

A központ küldetése a minél inkább személyre szabott segítség nyújtása 
minden áldozatnak –-- jelentetti ki Trócsányi László igazságügyi miniszter az 
ország elsô, Budapest VII. kerületében, a Wesselényi utcában megnyílt áldozat-
segítô központjának tegnapi megnyitóján. Felidézte: 2017 az áldozatsegítés 
stratégiai éve, és célul tûzték ki, hogy a minisztérium a szakmai iránymutatá-
sokon túl közvetlenül is részt vállaljon az áldozatok tényleges támogatásában. 
Szerinte az áldozatsegítés megvalósulhat védelemmel, meghallgatással vagy a 
jogokról és lehetôségekrôl történô információnyújtással, tájékoztatással.

A most megnyílt központban munkát vállaló 12 munkatárs között jogászok 
mellett pszichológusok, pedagógusok is vannak. A központ létrehozása jól pél-
dázza tárcája évek óta tartó elkötelezettségét az áldozatsegítés iránt.

Trócsányi László hangsúlyozta: mindazok, akik úgy érzik, hogy bûncselek-
mény vagy szabálysértés áldozatává váltak, testi vagy lelki hátrányt, érzelmi 
megrázkódtatást szenvedtek, igénybe vehetik az áldozatsegítô központ szolgál-
tatását. A társadalmi jogtudatosság fontosságát hangsúlyozva a miniszter külön 
kiemelte a civil szervezetek, az egyházak, az önkéntesek szerepét. A lehetséges 
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HÍREK
áldozatokat is védeni kell, amihez szükséges egy áldozatsegítési központú tár-
sadalmi szemlélet megteremtése. A családon belüli erôszak esetében például, 
ha egy áldozat nincs tisztában a jogaival, az újabb bûncselekmények forrása 
lehet, mert azt gondolhatja, hogy neki tûrnie kell –-- tette hozzá.

Vízkelety Mariann, a tárca igazságügyi kapcsolatokért felelôs államtitkára 
arról beszélt: a központ olyan hely, ahol a társadalom legelesettebb, legkiszol-
gáltatottabb tagjai is azt érezhetik, hogy nincsenek magukra hagyva, a lehetô 
legrövidebb idôn belül segítséget kaphatnak.

KITÛNÔ MUNKÁT VÉGEZTEK A 
KÔRÖSI CSOMA- ÉS A PETÔFI-

ÖSZTÖNDÍJASOK
A külhoni magyarság kulturális, nyelvi identitásának megerôsítésében, a 

magyar nyelvû oktatás kiterjesztésében és a honosítás területén egyaránt 
kitûnô munkát végeztek a Kôrösi Csoma Sándor és a Petôfi Sándor program 
ösztöndíjasai –-- értékelt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelôs minisz-
terelnök-helyettes Budapesten, a két program idei zárókonferenciáján.

A kormányfô helyettese a diaszpóra magyarságát támogató Kôrösi Csoma 
Sándor-program és a szórványmagyarságot felkaroló Petôfi Sándor-program 
ösztöndíjasait köszöntve rámutatott: a nemzetpolitika fundamentuma 2010-tôl, 
hogy egyetemes magyarságban gondolkodnak. Az egyetemes magyarságnak 
integráns és megkerülhetetlen része a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar-
sága egyaránt –-- hangsúlyozta.

Kiemelte: a külhoni magyarságot nem zárványszerûen kezelik, hanem a ma-
gyarság oszthatatlan részeként, és arra törekednek, hogy minden, ami Magyar-
országon megvalósul és „tárgyilag kiterjeszthetô”, vonatkozzon rájuk is. Példa-
ként említette a demográfiai támogatásokat, közte az anyasági támogatást, ami 
szorosan nem kötôdik a területi elvhez, de jár minden magyarnak, éljen bárhol 
a világon.

Semjén Zsolt az ösztöndíjasok munkáját értékelve kiemelte, hogy a magyar-
ság kulturális, identitásbeli megerôsítése kitûnôen sikerült. Kitért a magyar 
nyelvû oktatás kiterjesztésére és rámutatott: e téren is fontos lépések történ-
tek.

Hozzátette: befejezôdött az a folyamat, amelynek célja az volt, hogy az emig-
ránsszervezetekbôl minden magyar otthonát jelentôvé alakítsák a diaszpóra 
szervezeteit. Ez alapvetôen szintén az ösztöndíjasok munkájának köszönhetô --
– közölte a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt kitért a nemzet közjogi egyesítésére is, és közölte: a Magyar 
Állandó Értekezlet ülésére várhatóan elérik a kitûzött cél, és meglesz az egy-
millió új magyar állampolgár. A jelenlegi helyzetben ez az egyetlen lehetséges 
válasz Trianonra –-- jegyezte meg. Hozzátette: Erdély, Kárpátalja és Délvidék 
adta a többségét az új állampolgároknak, de lelkileg hatalmas jelentôsége volt 
annak, hogy mindez a diaszpóra magyarságának is elérhetô.

A kormányfô helyettese közölte: a tapasztalatok alapján elszánt abban, hogy 
egyszerûsítsék az anyakönyvi vonatkozásokat, és akár a választási szabályokon 
is változtassanak. Azt kérte, hogy az ösztöndíjasok írják le, a honosításnál hol 
láttak olyan bürokratikus nehézségeket, amelyek aránytalan terheket rónak az 
ottaniakra, valamint, hogy a választásoknál mi jelentett problémát a szavazatok 
leadásánál.

Grezsa István kormánybiztos arról beszélt, hogy 150 ösztöndíjas teljesített 
hat, illetve kilenc hónapos szolgálatot. Hozzátette: az idén 530 jelentkezôbôl 180 
ösztöndíjast választottak ki, és csaknem harmincan már el is utaztak a déli félte-
kére.

Nézôpont Intézet: Tízbôl kilenc 
magyar ellenzi a bevándorlási 

kvótarendszert
A magyarok 87 százaléka ellenzi a bevándorlási kvótákat, az elképzelést 

mindössze a teljes felnôtt népesség 7 százaléka támogatja --- derül ki a Nézôpont 
Intézet legfrissebb kutatásából.

Az MTI-nek eljuttatott, telefonos, reprezentatív közvélemény-kutatás, amely 
a Magyar Idôk számára készült, arra is rávilágított, hogy ugyancsak ellenzi a 
bevándorlók kvóták szerinti szétosztását tízbôl közel hat baloldali szimpatizáns 
(58 százalék), az ismeretlen pártpreferenciával bírók körében pedig 81 száza-
lék.

A magyarok 76 százaléka tart attól, hogy a következô évtizedben inkább 
problémát fog jelenteni Magyarország számára a bevándorlás. Emellett tíz 
megkérdezettbôl nyolc (81 százalék) támogatja a déli határszakaszon felépített 
kerítést, közel azonos arányban (85 százalék) tartanak továbbá attól, hogy a be-
vándorlók között terroristák lehetnek.
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EZÚTTAL A „HIT” ÉS A 
„HAZA” SZAVAK 
A CÉLPONTOK

A Kádár-éra sztárpszichológusa, Ve-
kerdy Tamás bizonyos idôközönként 
feltûnik a ballib médiában, hogy el-
mondja lesújtó véleményét a magyar 
oktatásról. 

A Gyurcsány Ferenc által díjazott, de 
például a 2006-os rendôrterror idején 
a DK jelenlegi elnökét és rendôrter-
rorját emlékeink szerint soha el nem 
ítélô Vekerdy mára a nagypolitikával 
kokettál. A hvg.hu oldalán hasonlítja a 
jelenlegit a Rákosi-rendszerhez, bár 
korrekten hozzáteszi: „egyelôre még 
nem jön a fekete autó”.

„Ezt a kormányt a nemzet érdekében 
le kéne váltani, errôl kétségem nincs” 
–-- mondja Vekerdy, majd hozzáteszi: 
„van, aki száján hordja hitét és hazáját, 
van, aki a szívében. Az elsônek, egy 
szavát se hidd! Aki a hazából és a hit-
bôl politikai jelszót csinál, az tönkrete-
szi a hazát és a hitet is”.

A ballib Magyar Narancs, és a jobbi-
kos (vagyis most már szintén ballib 
Zsúrpubi) rá is repült, osztotta az in-
ternacionalista eszmék reneszánszá-
nak idején, a Kádár-korszakban nagyí-
vû pályát befutó sztárpszichológus 
veretes mondandóját. Talán éppen 
azért, mert Vekerdy mondata nagyon 
is beleillik abba a háborúba, amelyben 
a balliberálisok magyar szavaknak 
üzentek hadat.

Ezúttal a „hit” és a „haza” szavak a 
célpontok. Vekerdyék –-- ki tudja 
miért? –-- ezeket szeretnék kivonni a 
forgalomból.

Ui. A pszichológus –-- aki magát kon-

zervatív nemzeti liberálisnak tartja --– 

elmondása szerint mindig is szemben 

állt a bolsevizmussal, a Kádár-rend-

szert mégis mára sokkal jobban be-

csüli, mint amikor benne élt. Felidézte 

azt is, hogy a rendszerváltás után „So-

ros György, akit manapság elátkoznak, 

azt mondta, ô kifizeti ezt az adóssá-

got…„ –-- számolt be Vekerdy más 

témában tett okfejtéseirôl korábban a 

PestiSrácok.hu.
(Magyar Idôk)

NINCS MEGÁLLÁS: 
MÁR EGÉSZ FALVAKAT 

TELEPÍTENÉNEK 
HAZÁNKBA

Segítség! Ezek valóban megôrültek.
A zöldek európai parlamenti frak-

ciójának elnöknôje, Ska Keller a me-
nekültek nagyobb csoportjainak kelet-
európai áttelepítését szorgalmazná.

Keller korábban az EP-ben folytatott 
viták során is amellett állt ki, –-- írja a 
888.hu, hogy nagyobb csoportnyi me-
nekültet telepítsenek az unió keleti ré-
szére, például Magyarországra is.

A politikus asszony most egy interjú-
ban egyenesen kelet-európai szír fal-
vakat vizionált a lelki szemei elôtt.

Mint mondta, a migránsok szíveseb-
ben mennek olyan helyekre, ahol már 
honfitársaik is élnek.

Szuper!
Valószínû szívesen mennek a migrán-

sok oda is, ahol nem kell dolgozniuk, 
utalják a magas segélyeket, mellette 
remek a jakuzzi hôfoka és az árnyék-
ban csinos, hosszú szôke hajú európai 
hölgyek legyezik ôket pálmalevéllel.

Kapaszkodjunk meg, mert könnyen 
lehet, hogy a ballib migránssimogatók 
következô javaslata ez lesz.

Állítsuk meg Brüsszelt!
Csépányi Balázs

(Magyar Idôk)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Régen ugye védekezni lehetett védŒ-

vámokkal. Vagy olyan megállapodás-
sal, hogy például a görögök akkor 
vesznek német mosógépet, ha náluk 
vásárolják a fügét. És akkor felme-
rül a kérdés: kinek jó az euro egy-
ség? 

Magyarország igyekszik kihasznál-
ni független forint helyzetét. Külke-
reskedelmét fejleszti ázsiai, afrikai 
országokkat olyan cikkekkel és szol-
gáltatásokkal, amelyek terén olcsób-
bak, elŒnyösebbek mint az Európai 
Unió. 

Vannak azonban egyéb szempontok 
is a német szorgalom káros hatásain 
kívül.

Néhány hír:
Trump élesen bírálta Németorszá-

got Brüsszelben Jean-Claude Junc-
kerrel és Donald Tuskkal, az Európai 
Bizottság és az Európai Tanács elnö-
kével zárt ajtók mögött folytatott 
tárgyalásán.

– A németek rosszak, nagyon rosz-
szak. Nézzék azt a sok millió autót, 
amelyet az Egyesült Államokban 
eladnak. Ennek véget vetünk – 
mondta Trump a Spiegel Online  
hírportál értesülése alapján.

Keményen reagált a német kan-
cellár és a külügyminiszter.

Angela Merkel német kancellár – 
pártja a CDU és a testvérpárt bajor 
CSU közös rendezvényén – a G7-
csúcsra utalva hangsúlyozta: az 
utóbbi napokban megtapasztalta, 
hogy egyre inkább véget ér az a 
korszak, amelyben Németország és 
az Európai Unió teljes mértékben 
támaszkodhatott partnereire. Ezért 
„nekünk, európaiaknak tényleg saját 
kezünkbe kell vennünk sorsunkat”, 
és ugyan meg kell Œrizni a barátságot 
az Egyesült Államokkal és az EU-ból 
távozni készülŒ Nagy-Britanniával, 
és jó szomszédságra kell törekedni 
Oroszországgal és más államokkal, 
„de tudnunk kell, hogy nekünk kell 
megharcolnunk a saját jövŒnkért” – 
mondta Angela Merkel.

Másnap Sigmar Gabriel német 
külügyminiszter sokkal keményeb-
ben fogalmazott, amikor egy megbe-
szélésen azt mondta: bûntárssá válik, 
aki nem lép fel Donald Trump politi-
kájával szemben. Hozzátetette: a G7 
csoport vezetŒinek találkozója nem 
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csak egy rosszul sikerült csúcsérte-
kezlet volt, a történtek „sajnos az 
erŒviszonyok átalakulását” mutatják, 
és azt hogy az Egyesült Államok az 
elnök tevékenysége miatt „kihull a 
fontos nemzetek sorából”. Így a 
Nyugat „kisebb, vagy legalábbis 
gyengébb”, mint a Donald Trump 
elŒtti idŒkben. Donald Trump ameri-
kai elnök politikája gyengíti a Nyu-
gatot, ezért fel kell lépni ellene” – 
fogalmazott a német külügyminisz-
ter.

A nyilatkozatháború nem ért véget 
ennyivel, Donald Trump ismét be-
szólt Németországnak, ezúttal a 
Twitteren. Bírálta Németországot az 
Egyesült Államokkal fennálló külke-
reskedelmi többletéért, valamint vé-
delmi ráfordításainak szerinte ala-
csony mértéke miatt.

„Tetemes külkereskedelmi hiá-
nyunk van Németországgal szemben, 
plusz jóval kevesebbet költenek a 
kelleténél a NATO-ra és a hadsere-
gükre. Ez nagyon rossz az Egyesült 
Államoknak. Ez meg fog változni” – 
írta Trump Twitter-üzenetében.

— * —
Május 2.  Ezrek tüntettek Donald 

Trump amerikai elnök ellen és mel-
lette, az Egyesült Államok egyes 
nagyvárosaiban, a tiltakozás néhol 
elfajult és összecsapásokba torkol-
lott. New Yorkban mintegy kétszáz 
ember vonult az utcára az elnök 
ellen, Chicagóban ellepték a tüntetŒk 
a belvárost, a washingtoni Fehér Ház 
elŒtt protestálók pedig azt skandál-
ták: Donald Trumpnak mennie kell!

Az oregoni Portlandban a rendŒr-
ségnek közbe kellett lépnie, mert a 
tüntetŒk füstbombákat hajigáltak, 
kirakatokat törtek be, gyújtogattak 
és megtámadták a rendŒröket. Több 
tüntetŒ benyomult a városháza épü-
letébe. Legalább három embert le-
tartóztattak, majd a rendŒrség visz-
szavonta a tüntetésre kiadott enge-
délyt.

Az északnyugati Washington ál-
lamban lévŒ Seattle-ben nemcsak 
Trump ellen, hanem mellette is 
tüntettek.

Los Angelesben Trump hívei ame-
rikai zászlókat lobogtattak és hazafi-
as dalokat énekeltek, az elégedetlen-
kedŒk pedig az egyik parkban gyûl-
tek össze, és amerikai zászlók mel-

lett „szeretetet és ne gyûlölködést” 
feliratú táblákat tartottak a magas-
ba.

Philadelphiában és Pittsburgh-ben 
tanárok tüntettek, Phoenixben petí-
ciót írtak az állam törvényhozóihoz, 
arra szólítva Œket, hogy támogassák 
a bevándorlók családjait. Trump 
ellen tüntettek Las Vegasban és 
Providence városában is. (MTI)

Legújabb:
Trumpot Caesarként ábrázolták 

azért, hogy legyilkolhassák egy szín-
darabban – cím alatt:

A New York-i Central Parkban 
elkezdŒdött a „Shakespeare in the 
Park” címû elŒadássorozat, amelynek 
keretében az amerikai közönség 
Shakespeare mûveivel ismerkedhet 
meg. Az átdogozott Julius Caesar-
ban Donald Trumpként jelenik meg 
a fŒszereplŒ, akit több késszúrással 
ölnek meg a darab végén.

A darabra akkor irányult rá a 
közfigyelem, amikor az egyik nézŒ, 
Laura Shaeffer a mediate.com -nak 
nyilatkozott róla, kiemelve, hogy a 
darabban a szenátorok halálra szur-
kálják Trumpot – vagyis Caesart.

A színdarab fŒszereplŒje, a római 
államférfi jelenkori öltönyben, nyak-
kendŒvel és trumpos séróval jelenik 
meg, sŒt, Calpurniának, Caesar fele-
ségének szláv akcentusa van, Mela-
nia Trumphoz hasonlóan.

Az eredeti darabban Caesart 
brutálisan meggyilkolják a szenátus 
tagjai. A feldolgozás legtragikusabb 
jelenete szintén véresre sikerült, és 
miközben a Trumpnak öltöztetett 
Caesart meggyilkolták, a szereplŒk 
felett az amerikai zászló lobogott.

Összegezés:
Nem a német ipari teljesítmény a 

fŒ kérdés Trump és Nyugat-Európa  
viszonyában, hanem egyszerûen az a 
tény, hogy Amerikában megbukott a 
liberális politikai rend, és ezt nehe-
zen viseli a nyugat-európai liberalista 
politikai rendszer is. 

Nem az a hiba, hogy Németország 
jól termel, hanem az, hogy elmerült 
az amerikai megszállás által rákény-
szerített politikai és gazdasági rend-
szer mocsarában, és követi annak 
törekvését: elpusztítani a nemzetek 
Európáját.

Mi a hiba Németországgal?

Jól tesszük itt Európában, ha figye-
lünk Franciaországra! Mintha az 
utóbbi negyedszázadban kissé meg-
feledkeztünk volna errŒl.

Megint túlságosan a nyakunkra nŒtt 
Németország, a világ nyakára meg az 
Amerikai Egyesült Államok. Pedig a 
francia végtelenül kifinomult társa-
dalom, amelynek mozgásai, tenden-
ciái meghatározók voltak kontinen-
sünkön a XVIII. század óta. 

A „felvilágosodás” minden jó szán-
dékú apostolának céljaival ellentétben 
nemcsak az Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatáig vezetett, hanem az elsŒ 
olyan radikális hatalmi rendszerhez 
is, amelynek fenntartó eleme a nyers 
és tömeges terror volt. Hogy Robes-
pierre, Saint-Just, Marat, Fouché és a 
többiek utódai visszataszítóbbak és 
rettenetesebbek lettek, az nem menti 
fel „a nép nevében” elŒször gyakorolt 
terror bajnokait az árulás bûne alól.

A szabadság, egyenlŒség, testvéri-
ség gondolata nemcsak az igazság 
nevében robbant, de feltétlenül a 

kereszténység és az egyház ellen. 
Rombolt, és építeni is akart. De csak 
egy új „Istent” teremtett: a Pénzt. A 
szabadság, egyenlŒség, testvériség 
eszméjét a legszörnyûbb törvénynek 
szolgáltatta ki: a Pénznek. És ezzel 
megteremtŒdött a modern világ rák-
fenéje: a korrupció. Ennek a „felvilá-
gosult” oktrojált eszmének tragikusan 
parodisztikus megnyilvánulása volt a 
„LegfŒbb lény” kultusza, de százszor 
inkább a Pénzé. Az új hatalom nem-
csak a kivégzettekre, megnyomorítot-
takra és megalázottakra hatott végze-
tesen, hanem az egész társadalomra. 
Az önjelölt népboldogítók hosszabb-
rövidebb ideig köztársaságban, ki-
rályságban, császárságban gyûjtötték 
a tŒkét, a nép pedig csak bolyongott 
mindenféle eszmék és árfolyamok 
között. Ünnepelt és lincselt. Egyetlen 
nép sem tud úgy ünnepelni és 

lincselni, mint a francia.
Franciaországban került sor az elsŒ 

marxista jellegû kísérletre a „párizsi 
kommün” alatt, és itt valósították 
meg Európában a klasszikus „prezi-
denciális rendszert”, amelynek döntŒ 
eleme az elnök hatalma, akit közvet-
lenül a nép választ, igen erŒs jogkö-
rökkel. Ezért mindig forradalmár, de 
sohasem csinál forradalmat. 

Franciaország vonzotta a bevándor-
lókat elsŒként és szinte ellenŒrizet-
lenül Európába, nemcsak polgárjogot 
adva millióknak, hanem gladiátorokat 
honosítva. Igazolni látszott ezt a világ-
bajnoki címek sora, még labdarúgás-
ban is.

Jogos tehát Batsányi, PetŒfi és Ady 
vigyázó tekintetét követve Párizsra 
figyelnünk, ha nem is éppen olyan 
értelemben, ahogy azt Œk gondolták. 
Nem a feltétlen rajongás jegyében. 

Sokkal inkább az elrettentŒ példáért. 
Mert mintha ott megint valami kor-

szakos változás történne. A demokrá-
cia új epizódja, de az is lehet, hogy a 
Szajna partján már megint túl is 
lépnek ezen az elavult kereten. Talán 
már az egyeduralom egy új válfaja 
bontakozik ki, egy modern kori türan-
nisz. Mindenesetre valami bûzlik Pá-
rizsban. Kolosszális panama ez. Me-
rénylet.

Franciaországban szenzibilis embe-
rek élnek. Pár eset már meglepte 
Œket, leginkább a „Nagy Francia For-
radalom”, s mostanában, hogy néhány 
nagyvárosukban sötétedés után nem 
érdemes az utcára kilépni. Ez a „má-
sodik nagy francia forradalom”. 

Kínos, de azt teszik, amit régebben 
is: büszkék rá. Kivéve azokat, akik 
éppen ott laknak. Ôk most azt érzik, 
hogy mindenki hazudik. Nem biztos, 
hogy mindenki hazudik, de a kormá-
nyon lévŒ szocialistákról ez egyértel-
mûen kiderült. Az évszázada partner 
„köztársasági jobboldal” alig lendült a 
klasszikus parlamenti játszmában. 

Kiderült, hogy ezekkel a hagyomá-
nyos parlamenti pártokkal már nem 
lehet a politikai és gazdasági hatalmat 
fenntartani. Sokan azt hiszik, hogy a 
Nemzeti Fronttól ijedtek meg az 
ottani lapuló hatalmasok, rettent meg 
a Pénz, de ez badarság. A „kényesen 
demokratikus” választási rendszer a 
Nemzeti Frontnak semmi esélyt nem 
adott.

TöbbrŒl van tehát szó. A hatalom-
gyakorlás új korszakáról. A hagyomá-
nyos pártok háttérbe szorításáról, 
merthogy azok mégis csak valamiféle 
eszmerendszer – kereszténydemokrá-
cia, szociáldemokrácia, liberalizmus, 
nemzeti demokrácia – mentén poli-
tizálnak, politikusokkal a soraikban. 
A szokásos panamákkal. Ez már 
elavult. 

Új mûsor kell.
Sokat dolgoztak azon, hogy elhites-

sék: mindenki hazudik! Zseniális ötlet 
volt. Ezt a receptet fogják alkalmazni 
Magyarországon is. A hazugság, csa-
lás, korrupció elleni fellépés tehát a 
legszorosabban összekapcsolódik a 
demokrácia és a nemzet sorsával! 
Németországban (és csatolt részei-
ben) ennek úgy vették elejét, hogy 

„nagykoalíció” kormányoz idŒtlen 
idŒk óta olyan hatalmi és lelki 
terrorral, amely még errefelé is 
párját ritkítja. Ez egy kezdetlegesebb 
megoldás, de a lényege ugyanaz, mint 
a francia „civil lendületé”. Kéz kezet 
mos. 

Közép-Európában túlságosan nyíl-
tan fogtak hozzá a dologhoz. LenézŒ-
en. Lebecsülték a nemzetet és a 
demokráciát. Úgy látszik, most már e 
kettŒt vették célba. Történelmi okok-
ból itt „nagykoalíció” nehezen képzel-
hetŒ el. Marad a „civil” megoldás. 
Kakaskodnak a lehetŒségért, hogy 
fölröppenjenek a vármegyeháza tor-
nyára mindenféle alakok. Feketék, 
fehérek és tarkák, de nehezen ugrik a 
szarvasmarha a toronyba.

Ôszöd 2006-ban, nem volt olyan 
régen. Szajkózzák: nem mi hazudtunk, 
hanem ti! De ha nem hiszik, és újra 
kiderül, hogy most is csalunk, hazu-
dunk, lopunk: mondjuk azt, hogy: 
mindenki lop! Ez a cinizmussal 
átlengŒ baloldali politika maga a 
csalás. Azt vallják: – Teremtsünk 
csŒdületet, s ott hozzunk létre csilla-
gokhoz vezetŒ hangulatot, amelynek 
üzenete, hogy mindenki, mindenhol, 
mindent ellop. Van ennek hagyomá-
nya Magyarországon! Ajaj! 

Ezzel a kampánnyal akarják elérni, 
hogy elbizonytalanodjanak az embe-
rek, hogy ne higgyenek a saját sze-
müknek sem.

Rajzolnak azután óriásplakátra „va-
donatúj civil” politikai erŒt, ismeret-
len, tiszta arcokat, nem politikusokat! 
„Romantikus hazafiakat.” A lényeg, 
hogy a Pénz korlátlan hatalma érvé-
nyesüljön. 

Ez a Macron-kód. JelentkezŒ lesz 
bŒven. Ambiciózus fiatalok, többre 
vágyó, hivatásukban is sikeres szak-
emberek, társadalmi nemek közti 
vonzásban megrészegülŒ nŒk és 
férfiak, markukat tartó „vezetŒ értel-
miségiek”, frusztrált természetvédŒk, 
furcsa, „ki-ki keresse meg a párját” 
kockás ingesek, békaemberek, talán 
még egy menedékkérŒ marslakó is. 
Ezt a franciák nagyon megették. 

De a franciákra mégis figyelni kell! 
Párizsban már új szelek fújnak. 
Abban a városban, ahol minden tör-
ténés felnövekszik, mert felfogha-
tatlan kulturális tükrözŒdés sugározza 
szerte a világba a fényeit. Már csak 
az a kérdés, igaz-e, hogy Franciaor-
szág sohasem Œszintén az, ami!

Szerencsés Károly:         A Macron-kód

Olvasói vélemény   Franciaország csak papíron ismerte 
el gyarmatai függetlenségét. „Együttmûködési megállapodást” íratott alá 
velük, amiben részletezte kapcsolatuk természetét, biztosította a frank, és a 
francia oktatási rendszer pozícióját az országokban, és meghatározta a 
katonai és a kereskedelmi preferenciáikat. Néhány kirívó részlet:

1. Gyarmati adó fizetése Franciaország számára. Az újdonsült „független” 
államoknak fizetniük kell a francia infrastruktúráért, amihez a gyarmatosítás 
ideje alatt juthattak hozzá.

2. Az afrikai országok csakis a francia központi bankba helyezhetik letétbe 
monetáris tartalékaikat. Franciaország már 14 állam nemzeti tartalékával 
gazdálkodik 1961 óta. ÉvrŒl évre mintegy 500 milliárd dollár gazdagítja ily 
módon a francia kincstárat. „El kellene ismernünk, hogy a bankjainkban lévŒ 
pénz nagy része pontosan az afrikai kontinens kizsákmányolásából szár-
mazik”– nyilatkozta nemrég Jacques Chirac, volt francia államfŒ.

3. ElŒvásárlási jog bármilyen nyersanyagra vagy természeti erŒforrásra. 
Bármilyen új erŒforrásra lelnek a volt gyarmatok területén, Franciaország-
nak jogában áll azt elsŒként felvásárolni. Az országok csak akkor kereshetnek 
más vevŒt, ha a franciák rábólintottak.

4. A francia érdekek és vállalatok preferálása a közbeszerzéseknél.
Kormányzati megbízások esetében francia cégeket kell elŒnyben része-

síteni, nem számít, ha más jobb ár-érték aránnyal szolgálna. EbbŒl kifolyólag  
francia vállalatok tulajdonában van az összes közmû – a víz, az elektromosság, 
a telefon, a közlekedés, a kikötŒk és a nagyobb bankok is. 

5. Kizárólagosság a katonai felszerelésre és a katonatisztek képzésére.A 
gyarmati paktumhoz kapcsolódó védelmi megállapodások értelmében a 
Franciaországba küldött magas rangú katonai tisztviselŒk ösztöndíjakban és 
támogatásokban részesülhetnek a képzéseik során.

6. Csapatok vezényléséhez és katonai közbeavatkozáshoz való jog.



1992.
Akkor még bizakodtunk olyan 

Magyarországban, amely a sokáig 
remélt állami önállóság elnyerése 
után hazatérô, hazalátogató nemzeti 
emigrációt tárt karokkal fogadja, 
mint a nemzet értékes részét, amely 
kényszerû távollétében is az ország 
érdekeit szolgálta. Úgy képzeltük, 
hogy az új helyzetben az ország álla-
mi szerveivel folytathatjuk a munkát 
jobb körülmények között, nagyobb 
eséllyel. 

Félreismert emigráció
Szükség lenne egy Emigrációs 

Könyvkiadó létrehozására, ami terv-
szerûen feldolgozná és közzétenné az 
emigráció irodalmát.

A Magyarok Világszövetsége dol-
gaival elég sokat foglalkoztak az ott-
honi napilapok mostanában, a decem-
ber elején lezajlott közgyûlés óta. 
Közleményeik azonban nem sok tájé-
koztatást adnak, a szorgalmas olvasó 
sem tudja meg ezekbôl, hogy mi is 
volt hát ez a Világszövetség, és mi-
lyen kellene hogy legyen, mi lehetne 
a feladata, miként kellene létrejönnie. 
Az olvasó csak rövid híreket olvas, 
olyan riporterek tollából, akiknek a 
semminél csak alig több fogalmuk 
van arról amirôl írnak, de valamit 
lefirkantanak az ott hallottakból, jól-
rosszul, megnyújtják hogy ki legyen a 
rovat, majd bent esetleg kivesznek, 
vagy hozzátesznek valamit a szer-
kesztôk, és kész a riport. De semmi 
panasz, ez történik minden mással is, 
mert hiszen ilyen az újságírás kele-
ten, nyugaton egyaránt.

Érdemesebb odafigyelni a napilapok 
helyett a hetilapokra, ahol már elôfor-
dul valamivel alaposabb, tájékozot-
tabb munka is. Egy teljes oldalravalót 
írt a kitûnô író és publicista Benedek 
István a Magyar Fórum november 
21-i számában, Amit az emigrációtól 
várnánk címen, amire már rámond-
ható, hogy elárul valamelyes tájéko-
zottságot az emigrációról, bár a cím-
mel ellentétben jó felerészt másról 
van szó benne. A magyar hiszékeny-
ség történelmi példái és a demokrácia 
magyarázata foglalja el a fele helyet, 
olyan feltevéssel indokolva, ami sze-
rint az emigránsok a hiszékenység 
csapdájába estek, az otthoni változást, 
fôleg a demokráciát illetôen.

Fejtegetése érdekes, színes mint 
minden írása, csak nem tudom minô 
célt szolgál az emigránsok esetlege-
sen valóban létezô ilyen naív és tájé-
kozatlan csoportjával úgy foglalkozni, 
mintha ez jellemzô volna az egészre. 
Én azt hiszem, közülünk nagyon ke-
vesen kívánják politikailag ugyanazt 
megvalósulni Magyarországon, mint 
amit itt kint megismertünk. Az sem 
jellemzô az emigránsra, hogy türel-
metlenségében a „semmi sem válto-
zott” szólamot hangoztatja, de igaz, 
azt sem szeretné, ha a „rendszervál-
tozás folyamata”, a többször beígért 
folymata, leállna. Nem vesszük mind-
annyian magunkra, hogy: „Abba kel-
lene hagyni az improduktív síránko-
zást, panaszkodást, vádaskodást”. 
Nem vitatjuk, lehet hogy ilyen is van, 
de ugyan miért kell hat hasábon ke-
resztül négy hasábot arra szentelni, 
hogy az otthoni magyar már ilyennek 
lássa az egész emigrációt. Azt mi is 
tudjuk, hogy improduktív a többség, 
mármint a külföldön élô magyarok 

többsége, de az otthoni magyarság 
többsége is, csakúgy mint minden 
ország népe, az egész emberiség több-
sége improduktív. De éppen ezért jó a 
megkülönböztetés, illetve a külföldi 
magyar meghatározás keretén belül 
az emigráns meghatározás, ami a mi 
felfogásunk szerint politikai aktivitást 
jelent. Azt viszont nem ismerjük el, 
hogy a külföldi magyarok emigráns 
rétegét a panaszkodás és vádaskodás 
jellemzi.

Benedek István csak az emigráns 
kifejezést használja:

„Emigránsoknak a továbbiakban 
azokat az országunkból külföldre ván-
dorolt magyarokat értem, akik nem-
csak magyarul beszélnek, és a ma-
gyarsággal együttéreznek, hanem: 
akik Magyarországhoz tartozónak 
vallják magukat, bárhol is élnek, és 
jogot kérnek vagy formálnak arra, 
hogy a demokratikus új rendszer ki-
alakításában részt vegyenek”.

Természetesen mindenki szabadon 
alkothat meghatározást, az esetleg 
nem állja meg a helyét. Én úgy gon-
dolom, hogy az emigránsoknak csak 
nagyon kis része akar a demokratikus 
új rendszer kialakításában részt ven-
ni. Sokkal többen vannak azok akik 
(köztük a már elhunytak) önzetlenül 
dolgoztak, adakoztak, éreztek és tet-
tek a magyarságért negyven éven át, 
annak reménye nélkül, hogy valaha is 
hazajutnak, így nem is gondolhattak 
bármiféle otthoni szerepre. De még 
akár most is, amikor már lehetne, ha 
anyagilag is megtehetné, ha kedve is 
volna rá, ezer ok gátolja, elképzelése 
is alig lehet hozzá, hogy részt vegyen 
a demokratikus új rendszer kialakí-
tásában. Erre legfeljebb néhány kivé-
teles tehetség (gondoljuk gróf And-
rássy Gyulára) gondolhatna, ami nem 
is lenne ártalmára az országnak.

A jellemzésnek ez a része már vád-
ként is elhangzott ilyenformán: – ne 
szóljanak bele a mi dolgainkba olya-
nok akik a jólétben dôzsöltek, amíg 
mi szenvedtünk. Benedek István nem 
így érti hanem egészen jóhiszemûen:

„Ha segíteni akarnak közös hazán-
kon, akkor ne tanácsokat adjanak, még 
csak ne is pénzt, hanem mûködjenek 
együtt velünk a talpraállásban”.

Ha már segítségrôl van szó, nem 
tartom megvetni valónak a tanácsot 
sem, a pénzt sem. Ami pedig a talp-
raállás mikéntjét illeti, teljesen egyet-
értünk a szerzôvel mindazokban ami-
ket felsorolt, csak abban nem, hogy 
azt el kellene kezdeni, mert mi azt 
már négy évtizede végezzük. A tájé-
koztatás fontosságáról szól, egyrészt 
az otthon élô nemzet, másrészt a kül-
föld tájékoztatásáról.

Hadd mondjam el itt, hogy számos 
alkalommal felhívtak engem telefo-
non, avagy visszatérésük elôtt levelet 
írtak Magyarországról itt látogató 
honfitársak, csakhogy közöljék, meny-
nyire megszerették a Magyar Életet, 
mert abból sokkal jobban megismer-
ték nemcsak a külföldi, de az otthoni 
helyzetet is, mint az otthoni lapokból. 
Aki ilyen rá tudta venni itteni roko-
nát, megrendeltette vele az újságot, 
mert hazatérve is tájékozott akar ma-
radni. Mit jelent ez ebben a válasz-
ban? Azt, hogy mi törôdünk azzal, 
hogy a mi közönségünk jól tájékozott 
legyen az otthoni magyarság dol-
gairól. Az otthoni lapszerkesztôknek 
volna a feladata, hogy tájékoztassák 
közönségüket az emigráció dolgairól. 

Mi eleget teszünk a mi részünknek, 
olvassuk az otthoni sajtót, idézzük, kom-
mentáljuk. Az otthoni sajtót, csekély 
kivétellel, nem is érdekli, mit írunk mi 
itt, az sem hogy vagyunk. Ez felelet is 
Benedek István alábbi mondataira:

„Nagyra becsüljük azt, hogy ôrzik 
magyar nyelvüket, talán még magyar 
identitásukat is, de nekünk ez nem 
elég. Becsüljük azt is, ha magyar is-
kolákat, templomokat, kulturális ren-
dezvényeket létesítenek, könyveket 
és újságokat adnak ki, de nekünk ez 
sem elég. Azok a fontos adatok, ame-
lyeket könyveikben és újságjaikban 
napfényre hoznak, kihez és hová jut-
nak el? Öncélúvá válik és lassan 
elsorvad az egymásnak írt, belterjes 
emigrációs irodalom”.

Volt olyan próbálkozás odahaza, ami 
az emigrációs újságokból összeállított 
hetilapot szándékozott kiadni, de a 
nagy újságkínálat mellett sikertelen-
nek látszott a megindítása is. Szükség 
lenne azonban egy Emigrációs Könyv-
kiadó létrehozására, ami tervszerûen 
feldolgozná és közzétenné az emig-
ráció irodalmát. Nem csak a jelentôs 
szépirodalmát, de a politikai tájékoz-
tató irodalmat és memoár irodalmat 
is. Talán leghelyesebb lenne egy kö-
zös vállalkozás létesítése, amibôl 
megértenék, megtanulnák az ottho-
niak, vezetô politikusok is, hogy mi-
lyen a világ!, és hogy ne legyünk mi 
magyarok mégegyszer balekok.

A belterjes emigrációs irodalom 
sem leszólni való értelmetlenség. Sze-
repe döntô volt abban, hogy ma már 
az emigráns apák és nagyapák helyé-
ben az emigráns fiak és unokák vég-
zik, immár az idegen nyelv teljes is-
meretében, és az idegen társadalom-
ba teljesen integrálódottan, ha kev-
esebben is, de nagyobb hatásfokkal, 
az egész Kárpát-medence magyarsá-
gát védô emigrációs tevékenységet. 
Ez az „öncélúvá vált és lassan elsor-
vadó belterjes emigrációs irodalom” 
megtartotta az erkölcs és nemzet régi 
szellemi értékeit, és most végre hasz-
no-san felhasználható volna az erköl-
csi és nemzeti értékek hiányában és 
megcsúfolásában fölnevelt magyar 
generációk figyelmének öncélú ma-
gyar öntudatra találása fölgerjeszté-
sére. Amíg Magyarországon csodál-
koztak, hogy Romániában magyarul 
is beszélnek, addig a mi gyermeke-
inknek Benedek Elek apó, majd 
Tamási, Sütô írásait olvastuk, és ta-
nulták a cserkészpróbákon, óvodáink-
ban, iskoláinkban és az ausztrál kö-
zépiskolák érettségijére második 
nyelvként elismert magyar nyelv és 
irodalom vizsgáin. A legutóbbi 
Magyar Találkozón Melbourne-ben 19 
magyar ifjúsági tánccsoport lépett 
fel, és csak azért nem mind a 28, mert 
lehetetlen volt mûsorba iktatni. Har-
minc éve folytatjuk ezeket a három-
évenkénti nagy találkozókat, és még 
nem jutott eszünkbe, hogy öncélúan 
sorvadozunk.

A következô bekezdés is figyelemre 
méltó:

„Példaképp említem a müncheni 
Nemzetôr októberi számában megje-
lent Biológiai Trianon (Sisa Istvántól) 
és Válogató vizsgálat (Kubinyi 
Ferenctôl) címû írásokat, amelyek 
elmondhatatlanul fontos dolgokat kö-
zölnek – de kivel? Egymással, és tán 
tucatnyi hazai magyarral, kihez a lap 
véletlenül eljut. Pedig nem közömbös, 
hogy az egész magyarság tudomást 
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szerezzen például a Katonapolitikai 
Osztály titkos tevékenységérôl, vagy 
az abortuszok által elveszített ma-
gyarok hihetetlenül magas számáról”.

Merô igazság. Azonban hadd állapít-
sam meg, hogy ezeknek a dolgoknak 
Magyarországon nem publikálása 
nemcsak az emigráció mulasztása. 
Sisa István, ha nem tévedek, már jó 
húsz éve írja cikkeit errôl a borzal-
mas arányú nemzetpusztításról, amit 
az emigráció lapjai sorra közöltek is. 
Az egyéb célokra teremtett éber 
hazai figyelôszolgálat ezt nem vette 
észre, de a felszabadult magyar sajtó 
sem talál meg bármilyen fontos nem-
zeti célt szolgáló írást az emigráció 
sajtójában. Mi a mucsaiaknál is mu-
csaiabbak vagyunk, azzal a különbség-
gel, hogy büszkék vagyunk a mi kis 
magyar falvainkra. Biztosra veszem 
hogy Sisa István nem csekély utánajá-
rással érte el budapesti tartózkodása 
alatt, hogy a Biológiai Trianon cikk 
megjelent az Új Magyarországban, 
még mielôtt megjelent a Nemzetôr-
ben. Tehát megjelent egy lapban már 
Magyarországon is, ami nyilván nem 
elég, hiszen még Benedek István sem 
vette észre, és a Magyar Fórum sem 
jelezte zárójelben. Ami pedig Kubinyi 
Ferencet illeti, publikálná ô bizony 
odahaza is szenzációs leleplezô cik-
keit, ha volna otthon lap amelyik elvál-
lalná. (Szerényebb dolgait a Magyar 
Fórum már közli). Hiszen ezért ír kül-
földi lapban, noha valóban nem kö-
zömbös, hogy az egész magyarság 
tudomást szerezzen a bolsevizmus 
borzalmairól, amik Magyarországon 
mentek végbe. Itt pedig már nem az 
emigráció, hanem a magyar haza 
mulasztása mutatkozik meg.

Ha Benedek István olvasná az emig-
rációs újságokat, vagy tájékozódna az 
emigráció szervezeteinek törekvései-
rôl, nem ötletként adná az idegen 
nyelvû diplomáciai felvilágosító mun-
ka fontosságát, hanem a hazai ille-
tékesek arcpirítására említené, hogy 
bizony tanulhatna a magyar külügyi 
tájékoztatás attól a számos emigráns 
amatôr csoporttól elszánt, áldozatkész 
diplomáciai törekvést, akiknek kö-
szönhetô, hogy a kezdetben ránkszórt 
ex enemy sár lehullt, és hogy a nyu-
gati politika és zsurnalisztika tudja, 
hogy hol van Magyarország, nem ke-
verik össze Budapestet Bukaresttel, 
eszébe jut minden évben 1956, ismeri 
Trianont, Erdélyt, tud a négymillió 
kisebbségrôl, és arról is, hogy 
Magyarország nem 1920-ban került a 
térképre.

Ha Benedek István mindezzel meg-
ismerkedik, és azzal is, hogy milyen 
nehézségekkel szemben kellett ellátni 
ezt a feladatot, meg fogja hajtani a 
fejét az emigráció elôtt. De azért ne 
essen írása elsô bekezdésében emlí-
tett csapdába olyan elvárásokkal, 
amiket a Magyarok Világszövetsége 
szerepeként kínál, aminôket Benes, 
meg Masaryk meg Lenin elértek mint 
emigránsok. Ahhoz hasonló politikai 
konstelláció is kellene. De a történe-
lem nem ismétli meg magát, és én 
csak remélni tudom, hogy olyan eset 
mégegyszer nem fordul elô, sem ve-
lünk, sem másokkal. (Arra a szabad-
kômûvesek mozgatta Európa-ellenes 
összeesküvésre utalok, ami halálra 
ítélte Közép-Európa rendjét az ameri-
kai–szovjet bipoláris világrend érde-
kében). Reménykedjünk abban és dol-
gozzunk érte, hogy Európa végre a 

szabad nemzetek nagy közös hazája 
lesz.

Teljesen egyetértük azzal a monda-
tával, hogy:

„Helyileg mûködô belterjes lapok és 
egyesületek mellett szükség van egy 
olyan intézményre, amilyennek a 
Magyarok Világszövetségének kel-
lene lenni: egy nemzeti érdeket inter-
kontinentálisan összefogó nagy szer-
vezetre, amely ezeket a fölvilágosító 
írásokat szórólapok formájában száz-
ezres példányban terjeszti ingyen 
Magyarországon kívül és belül, a fon-
tosabbakat angol—német—francia 
nyelven is”. (Most nem minôsítem a 
hozzáragasztott mondatát: „Ez az 
amire nem kell sajnálni a pénzt, és ez 
az amit ha megtesz az emigráció, 
akkor valóban tett valamit, nemcsak 
beszél, kritizál és egymás közt mara-
kodik”, – mert a Világszövetségrôl 
volna még néhány mondatom).

Mi is megfogalmaztuk itt magunk-
ban, hogy milyennek kellene lennie a 
Magyarok Világszövetségének. Úgy 
fogalmaztuk meg, hogy: semmi esetre 
sem olyannak, mint amilyen volt a 
Kádár rendszerben. Ha valami sem 
alapjaiban, sem részleteiben nem jó, 
akkor azt le kell bontani és újat kell 
építeni. A toldás-foltozás csak félmun-
ka, benne maradnak olyan elemek 
amik gátolják az új épület kiképzését. 
Kifejeztük ebbeni véleményünket, 
bár senki sem kérdezett meg minket, 
mármint az ausztrál kontinens össz-
magyarságát. Hívatlanul, szívesség-
bôl tett képviselettel mégis betolakod-
tunk, de a képviseletünkben kifejezett 
nézet megróvásban részesült. Nem 
baj. Nagyobb baj az, hogy a Magya-
rok Világszövetsége nem is akar 
megújulni.

A decemberi közgyûlésen kiöntötték 
a gyereket a fürdôvízzel. Arról dön-
töttek, hogy ki vehet részt, ki léphet 
be, ki kit képviselhet. Mi mást vár-
tunk. Azt, hogy végre létrejön egy 
olyan Magyarok Világszövetsége, 
amibe beletartozik tizenötmillió ma-
gyar. Az ótvarosok is. Persze, könnyû 
azt mondani most, hogy az emigrá-
cióval van a baj, mert marakodnak 
egymás közt. Csakhogy, ebbe a mis-
más Világszövetségbe beépítették ezt 
az emigrációs marakodást azzal a 
csökönyösséggel, hogy az emigrációt 
a régiek képviseljék, mármint azok 
akiket a kádári Világszövetség kine-
vezett, elismert. No hiszen ôk nem 
politizáltak, csak anyanyelveztek. 

Szóval, ilyen beveszlek–nemveszlek-
be alapon, szerintünk nem lehet 
Világszövetséget alapítani. Ilyesmivel 
mi itt már sokat próbálkoztunk, a leg-
kisebb siker nélkül. A szülôhaza meg-
tehetné, hiszen nem a farka csóválja 
a kutyát. És ha lesz olyan Világszövet-
ség amit hírneve, vállalt szerepe, 
érdeme szerint elismerhetünk, azt mi 
is támogatni fogjuk, és tevékenysé-
günket beillesszük az össztevékeny-
ségbe. Mert ne felejtsük el, a Világ-
szövetség csak az elvégzett emigrá-
ciós munkából épülhet fel. A létezô 
szervezetek munkája folytán van 
világra szóló tevékenység, a mi mun-
kánk összessége adja azt az össz-
munkát, amit a Világszövetség, mint a 
mi összesített jómagunk, a maga 
munkájának tudhat.

Így lesz, ha lesz egy olyan Magya-
rok Világszövetsége, amely méltó 
hozzánk.

(Magyar Élet, 1992. január 30.)



Orbán Viktort diktátorozza, a Mo-
mentum Mozgalmat pedig a magyar 
liberális oldalt összefogni képes párt-
ként mutatja be a The Economist nevû 
brit hetilap. Azonban ugyanaz az írás 
arról is beszámol, hogy Fekete-Gyôr 
Andrásék egyik párttal sem kívánnak 
összefogni, sôt az egész magyar politi-
kai elitet leváltanák. A kormánykoalíci-
ót egyszerre sérülékenynek és stabil-
nak ábrázolja az önmagának 
ellentmondó cikk. A néppártosodó 
Jobbikot ultra-nacionalistának neve-
zik, ugyanakkor radikális szavazóik 
elvesztésérôl számolnak be.

A francia elnököt, Emmanuel Mac-
ront példaképének tartó párt „demok-
ratikus forradalomra” készül --– olvas-
ható. A szervezôdés egy pillanatképét 
Che guevara-i klisékkel ábrázolja a 
lap: a szakállas Fekete-Gyôr egy kocs-
mában összeverbuválódott fiatal hall-
gatóság elôtt vázolja világmegváltó 
terveit, közben pedig úgy elragadja a 
hév, hogy a levegôt püföli. Egyesek 
számára ez a sörkerti idill az utóbbi 
évek legígéretesebb politikai fejlemé-
nyét képviseli Magyarországon a cikk 

szerint.
A Momentum eddigi tevékenységébôl 

a 2024-es nyári olimpiai játékok ma-
gyarországi megrendezésének szabo-
tálását emeli ki a magazin, program-
jukból pedig azt, hogy a politikai aréna 
bal- és jobboldala közti hagyományos 
ellentétek meghaladását oly módon 
tûzték ki, hogy „nyitottak”.

A cikk felhívja a figyelmet, hogy a 
Momentum megjelenése tovább ront-
hatja az ellenzék helyzetét, ha nem 
fognak össze a széttöredezett liberális 
oldallal, amelynek nagy részét néhány 
százalékos támogatottságú törpepár-
tok alkotják.

Megjegyzik ugyanakkor, hogy Feke-
te-Gyôrék önállóan kívánnak boldogul-
ni, dühük nagy része pont a szocialisták 
ellen irányul, akik a csôd szélére jut-
tatták az országot, így a hazugságaiba 
belebukott Gyurcsány Ferenc nevével 
fémjelzett DK-val sem kívánnak ösz-
szefogni.

A jelenlegi magyar vezetéssel kap-
csolatban a cikkben az áll, hogy Orbán 
Viktor nagyon sérülékeny a CEU 
ügyében tartott tüntetések, az ország-

ban tapasztalható korrupció és az erô-
södô orosz befolyás miatt, valamint 
pártja támogatottságának az idei év 
elsô néhány hónapjában mért pár szá-
zalékos csökkenése következtében. 
Ezzel szemben egy másik helyen már 
a Fidesz-KDNP koalíció szilárd 
hatalmáról írnak: csodával érne fel, ha 
a jövôre tartandó országgyûlési vá-
lasztáson kormányváltás történne.

A Jobbikban zajló folyamatokat a 
cikk úgy értelmezi, hogy a legnagyobb 
ellenzéki párt visszavett neo-fasizmu-
sából. Vona Gáborék középre húzása-
ként könyvelik el az erôsen antiszemita 
retorika elhagyását és a Magyar Gár-
da felszámolását, ugyanakkor még 
mindig ultra-nacionalistának nevezi az 
írás a Jobbikot.

Hozzáteszik: ezzel a váltással nehezen 
tudja megtartani a párt radikális tá-
mogatóit. A különös írás értékelése 
szerint a jelenlegi magyarországi 
helyzet a liberálisoknak nagy esély a 
hatalom megragadására.

* * *
Levélben fejezte ki részvétét Orbán 

Viktor Helmut Kohl halála kapcsán 
a volt német kancellár özvegyének. A 
magyar miniszterelnök azt írta Maike 
Kohl-Richternek, hogy a politikus 
halálával Európa nagy építômestere 
távozott, éppen egy olyan idôszakban, 
amikor az alapítóatyák bölcsességére 
nagy szükség lenne.  

A miniszterelnok.hu oldalon jelent 
meg az a levél, amelyet Orbán Viktor 
magyar kormányfô küldött Helmut 
Kohl halála kapcsán az egykori német 
kancellár özvegyének, Maike Kohl-
Richternek. A miniszterelnök részvé-
tét fejezte ki és példaértékûnek nevez-
te Kohl országépítô munkáját.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy  
a német egység megteremtôje, Né-
metország újraalapítója élete legna-
gyobb tettével egyúttal Közép-Európa 
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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

Mûködött 
a Kisantant 

(Elsô rész)
A Clemenceau- Benes ideológia Ma-

gyarországot Németország csatlósá-
nak minôsítette, minket leírtak, és hi-
vatalosan és nyilvánosan francia szö-
vetséges kisantant államok --- Cseh-
szlovákia, Románia és Jugoszlávia --- 
nagy mértékben Franciaország támo-
gatását és segítségét élvezték. A tria-
noni rablóbékében megengedett 30 
ezer magyar honvéddel szemben leg-
alább egy millió Kisantant katona állt, 
hogy megvédje a „versaillesi békét”. 
Ha figyelembe vesszük, Magyaror-
szágnak tilos volt légierôt és nehéz 
fegyvereket birtokolni, és hogy Ma-
gyarország határai jórészt semmiféle 
földrajzi védelmet nem biztositottak, 
akkor a trianoni Magyarország egy 
teljesen védtelen, ellenséges szomszé-
doknak kiszolgáltatott országnak ne-
vezhetô. A Szövetségeseket csak az 
késztette arra, hogy beavatkozzanak a 
Kárpát medence ügyeibe, mert nem 
akarták a térség stabilítását háborús-
kodással megzavarni.

De térjünk át röviden arra a „haladó” 
kozmopolita testvérek álláspontjára, 
hogy mi Trianont megérdemeltük 
mert a századforduló idején elnyomtuk 
a nemzetiségeket. Ez a legegyszerûsí-
tett, a nagyobb Clemenceau-Benes a 
volt ellenfelek hosszú távon való meg-
nyomorítás ideológiáját elhanyagoló 

vélemény nem helyes. 1916-ban a Szö-
vetségesek Erdélyt és a Bánátot eli-
gérték Romániának, késôbb a Délvidé-
ket Szerbiának, és Csehszlovákia még 
a háború befejezése elôtt mint elis-
mert szuverén állam sürgött-forgott 
Londonban és Párizsban. A helyzet 
úgy tekinthetô mint ha valaki egy más 
tulajdonát eladja, hogy ennek ellenér-
tékébôl hasznot húzzon. Ebben az eset-
ben csak egy megnyert világháború 
állíthatta volna meg Trianont. Trianon 
már kész volt amikor a franciák úgy 
döntöttek, hogy a szétvert Monarchia 
helyébe  „demokratikus” Keleteurópai 
védôbástyák fogják azt a szerepet be-
tölteni ami ez a háború elôtt az Orosz 
birodalom feladata volt. De a bolsevik 
oroszok kiléptek a háborúból és külön 
békét kötöttek a Központi Hatalmak-
kal. A Szovjetúnióval a gyôztes szövet-
ségesek csak a harmincas években 
álltak szóba amikor a hitleri Német-
ország megerôsödése már nyilvánvaló 
volt.

A Kisantant fô szerepe megcsonkitott 
hazánk elszigetelése, a nemzetközi sí-
kon való befeketitése (ebbôl a „haladó 
ôszirózsás” magyar emigre-k Párizs-
ban és Londonban is kivették a részü-
ket), és gazdasági és pénzügyi károsí-
tása volt.

A Kisantant francia védnöke és Bel-
gium kiharcolták, hogy Magyarorszá-
got nem hívták meg az 1920-as antver-
peni olimpiára (a többi „bûnös nem-
zettel” Németország, Ausztria Bul-
gária, Törökország) együtt.

Az utolsó magyar király IV Károly 
hazatérése ellen indított kisantant 
kampány, ami Magyarország megszál-
lásával fenyegetett végül nemcsak 
Károly király de minden Habsburg 
kizárásával végzôdött.

1922-ben a magyar diplomácia aktí-
van dolgozott, hogy felvegyék Ma-
gyarországot a Népszövetségbe. En-
nek több elônye volt: elôször a tagság 
szükséges volt egy sürgôs kölcsön cso-
mag megszerzéséhez, másodszor vé-
delmet nyújtott egy kisantant katonai 
támadás ellen, harmadszor egy re-
ményt táplált, hogy az elszakított or-
szágrészek magyar lakosságán segít-
hessenek. A magyar tagságot a Kisan-
tant vadúl ellenezte, de néhány nagy-
hatalom sem nézte jó szemmel. Ezért a 
kérvényt a Bethlen kormány vissza-
vonta. Egy évvel késôbb azonban egy 
második kérvényt minden nagyhata-
lom támogatta és a Kisantant egyedül 
maradt. Beneséknek engedni kellett a 
nagyhatalmi nyomásnak és végül ôk is 
támogadták azt a döntést hogy fel-
vegyék Magyarországot a Népszövet-
ségbe.

De a magyar népszövetség kérvényt 
felülmúlta az a diplomáciai vihar, ahol 
a Kisantant ellenezte, hogy a gazdasági 
összeomlás szélén álló Magyarország 
felvehessen nyugati kölcsönöket Lon-
donban.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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nemzeteinek szabadságát és füg-
getlenségét is garantálta.

A miniszterelnök azt is kiemelte, 
hogy Helmut Kohl a közép-európai 
nemzetek nagy barátja volt, ezért ta-
núsítottak iránta bizalmat Magyaror-
szág mindekori vezetôi is. Úgy fogal-
mazott, hogy erre a bizalomra nagy 
szükség lenne jelenleg is, hiszen e 
nélkül nem lehet közös döntéseket 
hozni Európában.

Orbán Viktor hatalmas politikai és 
morális teljesítményként értékelte, 
hogy Kohl úgy egyesítette Németor-
szágot, hogy abból a többi nemzetnek 
is szabadsága és gyarapodása szár-
mazott. „Mi ezt a szövetséget Német-
ország és Közép-Európa között a jö-
vôben is ôrizni és mélyíteni akarjuk, 
ezzel tartozunk a nagy kancellár emlé-
kének” --- emelte ki.

A magyar miniszterelnök arról is írt, 
hogy Kohl halálával Európa egyik 
nagy építômestere távozott éppen egy 
olyan idôszakban, amikor az alapítóa-
tyák bölcsességére és bátorságára 
nagy szükség lenne. 
Hálás vagyok azért, hogy Helmut 

Kohl barátként tekintett rám és 
mindig számíthattam segítô taná-
csaira.

Felidézte, hogy alig egy éve járt a 
Kohl-család oggersheimi otthonában, 
ezen a találkozójukon az idôs kancellár 
még a búcsúzáskor is Európáról be-
szélt.

A kormányfô végezetül megköszönte 
Maike Kohl-Richternek, hogy szere-
tettel és önfeláldozással vette körül az 
egyre nehezebb napokban is férjét, és 
biztosította arról, hogy a magyarok 
mindig Európa legértékesebb teljesít-
ményei között tartják majd számon a 
kancellár élemûvét. 

* * *
Witold Waszczykowski lengyel 

külügyminiszter reményét fejezte ki, 
hogy Emmanuel Macron francia el-
nök magyarázatot ad a lengyelekrôl, 
magyarokról és más kelet-közép-eu-

rópai népekrôl mondott szavaira, ami-
kor az EU-csúcstalálkozón elôrelátha-
tólag találkozik Beata Szydlo lengyel 
miniszterelnökkel.

A nyolc európai lapban --– Le Figaro, 
El País, Süddeutsche Zeitung, Corriere 
della Sera, Le Soir, Le Temps, The 
Guardian, Gazeta Wyborcza --– megje-
lent interjúban a francia elnök többek 
között ezeket mondta: „Amikor ma 
egyes kelet-európai politikusokat hal-
lok, azt látom, hogy elárulják Európát. 
Úgy döntenek, hogy lemondanak az 
alapelvekrôl, és hátat fordítanak Euró-
pának. Ez cinikus hozzáállás ez EU-
hoz, amely szerintük pénzosztására 
való, anélkül, hogy tiszteletben kellene 
tartani az értékeit”.

Macron azt is mondta, hogy „Európa 
nem szupermarket”, hanem „sorskö-
zösség”, amely magát gyengíti, ha be-
leegyezik, hogy elvessék az alapelveit. 
„Azoknak az európai országoknak, 
amelyek nem tartják be a szabályokat, 
viselniük kell ennek összes politikai 
következményét” –-- hangsúlyozta.

A francia elnök szigorúbb szabályokat 
követelt a Franciaországban dolgozó 
kelet-európai munkavállalók számára 
is, akik szerinte olcsó konkurenciát 
jelentenek a franciák számára. Véle-
ménye szerint a Brexitet a kelet-
európai munkavállalók Nagy-Britan-
niába áramlása okozta.

A lengyel szejmben arra az újságírói 
kérdésre válaszolva, hogy a francia 
elnök nyilatkozata után hisz-e még a 
lengyel-francia kapcsolatok újraindí-
tásában, a lengyel külügyminiszter ki-
jelentette: „Én nagyhitû ember va-
gyok”.

Macronnak azokra a szavaira rea-
gálva, melyek szerint „Európa nem 
szupermarket”, Waszczykowski kije-
lentette: „A francia biznisznek is látnia 
kell, hogy Lengyelország sem szuper-
market, és ha továbbra is együtt akar-
nak mûködni velünk, akkor tisztessé-
gesen kell viselkedniük Lengyel 
országgal szemben”.

* * *
A magyar kormány kétmilliárd fo-

rinttal támogatja a nagyváradi püspöki 
palota felújítását, Szent László örök-
ségének megerôsítését –-- mondta 
Balog Zoltán, az emberi erôforrások 
minisztere Nagyváradon.

A támogatást a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül folyósítják majd. A tárcave-
zetô az ötödik alkalommal megrende-
zett nagyváradi Szent László-napok 
zárása alkalmából mondott beszédében 
kifejtette, hogy Nagyváradon Szent 
László személye jelenti „az alfát”, a 
kiindulópontot.

Balog Zoltán felidézett a magyar ki-
rály halálához kötôdô legendát, amely 
szerint Szent László holttestét a nagy 
meleg miatt a katonák nem akarták 
Váradra elvinni, Fehérváron akarták 
eltemetni. Ám egy éjjel az uralkodó 
holttestét szállító szekér –-- a legendá-
rium szerint lovak és hajtók nélkül -– 
elhagyta Fehérvárt és hazatért Nagy-
váradra.

A miniszter a teljesen megtelt várud-
varon kijelentette, a magyaroknak is 
így kell megtalálniuk az utat egymás 
felé. A tízezreket megmozgató kultu-
rális fesztivál fôszervezôje, Zatykó
Gyula elmondta: jövôre is megszerve-
zik a Szent László-napokat. A beszéde-
ket követôen –-- Nagyváradon elôször 
–-- az Omega együttes adott koncertet.

2017-et Szent László trónra lépésének 
940., szentté avatásának 825. évfordu-
lója alkalmából nyilvánították Szent 
László-emlékévvé.

Nagyváradon június 19. és 25. között 
tartották a Szent László-napokat. Zaty-
kó Gyula fôszervezô szerint az ötödik 
éve megrendezett programsorozat 
minôségi kultúrát és szórakozást kínál, 
hidat teremt a nagyváradi románok és 
magyarok, a Nagyváradon és a kör-
nyéken élôk, valamint Nagyvárad és a 
határ mentén élô magyarországiak 
között.

* * *

A lengyel parlament alsóháza (szejm) 
megszavazta a kommunizmus és más 
totalitárius rendszerek nézeteinek ter-
jesztését tiltó törvény módosítását, 
amely a szovjet korszakban emelt 
emlékmûvek lebontását rendeli el.

Ezek közé tartozik a Vörös Hadsereg 
tiszteletére emelt emlékmû is.

Az új jogszabály alól vannak kivéte-
lek, mégpedig a temetôkben, a síroknál 
található emlékmûvek, valamint azok, 
amelyek nem nyilvános területeken 
vagy igazolhatóan tudományos célból 
vannak kiállítva.

A jogszabály kimondja: az emlékmû-
vek nem tiszteleghetnek a kommuniz-
must vagy egyéb totalitárius rendszert 
jelképezô emberek, szervezetek vagy 
események elôtt”

Az ország területén mintegy 468 
ilyen emlékmû található, közülük leg-
alább 250 a Vörös Hadsereg elôtt tisz-
teleg.

Miután a lengyel parlament bejelen-
tette a kezdeményezést, az orosz kü-
lügyi szóvivô kijelentette, hogy nem 
hagyják válasz nélkül, ha lebontják az 
érintett mûemlékeket. 

* * *
Az áruházak élelmiszeres polcairól 

egyre több termék közül lehet válasz-
tani. Egyelôre még nehéz elképzelni, 
hogy egy nap bogarakat is vásárolha-
tunk, de ez az idôpont sincs már mesz-
sze. Elsô körben az állatok táplálásában 
játszhatnak fontos szerepet a legyek, 
hernyók és tücskök.

Elôrejelzések szerint a világ lakossá-
ga 2050-re eléri a 10 milliárd fôt, ami 
azt jelenti, hogy 50 százalékkal több 
élelmiszerre lesz szüksége a föld la-
kosságának, mint napjainkban. 

Emiatt kulcsfontosságú, hogy olyan 
új táplálékforrások is elterjedjenek, 
amelyek még nem részei a mindennapi 
étkezésnek.

Ilyen lehet az emberi és állati fo-
gyasztásra egyaránt alkalmas rovarok 
és bogarak csoportja, amely rendkívül 
gazdag proteinben. Ezt a trendet veszi 
észre egyre több élelmiszeripari cég,
amelyek egyre inkább nyitnak a ma 

még csak egzotikus csemegének szá-
mító bogárbiznisz felé.

Ráadásul a rovarok tenyésztése sok-
kal kevésbé terheli meg a környezetet, 
mint a többi haszonállat tartása. A 
magas fehérjetartalom mellett elô-
nyük, hogy a bogarak többsége vita-
minokban és ásványi anyagokban gaz-
dag.

Az ehetô rovarok piaca folyamatosan 
bôvül, a Financial Times cikke alapján 
akár 15-szörösére is nôhet 2021-ig. A 
szingapúri Arcluster szerint jelenleg a 
globális piac 100 millió dollárosra be-
csülhetô, ami az elôrejelzések szerint 
öt év alatt 1,5 milliárd dollárosra nö-
vekedhet.

Bár a fejlett országokban egyelôre 
eléggé idegenkednek a különbözô le-
gyek, tücskök és hernyók fogyasztásá-
tól, világszerte így is 2 milliárd ember 
fogyaszt már ehetô bogarakat. 

Bár sokan nem tudják, de különbözô 
proteinben gazdag táplálékkiegészítô 
forrása is. 

Minden bizonnyal a bogárevési szo-
kások nem nagyon fognak megváltozni 
a jövôben, de a bôvülést egy másik fel-
használási mód is segítheti. A bogarak 
dús táplálékai lehetnek a háziállatok-
nak vagy a halaknak.

A holland Protix 45 millió eurós 
tôkeinjekciót kapott a Rabobanktól és 
az Aqua-Sparktól, amely cégek a boga-
rakban látják az állatok élelmezésének 
jövôjét.

A rovarok a baromfi- és a halfélék 
természetes táplálékai, és a felméré-
sek szerint kevésbé ellenezték a fo-
gyasztók az olyan állatok tartását, 
amelyeket rovarokkal tápláltak. A bo-
garak mellett szól, hogy azoknak az 
állatoknak erôsebb az immunrendsze-
rük, amelyeket bogarakkal tápláltak. 

A bogarak étkezési célra való behoza-
talát és tenyésztését eddig a jogsza-
bályok hiánya gátolta, de az Európai 
Unió nemrég elfogadott egy szabályt, 
amely lehetôvé teszi a halak rovarok-
kal való etetését. Várhatóan a jövôben 
ezt a rendeletet tovább bôvítik más 
állatokra is.

* * *A Melbourne-i 54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat,
a 63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat,

és a 52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a

2017. július 22-én szombat 
este 6.30 órai kezdettel tartandó

Cserkész Anna Bálra
a Magyar Központ Nagytermébe

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)

Elsôbálozók bemutatója 8.00 órakor 
Zenét az Új Hullám együttes szolgáltat

Vacsorával együtt Belépôdij  $40      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $35

Vacsora nélkül  Belépôdíj  $30      Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $25

Vacsora $15  12 éven aluliaknak ingyenes belépôdíj

Finom sütemények és italok vásárolhatók.
Gazdag tombola

Gárdonyi Eszter   0466 880-701
Fried Andrea  andrea@altustravel.com.au

Kérjük legyen a vendégünk – Estélyi ruha ajánlatos
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

A huszadik 
század magyar 
vándor dalnoka 
– Faludy György
Faludy György életének menete min-

dig rendkívüli események és baljós 
csillagzatok vonzásában haladt, az iga-
zi alkotó nyugalmat, amelyre fiatal 
költôként egykoron vágyott, talán 
csak második amerikai emigrációjá-
ban, majd végleges hazatérése után 
sikerült megszereznie. Máskülönben 
szüntelen üldöztetés és menekülés 
volt a sorsa: zaklatott életpályája so-
rán négy kontinensen is megfordult: 
Európán kívül Afrikában, Észak-Ame-
rikában és Óceániában, Budapesten 
kívül huzamosabb idôt töltött el Bécs-
ben, Párizsban, Londonban, Firenzé-
ben, Málta szigetén, New Yorkban és 
Torontóban, emellett a kistarcsai és a 
recski kényszermunkatáborban, az 
Egyesült Államok hadseregében, volt 
újságíró, egyetemi tanár és munkanél-
küli, szembefordult a huszadik század 
mindkét totalitárius diktatúrájával: a 
fasizmussal és a kommunizmussal. 
(Pomogáts Béla)

Pomogáts Béla szerint, ha a modern 
magyar költészetnek van Odysseusa, 
az minden bizonnyal Faludy György, 
aki nemcsak a messze tengereket jár-
ta be, hanem a huszadik századi törté-
nelem mitologikus szörnyetegeivel is 
találkozott. 

„A huszadik század véres borzalma
közt mennyi boldogság s gyönyörûség 

volt:
könyv, állat, ember, szó, virág, kép, 

szobrok,
míg nem borult hitvány ködbe az 

égbolt.”
Faludy György Budapesten szüle-

tett 1910. szeptember 22-én. Tanulmá-
nyait a fasori evangélikus gimnázium-
ban végezte, ott is érettségizett. Ezu-
tán a bécsi, a berlini és a grazi egye-
temen tanult. 1934-tôl jelentek meg 
Villon átköltései a budapesti liberális 
napilap, a Magyar Hírlap hasábjain. 
Villon balladái kötete a költô saját költ-
ségén, magánkiadásban jelent meg. 
Az ezer példányban kiadott kötetet 
három nap alatt szétkapkodták, majd 
újra ki kellett adni, persze már nem 
önköltségen ---- olvasható a sulinet.hu 
oldalán. Ezt a feladatot ezúttal az Offi-

cina Kiadó vállalta magára. A szamiz-
dat kiadásokat is beleértve máig kö-
rülbelül negyven kiadás látott napvi-
lágot. A francia középkor költôjét ezek 
az átköltések, költôi parafrázisok tet-
ték igazán népszerûvé magyar földön. 
Faludy jóval szabadabban kezelte a 
francia költô mûveit, mint pályatársai, 
József Attila, Illyés Gyula vagy Mé-
szöly Dezsô, erre jó példa a következô 
négysoros.

Négysoros vers melyet Villon halálí-
télete szélére írt

Francia vagyok Párizs városából,
mely lábam alatt a piszkos mélybe 

vész,
s most méterhosszan lógok egy 

nyárfaágról,
és nyakamon érzem, hogy seggem 

mily nehéz.
Faludy zsidó származása és politika 

nézetei miatt 1938-ban elhagyta Ma-
gyarországot. Itthon maradt húgát a 
Dunába lôtték, a Villon-balladákat 
könyvmáglyán égették el. Elôször 
Párizsban tartózkodott, de a német 
megszállás miatt onnan is távozni 
kényszerült. Algérián és Marokkón 
keresztül jutott el az Egyesült Álla-
mokba, ahol a Szabad Magyar Mozga-
lom titkáraként és lapszerkesztôjeként 
tevékenykedett. 
Faludy Óda a Magyar nyelvhez cí-

mû verse az emigráció egyik legis-
mertebb költeménye, hitvallás az 
anyanyelv irán érzett elkötelezett-
ségrôl:  

„Magyar nyelv! Vándorutakon kísé-
rôm,

sértett gôgömben értôm és kísértôm,
kínok közt, gondjaimtól részegen,
örökzöld földem és egész egem,
bôröm, bérem, bírám, borom, míg 

bírom
és soraimmal sorsom túl a síron,
kurjongó kedv, komisz közöny, konok 

gyász:
mennyei poggyász.”
A vers elôzményeirôl késôbb így em-

lékezik a költô: „Ezt a verset Párisban 
írtam, méghozzá abban az idôben, 
amikor a németek 1940 nyárelején 
már feltartóztathatatlanul közeledtek 
a város felé. A vers megírásának ötle-
tét egy kis bisztróban, a Boule d’Ore-
ban kaptam barátomtól, a nálam közel 
dupla idôs Kéri Páltól. Kéri Pál a 
század elején neves magyar újságíró, 
híres, példátlanul bátor riporter és 
közismert szeretô volt, akit Budapest, 
sôt Bécs és Róma legszebb nôi adtak 
egymásnak kézrôl kézre, pontosabban 

combról combra. A húszas évek elejé-
tôl Kéri emigrációban élt Bécsben, 
Pozsonyban, majd Párisban. Én is 
emigráns voltam ugyanott, másfél 
esztendeje.”

1946-ban tért haza, s a Népszava 
szerkesztôségében helyezkedett el. 
1947-ben még megjelenhetett az Ôszi 
harmat után címû verseskötete. De 
mivel az új rendszer is ellenségének 
tekintette, hamarosan egyetlen kötete 
sem jelenhetett meg. 1949-ben hamis 
vádakkal elítélték, és három évre a 
recski büntetôtáborba zárták. A Recs-
ken írt versei elôször Münchenben 
jelentek meg 1983-ban, Börtönversek 
1949-1952 címen. Szabadulása után 
fordításokból élt.

„…s az a szabadság, amikor az 
ember

erkölcsi ítéletéhez híven,
s tekintet nélkül érdekeire, 
választ elv s elv, rendszer s rendszer 

között, 
s magáévá teszi az egyiket,
avagy elfogadja a másikat,
vagy visszautasítja mind a kettôt…”
1956-ban újra Nyugatra menekült, s 

Londonban telepedett le. Ott 1957-tôl 
az Irodalmi Újságot szerkesztette. 
Londoni tartózkodása alatt 1960-61-
ben angolul írta meg önéletrajzi visz-
szaemlékezéseit, Happy Days in Hell 
címmel (Pokolbeli víg napjaim) 1962-
ben jelent meg Londonban. A nyugati 
világban legnagyobb sikert aratott 
könyve, hamarosan németül, dánul, 
franciául, végül 1987-ben szamizdat 
kiadásban magyarul is olvashatóvá 
vált.

1963-1967 között Firenzében, majd 
Máltán élt. 1967-ben Torontóba költö-
zött. Kanadában és az Egyesült Álla-
mokban különbözô egyetemeken tar-
tott elôadásokat. 1968 és 1971 között 
több amerikai város egyetemén okta-
tott vendégtanárként, New York-ban, 
New Yersey-ben és Philadelphiában. 
1972-ben a torontói egyetem díszdok-
torává avatták. 1980-ban New York-
ban jelentek meg összegyûjtött ver-
sei. 

Mindenhol tevékenyen részt vett a 
magyar emigráció munkájában, tagja 
volt az Ötágú Síp és a Szivárvány címû 
folyóirat szerkesztôbizottságának, 
rendszeres résztvevôje az amerikai és 
kanadai magyar értelmiségiek talál-
kozójának.

A második emigrációjának költésze-
tében mindig nagy szerepet kapott a 
visszatekintés, a szülôhaza sorsa iránt 
érzett aggodalma, szüntelenül arra 
törekedett, hogy ébren tartsa a ma-
gyar forradalom szellemét.

„Múlt nélkül nincs jelen; minden
dolgunk egységes folyamat,
s ugyan mit tudhat mondani,
aki belôle kiszakadt?”
Idôközben Magyarországon a Kádár-

korszakban még a nevét sem lehetett 
leírni, az Országos Széchényi könyv-
tárban még a katalógusból is kiszedték 
a könyvei céduláit. A rendszerváltás 
után végre legálisan is napvilágot lát-
hattak. 

1987-ben Faludy György költô cím-
mel életrajzi film-interjút készített 
Böszörményi Géza –-- az egykori 
recski rabtárs –-- és Gyarmati Lívia. 

Az alkotás díjat kapott a Magyar Film-
szemlén. 1989 márciusában véglege-
sen hazatelepedett. Nyolcvanadik szü-
letésnapját 1990-ben nagyszámú kö-
zönség ünnepelte a Zeneakadémia 
Nagytermében rendezett irodalmi es-
ten. 1991-ben megkapta a Magyar 
Köztársaság Rubinokkal Ékesített 
Zászlórendjét, 1994-ben Kossuth-díjjal 
2002-ben pedig a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Középkeresztje a Csillag-
gal tüntették ki. Faludy a kilencvenes 
években is több új verseskötettel je-
lentkezett (200 szonett, 100 könnyû 
szonett), továbbá számos fordításköte-
te is megjelent. Folyamatosan kerültek 
a magyar olvasók elé a kötetei, a Test 
és lélek, a Pokolbeli víg napjaim, a 
Börtönversek, az Erotikus versek, a 
világlíra 50 gyöngyszeme, a Dobos az 
Éjszakában, a Jegyzetek a kor mar-
gójára, és a 100 könnyû szonett, a 
Vitorlán Kekovában. Az ünnepi könyv-
héten mindig hosszú sorok várakoztak, 
hogy dedikáltassák vele a köteteit.

A Janus Pannonius hazatér címû szo-
nettben a magyar humanizmus nagy 
költôjének alakját és emlékét idézi fel 
személyes konfliktusainak érzékelte-
tésére, melyet a hazatérô költônek át 
kellett élnie. Egyszerre érezte magát 
magyar hazafinak és nyugati demok-
ratának, így nemcsak a hazatérés 
örömével, hanem az itthoni környezet 
idegenségével is szembe kellett néz-
nie.

Janus Pannonius visszatér
Itthon vagyok, nagy Isten. Zokogva 

ölelgettek,
mert látogatni jöttem. Ha maradok, 

megvettek,
mivel közétek állok. Bor még terem 

itt bôven,
de ha humanizmusról szólok, 

szaladtok tôlem.
De van-e elég erôm, hogy innét 

elmehessek?
Oly sokakat szeretek és oly sokan 

szeretnek,
többet mint Veronában, többen mint 

Velencében,
tízszer meg százszor többen. Legyen 

ez a végsô érvem.
Maradok, bár tudom, hogy fejjel 

megyek a falnak –
és most marjatok belém, ahogy a 

férgek marnak.
Új költészetében mohó érdeklôdéssel 

és figyelmes szeretettel fejezte ki a 
második hazatérés most már bíztató 
tapasztalatait. Debrecenbôl Miskolc 
felé címû költeményében –-- két kö-
zönségtalálkozó között –-- egy alföldi 
utazás futó élményei nyomán tesz val-
lomást arról az eltéphetetlen köte-
lékrôl, amely az emigráció évtizedei-
ben és a végleges hazatérés után szü-
lôföldjéhez és a magyar kultúrához 
fûzte. (Pomogats Béla) 

Egyik utolsó verseskötete, a Vitorlán 
Kekovába 1998-ban jelent meg. Bár 
életszeretete töretlen utolsó éveiben is 
töretlen volt, az emberiség jövôjérôl 
pesszimistán vélekedett. 

„A sok milliárd évnyi semmibe
úgy sejtem, nem kísér el senki se,
de örülök, hogy szeretnek, míg élek, 
és én is nagyon szerettem, míg 

éltem.
Sokszor álltam a halál közelében.

Most közelebb jött, s már kevésbé 
félek.”

2000-ben jelent meg a Magyar Odys-
seus –-- Faludy György élete képekben 
címû fotóalbum a költô feljegyzéseivel. 
Úgy látta, hogy az emberiség elpusz-
títja önmagát; sok versében bírálta a 
fogyasztói társadalom mérhetetlen 
dôzsölését, a környezetszennyezést, 
felháborította, hogy az embereket 
még saját gyermekeik biztonságos 
jövôje sem érdekli. A „jövô század lesz 
a végsô” --- mondta fanyar humorral.

2002. júliusában vette feleségül Ko-
vács Fannyt, aki 65 évvel volt fia-
talabb nála. 2006-ban jelent meg a Po-
kolbeli napjaim után, a híres önélet-
rajzi trilógia második kötete a recski 
tábor felszámolásáról, a forradalomról, 
a menekülésrôl, a hontalanságról, és a 
felesége haláláról szól.

A trilógia harmadik kötete, A pokol 
tornácán bemutatóját a költô már nem 
érhette meg, 2006. szeptember 2-án, 
96. születésnapja elôtt néhány héttel 
hunyt el. Tiszteletére 2003. október 3-
án Torontóban, közvetlenül az egykori 
ottani otthona melletti parkot hivata-
losan is George Faludy Place-re ke-
resztelték át. Bár az elnevezési pro-
cedúra még életében elkezdôdött, a 
névadási ünnepségre idôközben bekö-
vetkezett halála miatt már nem tudott 
elutazni.

Utóirat mely temetésemet illeti
XLVI.
Ültessetek fejem fölé egy árva
kis szilvafát, mellemre pázsitot,
de a kék ég szerelmeért ne drága
márványtömböt vagy gôgös gránitot:
rendjeleket, díszsírhelyet sohse 

kértem,
s bár hóhérkézben lengett életem:
az úgynevezett úri tisztességhez.

(Összeállította 
Dr Kapantzian Artúr)

Források:
Pomogáts Béla: 
Faludy György. Budapest: Glória 

Kiadó, 2000
http://lib.ke.hu/index.php/blog-hetrl-

hetre/27-evfordulok-esemenyek/735-
faludy-gyoergy

Forrás: http://index.hu/kultur/faludy-
0902/

Irodalom Barátok Melbourne
(Magyar Irodalmi és Kultúrtörté-

neti Társaság) 

Elérhetôségünk:
Dr Kapantzian Artúr, titkár
Telefon: 0422 524 206
Email: kapantzian@bigpond.com 
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/

izes.beszelgetok/ 
http://hungariansinvictoria.blogspot.

com.au/p/szervezetek.html
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A szent lovagkirálySzent László király egész életében 
tiszta hittel, erôs kézzel, odaadóan 
szolgálta két hazája: Magyarország és 
a mennyország ügyét

Három évvel a demokratikus rend-
szerváltozás után, 1993. augusztus 20-
án Antall József miniszterelnök a 
budai Várban, Szent István szobránál 
elmondott beszédében ama óhaját 
fejezte ki, hogy legyen augusztus 20-a 
egy „egyetemes magyar nemzeti 
búcsú”, ahova minden magyar ösz-
szejön a világ minden tájáról. Akkor 
ez már magától értetôdô kívánság 
volt, mert az elsô szabadon választott 
Országgyûlés 1991-ben Magyarország 
hivatalos állami ünnepévé augusztus 
20-át, keresztény államalapító ki-
rályunk ünnepét tette. 

A mai fiatalok már legfeljebb a tör-
ténelemkönyvekbôl tudják, hogy 1949 
és 1989 között augusztus 20. a „nép-
köztársasági alkotmány” ünnepe volt, 
amit a magyarországi kommunisták 
tudatosan tettek augusztus 20-ra – ez-
zel a csalással próbálták Szent Istvánt 
és az ezeréves múltat „végképp eltö-
rölni”.

Mikor fordul egy nép kórjóslata 
aggasztóra? – kérdezte Németh László 
Kiforgatnak a múltunkból címû, 1939-

es cikkében. A válasza: amikor a múlt-
ját elveszíti. Egy néphez sok múlt 
fabrikálható – „de csak egy az, amelyik 
hozzá tartozik; amelyikbôl ösztönzést, 
tanulságot és lelket meríthet”. 

Tisza István gróf még korábban arra 
figyelmeztetett: „Kultúránk jövô fej-
lôdésének nemzeti irányát csak azáltal 
fejleszthetjük, ha a gondjainkra bízott 
új nemzedék lelkébe beleültetjük 
nemzeti életünk nagyjainak kultu-
szát”.

A kiforgatott, meghamisított, elfe-
lejtett nemzeti múltunk visszavétele, 
kiemelkedô történelmi elôdeink meg-
ismertetése és megszerettetése az új 
nemzedékekkel 1990 után megkez-
dôdött, ám a munka még koránt sincs 
elvégezve. Szent István „rehabilitálása” 
gyorsan megtörtént, de csaknem há-
rom évtizednek kellett eltelnie, hogy 
Szent László kultusza ismét élô és ható 
legyen a társadalmi köztudatban. 

Ezt az is segítheti, hogy 2017-et – 
trónra lépésének 940. és szentté ava-
tásának 825. évfordulója alkalmából – 
Szent László-évnek nyilvánította a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága, amit a június közepén 
megszavazott országgyûlési határozat 
megerôsített. 

Az emlékez(tet)és és ünneplés egyik 
fô célja, hogy a fiatalokat is elérje és 
megérintse a nagy király életének 
példája.

Fontos tudatosítani, hogy második 
szent királyunknak köszönhetjük 
Szent István állami és egyházi kul-
tuszának megalapítását (1083-ban), a 
Szent István-i önálló, független Ma-
gyarország megtartását és megszi-
lárdítását, sôt gyarapítását. Szent 
László volt Európában a legelsô „lo-
vagkirály”, s a magyar nép által az új-
korig legjobban, szinte családtagként 
szeretett „kegyes király”, maga a ke-
resztény férfieszmény. 

Ezért megérdemli, hogy születés- és 
névnapja, egyben 1192-es szentté 
avatásának napja, június 27. ismét 
olyan ünnepnap legyen, mint augusz-
tus 20.

Az elmúlt hétvége és e hét egyházi és 
világi programjai is a Szent László-
kultusz jegyében zajlottak, folynak 
Gyôrtôl Debrecenen át Nagyváradig. 

A Szabolcs községben, László király 
által 1092-ben összehívott nemzeti 
zsinat helyszínén szombaton tartott 
központi ünnepségen Palánki Ferenc 
megyés püspök Szent II. János Pál 
pápát idézte: „A szentek nem azt kérik, 
hogy tapsoljunk nekik, hogy ünne-
peljük ôket, hanem arra kérnek ben-
nünket, hogy kövessük ôket.” Ha Szent 
Lászlót mi, mai magyarok nem is utá-
nozhatjuk vitézségében, csodatet-
teiben, országépítô mûvében, de „kö-

vethetjük Isten országának 
építésében” ott, ahol élünk, úgy, ahogy 
tôlünk telik. Ne feledjük, hogy nem 
utolsósorban azért élhetünk ma is itt a 
Kárpát-medencében, mert Szent 
László király egész életében tiszta hit-
tel, erôs kézzel, odaadóan szolgálta két 
hazája: Magyarország és a menny-
ország ügyét.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Interjút adott a Roger Scruton vil#ghírû brit konzervatív filozófus. Ebben 
Magyarországról azt mondta: az egyetlen biztos hely maradt a világon.

„Minden olyannyira illékony, bizonytalan ma már, Magyarország az egyetlen 
hely, amely nem bizonytalan” – errôl is beszélt Roger Scruton a Mandinernek 
adott interjújában.

A világhírû brit filozófus ezt olyannyira komolyan gondolja, hogy maga is 
sûrûn tartózkodik Magyarországon, mi több, már lakása is van a budapesti 
belvárosban. Scruton azt is elmondta, hogy bár elôzetesen nem számolt azzal az 
eshetôséggel, hogy Donald Trump nyeri majd meg a tavalyi USA-elnök-
választást, de kedveli a republikánus politikust, mert ô az, aki csak magát adja. 
Azt is kijelentette, hogy nonszensznek tartja, hogy Trump elnöksége miatt a 
vele szemben álló elit igazság utáni korszakot emleget. Egyúttal az Egyesült 
Államok volt elnökét, Barack Obamát rossz elnöknek nevezte.
A HALADÁS MÁR NEM JELENT SEMMIT
A filozófus a brit parlamenti választások kapcsán úgy fogalmazott, hogy nagy 

meglepés lett volna, ha nem a toryk gyôznek, akikre szükség van, mert egyedül 
ez a közösség képes arra, hogy levezényelje a brexitet. Úgy értékelt, hogy bár 
Theresa May kormányfô nem karizmatikus figura, de helyre teszi a dolgokat, 
és inkább szimpatizál vele, mint elôdjével, David Cameronnal, aki csupán egy 
kedves figura volt, de semmi több. Roger Scruton ennek kapcsán kitért a 
baloldali politika által elôszeretettel használt „progresszív” kifejezésre, amely 
szerinte nem több egy közhelynél. Mint fogalmazott:

Nem ígérhetsz mást az embereknek, mert senki nem fog veled tartani, ha azt 
mondod, visszaviszed ôket egy korábbi állapotba. Azt kell mondanod, hogy 
haladni fogunk, de ez már nem jelent semmit.

Scruton reméli, hogy felbukkan egy olyan filozófia, amely lehetôvé teszi, hogy 
bizalomra épülô társadalmak jöjjenek létre a nemzetállamok eszméjére 
alapozva. Erre kell törekedni szerte Európában, ehhez pedig szükség van erôs 
meggyôzôdésekre. A fiataloknak újra fel kell fedezniük a társadalmi tudatot, és 
el kell fogadniuk, hogy az élet nem pusztán az élvezetekrôl szól. Angela Merkel 
német kancellárról azt mondta, okos politikus és jó manipulátor, aki folya-
matosan az Európa-projektet szajkózza ahelyett, hogy a valódi problémákra fi-
gyelne. Szerinte kár, hogy Európa önvédelmének megteremtése helyett be-
vándorlókat fogad be, és túlságosan is együttmûködik az oroszokkal. 
Oroszország kapcsán megjegyezte, hogy egy olyan realitásról van szó, amely 
mindig létezni fog Európa keleti határain. Hozzátette: Egy KGB-s által vezetett, 
oligarchikus ország, amivel számolni kell.
A GENDER SZAKRÓL
Scruton egy kérdésre úgy reagált, hogy az amerikai egyetemi világban egyre 

terjedô „safe space” hullámot nevetségesnek, a leginkább pedig pénzkidobásnak 
és idôpocsékolásnak tartja. Azt mondta, hogy sosem a gender szak végzôsei irá-
nyítják a világot, de belôlük is lehet hasznos és jó ember, ha például utca-
seprônek állnak. Szerinte az alapprobléma az, hogy a fiatalok az amerikai egye-
temeken elfeledkeztek a humorról, és elfelejtettek nevetni, mindezt pedig újra 
kellene tanulniuk.                                                               Forrás: pestisracok.hu

AZ IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS 

SZÖVETKEZET
SZERETETTEL MEGHIVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

„Már nyilnak a völgyben a kerti virágok”
CIMÛ ZENÉS MÜSORÁRA

PASKA BÉLÁVAL
2017. július 16-án VASÁRNAP 12.00 órától

Melbourni Magyar Központ
(760 Boronia Road, Wantirna)

Belépö: $30 
(a belépö a fôétel, a sütemény
és a welcome ital
árát is tartalmazza)

Újdonságaink:
Sült gesztenye, forralt bor
Asztalfoglalás:

Balázs Delinke 

Mobil: 0432 162-907  Email: delinkeb@gmail.com

Kérjük hogy hozza el kedvenc nótáját /kinyomtatva/és közösen elénekeljük.

Minden további információval szivesen állunk rendelkezésükre a fenti telefonszámon

Minden eddiginél nagyobb 
elismerést kapott Magyarország! 
Brüsszel pedig forrong a dühtôl! 

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

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

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-

ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)

1 órától Nôszövetségi gyûlés
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 július 9-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 9-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 július 9-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) július du. 2 
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik 
vasárnapján) 2017. július du. 2 órától  

Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. július 9-én 12 órától Istentisztelet

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit!
vallási megkülönbôztetés nélkül 

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

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

Megemlékezés július 16-án
A North Fitzroy-i Magyar Református Templomban

(121 St. Georges Rd)
Istentisztelet keretében emlékezik meg gyülekezetünk,

Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és városunk temetôiben
nyugvó gyülekezeti tagjainról.

Istentisztelet után gyülekezetünk elhelyezi a hála és 
köszönet koszorúit a templom falában lévô 

Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk! 
Megemlékezés után, ebéd várja a templom melletti

Bocskai Nagyteremben.

Bôvebb felvílágositás Júliánál: 9439-8300
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Az elmúlt 
hét

BELESZALADT 
A FORRADALOMBA

Ma, kivégzésük évfordulóján bizto-

san sok virág kerül Nagy Imréék 
kopjafái alá a 301-es parcellánál. 1989 

óta a nemzeti megbékélés napja június 

ti-zenhatodika, huszonnyolcadik éve 

sza-badon emlékezhetünk az 56-os 

mártírokra. (Nem úgy, mint annak 

elôtte, amikor a temetôsarok elvadult 

bokrai közt keresgéltük az elkapart 

áldozatok hantjait –-- már akinek volt 

bátorsága ehhez a kádári rendôrvilág-

ban.)

Meghasonlott emléknap ez. Elég arra 

gondolnunk, hogy fél évvel az eltiport 

forradalom után milliós felvonuló tö-

meg fejezte ki „szimpátiáját” az orosz 

szuronyokkal hatalomra került Kádár-

kormány iránt a budapesti Hôsök te-

rén. (Legalábbis így értelmezte a 

kivezényelt sokaságot a korabeli párt-

sajtó.) Hogyan van ez? Hogyan van az, 

hogy ma a kommunista utódpárt is 

elhelyezi az emlékezet (vagy inkább az 

emlékezetkiesés) virágait a mártírok 

parcellájánál? Megvilágosultak volna 

a sorsfordító 1989-es esztendôben, 

amikor hirtelenjében trendi lett „meg-

érteni” Nagy Imrét? Hogyan is mondta 

Orbán Viktor az emlékezetes újra-

temetési beszédében? „(…) szinte tüle-

kednek, hogy –-- mint szerencsehozó 

talizmánt –-- megérinthessék ezeket a 

koporsókat (…)”

Akárhogyan is van, ideje tisztázni: 

Nagy Imre sírjánál nem a kiemelkedô 

politikus elôtt tisztelgünk. (Nem volt 

az sosem. Talán nem szentségtörés ki-

mondani, legtöbbször késve, bizonyta-

lanul botorkált az események után…) 

Ha nem keresztezi életét a forradalom, 

talán már nem is emlékeznénk rá. Ám 

a sors másképpen rendelkezett, vá-

laszút elé állította: kompromisszum 

vagy halál. A bitófán mutatta meg, 

hogy nemzetéért meghalni is kész. 

Nagy Imre nem a napi politikáé, legke-

vésbé az ôt a halálba küldô kamé-

leonoké. Emlékében nem a reform-

kommunistát ôrzi a nemzet –-- a hazafi 

elôtt hajtunk fejet.

HÍDJELENET
Huszonhat éve e napon ért véget 

hazánk szovjet megszállása. Továrisi, 

konyec!

Viktor Silov altábornagy fekete Vol-

gája 1991. június 19-én 15 óra 1 perc-

kor Záhonyt elhagyva áthajt a Tisza-

hídon. Ô az utolsó idegen katona ma-

gyar földön. Vissza se néz. Huszonhat 

éve e napon ért véget hazánk szovjet 

megszállása. Továrisi, konyec!

Negyvennégy ôszén jöttek, aztán --– 

bár lejárt a tisztük –-- az erôsebb jogán 

maradtak. Meg hogy hatalomra segít-

sék a kommunistákat. (Hiszem, ha 

elôbb hazamennek, ha a hitvány Rá-

kosi nem rendezhet kékcédulás vá-

lasztást, soha nem kerülnek hatalomra 

a kommunisták. Soha!)

A hídjelenetnél –-- a tudósítók közt 

magam is ott állok –- kevés a protokoll. 

Silov egykedvûen tiszteleg, vele szem-

ben Annus Antal tábornok, a búcsút 

celebráló államtitkár. (A rózsadombi 

paktum kimondta: „Biztosítani kell a 

szovjet csapatok békés, barátságos 

kivonulását…”) Silov beszéde rövid, 

magyarra nem is fordítják. Mit is 

mondhatna egy hazaparancsolt ôsz 

orosz tábornok egy magyarnak? Hogy 

sajnálja, negyvenötben, ötvenhatban ô 

sem így gondolta, csak hát ugye a 

nemzetközi viszonyok, meg hogy 

Kádár személyesen kérte, maradjanak 

még, hisz testvérek vagyunk…

Hogyne marasztalta volna a muszkát 

Nagy Imre gyilkosa, amikor az ellen-

zék már újra szervezkedett, Csurkáék, 

Csoóriék a sorok között üzentek. Öt-

venhat elôtt is így indult, abból lett a 

„Ruszkik, haza!” Silov beszél, parolá-

zik, oroszosan körbecsókolja Annust. 

Ez már a búcsúcsók. Aztán kocsiba 

száll és átrobog a Tiszán, egyenesen a 

Szovjetunió felé. Amely –- hitted-e? -– 

két hónappal késôbb megszûnik. Rea-

gan csillagháborúja kiterítette a Nagy 

Testvért.

A nagy változásnak mi, a csöppnyi 

Magyarország is szereplôi voltunk --– 

akkor úgy gondoltuk: egyik apró gyôz-

tese. Hogy a tankok helyére majd a 

bankok érkeznek, azt ott, a záhonyi 

sorompónál még nem láthattuk. Talán 

a könnyeinktôl.

SZOKNYÁT 
KÖVETELTEK

Mifelénk is agylágyító a hôség. A 
kerti asztalon hagyott újság már délre 
megpörkölôdött a napon, a hasábok 
berepedeztek, levéltárakban, archívu-
mokban látni hasonló relikviákat. Bol-
dogtalan puli kutyám még reggel be-
ásta magát az orgonabokor alá, onnan 
néz rám lesújtón, mintha én tehetnék a 
kánikuláról.

Tényleg gatyarohasztó a meleg, nyo-
ma sincs az enyhülésnek; aki teheti, 
hûtôládában vészelje át a kritikus 
órákat, vagy ugorjon a kútba, ha van 
benne víz. Öreg mesterem, boldogult 
Baróti Géza bácsi mondta: forró fejjel 
sose írj újságcikket, fiam, mert abból 
sajtóper lesz vagy napszúrás.

Csakhogy cikket most is kell írnom, 
nincs mese. Egyezkedni próbálok a 
napos szerkesztôvel, de csak annyi az 
engedmény, hogy ne politikát írjak, 
talán akkor nem forr föl az agyvizem… 
Hosszú bogarászás után találtam csak 
alkalmas témát. Íme.

Azt írja a Yellow.cafeblog.hu, hogy a 
franciaországi Nantes-ban a melegtôl 
szenvedô férfi buszsofôrök úgy dön-
töttek, szoknyában mennek dolgozni, 
miután cégük nem engedélyezte a rö-
vidnadrág viselését. (A szoknya tilal-
ma nem szerepelt a szerzôdésben.) 
Egyikük elmondta: „Kánikulában akár 
ötven fok is lehet a vezetôfülkében, a 

szélvédô a nap közepére teljesen föl-
melegít mindent. Ezt lehetetlen órákon 
át elviselni. A vezetôség irodái bezzeg 
klimatizálva vannak.” A busztársaság 
elnöke azzal védekezett, hogy óriási 
kiadás lenne a vállalatnak, ha minden 
buszvezetôt rövidnadrággal ruházná-
nak fel. (Engem meglepett, hogy a 
férfi–nô-séma ellen hangoskodó gen-
derpártiak nem álltak ki a szoknyás 
sofôrök mellett.)

Hogy végül sikerült-e gatyába rázni a 
szoknyás sofôröket, arról nem érkezett 
hír.

FALUSI TURIZMUS
Azt javasolja Franziska (Ska) Keller 

az egyik német újságban, hogy a ma-
gányos, elanyátlanodott szír menekül-
tek problémájára az lenne az igazi 
gyógyír, ha teljes szír falvakat tele-
pítenének át Kelet-Európába, nem pe-
dig így, egyenként szortírozva szét 
szegényeket mindenfelé. (Utóbb a fal-
vakat „csoportokra” szelídítette.)

Bebizonyosodott ugyanis, hogy az 
emberek szívesebben mennek oda, 
ahol együtt élhetnek saját honfitársa-
ikkal. Nem mondtam még, hogy Fran-
ziska (Ska) Keller nem akárki, Brüsz-
szelben ô vezeti az agilis zöldfrakciót, 
ráadásul a végzettsége is kapcsolódik 
a témához, iszlámmal (és judaisztiká-
val) foglalkozott az egyetemen, emel-
lett pártjában és az EP-ben is a mig-
ráció a szakterülete.

Hogy az ötlethez mit szólnak az érin-
tett kelet-európaiak, azzal ne foglalkoz-
zunk, magyarázza Franciska asszony, 
nem is kívánja ôket elôzôen megkér-
dezni –-- csak odavinné hozzájuk a 
komplett szír falvakat, oszt’ jó napot!

Nekem viszont lenne Frau Kellerhez 
egy kérdésem: saját kútfôbôl tetszik 
ilyen kreatívnak lenni, vagy megelôzte 
az ötletet valami tanfolyam a hülyeis-
kolában? Ja, értem. Ez most egy társa-
dalmi kísérlet, és majd utólag, aprán-
ként fogják elmondani a helyieknek, 
mennyire jó ez nekik.

Mi itt, Kelet-Európában átéltünk már 
egy hosszabb emberkísérletet a közel-
múltban –- igaz, nem a zöldek, hanem a 
vörösök kísérletezgettek --–, mindene-
setre a végén elzavartuk ôket. (Azóta 
még vörösebbek lettek. Néhányan 
„bezöldültek”.)

Elképzelem, amint Franciska fôasz-
szony szólásra emelkedik majd a nagy 
brüsszeli plénum elôtt, és idvezülten 
elôterjeszti: ne egyénenként, hanem 
mindjárt falvastul telepítsük Kelet-
Európába a szír migránsokat, így ke-
vesebb velük a macera.

Ha a legendás uborkagörbületi pa-
ragrafust vesszük alapul, vagy a derûs 
Juncker elnököt (a nézését meg a já-
rását), szerintem a faluáthelyezést is 
simán megszavazzák.

A FEJÜKRE NÔTT 
BOTKA

Ijedtséggel fûszerezett felháborodás 
tapasztalható mostanában a szocialista 
vezérkar köreiben: lehet, hogy túl 
nagy hatalmat adtak miniszterelnök-
jelöltjük kezébe?

A minap azon füstölögtek, hogy a 
kedden megalakult országos választási 
bizottság elfogadta: a párt szervezetei-
vel és pénzügyei vel kapcsolatos dön-
tésekhez a jövôben Botka László jó-
váhagyása is kell. Többen kifakadtak, 
mondván: ez ellentétes az alapszabály-
lyal; országos intézmény létrehozásá-
ról csak az országos párttanács dönt-
het. (Ráadásul Botka nem is tagja en-
nek a tanácsnak.) Korábban sokan 
azért húzták a szájukat, mert a szegedi 

polgármester a miniszterelnök-jelölt-
ségéért cserébe vétójogot követelt az 
egyéni jelöltek kiválasztásában és az 
országos lista felállításában. Kétség-
telen: a déltengeri, egzotikus politikus 
lassan egyeduralmat alakít ki magá-
nak. Dörzsölt ember.

Egyes pártvezetôk háborgását most 
tovább fokozta, hogy Botka etikai vizs-
gálatot rendelt el a napokban költség-
vetési csalás gyanújával elôzetes le-
tartóztatásba helyezett Czeglédy Csa-
ba ellen –-- ámbár kizárt, hogy a helyi 
alapszervezet lefolytatná a vizsgálatot, 
és kérdéses, hogy más megyei testület 
megtenné-e ezt. A tagság körében 
ugyanis afféle hôsként tekintenek 
Czeglédyre, mint aki erôn felül dolgo-
zott a szombathelyi MSZP-frakció 
élén. Általános vélemény szerint Bot-
ka Lászlónak ki kellett volna állnia 
párttársa mellett… (Czeglédy „hôsies-
ségére” persze a hatóságok is kíváncsi-
ak.)

Az ügyben a párt „bûnügyi szakér-
tôje”, Hunvald György is megszólalt. 
Az egykori „ingatlankezelô” polgár-
mester Facebook-bejegyzésében meg-
védte Czeglédyt: „Attól nem lesz hite-
lesebb egy párt, ha azonnal elhatá-
rolódik attól a tagjától, aki valamilyen 
gyanúba keveredik.”

Mintha visszakoznának, akik nemrég 
„kitalálták” Botkát.

SZOTYORI-IRÁNYTÛ
Hónapok alatt országos hírnévre tett 

szert Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik 
szolnoki elnöke.

Erôs karaktert tessék elképzelni, aki 
minden átmenet nélkül, séróból képes 
efféle aljasságokat írni a közösségi 
oldalára: „Az erdélyi magyarság na-
gyobb része (…) megvehetô egy ma-
rék üveggyönggyel. Köreikben a ma-
gyarországinál is nagyobb mértékû az 
elhülyülésre hajlamosság.” (Utóbb 
bocsánatot kért a szerzô, de az már 
olyan, mint halottnak a csók…)

Bár ez már régebbi történet, van új 
is. Minap az a Szotyori-bejegyzés kel-
tett figyelmet, amelyben a szerzô a 
Soros-szervezeteket értékeli: „Egy ré-
sze kifejezetten értékes, nagyon ma-
gas szakmai színvonalú és pótolhatat-
lan munkát végez. Gondolok itt elsô-
sorban a Transparency International-
re.”

Ez azért érdekes, mert mi, néhányan 
még emlékszünk egy, a 2014-es válasz-
tások elôtt tett Jobbik-kijelentésre is… 
(Lassan mondom, hogy az üveggyön-
gyös blogger is leizzadjon.)

„A Jobbik kormányra kerülve ôszin-
tén, igazságosan, de határozottan fog a 
problémák megoldásához, és elôre 
jelezzük, hogy abban sem a különféle 
jogvédô szervezetek (például a Trans-
parency International –-- a szerk.) 
sáskahada, sem a többi párt álságossá-
ga, sem a nemzetközi liberális háttér-
hatalom dühe nem fog bennünket 
megakadályozni.”

Az ellentmondásokat firtató sajtó 
ismét klaviatúrához ültette a nagyter-
mészetû embert: „Minekutána a kor-
mánypárti szennymédia az utóbbi hó-
napokban kiemelt érdeklôdést mutat 
irányomba (…), elhatároztam, inkább 
elolvasok egy jó könyvet. (Itt felsoro-
lás következik, milyen gazdag a Szo-
tyori-könyvtár.) Ezen olvasmányokból 
felszedett tudásanyag soha nem vész 
el, és a legvadabb, legzordabb idôkben 
is pontosan mutatja a helyes utat. 
Remélem, feleilyen jó iránytû lapul a 
ti zsebetekben is.”

Szotyori-iránytû? Isten mentsen!

ahogy 
Pilhál György 

látta

Világmindenség-bajnokság
Ha Emir Kusturica kicsit északabbra, Salvador Dalí pedig keletebbre látja 

meg egykor a napvilágot, lehet, hogy civilizációnk ma szegényebb lenne egy 
zseniális filmrendezôvel és egy festôvel. A két derék mestert talán nem hajtotta 
volna az eltúlzott abszurd utáni kényszeres hajsza, ha budapestiekként, Buda-
pesten közlekedve beleszülettek volna abba. A magyar fôvárosban eljutni A 
pontból B pontba ma egy keserédes balkáni komédia keveréke szétfolyó órák-
kal, lidérces árnyakkal. Az idô nem létezik, legfeljebb azoknak, akik tartanak 
valahová, akik ezt az egészet fenntartják, azoknak csak leküzdendô akadály, 
rosszindulatú kelés a gazdatesten, akárcsak a menetrend.

Most éppen a körúti villamos nem jár Dél-Budán. Elkoptak a sínek, vagy 
valami ilyesmi. A két éve, aztán azóta ki tudja, hányszor kicserélt vágányok. 
Hasonlóak a bécsi, müncheni vágányokhoz, csak azok valamilyen rejtélyes 
tervezési hiba miatt kibírnak tíz-húsz évet. A villamos helyett pótlóbusz szállítja 
az utasokat. Egy helyben, ugyanis külön sávja nincs, így csak a dugót dagasztja. 
Ha elkészülnek a sínek Dél-Budán, akkor majd ismét szétverik a megállókat. 
Biztosan le kell majd azokat újra térkövezni, évente legalább egyszer esedékes 
az ilyesmi. Addig is lehetne helybenfutó-világbajnokságot rendezni nálunk az 
egy helyben álló pótlóbuszok mellett. Vajon a helybenfutást hogy lehet meg-
nyerni, és aki megnyeri, annak mi a haszna belôle?

Budapest világváros. Látszik ez a közlekedésébôl is. Igazi hungarikum, sôt, 
HUNGARIKUM. Más metropolisok csak kulloghatnak utánunk, ôk nem képe-
sek hetekre-hónapokra lezárni a rakpartjaikat, hogy elôkészítsenek egy elha-
nyagolható kisebbséget érdeklô repkedôvetélkedôt. Ami világszám, így aztán 
sokat hoz a konyhára. Tavaly is képes volt a városvezetés több százezer forintot 
elkérni Budapest belsô részének napokig tartó lezárásáért. Alig valamivel 
kevesebbet, mintha valaki a vattacukros gépére kért volna területfoglalási 
engedélyt januárban Rákoskutykurutty-külsôn. 

Fôhet a magyar közlekedésmérnökök feje: a vizes-világbajnokság véget ér a 
tanévkezdés elôtt, ki kellene találni valamit a káosz fenntartására. A gyermekek 
ráérnek még, lehetne egy hónapra aszfaltrajzos tábort szervezni három-négy 
Duna-hídon. Közben biztos, ami biztos, felszedni az 1-es villamos vágányait, és 
a bal oldali síneket kicserélni a jobb oldaliakra. Közelegnek a jövô évi válasz-
tások is, valaki biztosan bedobja újra a 19. századi tervet, hogy a körút helyén 
egy nagy, görbe kanálisban andalogjanak a gondolák, ehhez csak néhány terve-
zett, tökösebb csôtörés kellene mintegy hatástanulmányice. És tömegeket kel-
lene felvenni a fôvárosi közlekedés fenntartásáért felelô cégekhez jó bérért, 
mert a mostani létszám egyszerûen szakmányban sem képes annyi úttestet fel-
bontani, hogy az autósok ne induljanak el naponta úti céljuk felé. Az entrópia 
elve szerint minden rendszer a legnagyobb rendezetlenség felé halad. Budapest 
világmindenség-bajnok.

Csibra Tibor 
(Magyar Hírlap)
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KRÓNIKA
Emlékérmek adományozás 

a Magyar Központban
1956 --- 2016

Június 17-én szombat délután 3 órai 
kezdettel rendezték meg bensôséges 
ünnepség keretében a Melbourne-i 
Magyar Központ „Társadalmi Klub-
jában” a Magyar Forradalom és 
sSzabadságharc 60-ik évfordulójára 
alapított emlékérmek adományozá-

ben.
A mûsor nyítószámát, Tollas Tibor 

„Forgószélben” címû megzenésített 
versét Szigeti Éva mondta el nagy 

mesélt róla. Ô otthon maradt, de baráti 
köre és kollégája eltávoztak az ország-
ból. Menekûlniük kellett, mert ha oda-
haza maradnak, elôbb-vagy utóbb 
börtön, vagy halál várt volna rájuk. A 
forradalom  után családjával Ô is vi-
dékre költözött, hogy minél kevesebb 
zaklatásnak legyen kitéve. A nép által 
megválasztott vezetô személyeket ül-
dözte, deportálta, bebörtönözte, halál-
ra ítélte, az elnyomó hatalom. A férj és 
apa nélkül maradt családokat, egy 
életre tönkretette és elszabadult a 
kommunista hatalom terrorhadjárata.
2016. október 23-án levetítettük a 

Lengye nagykövetségen a „Szabad-
ság, Szerelem” címû 56-ról szóló 
filmet, ami élethûen tükrözte a Buda-
pesten történt eseményeket. A filmkö-
zönségének 1/3-ad része ausztrál, 1/3 -
ad része lengyel, és 1/3-ad része 
magyar emigráns volt. A film nagy 
hatással volt  mindenkire, és mind a 
három nemzetiségi csoport, más-más 
történetet emelt ki. Ausztrálokkal be-
szélgettem, igen, hallottak valamit, 
volt egy vízilabda mérkôzés, abban az 
idôpontban a melbournei olimpián. A 
magyar vízilabda vállogatott játszott a 
szovjetekkel és a medencében valami 
dulakodás volt. De fogalmuk nem volt 
arról, hogy ennek milyen nagy törté-
nelmi jelentôsége volt a magyarok 
számára.

Aztán jöttek a lengyelek, akik 56 után 

érkeztek ide és azt mondták, hogy ezt 
mi is átéltük Lengyelországban, né-
hány hónappal ezelôtt. Nem is gondol-
tuk volna, hogy mennyire hasonlóak 
voltak az események.

Végezetül ott voltak a magyar emig-
ráció tagjai, akik a korhû eseményeket 
ismerhették és ugyanúgy hallottam 
ezeket a történeteket elmesélni, az 
édesanyámtól is. 
Köszönet ezért Önöknek, Szabad-

ságharcosoknak, az én korosztá-
lyom, és a következô generáció ne-
vében is, hogy hazaszeretetbôl 
példát mutattak és megcselekedték 
azt, amit megkövetelt a haza!”

Ezután a szép üdvözlô beszéd után, 
megkezdôdôtt az emlékérmek adomá-
nyozása.

Hálás köszönetet kell, hogy mondjak 
bajtársaim nevében is, Dr. Gruber 
Attila nagykövet Úrnak, valamint a 
nagykövetség minden dolgozójának, 
hogy ezt a emlékérmet a forradalom 
és szabadságharc 60-ik évfordulójá-
ra megtervezték és Ausztráliában 
legyártották, amely egyedülálló az 
egész világon.

Adjunk egy kis történelmi hátteret 
errôl az Emlékéremrôl. Az érem egyik 
oldalán, angol és magyar szöveg látha-
tó. „Commemoriating the 60th Anni-
versary of the Hungarian Revolution 
1956”. Majd az angol felírat alatt, Má-
rai Sándornak „Mennybôl az angyal” 
címû versébôl idézet.

„Nem érti ezt az a sok ember
Mi áradt itt meg mint a tenger
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

Ausztrália 1956

Kossuth téren, egyre több békés tünte-

tô érkezett. A tüntetôk élén három 

szovjet harckocsi és rajta szabadság-

harcosok zászlókat lengetve. Voltak 

rajta, lányok, fiúk, asszonyok, és gye-

rekek. Közeledtek a Parlament felé, 

mikor oda értek a tüntetôk, leginkább 

---„vesszen Gerô és nem vagyunk 
fasiszták, nem vagyunk csôcselék” --- 

jelszavakat kiabáltak. Elhangzott a 

Himnusz, nagy volt az öröm a békés, 

barátkozós szovjet harckocsik láttán. 

Ekkor aztán teljesen váratlanul elsza-

badult a pokol. A Kossuth tér külön-

bözô helyérôl, a körben lévô épületek-

bôl össztûz zudult a gyanútlan 

tömegre. A Parlamant elôtti harckocsi 

legénysége visszalôt az épületekre, 

vagyis védte a tömeget, az össztûz 

kétszer 15 percig tartott. A vérengzés 

azonban nem ért véget ezzel, mert 

aztán az addig védettebb helyre hu-

zódó, s ezután menekülni próbáló sé-

rtetlenekre, menekülôkre vadásztak a 

fegyveresek. Közben megeredt az esô 

és az esôvel együtt folyt a vér a lefolyó 

csatornákba. Az áldozatok számát 
közel ezerre becsülik, a sebesültek-
kel együtt. Az emberek rémületükben 

futottak a szélrózsa minden irányába. 

Jajveszékelés, halálsikolyok, az utakon 

elhagyott kesztyû, kalap, nôi félcipô, 

véres ruhadarabok! Ez volt a véres 
csütörtök 1956 október 25-én.”

Az érem átadó ünnepség végén a 
meghívottaknak álló fogadás volt. A 
Magyar Központ vendégei voltunk, 
amiért köszönetet kell mondanunk 
Marót Márta elnökasszonynak, va-
lamint az Erdélyi Szövetség elnökének 

sát.
Az ünnepség díszvendége Dr. Gru-

ber Attila nagykövet úr Canberrá-
ból és Bakonyi Péter fôkonzul úr 
volt. Az ünnepség az ausztrál és ma-
gyar himnusszal kezdôdôtt. Elsôként a 
Magyar Központ elnökasszonya 
Marót Márta szeretettel üdvözölte a 
meghívótt vendégeket. Köszönetet 
mondott, hogy ilyen szép számban, er-
re az alkalomra megjelentek. Külön 
kiemelte az ausztrál frontharcosok 
részérôl Mr. Fred Cullen OAM és 
Mr Dino De Marchi R.S.L. vezetô-
ségi tagokat Ivanhoe-ból.

Lélekben megemlékeztünk azokról 
az 56-os bajtásainkról, akik korábban 
eltávoztak sorainkból, de együtt van-
nak most is velünk azonos szeretet-

átéléssel. Ezután Marót Márta 
felkérte Dr. Gruber Attila nagyykö-
vet urat, hogy üdvözölje a közönsé-
get.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy  

ma itt lehetek Önökkel együtt. Ma egy 
olyan évfordulóra emlékezünk, amely 
a magyarság számára meghatározó és 
történelmünkbôl kitörölhetetlen. Szo-
morú, de nagyszerû hôsies napok 
résztvevôivel találkozhatok most, 
Önökkel. Hiszen már én is, az én ko-
rosztályom is 1956 után született. 
Szüleimtôl hallottam 1956-ról, már 
amikor lehetett, mert errôl 1989-ig 
suttogni sem volt szabad. Visszaem-
lékszem édesanyámra, aki már 10 éve 
meghalt, a 80-as évek végéig alig 

Az érem másik oldalán látható a 

Magyar Parlament épülete. Elôtérben 

a szovjet T-34-es harckocsi áll, a 

fedélzetén fiatal Szabadságharcosok-

kal és barátkoznak a személyzetével. 

Ez a harckocsi a parlament ôrzésére 

volt odarendelve. A Parlament elôtti 

Bálint Kálmánnak a hangosító be-
rendezés ellátásáért, de nem utolsó 
sorban Szigeti Évának, aki felkutat-
ta a még élô forradalmárokat, és 
interjút készített velük.

vitéz Szmolnik Lajos
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SPORTOTP Bank Liga, 
33. forduló

A Budapest Honvéd 24 év után újra 
aranyérmes lett az NB I-ben, miután a 
bajnoki döntôn 1-0-ra legyôzte a 
Videotont a Bozsik Stadionban. 

A kiesés elleni harcból az MTK Bu-
dapest jött ki vesztesen, mivel 1-1-es 
döntetlent játszott Pakson, és bár pont-
számban beérte a Debrecentôl vere-
séget szenvedô DVTK-t, de kevesebb 
gyôzelme miatt búcsúzni kényszerült 
az elsô osztálytól. 

A Ferencváros Hajnal Tamás és 
Varga Roland góljaival 2-0-ra 
megnyerte az Újpest elleni derbit, de a 
bronzéremrôl lemaradt, mert a for-
duló elôtt harmadik helyen álló, a 
Fradi elôtt két ponttal vezetô Vasas 1-
1-es döntetlent játszott a Mezôkö-
vesddel, így több gyôzelmének kö-
szönhetôen megtartotta pozícióját. 

NEMZETKÖZI KUPAINDULÓK
A Budapest Honvéd bajnokként a 

Bajnokok Ligája selejtezôjében indul-
hat, az ezüstérmes Videoton és a 
bronzérmes Vasas pedig az Európa 
Liga selejtezôjében, akárcsak a Fe-
rencváros, mivel a már kvalifikált 
Vasassal játssza a Magyar Kupa finá-
léját. 

NB I, 33. forduló
Honvéd–Videoton 1-0 (0-0)
FTC–Újpest 2-0 (1-0)
Vasas–Mezôkövesd 1-1 (0-0)
Diósgyôr–Debrecen 1-3 (0-2)
Paks–MTK 1-1 (0-0)
Haladás–Gyirmót 1-2 (0-1)

Kupagyôztes a 
Ferencváros

A Ferencváros sorozatban harmad-
szor, összességében 23. alkalommal 
nyerte meg a labdarúgó Magyar Ku-
pát: a zöld-fehérek a döntôben 1-1-es 
rendes játékidô, majd hosszabbítás 
után tizenegyesekkel 5-4-re gyôzték le 
a Vasast a Groupama Arénában. 

A találkozót a Bozsik Bajnokok gála-

mérkôzés elôzte meg, a nyugati és a 
keleti csapatban többségében nehéz 
körülmények között élô fiatal labda-
rúgók léptek pályára.

A közel 15 ezer nézô elôtt megren-
dezett fináléban ugyan Kleinheisler 
révén a Ferencváros elôtt adódott az 
elsô komolyabb lehetôség, a Vasas 
azonban jóval tudatosabb futballt mu-
tatott be, és rendre szép összjátékkal 
jutott el ellenfele 16-osának elôteréig. 
Bô húsz perc után a Ferencváros vette 
át az irányítást, ennek gyorsan meg is 
lett az eredménye, igaz, Varga távoli 
szabadrúgásánál csúnyán elszámította 
magát az angyalföldiek kapusa. 

A Vasas szinte rögtön a szünet után 
egyenlített, ettôl kissé megzavarodtak 
a hazai futballisták. A Vasas kicsit 
visszavett a tempóból és átállt a 
kontrákra. A 67. percben egy ilyen el-
lenakció végén Kulcsár szerezhetett 
volna vezetést az angyalföldieknek, de 
Dibusz védte a ziccert. Az FTC elsô-
sorban Moutari gyorsaságára épített, 
de a villámléptû támadónak legtöbb-
ször teljesen egyedül kellett felvennie 
a harcot a Vasas-védôkkel. Öt perccel 
a rendes játékidô vége elôtt újra 
Varga próbálkozott távolról, kiváló 
lövése azonban a felsô lécen csattant. 

Ezt követôen Lovrencsics indult meg 
a jobbszélen, majd egy ütközés után 
mozdulatlanul terült el a földön: a 
játékosok láthatóan szinte pánikba 
estek, a Vasas kapusa még be is se-
gített a rendkívül lassan mozgó men-
tôs csapatnak. A 16-szoros válogatott 
játékos hordágyon, de szerencsére in-
tegetve, eszméleténél, nyakmerevítô-
ben hagyta el a pályát.

A hosszabbításban egyértelmen a 
Ferencváros játszott veszélyesebben, 
de gól nem született, így következ-
hettek a büntetôk. A 11-es rúgások 

során a tíz rúgó közül egyedüliként a 
Vasasból Ristevski hibázott, így a 
veterán Cukic büntetôje zárta le az 
összecsapást. 

Magyar Kupa, döntô:
Ferencváros-Vasas 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) - 

11-esekkel: 5-4

Andorra-Magyarország
A pireneusi miniállam csapata, amely 

amatôr játékosokból áll és 186. a világ-
ranglistán, története során elôször 
szerzett gólt Magyarország ellen, rá-
adásul Marc Rebes 26. percben fejelt 
találatával meg is nyerte a találkozót. 
Andorra ezt megelôzôen 2004 októbe-
rében Macedónia legyôzésével szer-
zett három pontot tétmérkôzésen.

„Tudtuk, mire számíthatunk, nem 
leptek meg minket, mégis vesztes 
helyzetbe kerültünk. A második félidô-
ben kevéske lehetôségünket sem tud-
tuk kihasználni, így nagy blama lett a 
vége, amit nem lehet megbocsátani” - 
mondta az M4 Sportnak Storck, aki a 
jövôjét firtató kérdésre úgy válaszolt, 
nem ez a megfelelô pillanat, hogy er-
rôl beszéljen.

Bernd Storck szövetségi kapitány 
csapata, amelyben Tóth Bence újonc-
ként szerepelt, a kínos vereség elle-
nére megtartotta harmadik helyét a 
csoportban, de immár nyolc pont a 
hátránya pótselejtezôt érô második 
helyen álló Portugáliával szemben.

A magyarok legközelebb augusztus 
31-én Lettországot fogadják a kvalifi-
kációs sorozatban.

A magyar válogatott az elsô perctôl 
mezônyfölényben futballozott, de ez 
nem lendületes játékának, hanem a 
visszahúzódó és a területet átengedô 
andorrai csapatnak volt köszönhetô. 
Bernd Storck csapata sokkal többet 
birtokolta a labdát, ugyanakkor ko-
moly veszélyt egyáltalán nem jelentett 
a hazai kapura, egyrészt a támadó 
harmadban jellemzô tanácstalanság, 
másrészt a pontatlan játék miatt.

Az igazi hidegzuhanyt egy andorrai 
kontra jelentette, aminek végén Rebes 
betalált, így a pireneusi miniállam 
elôször volt eredményes a magyar 
válogatott ellen. Ezt követôen Eppel 
Márton elôtt adódott ziccer, de lövését 
hárította a hazai kapus. Ezután ismét 
csak meddô magyar mezônyfölény 
jellemezte a meccset a szünetig. A 
magyar szurkolók nem épp irodalmi 
stílusban tudatták a játékosokkal, 
hogy gyengének értékelik teljesítmé-
nyüket.

A folytatásra sokkal lendületesebben 
jött ki a magyar csapat. Ugyan hely-
zeteket ez sem eredményezett, de 
távoli lövésekbôl ezúttal már veszé-
lyeztetett a válogatott, Dzsudzsák Ba-
lázs például centikkel tévesztette el a 
jobb sarkot, a többi esetben pedig 
Gomes védett.

Az idô múlásával egyre görcsösebbé 
váltak a magyarok, egyedül a csere-
ként beállt Balogh Norbert tudott 
rendszeresen párharcokat nyerni a 
jobb oldalon, de gól ezekbôl a lehetô-
ségekbôl sem született. Dzsudzsáknak 
volt még veszélyes lövése, de az egész 
meccsen nagyszerûen védett a hazai 
kapus, aki csapata legjobbja volt, így 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az 
ország legnagyobb futballsikerében. 
A magyar válogatott alig egy éve még 
nyolcaddöntôs volt a franciaországi 

Anyázás
Egy idô óta új módi dívik a futballpályákon
A jeles sportújságírók ugyanis azt próbálják leolvasni a játékosok száj-

mozdulatairól, hogy éppen milyen káromkodást vagy sértést vágtak egymás 
fejéhez. A megfejtés aztán terjed a világhálón, azzal a céllal, hogy lejárassák a 
futballistákat. Szegények, megpróbálnak úgy védekezni, hogy a kezüket a szá-
juk elé teszik, de játék közben ez mégsem lehetséges.

A futballisták védelmében szabadjon hivatkoznom arra, hogy az egykori 
sokszoros válogatott skót játékos, Dennis Law azt állította a káromkodásról, 
hogy: „It’s the industrial language of football.” Azaz: a káromkodás a futball 
szakmai (ipari) nyelve. Nincs benne semmi erotika. 

A bennfentesek jól tudják, hogy Puskás Öcsinek nonstop járt a szája, „Anyád…
” – ez volt a szavajárása. Az Aranycsapat másodkapusa, Gellér Sándor mesélte, 
hogy egy Kispest–MTK meccsen Puskás, Bozsik, Sándor és Hidegkuti nem 
fukarkodtak a jelzôkkel. Egyfolytában „anyák napja” volt. Aztán Babolcsay, a 
Kispest játékosa fejelt egy lesgólt, s ez újabb olaj volt a tûzre. A mérkôzést Pósa 
János vezette. „János, az anyád…” „a legmelegebb…” ez és az… ide meg oda… 
záporoztak a megjegyzések a bíróra, de Pósa higgadtan visszaadta: „A te 
anyádat…” – és nem állított ki senkit.

Hol van a tavalyi hó?
A futballcsapat csillaga meleg perceket élt át a vizsgán, nem tudta az egy-

szerûbbnek számító vérköröket sem elmondani. A tanár, hogy segítsen, azt 
javasolta a hallgatónak: a falon függô ábrák segítségével próbálkozzon meg a 
válasszal. Ha látja – gondolta –, talán el tudja mondani az érrendszert.

Az illetô bizonytalan mosollyal az arcán rámutatott az aortára, és azt mondta:
„Itten vagyon az ér… – majd rövid gondolkodás után így folytatta: – Ebben 

megyen a vér…”
A tanár kifakadt: „Maga meg elmegy az anyja… – És kimondta. – Takarod-

jon!”
Vannak pillanatok az életben, amikor igenis káromkodni muszáj, mert dra-

maturgiailag más reakció elképzelhetetlen! A l’art pour l’art anyázásnak vi-
szont nincs helye a beszédben. Hát csak káromkodjanak a pályán a futballisták, 
mert a meccs végén úgyis kibékülnek.

De ha így megy tovább, a jeles sportújságírók hamarosan a futballisták gon-
dolatait is ki fogják találni. Akkor lesz majd igazán nemulass!

Kô András (Magyar Hírlap)

Európa-bajnokságon, ezúttal viszont 
története talán legkínosabb vereségét 
szenvedte el.

Európai vb-selejtezôk, B csoport, 
6. forduló:
Andorra-Magyarország 1-0 (1-0)
Magyarország:
Gulácsi - Bese, Vinícus, Lang (Balogh 

N., 56.), Tóth B. - Nagy Á., Kleinheisler 
- Dzsudzsák, Stieber (Nagy D., 21.), 
Gyurcsó (Sallai, 71.) - Eppel

Futballontológia
Hû, itt megint összegubancolódott 

minden. De hát a magyar futball jósze-
rivel Puskásék óta ilyen, sorra gyártja 
az érthetetlen eredményeket, óhatatla-
nul is filozófust fabrikál a szurkolókból. 
Dzsudzsák kihagyott helyzete után 
kocsmák egész sorában elméletek szü-
letnek, már-már feszegetve az ontoló-
gia alapjait is.

Mert ha elveszítünk egy világbajnoki 
döntôt, rendben van – mármint nem a 
bukás –, hogy rögvest elôállnak villa-
vásárlással, ajándék Mercedesekkel 
és csak a jó fene tudja, még mivel. 
Vagy kikapunk Andorrától – mellesleg 
ezt igazán nem sok válogatott mond-
hatja el magáról –, a jó nép akkor is 
mögöttes titkokat keres, mint az ôs-
ember, ha valamit nem tudott meg-
magyarázni, és persze fejeket követel. 
A fejek aztán hullanak is, meg nem is, 
a kapitány kijelenti, vállalja a fele-
lôsséget, de hogy ez mit jelent, azt még 
a legöregebb magyar kocsmafilozófus 
sem tudja megmondani. Ha hozzá-
tenné Storck, hogy le is mond, az igen. 
Az már valami. És az már megoldás. 
Igaz, nem biztos, hogy jobb ember 
jönne utána. Nem. Csak hitelesebb. 
Érdekes, hogy amikor többen is úgy 
éreztük, hülyén cserélt a kapitány, 
erre a behozott embere mindig ránk 
cáfolt, ránk, kétkedôkre. Általában 
gólt rúgott, s ilyenkor, különösen gyô-
zelem után, ki mert meg megszólalni, 
hogy kérem, itten valami szakmaiatlan 
történt. Mert itt bizony – minden 
mellékduma nélkül – az eredmény 
hitelesít. Vagy elvet. Elvet sunyiságot, 

simlit, analfabétizmust. Lehet valaki a 
világ legjobb edzôje, ha csapata nem 
ezt igazolja. Márpedig most valami 
ilyesmi történt, valami égbe kiáltó 
baromság esett a magyar futball te-
kintélyén. Itt már a válogatás elvei üt-
köztek az egyszerû – alapjáraton bírót 
és úgy általában pedig mindenkit szidó 
– szurkoló filozopteri attitûdjével. 
Mert hát mi az, kérem, hogy személyi 
igazolvány szerint válogatunk? Igaz, 
egy öreg csapat meg gerontológiai 
problémák sorát veti fel, van játékos 
például, akinek az esti mese és a 
gyógyszerbevétel után egyszerûen 
ágyban a helye. De akkor is: a szakma 
– mind az edzôi, mind a szurkolói – 
egyik alaptörvénye, hogy tudni kell, 
melyik a tizenegy legjobb játékosod. 
Ha nem tudod, kérdezd meg valakitôl, 
de még jobb, ha otthagyod a pályát. 
Legfeljebb pályagondnoknak vagy jó, 
hiszen egy ilyen Andorra-boldogító 
csapatot az is össze tud eszkábálni, és 
még fel is vonalazza a pályát. Bár az is 
igaz, itt mûfû volt, itt tartós a festés, 
viszont valóban gyalázatos, futballra 
alig-alig alkalmas a játéktér. Ám az is 
igaz, egy jó játékos a háztetôn meg a 
dinnyeföldön is tud futballozni. Az vi-
szont tényleg edzôi fogás, hogy el 
tudom-e hitetni a játékosaimmal, hogy 
bármelyikük egy kapussal képes el-
verni az andorrai labdaszomorítókat. 
Márpedig itten valami ilyesmi történt, 
mert már a meghívottak névsora azt 
sugallta, mindegy, hogy ki játszik, 
olyan pemete az ellen, hogy akár még 
négy pontot is lehet szerezni.

És persze a szurkoló – különösen, ha 
magyar –, amennyiben nem ért va-
lamit, spekulál. Spekulál, ha ifistákat 
lát a legjobbak között, mert rögvest 
úgy érzi, menedzserek keze van a do-
logban. De ettôl még nyugodtan alszik 
és helyén marad Storck mester.

Az Andorra-szindróma megfejtése 
sokkal prózaibb, s ilyen blôd vereség 
esetén le is írható: nem értenek hozzá! 
Mármint a futballhoz. Talán velünk 
együtt.

Kiss László  (Magyar Hírlap)

Szomorú szívvel jelentjük, hogy a nagyra 
becsült értékes barát és neves tenisz mesteredzô 

ZOLNAI ZOLTÁN
életének 89. évében, 2017. június 17-én 

megtért Teremtôjéhez
Gyászolja özvegye, szoros baráti köre 

és sok száz tanítványa.
Végsô búcsút Lévi Dezsô vendégeként július 2-án, 

a Brighton Savoyban vettünk tôle 

Emlékét megôrizzük 

Gyászjelentés
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Bulgária, 2. A can-
nes-i filmfesztivált, 3. A férfi öttusa 
úszás távja, 4. Jack London, 5. Húsz 
körcikkbôl, 6. Richard Strauss, 7. Csó-
kolj meg, Hardy!, 8. A Nílus, 9. 6-szor 
10 a -23 fokon, 10. Norvégiában.

E heti kérdéseink:

1. Melyik USA-beli városban található 

a Disneyworld?

2. Mit jelent a Ferencvárosi Torna 

Club (FTC) címerében szereplô 3 E 

betû?

3. Mi a Dominikai Köztársaság hivata-

los  nyelve?

4. Melyik városban ülésezik a Dél-

Afrikai Köztársaság parlamentje?

5. Melyik -- 1983-ban megalakult -- 

hazai együttes elsô albuma volt a Vaká-

ció?

6. Melyik hírhedt háborús bûnöst vé-

gezték ki 1962-ben Izraelben?

7. Ki írta az Elemi ösztön c. amerikai 

film forgatókönyvét?

8. Melyik ország sportolója nyerte 

az elsô újkori olimpiai elsô aranyér-

mét?

9. Ki a fogfájósok védôszentje?

10.Ki szerezte a harmadik magyar 

oimpiai bajnoki címet?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Google...szép új világ...

--- Halló! Sarki Pizza?
--- Nem Uram, ez Google Pizza!
--- Óh, bocsánat, akkor rossz számot 

hívtam...
--- Nem Uram, jó számot hívott! Csak 

a Google megvásárolta az üzletet.
--- Oké. Akkor szeretnék rendelni...
--- Rendben Uram. A szokásosat?
--- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer 

engem?
--- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 

12 alkalommal Ön vastag tésztájú piz-
zát rendelt sajttal, kolbásszal és sza-
lonnával.

--- Igen, pontosan. Most is azt szeret-
nék...

--- Uram, javasolhatnék most valami 
mást? Egy finom salátatálat? Jégsa-
látát sárgarépával, ruccolával és para-
dicsommal?

--- Micsoda? Utálom a zöldségeket!
--- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel 

a figyelmét, hogy túl magas a kolesz-
terin szintje!

--- Micsoda? Ezt meg honnan veszi?
--- A telefonszáma alapján be tudtuk 

azonosítani, és így hozzá tudunk férni 
az Ön orvosi laboratóriumi eredmé-
nyeihez az utóbbi 7 évbôl.

--- Oké, de akkor sem akarom a zöld-
ségeket. Egyébként pedig ne féltsenek, 
mert szedek gyógyszert a koleszterin 
szintemre!

--- Bocsánat Uram, de nem rendsze-
resen szedi azt a gyógyszert! A ke-
reskedelmi adatbázisunk szerint az 
utóbbi 4 hónapban mindössze egyszer 
vásárolt egy 30 tablettás csomagot az 
Ön utcája végén található gyógyszer-
tárban.

--- Ugyan már, ez semmit sem bizo-
nyít... Egy másik gyógyszertárból 
vásároltam a többit.

--- Ne haragudjon Uram, de ez sem 
lehet, hiszen nem látjuk ezt a kiadást 
az Ön bankkártya adatbázisán.

--- Készpénzzel vásároltam, nem 
bankkártyával.

--- No de a banki elszámolásán sem 
látszik, hogy ennyi készpénzt felvett 
volna!

--- Vannak más készpénzes forrásaim 
is!

--- Na de Uram! Az adóbevallásában 
ez nem szerepel. Reméljük, hogy nem 
tagadott le valami bevételi forrást az 
Adóhatóság elôl!?

--- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, 
MENJEN A FENÉBE!

--- Sajnálom Uram, de remélem meg-
érti, hogy ezeket az információkat mi 
kizárólag az Ön érdekében gyûjtjük és 
használjuk!

--- ELÉG! Elegem van a Google-ból, 
facebook-ból, twitter-bôl, whatsapp-
ból és a többibôl. Ki akarok szállni! 
Elmegyek egy lakatlan szigetre, ahol 
nincs Internet, kábel TV, és senki aki 
folyamatosan figyelne és kémkedne 
utánam!

--- Megértem Uram! De fel kell hív-
jam a figyelmét, hogy ehhez elôbb 
meg kell újítania az útlevelét, mivel az 

Egyperces tudományEgyünk mogyorót!
Több mogyorófaj létezik a kertészeti 

termesztésben, de gyümölcstermesz-
tési szempontból csak egy fajt ter-
mesztünk, a bokron vagy kisebb fán 
termô közönséges mogyoró vagy más 
néven európai mogyoró (Corylus avel-
lana L.) számít egyedül gyümölcstermô 
növénynek. A földi mogyoró (Arachis 
hypogaea L.) lágyszárú zöldségnövény, 
termései –-- mint ahogy a nevében is 
benne van –-- a talajban találhatók. A 
díszfaként ültetett törökmogyoró (Co-
rylus colurna L.) termése is ehetô, de 
magbele lényegesen kisebb, mint a 
gyümölcsültetvényekbe ültetett kö-
zönséges mogyoróé. 

A közönséges vagy európai mogyoró 
magbele nagy energiatartalommal 
rendelkezik, mivel a termés 50 -60%-
át egyszeresen telített zsírsavak alkot-
ják. E fô komponens mellett 10-15%-
ban találunk fehérjéket a magbélben. 
A fôbb komponenseken kívül beltar-
talmi értékét magas ásványi anyag 
tartalma adja, ami magas kálium, fosz-
for, vas, kalcium és mangán tartalmat 
jelent. 100 g mogyoróbél elfogyasztá-
sával egy felnôtt ember napi ásványi 
anyag szükségletének jelentôs része 
bevihetô a szervezetbe, ami mangán 
esetében a napi szükséget közel 300%-
át, magnézium esetében 46%-ot, fosz-
for esetében 41%-ot, vas esetében 
36%-ot, cink esetében 26%-ot, kálium 
esetében 14%-ot, és kalcium esetében 
11%-ot jelent. Vitamintartalma cse-
kély, E-vitamin és B-vitamin tartalma 
mondható jelentôsnek, a többi vitamin-
féleséget csak nyomokban tartalmaz-
za. Élelmi rost tartalma 9%, cukor-
tartalma 4 – 5% között alakul. 

B-vitamin tartalma miatt kiemelkedô 
jelentôségû a mogyoróbél fogyasztása 
a terhes kismamák számára. A B-vita-
min segítséget nyújt a krónikus vér-
szegénységben szenvedôk számára is, 
valamint a kisgyermekek idegrendsze-
ri problémáinak megoldásában. 

meg az egészség csimborasszója az 
EU szakértôi szerint!

Így van ez, vagy sem? Nem mernék 
véleményt alkotni, habár csendben 
megjegyezném, hogy a vallonok, fla-
mandok és természetesen a belgák ezt 
a dupla-sütést hosszú évszázadokon 
keresztül egész jól viselték. Ráadásul 
egyetlen statisztika, felmérés vagy 
bármi sincs arról, hogy arrafelé több 
lenne a rákos megbetegedés, mint 
mondjuk Angliában.

További kételyeket vet fel bennem, 
hogy az unió eddigi egészségvédô 
intézkedései zömében arra voltak jók, 
hogy tönkretegyék az európai nemze-
tek gasztronómiáját. Az EU-klisébe 
préselt zöldséggel és gyümölccsel, a 
kolbászok és sonkák uniformalizálá-
sával nem egészségesebbé tettek min-
ket, hanem megfosztottak kultúránk 
egy részétôl.

Kinek jó mindez? Nyilvánvalóan az 
E-betûket tonnaszámra adagoló mul-
tiknak, akik készséggel szabványosíta-
nak bármit, hiszen így olcsóbb. Hogy a 
kistermelô, vagy most éppen a belga 
sütödés ebbe beledöglik? Hát isten-
kém… Mindenkit nem menthet meg 
Jean-Claude Juncker a dübörgô, de-
mokratikus jövôtôl. Meg hát élni is 
kell valamibôl egy bizottsági elnöknek, 
és hol van Lucas krumplisütô érdekér-
vényesítô képessége egy mirelit-
gyártó óriáscégétôl?

A Kedves Olvasóban most persze fel-
merül, hogy az Európai Bizottság élel-
miszerügyekben miért nem foglalko-
zik fontosabb dolgokkal. Mondjuk 
azzal, hogy a kelet-közép-európai or-
szágokba miért csak alja áru érkezik?! 
Nos, ebben az esetben a Kedves Olva-
só europer szempontból roppantul 
provinciális és szakmaiatlan. Brüsszel 
igenis foglalkozik ezzel. Majd és egy-
szer. Most a belga krumpli betiltása 
fontosabb!

De persze ne legyünk igazságtalanok 
az EU bürokratáival. Vytenis Andriu-
kaitisz élelmiszerügyi biztos például 
hangsúlyozta, hogy nem akarják betil-
tani a frites belges-t. Süssék nyugod-
tan, de csak egyszer, és elôtte fôzzék 
meg. Hogy ez nem belga krumpli lesz 
már? Hát nem. És akkor? Nem jobb 
európainak, uniósnak lenni?

Ennek fényében javaslom, hogy min-
denki kezdjen ipari mennyiségû töltött 
káposztát lefôzni! Ugyanis Junckerék 
rövidesen kiderítik, hogy csak 4,32 
centiméter átmérôjû töltelékek szol-
gálják helyesen az európai életformát. 
És természetesen szó sem lehet a ve-
csési káposzta használatáról, mert a 
közelben van a Liszt Ferenc repülôtér, 
és így kerozin jut a hordókba.

A cigánypecsenyérôl, székelygulyás-
ról és a töltött paprikáról végképp 
mondjon le a Kedves Olvasó! Elôbbiek 
nyilvánvalóan rasszista és soviniszta 
termékek, megrontják az európai 
gyermekek egészségét! Utóbbi pedig 
fallikus képzeteket kelt Juncker el-
nökben, és így kirekesztô, nemeket 
hátrányosan megkülönböztetô jelleg-
gel bír. Azt talán mondanom sem kell, 
hogy emiatt a csabai és debreceni kol-
bász is kizárólag oktaéder formában 
árusítható és fogyasztható.

Az erôs paprikát, gondolom, említeni 
sem kell, nyilvánvaló, hogy ez elfogad-
hatatlan. A színe szélsôséges, csípôs-
sége verejtéket, így krónikus tüdô-
gyulladást is okozhat! Esetleg chilirôl 
lehet szó, de ez nagyban függ attól, 
hogy az Európai Bizottság milyen ke-

6 héttel ezelôtt lejárt...
* * *

--- Mondja Bácsi, miért ilyen sová-
nyak ezek a tehenek ezen a dús füvû 
legelôn? ---- kérdezi az állatokat legel-
tetô székelytôl az arra járó turista.

--- Hát bizony fiam, komoly oka van 
annak --- feleli az öreg.

--- ???
--- Amióta eladtam mellôlük a bikát, 

csak nefelejcset esznek.
* * *

Az öreg székely lefekvést követôen 
minden este imádkozott elalvás elôtt. 
Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a 
felesége, aki unta a mindennapi ájta-
toskodást mivel az öreg ilyenkor nem 
vele foglalkozott, így szólt:

--- Apjok, miért nem foglalsz engemet 
is az imáidba?

--- Hát már hogyne foglalnálak asz-
szony? Éppen az elôbb imádkoztam, 
hogy „szabadíts meg a gonosztól”!

* * *
A négernek, a székelynek és a ro-

mánnak egyszerre születik gyereke. 
Mindhárman várnak a szülôszoba aj-
taja elôtt, hogy végre megláthassák a 
gyereküket. 

Egyszer csak kilép a szobából a 
nôvérke:

--- Uraim, gratulálok, mindhármuk 
gyereke egészséges. Csak egy baj van, 
összekevertük ôket. Kérem fáradjanak 
be, és válasszák ki a sajátjukat.

Erre a székely egybôl berohan, és fel-
kapja a néger gyerekét. Mire az:

--- Székely! Nem látod, hogy az az én 
gyerekem? Teljesen olyan mint én, a 
bôre színén is látszik.

Mire a székely:
--- Lehet hogy a tied, de amíg ki nem 

derül melyik a románé, addig ez nálam 
marad!!!

* * *
János bácsi jó ideje kedvenc kocs-

májában iszogat. Érzi a végén, nem 
tud felállni, akárhogy próbálja. Gon-
dolja, egy kis friss levegô nem árt és 
kikúszik az ajtóig. 

Mikor kimászik, látja, még mindig 
nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha 
hazakúszik, akkor majd sikerül. Haza-
ér, de csak nem tud felállni. 

Bekászálódik az ágyba és egybôl 
kidôl. Másnap a felesége rángatja fel, 
és mondja:

--- Má’ megint segg részegre ittad 
magad a kocsmába’!

--- Honnan tudod?
--- Szóltak, hogy ott hagytad a toló-

kocsid!!
* * *

A székely meg a fia az érett gyü-
mölcsöket szedik össze a kertben. A 
fiú megkérdezi:

--- Mi lesz ebbôl a sok gyümölcsbôl, 
édesapám?

--- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, 
ha nem, akkor pálinka.

* * *
Szeretem az extrém sportokat, mert 

közben rengeteg új barátot ismerek 
meg: mentôsöket, baleseti sebészeket, 
gyógytornászokat és kedves embere-
ket, akik kihívták a mentôket!

* * *
- Mi a kannibál gyerek kedvenc 

sütije?
- ???
- A térdkalács!

***
- Mit csinál a szôke nô, ha lefagy a 

számítógépe?
- ???
- Berakja a mikróba.

A mogyoróban található E-vitamin az 
immunrendszer erôsítésében játszik 
szerepet, valamint csökkenti a prosz-
tata és a mellrák kialakulásának koc-
kázatát és védi a bôrt a káros ultraviola 
sugárzástól valamint a bôrráktól. Telí-
tetlen zsírsavtartalma a szívre fejt ki 
kedvezô hatást. A zsírsavak közül az 
olein sav csökkenti a „rossz” koleszte-
rol és növeli a „jó” koleszterol tartal-
mat a vérben. Rendszeres fogyasztásá-
val a koleszterin tartalom akár 27%-
kal is csökkenthetô, a szívinfarktus 
kialakulásának veszélye 50%-kal is 
mérsékelhetô. A magnézium fontos 
szerepet játszik a szervezetben -– kü-
lönösen az izmokban --- lévô kalcium 
szabályozásában, valamint a csontok 
felépítésében és a csontritkulás elke-
rülésében. 

Napi 40 g mogyoró rendszeres fo-
gyasztásával --- nagy energia bevitel 
elkerülése mellett --- már kedvezô 
élettani hatást lehet elérni. A mogyorót 
fogyaszthatjuk szárított formában, 
szárítva és pörkölve, illetve mogyoró-
krémként. A mogyorókrémek azonban 
igen kis mennyiségben tartalmaznak 
mogyorót, jelentôs részük pálmaolaj 
illetve pálmazsír, mogyorótartalmuk 
mindösszesen 10 –-- 15% között alakul. 
Néhány mogyorótermô vidéken pré-
mium minôségû mogyorókrémek elô-
állításával próbálkoznak, melyek mo-
gyorótartalma 50% körüli, hogy ked-
vezô élettani hatásukat ki lehessen 
használni. Felhívnám a figyelmet arra, 
hogy a mogyoróvaj (penut butter) föl-
di mogyoróból készül. 

Ezen kívül mogyoróolaj is kapható a 
kereskedelemben, mely saláták ked-
velt hozzávalója, valamint a kozmeti-
kai ipar számára is hasznos, masszázs-
olajként, bôrvédô anyagként, illetve 
hajolajként, mivel számos értékes 
anyagot tartalmaz a haj számára és 
egyben mélyíti is a haj színét. 

A számunkra kedvelt mogyorós cso-
koládé tökéletes kombinációja a mo-
gyoró és a kakaó élettani szempontból 
elônyös sajátosságainak, mivel mo-
gyorótartalma kimagasló és a kakaó-
ban lévô beltartalmi értékek jól kiegé-
szítik a mogyoró élettani hatását. 
dr. Bujdosó Géza
leveles láda: resinfru@yahoo.com

Krumpli háború
Az Európai Bizottság miután megol-

dotta a migráns-válságot, lezárta a 
Brexit-tárgyalásokat és Kánaánt te-
remtett a kontinensen, újabb projektbe 
vágott: betiltja a belga sült krumplit! 
Mert azt nem uniós irányelvek szerint 
sütik.

Most persze kezdhetnénk kajánkodni! 
Nesze nektek, brüsszeliek, jól megkap-
tátok! Mindig odavoltatok az uniótok-
tól, ti vagytok Európa szíve! Tapsolta-
tok, amikor szabványosították a 
disznóvágásunkat, és EU-biztost ren-
deltek minden egyes magyar libához! 
Most meg sírtok, hogy Junckerék rá-
szálltak a szent krumplitokra, a frites 
belges-re.

Az Európai Bizottság élelmiszerügyi 
szakértôi ugyanis arra jutottak, hogy a 
belga sült krumpli rákkeltô. Tudniillik 
sütés közben létrejön egy akrimalid 
nevû valami, amitôl az állatkísérletek 
alapján egyenes út vezet a kemote-
rápiáig. S mivel a belga krumplit 
amerikai vagy éppen brit kollégáival 
ellentétben kétszer sütik, nyilván fo-
kozottan rákkeltô –-- a gyorséttermi 

reskedelmi egyezményt köt a latin-
amerikai országokkal.

Felejtôs a kenyér is, pláne a fehér! 
Kivéve, ha nem sütik, hanem kémiai 
úton, ellenôrzött multinacionális labo-
ratóriumi körülmények között állítják 
elô! Ez bármeddig eláll a fridzsiderben, 
generációk élvezhetik egyedi ízét.

Jean-Claude Juncker és az Európai 
Bizottság értünk van, vigyáz ránk, 
helyettünk is aggódik és gondolkozik! 
Szeressük és imádjuk!
Jó étvágyat hozzá!



05:25 Balatoni nyár
06:50 Öt kontinens
07:20 Ridikül A nagyszülô- 

unoka kapcsolat
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek 

08:40 HungarIQ - Minden, 
ami magyar 130 éves ma-
gyar telefonközpont, MRI, 
Pécsi kesztyû Minden, ami 
magyar… - a szív és az ész 
mûsora. Egykori és mai ma-
gyar géniuszok és világhírû 
találmányaik.
09:05 Világ
09:30 Summa 
09:50 Világ-Nézet 
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:50 Angol nyelvû hírek
11:10 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar villamos-

járat Az 1880-as évek végén 
egy új közlekedési eszköz 
jelent meg fôvárosunkban, 
az „ördögszekér”.
11:30 A beszélô köntös 

(1968) Magyar játékfilm
Szereplôk: Iglódi István 

(Lestyák Mihály), Páger 
Antal (Lestyák András 
szabómester), Detre Anna-
mária (Cinna) Négy szép 
lány nem nagy áldozat 
Kecskemét városától ahhoz 
-- gondolják a városatyák --, 
hogy egy béget kapjanak 
értük cserébe a budai  pa-
sától.  De a várva várt bég 
helyett csak egy köntöst 
kapnak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Médiaklikk
13:35 Ízôrzôk Mezôtárkány
A régmúltból örökölt kato-

likus templom védôszentje 
Szent János apostol. 
14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy! 
15:00 Roma Magazin 
15:30 Domovina 
16:00 Család-barát válo-

gatás
16:55 Balatoni nyár
18:55 Magyar rock (2009)
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Hogy volt?! (2016)
Psota Irén emlékére
Ezt a mûsort évek óta 

terveztük, de ô valami miatt 
mindig halogatta.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2012)
A széf Magyar bûnügyi 

tévéfilmsorozat
22:35 Életmûvész (2013)
Gáll Levente felforgatja 

maga körül a világot - a 
világ pedig az Életmûvész 
életét.
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája
00:30 Hazajáró  Keresz-

tény-havas - Brassótól 
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:25 Szenes Iván írta
  02:15        A beszélô köntös 
(1968)  Magyar játékfilm
03:35 A Jászság festôje - 

Gecse Árpád (2009)
 04:05 Hogy volt?! (2016)
  Psota Irén emlékére
 05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek

2017. július 6. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 10. hétfô Július 11. kedd Július 12.  szerda

Július 13.  csütörtök

Július 14. péntek Július 15.  szombat Július 16.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül   Társas ma-

gány
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek 

 08:40 Térkép 
09:10 Család és otthon 
09:30 Magyar gazda 
09:55 Református magazin 
10:20 Unitárius ifjúsági 

mûsor
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Baptista ifjúsági 

mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek 

11:15 Világörökség Portugá-
liában (2008) Guimaraes
11:40 Kisfiúk és nagyfiúk 

(1976)  Magyar tévéfilm 
Vámos Miklós novelláiból, 

Várkonyi Gábor rendezésé-
ben 1976-ban készült tévé-
film. A keretjáték egy álta-
lános iskola 6.osztályos di-
ákjainak közössége. A film 
ebbôl a közösségbôl mutat 
be néhány fiút: otthoni éle-
tüket, gondolkodásukat és 
kapcsolatukat a szüleikkel.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Szerelmes földrajz
Komlósi Ildikó Kossuth-

díjas operaénekesnô
13:50 Térkép
14:20 Életkor
14:45 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:15 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:45 Útravaló 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár

  18:55 Magyar rock (2010)
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat 
(2012) Anti bácsi és a 
többiek... Magyar szóra-koz-
tató mûsor  Móni kánkánt 
táncol nem nagy sikerrel. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2012)
A zsaroló Magyar bûnügyi 

tévéfilmsorozat  Szereplôk: 
Anger Zsolt (Szondi), Baksa 
Imre (Kapcsák), Csernus 
Júlia (Melinda), Egri Bálint 
(Tamás),  Egy webcam-girl 
és szerelme a lány kuncsaft-
jait zsarolja kompromittáló 
felvételeikkel.
22:35 Életmûvész (2013)
Dolák-Saly Róbert
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Nagykô-havas - A hétfalusi 

csángók bércein
 00:55 Himnusz
 01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

  01:25 Szenes Iván írta
  02:15 Kisfiúk és nagyfiúk 
(1976) Magyar tévéfilm
03:25 P’amende  Találkozás    

zenész és nagyszerû ember.
04:05 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat
  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
  07:20 Ridikül
Életmentôk
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek 

  08:40 Magyar Krónika 
Bûvészet - illúzió
09:10 Médiaklikk 
09:35 Útravaló 
09:45 Az én ’56-om Maróti-

né Dr. Beszteri Piroska
10:00 A sokszínû vallás
10:15 Luther reformációja
10:25 Így szól az Úr!

 10:35 Kereszt-Tények
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:55 Angol nyelvû hírek 

 11:10 Az én ’56-om (2016)
Válóczy István
11:25 Asszony a viharban 

(1974)  Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Avar István (Mi-
hály),  Bánsági Ildikó (Hé-
di), Bányai János, Császár 
Angela (Kati) Anna és Mi-
hály szerelmében - amely-
hez a háború pusztító vihara 
adja a komor hátteret - 
egyetlen tûzben forr össze 
minden: vágy és kielégülés, 
a közös ügyért való közös 
harc öröme, a kényszerû el-
szakadás okozta szenvedés.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Kék bolygó 
13:40 Az én ’56-om (2016)
Cséfalvay János
13:50 Az én ’56-om (2016)
Balázs László
14:00 Magyar Krónika 
Bûvészet - illúzió
14:30 Család és otthon
14:55 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi   

15:25 Alpok-Duna-Adria 
15:55 Család-barát váloga-

tás
16:55 Balatoni nyár

 18:55 Magyar rock (2010)
Válogatás az utóbbi évtize-

dek legjobb magyar köny-
nyûzenéibôl.
20:00 Nem csak a 20 éve-

seké a világ (2003
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
Az utolsó fejezet A kórház-

ban, ahol is Emma dolgozik, 
egymás után halnak meg a 
rákos betegek morfin túla-
dagolásban.
22:35 Életmûvész (2013)
Trokán Anna
 23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Fogarasi-havasok
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Asszony a viharban 

Magyar tévéfilm
03:40 Magyar elsôk (2004)

 Az elsô magyar gôzhajó
04:05 Nem csak a 20 éve-

seké a világ (2003)
  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül
Hagyományunk ôrzôi
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:25 Orosz nyelvû hírek 

 08:40 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora (2017)
09:15 Iskolapad 
09:35 Élô egyház 
10:00 Isten kezében 
10:25 Katolikus krónika 
11:00 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Egy fiú bôrönddel 
(1984) Magyar tévéfilm
Dobos Péter egyetemista 

egy nagy veszekedés után 
egy szál bôrönddel elköltö-
zik édesanyjától. Évfolyam-
társához megy, akinek csa-
ládjában azonban diszhar-
móniát talál - tehát tovább 
áll. Hatására ez a fiú is ott-
hagyja családját, sorsa pe-
dig tragikus fordulatot vesz.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély
15:00 Életkerék
15:30 Öt kontinens 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2013)
Magyar bûnügyi tévéfilm-

sorozat  Az ember, akit leü-
töttek (alcím) Láng István 
tisztességes bártulajdonos 
szeretne maradni annak 
ellenére, hogy bárját az 
alvilág védi”.  Mindez addig 
rendben is megy, mígnem 
egy alvilági figurát meg 
nem ölnek a bárjában. A 
KÜO dolga, hogy felderítse 
ki áll a gyilkosság mögött.
22:35 Életmûvész (2013)
Agócs Gergely
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Hazajáró (2012) 
Nagy-Fátra állomásai: Mo-

sóc, Blatnica vára, Necpál, 
B o r i s o v - m e n e d é k h á z , 
Borisov, Ploska, Osztredok 
(Közép-orom),Kereszt-hegy
(Krizsna), Majer-szikla.
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:25 Szenes Iván írta 
02:10 Egy fiú bôrönddel 

(1984) Magyar tévéfilm
Dobos Péter folyamtársá-

hoz megy, akinek családjá-
ban azonban diszharmóniát 
talál - tehát tovább áll. Hatá-
sára ez a fiú is otthagyja 
családját, sorsa pedig tragi-
kus fordulatot vesz. Nem-
csak Péter indul el önálló 
útján, de élete szereplôinek 
egyéni sorsa és a társadalmi 
folyamatok alakulása is el-
gondolkodtató.
03:35 Magyar Elsôk (2006)
Elsô magyar védett állatok
A természet-és állatvéde-

lem jelenségeit vázolja fel a 
film
04:05 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001) 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül 
Hogyan tanuljunk, hogyan 

tanítsunk?- avagy a sikeres 
tanulás titka
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:30 Orosz nyelvû hírek 

 08:45 Unió28 
09:10 Itthon vagy! 
09:35 Szerelmes földrajz
Komlósi Ildikó Kossuth-

díjas operaénekesnô Buda-
pesten, a József-hegyi ház 
teraszán fejezzük be e sze-
relmetes utazást, amelyen 
fiam, Giuliano lesz a kísé-
rôm. És persze anyu sem 
maradhat ki a filmbôl,  a 
másik nagyon fontos ember 
az életemben.”
10:05 Rúzs és selyem 
10:30 Öt kontinens 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában (2008) Évora
11:40 A kegyelmes úr roko-

na (1941) Magyar játékfilm   
Hôsünk az Általános 
Villamossági Rtnél dolgozik 
egyszerû hivatalnokként, 
annak ellenére, hogy mér-
nöki diplomája van, és az 
elektromosság jövôjérôl írt 
könyvet. Anyagi helyzeté-
nek jobbításáért támogatá-
sért folyamodhatna, de nem 
teszi, mert névrokona az 
igazgatónak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Filmportré Molnár 

Editrôl (2017) 
15:15 Család-barát

 16:50 Balatoni nyár
 18:50  Térkép 
19:20 Ízôrzôk (2016)
Pincehely
 20:00 Mindenbôl egy van 
1. Távkapcsolat, 2. Szilikon-

cici
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Napló apámnak, 

anyámnak (1990) 
Magyar filmdráma  1956. 

október 23-án vagyunk. A 
forradalom lázában égô 
tömeg Budapesten ledönti a 
Sztálin szobrot, a zsarnokság 
gyûlölt szimbólumát.
23:30 TóthJános 13. rész 

Tanfolyam Magyar sitcom  
  00:00 Opera Café

   00:30 Evangélium
   00:55 Himnusz
 01:00 Híradó 
 01:15 Angol nyelvû hírek 

   01:25 Gasztroangyal
Csörnyeföld és Vendvidék
02:20 Életjel (1954)   

Magyar filmdráma  (ff.)
 A Borsod megyei szuha-

kállói szénbányában har-
mincezer köbméter víz zár 
el tizenkét bányászt
04:05 Mindenbôl egy van 1. 

Távkapcsolat, 2. Szilikon-
cici
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
 07:25 Térkép
07:55 Gasztroangyal (2017)
Csörnyeföld és Vendvidék
08:50 Német nyelvû hírek
08:55 Kínai nyelvû hírek
09:05 Orosz nyelvû hírek 

  09:20 Profit7 
09:40 Kárpát expressz
10:05 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015) 
10:35 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Keresztelô (1967)
Magyar filmdráma  (ff.)
Egy falusi keresztelôn ta-

lálkoznak a rokonok. Gócza 
Menyhért, a felkapott szob-
rász, aki mindennel megal-
kudott a sikerért, és sógora, 
Fodor András, a zárkózott 
iskolaigazgató. Fodor, akit a 
börtönévek sem tántorítot-
tak el elveitôl arra emléke-
zik vissza, hogy Gócza a 
bajban cserbenhagyta ôt. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:20 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
A magyar liberalizmus
14:50 Egy magyar hittérítô 

Okinawán (2015)   Bettel-
heim Bernát orvos, hittérítô 
és bibliafordító 8 évet töltött 
Okinawa szigetén. 
15:55 Család-barát 
17:25 Balatoni nyár 
18:50 Öt kontinens 
19:20 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal (2017) 
Csörnyeföld és Vendvidék
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A becsület útján 

(2016)  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  A film 
Koszorús Ferenc vezérkari 
ezredes 1944-es páncélos 
akciójáról szól. A filmben 
fikciós jelenetekben megje-
lenik az ezredes karaktere  
22:35 On the Spot (2014)
Diktátorok gyermekei - 

Kambodzsa
23:30 Hangvilla 
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
A magyar liberalizmus 
00:30 Mesterember 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Hogy volt?! (2016)

Aradszky Lászlót köszöntjük
02:10 Dúvad (1959) Magyar 

filmdráma  Bessenyei Fe-
renc (Ulveczki Sándor), 
Ulveczky az az ember, aki 
ha valamit akar, azt meg is 
szerzi.
03:45 Keresztelô(1967)

Magyar filmdráma  (ff.) 
Mi történik a keresztelôn? 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül 
Elveszett bizalom
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek 

 08:40 Nagyok
09:10 Esély
09:35 Kék bolygó
09:55 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:20 Útmutató
10:45 A Biblia a magyar 

képzômûvészetben (2012)
Ferenczy Károly. A Hegyi 
beszéd c. festményének 
biblikus üzenetérôl beszél 
Reisinger János.
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
A Pico sziget borvidéke
11:50 Üvegkalitka (1970)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Márkus László 

(Iván), Somogyvári Rudolf 
(Sándor), Galambos Erzsi 
(Zsuzsa), Csûrös Karola 
(Ibolya), A történet közép-
pontjában Zsuzsa áll, aki 
benzinkutasként éjt nappal-
lá téve azért dolgozik, hogy 
férjének és gyerekeinek 
jólétet biztosítson. Azt hiszi, 
ezzel meg tudja vásárolni a 
boldogságot.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok
14:15 Kárpát expressz
14:35 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:05 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Család-barát válo-

gatás
16:35 Balatoni nyár

  18:35 Magyar rock (2010)
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
19:40 Legenda (2013)

  Demjén Ferenc
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - IV. évad (2012)
Elévülhetetlen Egy szerb 

háborús bûnös Budapesten 
bujkál. Nyomába nem csak 
a K.Ü.O. nyo-mozói, hanem 
egy albán bosszúálló is ered. 
Versenyfutás kezdôdik az 
idôvel, hogy Szondiék aze-
lôtt kapják el élve a szerbet, 
mielôtt bosszúállója végez-
hetne vele.
22:35 Életmûvész (2013)
Figula Mihály
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Zoboralja - „ A csitári 

hegyek alatt”
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:25 Szenes Iván írta 
02:15 Üvegkalitka (1970)
Magyar tévéfilm   Zsuzsa 

férje kutató munkát végez, 
de nem keres annyit, hogy 
abból családját eltartsa. 
03:15 Magyar elsôk (2004)

Az elsô magyar színtársulat    
03:45 Legenda (2013)
    Demjén Ferenc
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

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

FORDITÓT keresek angolból ma-

gyarra, 41 oldalas könyvre. Olda-

lanként $20-t fizetek. Hivja Paul 

Lászlót a 0457 115-585 számon.

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.

SZAKÁCSOT KERESÜNK, a va-

sárnapi ebéd elkészitésére, a Bocs-

kaiban. Érdeklödni a 0407 683-002 

vagy 9439 7067 számokon

58 ÉVES, FIATALOS magyar férfi 
keresi, 60 éves korig független hölgy 
társaságát. Bizalmasan kezelt levelet 
St.Kilda Beach jelígére a melbournei 
szerkesztôség címén várok, vagy 
telefon: 0481 836-736

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT leresünk 

csütörtöki napokra Elsternwick-i 

otthonunkba. Érdeklôdni a következô 

telefonszámon lehet: 0412 126-914

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

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

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

Idôsgondozói végzettséggel 
és tapasztalattal, 

gondozói munkát vállalok 
Sydney-ben. 

Telefon: 0431 534-265

BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 
keresek full-time állásra Vaucluse-ba 
különálló 1 hálószobás összkomfortos 
lakással. Megfelel középkorú házas-
párnak, a férjnek lehet külön munka-
helye. Újonnan érkezett házaspárnak 
kiváló megoldás. ÉrdeklŒdŒk hívják 
Ibit a 0400 776 796 számon.

TAKARITÓT keresek minden pén-

tekre minimum 5 órára és esetenként 

a hét más napjára is Bondiba. Hívja 

Hedy-t a 0411 646-423 számon.


